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Książka ta przeznaczona jest dla: 
architektów, architektów krajobrazu, urbanistów i planistów, •	
pracowników władz i służb publicznych zajmujących się gospodarką •	
przestrzenną, ochroną  dziedzictwa naturalnego i kulturowego,
liderów formalnych i nieformalnych grup społecznych zabiegających •	

         o wpływ na kształtowanie przestrzeni,
mediatorów, negocjatorów, moderatorów i innych specjalistów zajmu-•	
jących się komunikacją społeczną w sprawach dotyczących kształtowania 
przestrzeni i badaniami społecznymi na ten temat
oraz studentów odpowiednich kierunków.•	

Książka jest próbą odpowiedzi na narastającą potrzebę poprawy poziomu, 
stylu i skuteczności komunikacji społecznej w sprawach dotyczących ochrony 
zastanych wartości krajobrazu i kształtowania nowych form zagospodarowania 
przestrzennego.

W związku z dynamicznym rozwojem gospodarczym w warunkach de-
mokracji i wolnego rynku, sposób zagospodarowania, a za tym krajobraz na-
szego kraju zmienia się znacznie szybciej niż przed przełomem ustrojowym. 
Metody projektowania zmian, podejmowania decyzji i ich realizowania zde-
terminowane są innymi niż poprzednio przesłankami ustrojowymi. Teraz, bar-
dziej niż przedtem trafne wydaje się być porównanie przedsięwzięć, zarówno 
ochronnych jak i tworzących nowy ład przestrzenny, do gry – gry o przestrzeń 
– gry o miasto – gry o krajobraz. 
Biorą w niej udział:

projektanci tworzący projekty przedsięwzięć czyli propozycje zmian, 1. 
inwestorzy gotowi finansować realizację projektów, 2. 
władze publiczne podejmujące decyzje dopuszczające realizację pro- 3. 
jektów, 

Wprowadzenie A
.1
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właściciele terenu, którego dotyczą owe przedsięwzięcia,4. 
społeczeństwo, którego projektowane zmiany dotyczą 5. – mieszkańcy, 
użytkownicy, bywalcy, organizacje pozarządowe.

Udział w grze 3 pierwszych graczy jest zagwarantowany prawem, a ich sposób 
działania jest dobrze znany wszystkim uczestnikom gry. W tym zakresie mamy 
w Polsce wiele doświadczeń z okresów przed i po 1989 roku. Udział czwartego 
gracza – właściciela, całkiem pomijany lub lekceważony w poprzednim 
ustroju, obecnie jest powszechnie akceptowany. Umacnia go prawo własności 
– fundament wolnego rynku. Udział piątego gracza – społeczeństwa wynika 
z zasad demokracji, która stanowi drugi fundament nowego ustroju. Udział 
ten jednak nie ma wystarczających umocowań prawnych, nie ma też oparcia 
w tradycyjnych sposobach postępowania. Poza tym nie jest ani powszechnie 
znany społeczeństwu, ani akceptowany przez większość profesjonalistów 
zajmujących się przestrzenią i wielu przedstawicieli władzy publicznej. 
Uzasadnienie ideowe potrzeby partycypacji społecznej, jakkolwiek samo 
przez się ważne, nie wszystkich przekonuje. Znacznie mocniejsza jest wymowa 
faktów.

Wokół przedsięwzięć przestrzennych toczą się w Polsce rozliczne konflik-
ty, w których ścierają się racje poprzednio wymienionych graczy. Konflikty te 
powodują wiele strat: opóźniają lub uniemożliwiają realizacje wartościowych 
projektów, przyczyniają się do strat finansowych i marnowania dobrych roz-
wiązań, podważają zaufanie między władzą publiczną a społeczeństwem, 
utrudniają rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Niejednokrotnie przyczy- 
niają się do korygowania złych rozwiązań, ale nie bez strat czasu i środków 
finansowych. Dotyczy to nie tylko naszego społeczeństwa czy naszego kraju. 
Przestrzeń jest dobrem pozwalającym zaspokajać potrzeby i realizować za-
mierzenia zarówno pojedynczych osób jak i różnej wielkości grup ludzkich. 
Niekiedy są to różne zamierzenia dotyczące tego samego miejsca, zatem spór 
o przestrzeń jest czymś naturalnym.

W państwie demokratycznym inicjowanie i organizowanie partycypacji 
społecznej jest ustrojowym obowiązkiem władz publicznych. Zazwyczaj 
jednak to nie własna inicjatywa, lecz uciążliwe konflikty zmuszają władze do 
organizowania debaty publicznej. Niestety jej styl i poziom jest, delikatnie 
mówiąc, niezadowalający. Trafniejsze byłoby tu określenie: kłótnia publiczna. 

Jakkolwiek w gospodarce przestrzennej sprzeczności są nieuniknione, 
istnieją przecież metody przeciwdziałania konfliktom i można się ich 
nauczyć. Jedną z nich jest partycypacja społeczna. Nie należy jednak trak- 
tować partycypacji jako „cudownego lekarstwa” czy „złotego klucza” do 
rozwiązywania konfliktów. Choć i w tym przypadku partycypacja może 
być pomocna, w istocie swej jest narzędziem nie tyle rozwiązywania, co 
przeciwdziałania konfliktom. Należy ją zatem traktować raczej jako profilaktykę 
niż terapię ciężkiego już schorzenia.
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Kolejnym praktycznym powodem, aby kształcić się w dziedzinie party- 
cypacji, jest nacisk wywierany na Polskę przez instytucje Unii Europejskiej. 
Coraz częściej współfinansowanie projektów z funduszów europejskich 
warunkowane jest przeprowadzeniem konsultacji społecznych. Niestety dość 
często spełnianie tego wymogu sprowadzane jest do działań pozornych. 
Taka pozorna partycypacja w najlepszym przypadku jest stratą czasu, ale 
często sama w sobie przyczynia się do pogłębienia czy wręcz powstawania 
konfliktów.

W polskim prawie odnaleźć można nieliczne przepisy, które nakładają na 
władze i projektantów obowiązek prowadzenia konsultacji społecznych. Nie 
stanowią one jednak ani wystarczającej wskazówki jak ten obowiązek speł-
niać, ani nie dają gwarancji, że będzie spełniony sensownie. Jest bardzo praw-
dopodobne, że wzorem krajów zachodniej Europy, polskie ustawodawstwo 
w ramach kolejnych nowelizacji będzie wzbogacane o następne przepisy kon-
kretyzujące zakres i metody prowadzenia dialogu ze społeczeństwem. 

Na koniec jeszcze jeden powód, aby nie unikać partycypacji. Upowszech-
nienie komunikacji środkami elektronicznymi sprzyja formom demokracji 
bezpośredniej i utrudnia „zamiatanie pod dywan” niewygodnych spraw i nie-
uczciwych metod. Tak więc partycypacji na dłuższą metę po prostu nie da się 
uniknąć.

Książka ta wraz z towarzyszącą jej płytką multimedialną pomyślana jest 
jako podręcznik dla osób pragnących nauczyć się metod partycypacji. Przed-
stawiciel władzy, projektant, lider społeczności lokalnej czy specjalista ko-
munikacji społecznej – każdy z potencjalnych czytelników może skorzystać 
z tej książki w inny sposób. Organizowanie partycypacji to z natury rzeczy 
zadanie interdyscyplinarne, a więc każda z wymienionych osób z racji swo-
jego wykształcenia dysponuje pewnymi potrzebnymi umiejętnościami, ale 
nie dysponuje innymi. Architektom na ogół brak umiejętności z zakresu nauk 
społecznych, psychologom i socjologom brak wiedzy architektonicznej. Tylko 
niektórzy przedstawiciele władzy publicznej mogą pochwalić się doświadcze-
niem i sukcesami w tych dziedzinach. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest 
praca interdyscyplinarnego zespołu, i taki zespół powinien działać w przypad-
kach trudnych, szczególnie skomplikowanych lub szczególnie ważnych. Dla 
członków takiego zespołu lektura tej książki może stanowić pomoc ułatwia-
jącą współpracę. Nie ma jednak przeszkód, aby sprawy łatwiejsze były podej-
mowane przez pojedyncze osoby lub zespoły, nie posiadające wszystkich wy-
mienionych kompetencji jednocześnie. Autorzy mają nadzieję, że ta książka 
pomoże im dobrze wykonać takie mniej skomplikowane zadanie z dziedziny 
partycypacji.

Przed zaprezentowaniem metody należy wyjaśnić, dlaczego, zdaniem 
autorów, nie wystarczy skorzystać z metod od dawna stosowanych w krajach 
o ugruntowanej demokracji. Oczywiście nie trzeba ich lekceważyć – trzeba 
je znać i korzystać z głównej myśli i podstawowych zasad. Praktyka jednak 
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wskazuje, że zastosowanie ich w Polsce bezpośrednio bywa trudne lub wręcz 
niemożliwe. Partycypacja społeczne jest sztuką bardzo silnie uwarunkowaną 
aktualną tu i teraz sytuacją społeczno-kulturową. W dyskusji o zasadności 
praktykowania partycypacji bardzo często padają argumenty o specyfice 
społeczeństwa polskiego, któremu z powodów historycznych brak zaufania 
do władzy publicznej. Co gorsze, władze dość często nie próbują tego 
zaufania zdobyć, lecz raczej pogłębiają przepaść dzielącą potencjalnych 
partnerów partycypacji. Podnoszony jest także argument o niedojrzałości, 
braku wykształcenia i innych złych cechach narodu polskiego. Niezależnie 
od tego czy ta krytyczna diagnoza jest słuszna, trzeba stwierdzić, że 
sytuacja społeczno-kulturowa w naszym kraju różni się zasadniczo od stanu 
rzeczy w krajach o ugruntowanej kulturze i obyczajach demokratycznych. 
Sposobem na przezwyciężenie trudności jest tworzenie własnego, polskiego 
modelu partycypacji, którego ważnym składnikiem winna być edukacja do 
podejmowania tego rodzaju zadań. Nie jest nim natomiast bierne oczekiwanie 
na lepsze społeczeństwo.

Książka ma charakter podręcznika. Składa się z 2 tomów. W tomie A 
przedstawiona jest idea partycypacji społecznej wraz z jej uzasadnieniem. 
Tom ten przeznaczony jest dla osób, które szukają odpowiedzi na pytanie: 
DLACZEGO warto podjąć trud organizowania partycypacji i na czym ona 
polega?

Tom B ma charakter instruktażowy i przeznaczony jest dla tych, którzy 
zdecydowali się podjąć tego zadania i szukają odpowiedzi na pytanie: JAK 
to robić? Ilustracją niektórych proponowanych w książce form jest płyta 
multimedialna. Treść została podzielona na tomy w taki sposób, aby możliwe 
było nie tylko czytanie całości według zasady: najpierw teoria (tom A), potem 
praktyka (tom B), ale także korzystanie wyłącznie z tomu B. Ten drugi sposób 
dedykowany jest niecierpliwym. Jeśli jednak czytając przekonają się, że brakuje 
im wiedzy teoretycznej, proponujemy sięgnąć mimo wszystko do tomu A. 

Książka ta została napisana i wydana w ramach projektu Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 16 0003 04, pt. Przeciwdziałanie konfliktom 
wokół ochrony i kształtowania krajobrazu metodami partycypacji społecznej - 
badania percepcji, badania potrzeb, korzystanie ze społecznych źródeł inspira-
cji, organizowanie negocjacji, warsztatów i dyskusji publicznych, w latach 2008
–2010. Stanowi podsumowanie prac nad metodą partycypacji prowadzonych 
w latach 2000-2010 w Instytucie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakow-
skiej1. Prowadzono je w ramach zajęć dydaktycznych na kierunku Architektura 
Krajobrazu i przedsięwzięć zlecanych przez urzędy miast i gmin. Metodę tę 
opracował zespół interdyscyplinarny składający się z naukowców i pracowni-
ków firm doradczo-szkoleniowych, reprezentujących 7 zawodów: architekta, 

1 Szerszą teoretyczną i praktyczną prezentacją tej metody jest praca K. Pawłowska, Przeciwdziałanie 
konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu; Partycypacja społeczna, debata publiczna, 
negocjacje. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2008
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socjologa, psychologa, geografa, prawnika, filozofa i architekta krajobrazu2. 
Jak powiedziano na początku, grono czytelników, do których adresowana jest 
książka jest szerokie i interdyscyplinarne, ale w związku z takim a nie innym 
rodowodem jej treść zapewne najbliższa będzie projektantom przygotowują-
cym projekty z zakresu architektury krajobrazu.

2 Twórcami metody są autorzy książki: Krystyna Pawłowska, Anna Staniewska, Jacek Konopacki 
z Politechniki Krakowskiej, Jan Franciszek Jacko z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Anna Fogel 
z Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji, Błażej Płaczynta-Brudnik i Mateusz 
Walaszczyk z Firmy Doradczo-Szkoleniowej MindLab. W tworzeniu metody brali także udział: 
Dagmara Bieńkowska i Cezary Ulasiński z Centrum Doradztwa Strategicznego.
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Jest wiele przyczyn powstawania konfliktów o przestrzeń. Stosunek czło-
wieka do określonego miejsca powstaje w wyniku postrzegania, czyli percep-
cji miejsca poprzez jego krajobraz. Na podstawie wyników percepcji kształtu-
je się opinia, na którą znaczący wpływ mają także relacje funkcjonalne, jakie 
łączą ludzi z miejscem. Na tym gruncie ludzie przyjmują określoną postawę 
wobec miejsca i wszelkich zamierzeń, które go dotyczą. Zarówno percepcja 
jak i relacje funkcjonalne ludzi z miejscami są bardzo zróżnicowane. Gdy do-
damy do tego sprzeczności interesów musimy uznać, że spory i konflikty są 
zrozumiałe i nieuniknione. Uznanie istnienia i poznanie natury zróżnicowań 
w relacjach człowieka z przestrzenią to pierwszy krok do doskonalenia się w 
sztuce godzenia racji i rozwiązywania sporów. 

Liczne badania psychologiczne potwierdzają prawidłowość nazywaną 
błędem domniemanej jednomyślności3. Polega on na przecenianiu procen-
towego udziału w danej zbiorowości tej grupy ludzi, która zgadza się z nami 
w określonej sprawie. Tak też bywa z naszym stosunkiem do krajobrazu i do 
przestrzeni – skłonni jesteśmy uważać, że to, co podoba się nam, podoba 
się także innym, to co my popieramy, popierają także inni, podczas gdy taka 
zbieżność gustów i opinii zdarza się znacznie rzadziej niż sądzimy.

3 W. Domachowski, Przewodnik po psychologii społecznej, PWN, Warszawa 1995.
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A.2.1. Percepcja
Percepcja, czyli postrzeganie, to nie to samo, co widzenie – to proces aktywny, 
w którym jednocześnie poznajemy przedmiot lub zjawisko zmysłami (w przy-
padku przestrzeni przede wszystkim wzrokiem) i przetwarzamy tak zdobytą 
informację w sposób uwarunkowany zasobami naszej dotychczasowej wiedzy 
i stanem uczuć oraz konkretną sytuacją tu i teraz. Proces ten prowadzi do za-
pamiętania postrzeganego obrazu lub innego doznania zmysłowego, ale już 
w naszym, niejako autorskim wydaniu4.

Co sprawia, że rezultaty procesu percepcji są zróżnicowane? Nie sposób 
dać prostej i wyczerpującej odpowiedzi na to pytanie nurtujące do wieków 
uczonych wielu dyscyplin. Spróbujmy jednak podzielić determinanty tego 
procesu na uwarunkowania dotyczące: 

podmiotu czyli człowieka postrzegającego (kto postrzega?),1. 
postrzeganego przedmiotu lub zjawiska (co postrzega?),2. 
cech miejsca i czasu postrzegania (w jakich warunkach postrzega?). 3. 

ad. 1. Proces postrzegania zaczyna się w oku, ale kończy w mózgu. Oczy róż-
nych ludzi widzą podobnie, choć nie jednakowo. Zróżnicowanie w fazie przyj-
mowania i przetwarzania przez mózg jest znacznie większe. Wrodzone cechy 
i doświadczenia nabyte w ciągu życia  tworzą charakterystyczny dla danego 
człowieka „filtr percepcyjny”5, zabarwiający niejako postrzegany obraz na okre-
ślony kolor. Ten „filtr” składa się z wielu warstw pochodzących z różnych źródeł 
i różnych okresów życia. I tak charakterystyka owego filtru zależy od: wieku, 
płci, sposobu wychowania, poziomu i kierunku wykształcenia, narodowości, 
przekonań religijnych, zawodu i wielu innych czynników. Nasz osobisty „filtr” 
nie tylko różni się od „filtrów” innych ludzi, ale sam zmienia się w czasie wraz 
z nawarstwianiem się w naszej pamięci kolejnych zasobów myśli, emocji 
i uczuć. „Filtr percepcyjny” kształtuje się zatem przez całe życie, choć z różną 
intensywnością w różnych jego okresach. W rezultacie filtry percepcyjne by-
wają podobne, ale nie identyczne, a poziom zbieżności jest bardzo zróżnico-
wany. Docenić to można zetknąwszy się z człowiekiem, którego cechy różnią 
się pod każdym względem od naszych.

ad. 2. Przedmiot postrzegania wydaje się być najbardziej oczywistą determi-
nantą rezultatu percepcji. Patrzymy na jabłko – widzimy jabłko, patrzymy na 
las – widzimy las. Niemniej jednak sam proces postrzegania i co za tym idzie 
owo przetworzenie, które różni percepcję od zwykłego widzenia, zależy w du-
żym stopniu od cech przedmiotu i relacji między podmiotem a przedmiotem. 

4  Psychologia spostrzegania społecznego, praca zbiorowa pod red. J. Trzebińskiego i M. Lewickiej, 
Książka i Wiedza, Warszawa 1985
5 A. Rapoport, Human aspects of urban form. Towards a man - environment approach to urban form 
and design, Pergamon Press, 1977.
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Przestrzeń percepujemy przede wszystkim wzrokowo, czyli poprzez kra-
jobraz, a krajobraz jako przedmiot postrzegania ma swoje charakterystyczne 
cechy. Najważniejsza z nich to, najogólniej mówiąc, wielkość, sprawiająca że 
postrzegający człowiek zwykle jest w jego wnętrzu. Dlatego niekiedy trudno 
nam ogarnąć wzrokiem krajobraz – to raczej krajobraz ogarnia nas. Ta wiel-
kość i ta specyficzna relacja między podmiotem a przedmiotem powoduje 
liczne konsekwencje. 

Całe projektowanie architektoniczne, od wnętrz budynku do wnętrz 
krajobrazu, zmierza do takiego ukształtowania przestrzeni, aby jej percep-
cja była korzystna dla użytkownika z estetycznego i funkcjonalnego punktu 
widzenia6. Kluczowymi problemami są tu: kompozycja architektoniczna i za-
gadnienie ekspozycji. Gdyby, parafrazując corbusierowską definicję architek-
tury7, przyjąć, że kompozycja to gra brył, to ekspozycja byłaby grą tych brył 
z patrzącym na nie człowiekiem. Kształtując przestrzeń, architekt nie tylko 
ustawia w niej bryły, ale także sugeruje lub wręcz decyduje, skąd mają być 
oglądane. Swoistą ofertą proponowanych widoków jest układ komunikacyj-
ny udostępniający przestrzeń. Dodatkową komplikacją i zarazem specyfiką 
jest fakt, że percepcja przestrzeni odbywa się nie tylko stacjonarnie, lecz także 
w ruchu. Kolejne ujęcia przedmiotu zlewając się w całość warunkują wzajem-
nie swoją percepcję.

Percepcja krajobrazu odbywa się z reguły z poziomu oczu człowieka, i to 
powinien być kluczowy dla oceny architektury punkt widzenia. Równocześnie 
projekty i plany przygotowywane są z reguły w formie rzutu równoległego  
z góry (w przypadku obiektów, a także przekrojów i widoków). Jest to ujęcie 
abstrakcyjne przedstawiające obraz inny niż ten, który może zobaczyć ludz-
kie oko. Profesjonaliści przyzwyczajeni są do niemal automatycznego prze-
twarzania w myśli tego obrazu na ujęcia perspektywiczne z poziomu wzroku 
człowieka. Innymi słowy, w swojej wyobraźni potrafią zobaczyć projektowana 
architekturę czy zagospodarowanie przestrzeni tak, jak będzie oglądane po 
zrealizowaniu. Z reguły nie potrafią tego zrobić nieprofesjonaliści, co stanowi 
przyczynę wielu nieporozumień.

ad. 3. Oprócz doświadczeń utrwalonych w pamięci patrzącego nie są też bez 
znaczenia doraźne uwarunkowania miejsca i czasu – innymi słowy, sceneria i 
dramaturgia samego procesu percepcji. Jesteś zmęczony, spieszysz się, roz-
piera cię energia, męczy choroba, fascynuje ten temat albo pochłania inny 
– to różne doraźne stany podmiotu zdolne zmienić rezultat percepcji tego 
samego przedmiotu. Wpływu pór roku i aktualnego stanu pogody na percep-
cję krajobrazu nie trzeba udowadniać. To samo miejsce obserwowane z okna 

6 E. Cichy-Pazder, Humanistyczne podstawy kompozycji miasta. Wybrane aspekty percepcyjne 
i behawioralne, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1998
7 „Architektura jest mądrą, skoordynowaną i wspaniałą grą brył w świetle” Le Corbusier, Toward an 
Architecture, Getty Research Institute, 2007 (1923)
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samochodu, z pozycji idącego człowieka, z wózka inwalidzkiego czy z fotela 
w ogródkowej kawiarni, postrzegane jest w różny sposób. Inaczej odbieramy 
krajobraz widziany po raz pierwszy, a inaczej oglądany po raz drugi, trzeci czy 
codziennie od wielu lat. Pierwsza w życiu percepcja danego typu obiektu czy 
krajobrazu, kształtująca nasze wyobrażenie o nim – tworzy podstawowy wzór 
formy, wpływa znacząco na kolejne akty postrzegania. To tylko niektóre przykła-
dy wielostronnego wpływu uwarunkowań zewnętrznych na wynik percepcji.

W rezultacie uwarunkowań związanych z podmiotem, przedmiotem, sce-
nerią i dramaturgią postrzegania, ludzie nie tylko patrzą na to samo, a „widzą” 
nie to samo, ale także ten sam człowiek, patrząc na to samo w różnych warun-
kach, odbiera i zapamiętuje za każdym razem co innego.

A.2.2. „Skazani” na percepcję
Postrzeganie dokonuje się niejako spontanicznie i jest procesem względ-

nie permanentnym. Jeśli nie jesteśmy chorzy i jeśli nie śpimy, to widzimy, sły-
szymy, dotykamy, czujemy zapachy. Nie możemy jeść wyłączając na życzenie 
poczucie smaku ani kontaktować się bezpośrednio z przedmiotami nie czując 
dotknięcia. Co prawda, na chwilę możemy zamknąć oczy, zatkać uszy lub nos, 
ale to utrudnia nam tak bardzo funkcjonowanie, że najszybciej jak można wra-
camy do stanu wyjściowego. Nie musimy podejmować decyzji o uruchomie-
niu zmysłów, ich naturalnym stanem jest funkcjonowanie. To rzecz jasna dobre 
i naturalne, to wręcz warunkuje nasze przetrwanie, ale są sytuacje, w których 
owa permanencja i spontaniczność percepcji staje się rodzajem wyroku. Na 
odbiór zmysłowy jesteśmy niejako skazani, co niekiedy bywa niekorzystne, 
szkodliwe lub wręcz niebezpieczne. Życie w hałasie bywa torturą, odór wysy-
piska śmieci mobilizuje ludzi do protestu.

Kiedy dysponujemy sprawnym zmysłem wzroku, zawsze oglądamy jakiś 
krajobraz. Jest to równie naturalne jak oddychanie i dlatego tej sprawie nie po-
święcamy na co dzień większej uwagi. Nie znaczy to bynajmniej, że ta perma-
nentna percepcja nie ma dla nas znaczenia. Wręcz odwrotnie, krajobraz działa 
na nas w różny sposób: uczy, pobudza, cieszy, informuje, zachwyca, przygnę-
bia, irytuje, nudzi itd. – zazwyczaj bez udziału naszej świadomości. I tak, jedną 
z przyczyn patologii charakteryzującej życie społeczne wielu „blokowisk” jest 
negatywny wpływ na mieszkańców otaczającego ich na co dzień opresyjnego 
krajobrazu. Z drugiej strony piękne miasta w sposób ekonomicznie mierzalny 
przyciągają turystów i stałych mieszkańców8. Fakt, iż na percepcję jesteśmy  
w pewnym sensie skazani, to jeden z podstawowych argumentów uzasadnia-
jących potrzebę partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowa-
niu przestrzeni.

8 Z. Ziobrowski, Mierniki jakości przestrzeni miejskiej, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 1993.  
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Wspomniany poprzednio błąd domniemanej jednomyślności często po-
pełniają architekci, mylnie uważając, że ich sposób percepcji jest powszechny, 
a poza tym najważniejszy, bo profesjonalny. Tymczasem architekt z reguły nie 
kształtuje przestrzeni dla siebie. Wykonuje zadania powierzone, realizowane 
za pieniądze inwestora i adresowane dla określonych użytkowników. Reali-
zacja projektu skazuje użytkowników na odbiór dzieła, a ten „wyrok” jest za-
zwyczaj wieloletni. Pamiętajmy zatem, że architektura z natury swej niej jest 
sztuką czystą, lecz stosowaną, i że nie można lekceważyć zasadniczej różnicy 
między dziełem sztuki oglądanym z wyboru w muzeum czy galerii, a krajobra-
zem oglądanym niejako przymusowo i permanentnie. 

A.2.3. Badania percepcji krajobrazu
W ramach badań przedprojektowych należących do zestawu metod par-

tycypacji społecznej często stosuje się badania percepcji krajobrazu. Określe-
nie to jest nadzwyczaj pojemne – mieści w sobie wiele najróżniejszych ujęć, 
celów i metod badawczych. Są badania o celu czysto poznawczym9 i badania 
ukierunkowane na rezultaty praktyczne. Może interesować nas sam proces 
– jego logika i jego fizjologia. Możemy badać cechy przedmiotu i ich wpływ na 
proces oraz porównywać różne przedmioty. Możemy skupić uwagę na pod-
miocie percepcji i porównywać wyniki postrzegania w odbiorze różnych pod-
miotów. Mogą interesować nas różnice w procesie determinowane rozmaity-
mi uwarunkowaniami. To tylko przykłady, nie wyczerpujące listy możliwości.

Oprócz różnych celów badawczych, rozmaite mogą być wymagania  
i oczekiwania, co do wyników. Możemy poszukiwać zbieżności efektów per-
cepcji (gdy np. w projekcie staramy się wybrać jedną, najlepszą opcję) lub 
odwrotnie – szukać dowodów na zróżnicowanie (gdy np. możemy pozwolić 
sobie na zastosowanie wielu opcji jednocześnie). Możemy poszukiwać ści-
słych, obiektywnych, prawidłowości (gdy np. potrzebujemy jednoznacznych, 
statystycznych dowodów jako podstawy decyzji). Nie zawsze jednak badania 
ilościowe, czyli te dające statystyczne rezultaty, są niezbędne – niekiedy wy-
starczą, a nawet lepiej służą celowi wyniki jakościowe. Dla każdego celu ba-
dawczego i z myślą o właściwej formie wyników trzeba dobrać odpowiednią 
metodę i narzędzia. Badacze dążący do określenia ścisłych kryteriów oceny 
zmian w przestrzeni formułują współczynniki i wzory pozwalające na wyda-
nie jednoznacznych, eksperckich opinii.  Zupełnie inaczej, badacze tradycji 
miejsca jako źródła inspiracji projektowej sięgną po badania obserwacyjne  
i relacje o przeszłości (np. konkursy na pamiętniki, listy, eseje)10. W badaniach 

9 A. Niezabitowski, Struktura percepcyjna krajobrazu miejskiego jako wyznacznik kontekstu wizualne-
go. Wybrane aspekty diagnostyki i prognozowania, [w:] Nowa architektura w kontekście kulturowym 
miasta, praca zbiorowa pod red. A. Niezabitowskiego i M. Żmudzińskiej-Nowak, Wyd. Sympozjal-
ne KUiA PAN, Gliwice 2006.
10 J. Mikułowski-Pomorski, Kraków w świadomości jego mieszkańców. Pamiętnikarstwo Polskie, nr 
3/ 1972.

pa
tr

z 
ro

zd
z.

 B
.6

.



Tom A  -  Zanim wybuchnie konf l ikt

20

przedprojektowych może nam zależeć na poznaniu bieżącej percepcji miejsca 
w odbiorze dużej grupy użytkowników – zastosujemy więc ankiety, sondaże, 
rysowanie map mentalnych itp. Może wreszcie być nam potrzebna wiedza  
o geometrycznych zależnościach percepcji, którą najłatwiej osiągnąć stosując 
metody graficzne, np. programy komputerowe badające zależności ekspozy-
cyjno-percepcyjne w wirtualnej rzeczywistości11.

Badania percepcji krajobrazu prowadzone na użytek architektury zmie-
rzają do obiektywizacji opinii eksperckich lub do poznania percepcji społecz-
nej. Z punktu widzenia celów tej książki bardziej interesująca jest ta druga 
grupa. Takie badania mogą wspomagać planowanie i projektowanie oraz po-
dejmowanie decyzji przestrzennych. Badania te mogą mieć także tzw. drugie 
dno – nie tylko badać postrzeganie, lecz także kierować uwagę badanych na 
ten właśnie przedmiot. Innymi słowy, mogą być formą edukacji o przestrzeni. 

A.2.4. Różnorodność postaw
Oprócz zróżnicowania percepcji są też inne obiektywne przyczyny 

sprzeczności, które doprowadzają do konfliktów i w konsekwencji zmuszają 
do kompromisów w gospodarce przestrzennej. Nasze przedsięwzięcia czy de-
cyzje, czyli ogółem nasze zachowania wobec przestrzeni, w dużym stopniu 
zależą od postawy, a postawa od relacji funkcjonalnej konkretnego człowieka 
z konkretnym miejscem.

Związek ludzi z przestrzenią wynika z różnych przesłanek: prawnych, 
emocjonalnych, ekonomicznych. Może polegać na posiadaniu na własność, 
odpowiedzialności, szczególnym wpływie, korzystaniu z wartości, zagrożeniu 
itp. Wyliczenie wszystkich możliwych relacji wydaje się niemożliwe. Są jednak 
pewne związki typowe, często występujące w praktyce. Relacje te w połą-
czeniu ze sposobem postrzegania i postawą prowokują typowe zachowania, 
a ich rozróżnienie i zrozumienie może być pożyteczne w „grze o przestrzeń” oraz 
w dążeniu do konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Aby zilustrować tę różnorodność percepcji postaw i zachowań wybierze-
my kilka typowych postaci i rozważmy ich punkt widzenia na krajobraz i jego 
zmiany. W tym celu posłużymy się rysunkiem, na którym wartościowy krajo-
braz – przedmiot percepcji – symbolizuje góra, a wybrane przez nas osoby sie-
dzą u jej stóp na ławeczce, patrzą i wyrażają swoje przekonania. Po lewej sie-
dzą osoby należące do społeczności lokalnej, związane z ową górą poczuciem 
swojskości – „Nasza wspólna góra – jesteśmy tu u siebie.” Po prawej znajduje 
się ławeczka przybyszów, którzy bywają tu tylko od czasu do czasu i reprezen-
tują ponadlokalny punkt widzenia – „Ta piękna góra jest własnością narodu.”  
Spróbujmy określić, co widzą, myślą i czują patrząc na górę.

11 W. Marzęcki, K. Czyńska, P. Rubinowicz, Wirtualny model miasta – analiza lokalizacji obiektów 
wysokich, [w:] Nowa architektura w kontekście kulturowym miasta, praca zbiorowa pod red. A. Nie-
zabitowskiego i M. Żmudzińskiej – Nowak, Wyd. Sympozjalne KUiA PAN, Gliwice 2006.
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„To jest góra.” -  czyli percepcja dziecka 

Są takie miejsca, takie krajobrazy, dla każdego człowieka inne, których 
rola w procesie percepcji jest szczególna. Są to miejsca określane jako rodzin-
ne. Percepcja pierwszego w życiu własnego środowiska dostarcza podstawo-
wych wzorów wszystkiego, co się na to środowiska składa – kształtuje nawyki 
percepcyjne12. Jako dzieci, w naszych rodzinnych stronach uczymy się jak wy-
gląda góra, las, dom, szkoła, brama czy aleja itp. Wówczas jeszcze nie wiemy, 
że fakt, iż nasza aleja jest lipowa, a nie palmowa i że nasz dom ma stromy dach, 
a nie płaski taras, sytuuje nas w określonym środowisku geograficznym, a tak-
że w tym a nie innym kręgu kulturowym. Taka nauka „języka wzorów”13 po-
zwala nam czytać krajobraz naszego kręgu kulturowego i uświadamiać sobie 
odrębność krajobrazów innych. W miejscach rodzinnych dziecko przejmuje 
wzory od poprzedniego pokolenia – tu realizuje się ciągłość podstawowych 
wątków tradycji. Do tak ukształtowanej w dzieciństwie normy człowiek doro-
sły porównuje wszystkie następne poznawane miejsca. Obraz ten, niezależnie 
od tego czy jest ciemny czy jasny, stanowi składnik naszej indywidualności. 
Wśród przyswajanych w dzieciństwie wzorów i przekonań zwykle mieści się 
także nasz stosunek do krajobrazu i przyrody, jak również umiejętność rozpo-
znawania zabytków i generalna postawa wobec tradycji. 

Relacja między krajobrazem a dzieckiem jest godna uwagi przede wszyst-
kim ze względu na rozwój dziecka14. Jest ważna także z perspektywy później-
szego uczestnictwa tych dzieci, już jako dorosłych, w procesach kształtowania 
przestrzeni. Dzieci w wieku szkolnym są zwykle chętnymi uczestnikami badań 
społecznych, warsztatów projektowych i rozmaitych wolontariatów przy reali-
zacji projektów. Edukacja ułatwiająca dzieciom rozumienie przestrzeni, wpa-
jająca im właściwe postawy i przekonania, a także rozwijająca umiejętności  
i nawyki obywatelskiego udziału w kształtowaniu przestrzeni jest bardzo waż-
na z punktu widzenia idei partycypacji społecznej w architekturze. 

„Moja góra!” czyli postawa mieszkańca

Wśród uprawnionych do zainteresowania danym krajobrazem szczegól-
nie ważne miejsce zajmuje człowiek związany z nim poprzez miejsce zamiesz-
kania15. Siła związku mieszkańca z jego wsią, dzielnicą czy miastem bywa 
rozmaita: od niechęci, przez obojętność, do patriotyzmu lokalnego. Niemniej 
zawsze istotne jest to, że mieszkańcy są „skazani” na krajobraz miejsca swoje-

12 Określenie „nawyki percepcyjne” wg Z. Nęcki, Percepcja środowiska – ujęcie psychologiczne, Teka 
Kom. Urb. i Arch. O/PAN w Krakowie, t. XXII, 1988,
13 Ch. Alexander, I. Sarah, S. Murray, M. Jacobson, A. Soli, J. King, Pattern Language, Oxford Press, 
1974.
14 A. Palej, Architektura + Dzieci, Architektura & Biznes, nr 3/2001.
15 M. Lewicka, Architektura społeczeństwa obywatelskiego. O roli miejsca zamieszkania w budowaniu 
tożsamości lokalnej. [w:] Demokracja w Polsce: Doświadczanie zmiany, praca zbiorowa pod red. U. 
Jakubowskiej, K. Skarżyńskiej, Wydawnictwa Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2005.
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go zamieszkania. Jeżeli jest harmonijny i piękny sprzyja rozwojowi i podnosi 
jakość życia, jeśli jest nijaki lub brzydki budzi niechęć lub agresję.

Nawet ci mieszkańcy, którzy nie są szczególnie mocno przywiązani do 
miejsca zamieszkania, zwykli o nim mówić „moje” lub „nasze”: moja ulica, moja 
wieś, nasze miasto, nasz kraj. Świadczy to o jednostkowym lub zbiorowym 
poczuciu przynależności. Miejscem w takim sensie własnym bywa miejsce ro-
dzinne, lecz nie wyłącznie ono. Poczuciem swojskości16 obdarzamy także inne 
miejsca zamieszkania lub dłuższego pobytu. O tej specyficznej „własności” nie 
decyduje prawo, lecz stosunek emocjonalny. Od niego w znacznym stopniu 
zależy postawa i sposoby zachowania. Jeśli relacja jest dobra, prowokuje dba-
łość o dobry stan, chęć pozytywnego działania. Jeśli jest obojętna lub zła, pro-
wokuje protest lub prowadzi do zmiany miejsca zamieszkania.

Oprócz „skazania na percepcję” są też inne uzasadnienia dla specjalnych 
praw mieszkańców do współwładania przestrzenią. Decyzje dotyczące ochro-
ny wartości czy też zmian w przestrzeni często bezpośrednio wpływają na 
życie mieszkańców, zarówno w sensie funkcjonalnym jak i ekonomicznym. 
Jest to wpływ pozytywny lub negatywny, a rachunek  zysków i strat różnie 
wygląda z różnych punktów widzenia17. Inaczej  widzi go mieszkaniec, inaczej 
samorząd gminy, a jeszcze  inaczej np. konserwator przyrody. W związku z tym 
rachunek ten winien być przeprowadzany z udziałem wszystkich zaintereso-
wanych  stron.  

Choć tradycje w tej dziedzinie są w Polsce bardzo skromne, właśnie 
mieszkańcy są grupą ludzi, którzy najczęściej protestują w sprawach prze-
strzennych. To zwykle bardzo denerwuje władze publiczne i projektantów, 
traktujących takie protesty jako wyraz braku zrozumienia i bezsensowne pię-
trzenie trudności. Z demokratycznego punktu widzenia należałoby się cieszyć 
z tej formy rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wyciągać wnioski co do 
konieczności doskonalenia metod partycypacji.

”Co mam począć z tą górą?” czyli postawa właściciela – gospodarza

Prawna i ekonomiczna odpowiedzialność za stan i zmiany przestrzenne 
dotyczące obszarów i obiektów18 spoczywa na ich właścicielu. W mniejszym 
stopniu prawo obciąża podobną odpowiedzialnością dzierżawcę, zarządcę czy 
najemcę, innymi słowy gospodarza nieruchomości. Ta odpowiedzialność jest 
szczególne znacząca, gdy nieruchomość ma wartość o szerszym znaczeniu, 
np. gdy jest to obiekt zabytkowy lub teren chroniony. Dla właściciela lub go-
spodarza taka nieruchomość może być źródłem dochodów, ale nade wszyst-

16 K. Pawłowska, Idea swojskości miasta, wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2001.
17 K. Pawłowska, M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja 
społeczna. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
18 J. Kot, I. Norek, Ekonomiczna wartość krajobrazu, [w:] Krajobraz miejski w warunkach demokracji 
i wolnego rynku, praca zbiorowe pod red. A. Böhma, Wyd. Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajo-
brazu, Warszawa 1996.
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ko jest zadaniem do wykonania. Kiedy patrzymy na własny dom czy sad nie 
możemy myśleć jedynie o jego walorach estetycznych, lecz także o cieknącym 
dachu, butwiejących oknach, koniecznych zabiegach pielęgnacyjnych itp. 
Człowiek nie będący właścicielem ani gospodarzem nie musi brać pod uwa-
gę tego rodzaju spraw. Zwykle w ogóle nie przychodzą mu do głowy. Relacja 
z miejscem polegająca na odpowiedzialności za nie ma bez wątpienie poważ-
ny wpływ na percepcję i na postawę człowieka. 

Merytoryczne decyzje związane ze zmianami w krajobrazie, w tym z och- 
roną dziedzictwa natury i kultury, podejmują władze planowania przestrzen-
nego i służby konserwatorskie. Bardzo często polegają one na nakazywaniu 
lub zakazywaniu czegoś właścicielom i użytkownikom. W wielu przypadkach, 
np. dotyczących zabytków, decyzje te są trudne do wykonania, lub wręcz 
niewykonalne, ponieważ właściciele i użytkownicy nie mają na to środków fi-
nansowych. Wokół takich spraw wybuchają rozliczne konflikty, które kończą 
się fatalnie dla przedmiotu sporu. Zapewne byłoby ich mniej, gdyby decyzje 
zapadały po negocjacjach z właścicielami i gospodarzami, albo przynajmniej 
gdyby władze dokładały starań, by przekonać osoby zainteresowane o słusz-
ności swych decyzji.

Na relację właściciela z miejscem znaczący wpływ mają także przewi-
dziane w prawie ograniczenia w dysponowaniu prywatną nieruchomością. 
Najpoważniejsze z nich  polega na możliwości wywłaszczenia gdy uzasadnia 
to ważny interes publiczny. W PRL-u w takich przypadkach stosowano często 
nacjonalizację, wywłaszczenie bez należytego odszkodowania, lub w ogóle 
bez przewidzianej prawem procedury, poprzez faktyczne pozbawienie wła-
sności. Na szczęście mamy to już za sobą. Nie może być jednak tak, jak chciało-
by wielu właścicieli nieruchomości, że własność prywatna nie ma ograniczeń, 
bo blokowałoby to rozwiązania przestrzenne służące celom publicznym. W tej 
sprawie, jak w wielu innych, potrzebny jest złoty środek, a przepisy prawne 
powinny ułatwiać realizację tej zasady w praktyce. Niestety, rozliczne konflikty 
między prywatnymi właścicielami a publicznymi inwestorami, blokujące wie-
le ważnych inwestycji publicznych, stanowią dowód, że skuteczność prawa  
w tym zakresie nie jest wystarczająca.
 

„Najpiękniejsza góra świata!” – czyli postawa patrioty lokalnego

Wśród aktualnych, ale także byłych mieszkańców danego miejsca jest 
pewna grupa szczególna – patrioci lokalni. Ich patriotyzm może koncentro-
wać się na różnych lokalnych wartościach i sprawach, ale z reguły ważnym 
składnikiem tego uczucia jest pozytywny, emocjonalny stosunek do miejsco-
wego krajobrazu, lokalnych zabytków czy przyrody. Patriotyzm lokalny trwa 
niekiedy dłużej niż fizyczny związek z miejscem. Emigrant wyraża go tęsknotą 
za opuszczoną małą lub wielką ojczyzną. Niekiedy to skłania go do bezintere-
sownych działań na korzyść byłego miejsca zamieszkania. 
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Postawa charakterystyczna dla patrioty lokalnego jest niezwykle poży-
teczna z punktu widzenia idei głoszonych w tej książce. Ludzie o takim na-
stawieniu do miejsca skłonni są zrobić dla niego więcej niż inni: godzić się na 
ograniczenia, czynnie działać, przeznaczać środki finansowe. Zdrowym prze-
jawem patriotyzmu jest nastawienie na konkurencję. Patrioci lokalni chcą, aby 
ich wieś czy miasto było lepsze od innych, a to jak wiadomo działa inspirująco. 
Ich aktywność i wytrwałość w dążeniu do celu wzmaga silne, emocjonalne na-
stawienie. Często działają niekonwencjonalnie i niezależnie, co burzy spokój 
biurokratom, ale przecież spokój biurokratów nie jest tu najważniejszy. 

Patrioci lokalni zakładają stowarzyszenia i fundacje, aby razem realizować 
swe pożyteczne cele. To grupa ludzi, których nastawienie powinni znać, po-
pierać i wykorzystywać profesjonaliści, bo oni właśnie mogą być najlepszy-
mi społecznymi partnerami instytucji publicznych i projektantów w dziele 
ochrony i rozwoju swojej „małej ojczyzny”. Marnowanie potencjału tkwiącego 
w lokalnym patriotyzmie jest oczywistym błędem. Dlatego władze publiczne 
powinny nauczyć się współpracy z organizacjami lokalnymi, zwłaszcza tymi, 
które działają w sposób permanentny. Powinny ułożyć sobie z nimi partner-
skie relacje, co z pewnością opłaci się w działaniu na dłuższą metę. To na pew-
no znacznie lepszy partner niż doraźnie powołany komitet protestacyjny. 

Trudno doszukać się wad w postawie patriotów lokalnych. Można im za-
rzucić tylko to, że niekiedy popadają w przesadę – w rzeczywistości bowiem 
nie każda ukochana „góra” jest w istocie najpiękniejsza. 

„Ile można wyciągnąć z tej góry?”-  czyli postawa przedsiębiorcy

Postawę przedsiębiorcy wobec przestrzeni kształtuje przede wszystkim 
szansa zysku, jaką ta przestrzeń stwarza. Sposób organizowania i korzysta-
nia z przestrzeni pod dyktando prywatnego zysku niekiedy bywa sprzeczne  
z potrzebami ogólnospołecznymi, oczekiwaniami sąsiadów i zasadami ochro-
ny środowiska, przyrody czy zabytków. Z drugiej strony wiadomo, że oprócz 
zysku prywatnego, przedsiębiorca przyczynia się do rozwoju gospodarczego 
służącego ogółowi. Dlatego postawa przedsiębiorcy bywa oceniana na dwa 
krańcowo różne sposoby. Ludzie dbający o ochronę zastanych wartości dzie-
dzictw, środowiska czy krajobrazu postrzegają przedsiębiorcę jako wroga 
i niszczyciela tych wartości. Ludzie, którym zależy na rozwoju gospodarczym 
widzą w nim siłę napędową tego rozwoju, a ochronę krajobrazu traktują jako 
hamulec postępu. 

Sprzeczność między ochroną wartości istniejących, a tworzeniem na ich 
gruzach wartości nowych jest przyczyną wielu konfliktów, w które uwikłani są 
przedsiębiorcy. Dylematu chronić czy przekształcać nie da się uniknąć ani ge-
neralnie rozwiązać przez przyznanie racji jednej ze stron. Można powiedzieć, 
że był, jest i będzie. Trzeba go zatem traktować jako zadanie i wyzwanie do 
doskonalenia metod dochodzenia do porozumienia.
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Przedsiębiorca potrzebuje przestrzeni, aby realizować swe cele, ale nie 
zawsze te cele pozostają w sprzeczności z zastanymi walorami. Np. przedsię-
biorca inwestujący w turystykę z reguły korzysta z istniejących wartości natury 
i kultury, czystości środowiska czy piękna krajobrazu. Chociaż nawet w takich 
przedsięwzięciach niekiedy dochodzi do zniszczeń, zasadniczo jest to przed-
siębiorczość zbieżna z postulatami ochrony. 

Jest też inny aspekt związku między wartościami krajobrazowymi i śro-
dowiskowymi a przedsiębiorczością, który odbiega od wspomnianego ste-
reotypu. W tych wszystkich przypadkach, gdy nie wystarczy bierna ochrona, 
a potrzebna jest adaptacja czy rewaloryzacja, rekultywacja czy rewitalizacja, 
konieczna jest z jednej strony aktywność przedsiębiorców, z drugiej umiejęt-
ność godzenia postulatów ochrony z przynoszącą zysk nowa funkcją. 

Przedsiębiorcy bywają wrogami krajobrazu, twórcami rozwoju, realiza-
torami rewitalizacji itd. Charakterystycznym ich rysem jest aktywność prowa-
dząca zazwyczaj do zmian w przestrzeni. Ta możliwość wpływu na losy miejsca 
każe traktować percepcję i postawy przedsiębiorców jako szczególnie ważne.

„Ta góra musi nas połączyć.” – czyli postawa władzy samorządowej

Podobnie jak w przypadku właściciela, stosunek przedstawiciela władz do 
przestrzeni powinien być nacechowany troską o jego stan. Świadomy rzeczy 
przywódca – prezydent, burmistrz, wójt, sołtys, radny – powinien rozumieć, że 
przestrzeń jest ogromną funkcjonalną i ekonomiczna wartością, a krajobraz 
i w tym dziedzictwo natury i kultury są nie tylko walorami estetycznymi, lecz 
także katalizatorami wewnętrznej integracji społeczności, którą zarządza19. In-
tegracja luźnych zbiorowisk ludzkich w autentyczne wspólnoty odbywa się 
bowiem wokół wspólnie cenionych wartości, a bardzo często właśnie miej-
scowy krajobraz jest swoistym wizerunkiem tego, co wspólne. Wspólnota, jak 
wiadomo, jest formą współżycia grupy ludzi pod wieloma względami lepszą 
niż niczym niepowiązana zbiorowość. Zatem to, co integruje zasługuje na 
szczególna uwagę.

Lokalny przywódca powinien sprawnie gospodarować przestrzenią 
miasta lub gminy, dążąc do zaspokojenia potrzeb mieszkańców i pełnić rolę 
opiekuna zastanych wartości, w szczególności tej części dziedzictwa, która 
zaświadcza o lokalnej odrębności i na tym przede wszystkim polega jej war-
tość20. Ustawowe obowiązki wobec przestrzeni wpływają zasadniczo na per-
cepcję i postawę przedstawicieli władz samorządowych, niezależnie od ich 
prywatnych upodobań, wrażliwości czy intencji.

19 Z. Zuziak, Strategie rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, Wyd. Politechniki Krakowskiej, Mono-
grafia 236, Kraków 1998.
20 Dziedzictwo a rozwój. Zarządzanie miastami zabytkowymi a prawa rynku w doświadczeniach Eu-
ropy Środkowej, praca zbiorowa pod red. J. Purchli, Wyd. Międzynarodowego Centrum Kultury, 
Kraków 2001.
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Podobnie jak właściciel – gospodarz miejsca, samorządowa władza, dys-
ponuje określonym budżetem i na jego miarę może planować wydatki. Cele 
z zakresu gospodarki przestrzennej konkurują z innymi ważnymi celami spo-
łecznymi, za które ta sama władza jest odpowiedzialna21. W tym zakresie jej 
punkt widzenia musi być różny od postawy ekspertów czy miłośników nie li-
czących się zwykle z budżetowymi ograniczeniami.

Prywatne postawy nie pozostają jednak bez znaczenia. Zobrazowany na 
rysunku przywódca nie bez przyczyny odwrócony jest tyłem do góry, a jego 
napoleoński gest wyraża inną ambicję niż hasło nad nim umieszczone. Nie-
stety nawet w samorządach niższych szczebli rządzenie często staje się ce-
lem samym w sobie, a władza przestaje być wiarygodnym przedstawicielem 
wspólnoty, która ją wybrała. Samorządowcy stają się politykami, którzy nade 
wszystko pragną mieć jak najwięcej władzy i rządzić jak najdłużej, co dość za-
sadniczo zmienia ich postrzeganie i postawę. 

Dlatego intencji władzy, nawet wybieralnej, nie można traktować jako 
identycznej z intencjami mieszkańców. Tak bywa niekiedy w tych szczęśliwych 
miastach i gminach, w których samorząd służy mieszkańcom, a nie upaja się 
władzą. Partycypacja społeczna jest formą nacisku na rządzących wywierane-
go częściej niż tylko raz na kadencję wyborczą. Nacisk ten powinien utrudniać 
władzom zapominanie o podstawowych zadaniach, do jakich zostały powo-
łane.

„Góro! Kocham cię.” – czyli postawa miłośnika krajobrazu

Miłośników nie trzeba niczego uczyć, przekonywać, zjednywać ani zmu-
szać. Oni na ogół sami lepiej wiedzą. Z historii idei ochrony przyrody i zabyt-
ków wiemy, że miłośnicy chronili te wartości zanim zajęło się nimi państwo22. 
Ich percepcja nacechowana jest wielką wrażliwością na ulubione wartości 
i większym niż przeciętne znawstwem przedmiotu. Taka wrażliwość kieruje 
często miłośników ku profesjonalizmowi. Wśród osób zajmujących się zawo-
dowo krajobrazem wielu jest jednocześnie jego miłośnikami. 

Miłośnik zwykłe odnosi się ze szczególną atencją do określonej grupy 
wartości. Są na przykład zapamiętali wielbiciele gór, jezior, jaskiń, starych for-
tyfikacji, kolejek wąskotorowych, czy nawet wiejskich remiz strażackich. Są to 
zwykle ludzie znający przedmiot swojej fascynacji lepiej niż ktokolwiek inny 
– lepiej niż profesjonaliści.

Miłośnicy, podobnie jak patrioci lokalni, lubią się stowarzyszać. Są tak-
że skłonni bezinteresownie działać na rzecz ulubionych wartości i rozumieją 

21 R. Wilczyński, Odnowa wsi perspektywą rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Fundacja -  Fundusz 
Współpracy - Program Agro-Info, Poznań 2003. 
22 K. Pawłowska, B. Pająk, Rola miłośników krajobrazu w systemie jego ochrony: tradycje - stan obec-
ny - perspektywy, [w:] Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny 
Krakowsko-Częstochowskiej, praca zbiorowa pod red. J. Partyki, T. 2, Kultura. Wyd. Ojcowski Park 
Narodowy, Ojców 2004. 
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generalnie sens ochrony wartości przestrzennych. Oni także zakłócają spo-
kój biurokratom. W społeczeństwie obywatelskim miłośnicy to wielka szansa 
partnerstwa miedzy sektorem publicznym a prywatnym. 

Także w wizerunku miłośnika trudno dopatrzyć się wad. Niekiedy wy-
kazują brak tolerancji dla ludzi, którzy nie podzielają ich wrażliwości i pasji. 
Niekiedy próbują monopolizować swoje prawa do ulubionych wartości czy 
nawet ukryć przed innymi ludźmi. Zwykle jednak próbują zaszczepić innym 
swoją pasję.

„Trzeba zaliczyć tę górę” - czyli postawa turysty

Postawa gości czy przybyszów wobec przestrzeni jest oczywiście mniej 
znacząca niż postawa mieszkańców. Niemniej wśród przybyszów jest gru-
pa, której relacja z przestrzenią jest co prawda pośrednia, ale ważniejsza niż 
inne. Są to turyści, a ich stosunek do krajobrazu i sposobu zagospodarowania 
przestrzeni ma duże znacznie zwłaszcza w tych miastach, wsiach czy regio-
nach, które żyją z turystyki. Turyści wprawdzie nie wybierają władz lokalnych, 
które gospodarują przestrzenią, ale dokonują wyboru w inny sposób. Turysta 
przyjeżdża, bo chce, wybrał, bo akceptuje to, co zastanie u celu swój podró-
ży. Akceptuje krajobraz i sposób zagospodarowania turystycznego przestrze-
ni. To zainteresowanie, ta wola poznania ma istotne znaczenie dla percepcji. 
Piękny krajobraz jest podstawowym, trudnym do zastąpienia walorem miej-
scowości wypoczynkowych i regionów turystycznych. Zwiedzanie okolicy 
i miejscowych zabytków należy do kanonu pobytu w nieznanych przedtem 
regionach czy krajach. Dla turystów zasadniczą wartością jest odmienność 
tego, co przyjechali oglądać w stosunku do tego, co znają ze swego regio-
nu czy kraju. Zatem wysoko ceniona jest lokalna odrębność. Turyści oczekują 
także odpowiadającego im standardu bazy turystycznej i ewentualnie innych, 
towarzyszących atrakcji.

Kontakt z przyrodą i zdrowym środowiskiem to jeden z klasycznych ce-
lów turystyki. Rozwija się też turystyka zwana kulturową, uprawiana nie tylko 
przez koneserów zabytków, lecz także ludzi, którzy dobrze odpoczywają w za- 
bytkowym otoczeniu. Wrażenie powrotu do dawnego świata jest dla nich re-
laksujące. Tacy turyści cenią nie tylko możliwość zwiedzania, lecz także kon-
takty z zabytkami służącymi im jako baza – hotelami, restauracjami, zajazdami, 
miejscami imprez kulturalnych itp. Podobne skojarzenie nastroju przeszłości 
z odpoczynkiem jest składnikiem agroturystyki23. 

Turystyka jest funkcją bardziej niż inne sprzyjającą ochronie wartości 
przestrzennych24. Dochody z turystyki mogą być przeznaczane na ich odnowę 
i ochronę, a także kreację nowych wartości. Wiedza o tym jak postrzegają krajo-

23 M. Marks, E. Marks, A. Jaszczak, Działalność agroturystyczna i jej wpływ na zachowanie dziedzic-
twa kulturowego polskiej wsi, [w:] Marketing w agroturystyce. Wyd. Akademii Podlaskiej, Monografia 
nr 75. Siedlce 2006
24 W. Kosiński, Aktywizacja turystyczna małych miast - aspekty architektoniczno-krajobrazowe, 
Wyd. Politechniki Krakowskiej, Monografia 269, Kraków 2000.
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braz turyści jest konieczna, aby na nim zarabiać. Krajobraz odpowiednio poka-
zany staje się „produktem turystycznym” i podlega normalnym prawom rynku. 

Mimo tej na ogół korzystnej zbieżności celów turystyki z zasadami za-
chowania wartości krajobrazu istnieje także niebezpieczeństwo przesady  
– krajobraz „zadeptany” przez turystów. To niebezpieczeństwo grozi niestety 
miejscom najbardziej wartościowym.

„Trzeba tu założyć rezerwat” – czyli postawa architekta krajobrazu

Architekta krajobrazu siedzącego na ławeczce przybyszów potraktujmy 
tu jako reprezentanta również innych profesjonalistów zajmujących się kształ-
towaniem przestrzeni i ochroną jej walorów. Należy tu wyliczyć: architektów, 
urbanistów, planistów, historyków architektury, archeologów, konserwatorów 
przyrody i zabytków. Mimo, że ich stosunek do dziedzictwa opiera się zasadni-
czo na profesjonalnych, naukowych podstawach, często ich poglądy różnią się 
miedzy sobą, i to niekiedy diametralnie. Zróżnicowanie dotyczy całych grup, 
jak również pojedynczych osób. Historyk architektury, zwykle nie tylko badacz 
lecz także miłośnik zabytków, nie zawsze zgadza się z urbanistą, który np. pra-
gnie unowocześnić komunikacje miejską. Architekt projektujący z pietyzmem 
adaptację zabytku może mieć całkiem inne podejście niż np. uprawiający ten 
sam zawód projektant nowoczesnego centrum handlowego na miejscu sta-
rej, tradycyjnej zabudowy podmiejskiej. Wśród architektów krajobrazu znaj-
dziemy z pewnością twórców nastawionych na nowe krajobrazowe kreacje 
i „ochroniarzy” dbających o zachowanie zastanych wartości. 

Zawodowcy wiedzą o przestrzeni znaczenie więcej niż nieprofesjonaliści, 
ale ta wiedza nie powinna być legitymacją do lekceważenia wszystkich opinii 
prócz własnej. Powoływanie się ekspertów na obiektywizm i fachowość było-
by bardziej wiarygodne, gdyby opinie różnych ekspertów w jednej i tej samej 
sprawie były zawsze identyczne albo przynajmniej podobne. Wiadomo, że tak 
nie jest. Eksperci z łatwością osiągają zgodność, ale tylko w odniesieniu do 
faktów. Bardzo trudno o nią przy ocenie wartości – zarówno jeśli idzie o walory 
zastane, jak i o jakość rozwiązań projektowych. 

Architekt pokazany na rysunku nie patrzy na górę. Wpatrzony jest w ja-
kiś papier – pewnie projekt założenia rezerwatu. Nie patrzy też na swoich są-
siadów, bo prawdopodobnie nie obchodzą go ich opinie. Dowie się o nich 
zapewne po założeniu rezerwatu, kiedy okaże się, że restrykcje ochronne są 
notorycznie łamane, a komitet protestacyjny zbiera podpisy mieszkańców 
pod petycją do władz, aby znieść status rezerwatu. Ten konflikt łatwiej było-
by rozwiązać, gdyby świadomość różnorodności postaw towarzyszyła mu od 
początku pracy. Przedstawiona tu lista postaci i ich relacji z krajobrazem oczy-
wiście nie jest kompletna. Po stronie lokalnej społeczności można by posadzić 
na przykład miejscowe autorytety – nauczyciela czy największego pracodaw-
cę w gminie, zaś po stronie przybyszów – dziennikarza, przedstawiciela wła-
dzy państwowej, zagranicznego przedsiębiorcę i innych. 
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Przestrzeń, środowisko i jego wizerunek – krajobraz są dobrem publicz-
nym, więc prawo do współdecydowania o losach miejsca należy się wielu jed-
nostkom i grupom ludzkim o najróżniejszych punktach widzenia. Nikt nie po-
winien uważać się za niepodzielnego władcę ani nieomylnego znawcę spraw 
przestrzennych, a przekonanie, że wszyscy mają lub powinni mieć w tych  
sprawach identyczne opinie jest zupełnie bezpodstawne. O tym powinni pa-
miętać zarówno profesjonaliści, jak i władze zarządzające przestrzenią.

Ludzie patrzący na górę za chwilę wstaną i zacznie się „gra” – „gra o górę” 
– „gra o przestrzeń”. Oby w wyniku tej gry walory krajobrazu pomnażały się 
i trwały ku zadowoleniu wszystkich graczy, a organizacja przestrzeni odpowia-
dała potrzebom użytkowników.
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Gra o przestrzeń

Aby dobrze gospodarować przestrzenią nie wystarczy sporządzić dobry 
projekt lub plan. Trzeba go potem zrealizować, do czego potrzebne są oprócz 
wiedzy, intuicji i talentu, również inne, dodatkowe kompetencje. Gospodaro-
wanie przestrzenią to swego rodzaju gra – gra o przestrzeń25, gra o miasto26, 
gra o krajobraz. To hasło niekiedy oburza tradycyjnych teoretyków architektu-
ry. Czyżby czymś tak ważnym jak przestrzeń można było grać? 

Oczywiście nie idzie tu o grę rozumianą jako zabawa. Jest to ujęcie wy-
wiedzione z matematycznej teorii gier27 i stosowane z powodzeniem w wielu 
dziedzinach, np. w teorii zarządzania. Teoria gier zajmuje się badaniem opty-
malnych zachowań graczy w sytuacji, gdy istnieje między nimi konflikt inte-
resów. Podstawowe zasady i pojęcia z teorii gier dobrze nadają się do opisu 
sytuacji i zdarzeń mających miejsce w procesach gospodarowania przestrze-
nią. Gracze uczestniczący w tej grze mają zróżnicowane cele, możliwości, mo-
tywacje, narzędzia, logikę działania, siłę. Gra toczy się według pewnych reguł, 
a gracze przyjmują określone strategie. Są w tej grze skuteczni lub nieskutecz-
ni, zatem wygrywają albo przegrywają. Określenie „gra” dobrze oddaje stan 
faktyczny – gospodarowanie przestrzenią jest w istocie swej sztuką godzenia 
sprzecznych interesów. To formuła znacznie lepsza niż wojna, a w tą w rzeczy-
wistości przeradza się niejedno przedsięwzięcie przestrzenne – wojna, w któ-
rej zamiast argumentów, perswazji czy negocjacji używa się siły, manipulacji  
i nieczystych środków.
25 Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Gra o przestrzeń. V Sympozjum w Rybnej, Gliwice 
2000
26  Cz. Bielecki, Gra w miasto, Wyd. Dom Dostępny, Warszawa 1996.
27  Teoria gier to dział matematyki zajmujący się badaniem optymalnego zachowania w przypad-
ku konfliktu interesów. Teoria gier wywodzi się z badania gier hazardowych i taka jest też jej termi-
nologia, jednak zastosowanie znajduje głównie w ekonomii, biologii, socjologii oraz informatyce. 
Ph. D. Straffin, Teoria gier, Wyd. Scholar, Warszawa 2004.
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Przedmiotem gry jest przestrzeń, krajobraz, środowisko - tak nazywają go 
architekci. Ale nie tylko oni uczestniczą w rozgrywce. Inni gracze nazywają go 
inaczej, np. dla prawnika lub ekonomisty przedmiotem gry są nieruchomości, 
dla geodety działki, dla developera - inwestycje budowlane. Już na poziomie 
podstawowej terminologii ujawniają się różnice podejścia.

A.3.1. Gracze
Obowiązujący zestaw uczestników gry o przestrzeń określa prawo, ale 

jest wiele powodów, aby uznać, że zestaw ten bywa zbyt wąski. W sytuacjach 
konfliktowych bardzo często na arenę zdarzeń wkraczają gracze poprzednio 
nie zaproszeni do stołu: komitety obywatelskie, organizacje pozarządowe, 
niezrzeszeni, protestujący obywatele. Gracze ci domagają się uwzględnienia 
ich racji, powołując się na prawa człowieka, konstytucję czy prawo moralne. 
Należy więc zapytać, kto w gruncie rzeczy powinien uczestniczyć w tej grze? 

Po pierwsze, bierze w niej udział organizator gry – władza publiczna. Ona 
winna zaprosić do stołu wszystkich innych uczestników. W teorii zarządzania 
używane jest angielskie określenie stakeholders, tłumaczone na język polski 
jako – interesariusze. Słowo to oznacza wszystkie osoby (także grupy, instytu-
cje, organizacje), które są w taki sposób związane ze sprawą, że decyzje w tej 
sprawie podjęte mają istotny wpływ na ich życie (interesy). W związku z tym 
interesariusze mają prawo do wyrażania opinii, a także współuczestniczenia 
w podejmowaniu decyzji na zasadzie „nic o nas bez nas”. Nie można tu zasto-
sować słowa „zainteresowani” ani „zaangażowani”, bo pojęcia te dotyczą tylko 
interesariuszy czynnych. Nie obejmują natomiast tych, którzy mają powód 
i prawo, ale z różnych przyczyn z tego prawa nie korzystają. Określenia „grupy 
interesu”, czy „akcjonariusze” także nie są właściwe, bo pojęcia te zbyt jedno-
znacznie kojarzy się z biznesem. Tak więc przyjmijmy nowe słowo „interesariu-
sze” dla określenia tych, którzy mają powód i prawo, aby uczestniczyć w grze 
o przestrzeń, niezależnie czy uczestniczą w niej aktywnie, czy nie. Grupą 
szcze gólnie interesującą ze względu na tematykę tej książki są interesariusze 
społeczni, czyli mieszkańcy, użytkownicy, bywalcy – zorganizowani lub nie-
zorganizowani. Inni często występujący w grze o przestrzeń interesariusze to 
inwestorzy, właściciele nieruchomości i projektanci.

Spróbujmy zidentyfikować charakterystyczne cele tych podstawowych 
graczy. Godząc się na znaczne uogólnienie można powiedzieć, że są to: 
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Mieszkańcy, bywalcy, użytkownicy przestrzeni

Na pierwszym miejscu wymienieni są interesariusze społeczni: mieszkań-
cy, bywalcy, użytkownicy przestrzeni. Z humanistycznego punktu widzenia 
powinni być traktowani jako pierwszy i najważniejszy gracz. Dla nich bowiem 
kształtowana jest przestrzeń. Oni są ostatecznymi adresatami przedsięwzięć 
przestrzennych. W praktyce jednak ich dostęp do gry jest bardzo ograniczony. 
Tylko wąska grupa społecznych interesariuszy ma zagwarantowane prawem 
miejsce w grze, np. bezpośredni sąsiedzi działki, na której projektuje się bu-
dowę czy inna zmianę przestrzenną. Możliwość uczestniczenia w grze mają 
wszyscy, którzy zechcą wystąpić w roli autora wniosków do planów, wziąć 
udział w wyłożeniu czy publicznej dyskusji. Przepisy prawne, które nakazują 
władzy konsultacje społeczne lub dyskusje publiczne nie precyzują ani jak, ani 
z kim owe konsultacje czy dyskusje mają się toczyć, i dlatego często zastępo-
wane są działaniami pozornymi. W rezultacie tzw. zwykli ludzie zdecydowanie 
zbyt rzadko uczestniczą w grze. Dzieje się tak z wielu różnych powodów: nie 
mają takiego obowiązku, nie chcą, nie wiedzą, że mogą, chcą i wiedzą i mogą, 
ale nie są dopuszczani itd.

Eksponując prawo do uczestnictwa czyli partycypacji społecznej nie mo-
żemy jednak zapominać, że mówimy tu o nieprofesjonalistach. Interesariusze 
społeczni zwykle potrafią rozpoznać i wyrazić swoje potrzeby, ale rzadko ro-
zumieją skomplikowany splot zależności, który determinuje rozwiązania prze-
strzenne. Należy o tym pamiętać szczególnie w odniesieniu do planowania 
przestrzennego, w którym splot zależności jest szczególnie skomplikowany. 
Należy też pamiętać, że znaczna część społeczeństwa ma generalnie niechęt-
ny stosunek do zmian nawet wtedy, gdy zmiany te są dobre lub wręcz nie-
zbędne. 

Opinii i żądań użytkowników nie można zatem traktować jako racji prze-
sądzających o decyzjach, zwłaszcza że w obrębie nawet niewielkiej grupy 
ludzi opinie są zwykle podzielone. Nie można też zapominać, że to nie spo-
łeczeństwo, ale władze ponoszą prawną odpowiedzialność za decyzje i w kon-

L.p. Gracze gry o przestrzeń Charakterystyczny cel

1 Mieszkańcy, użytkownicy, bywalcy 
– interesariusze społeczni

wysoka jakość życia

2 Władze publiczne – decydenci dobro publiczne

3 Właściciele nieruchomości swobodne dysponowanie swoją 
własnością, korzyści finansowe

4 Inwestorzy zysk lub realizacja 
niekomercyjnych zamierzeń

5 Projektanci realizacja dzieła, zarobek, uznanie
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sekwencji za to, jak zmienia się zagospodarowanie przestrzeni. Bez wątpienia 
jednak opinie społeczeństwa warto poznać zanim ważenie racji i ostateczną 
koncepcję odda się w ręce profesjonalnych projektantów, a decyzję w ręce 
władz. 

Na aktualnym etapie rozwoju demokracji w Polsce, aktywność społecz-
na w sprawach przestrzennych jest mała, ale stale rosnąca. Obywatele coraz 
częściej domagają się prawa uczestniczenia w sprawach, które ich dotyczą. 
Dla wzmocnienia swej siły organizują się w rozmaite, działające doraźnie lub 
permanentnie, formalne lub nieformalne organizacje pozarządowe. Zdobycie 
mocnej pozycji w grze udaje się zwykle zorganizowanym, działającym konse-
kwentnie grupom. Działalność indywidualna i zbiorowa niestety koncentruje 
się na protestowaniu. Stowarzyszeń i fundacji, które działają permanentnie 
i kreatywnie na rzecz ochrony wartości czy też rozwoju przestrzennego jest 
bardzo mało. Ludzie organizują się w grupy właśnie po to, aby protestować. 
Niekiedy nie omijają ich różne patologie, jak np. pieniactwo czy przekupność. 
Mimo, że często interesariusze społeczni nie mają innego wyjścia niż protest, 
wszystko to prowokuje złe nastawienie do nich ze strony innych uczestni-
ków gry. Skuteczność działań organizacji obywatelskich jest zależna od wielu 
czynników: ilości ludzi zaangażowanych (reprezentatywność w stosunku do 
ogółu), form działania (partnerstwo zamiast protestu), poziom wiedzy o spra-
wach przestrzennych (poziom wykształcenia), doświadczenie i konsekwencja 
w grze, itd. Obecnie ruchy obywatelskie wciąż walczą o wysłuchanie, a inni 
gracze mają wiele argumentów, aby ich głosy lekceważyć. Postęp jednak jest 
wyraźny.

Nie zmienia to faktu, że społeczeństwo ma prawo do współdecydowania 
o kształcie przestrzeni, w której żyje. Przestrzegając tego prawa trzeba jednak 
stronić od poważnego, choć bardzo często popełnianego błędu. Polega on na 
utożsamianiu społeczeństwa z aktywnie protestującą grupą. Protestującym 
oczywiście zależy, aby byli tak traktowani. Niekiedy próbują udowodnić swoje 
prawo do reprezentowania ogółu społeczeństwa, załączając do protestu długą 
listę podpisów. Czasem rzeczywiście reprezentują zdanie ogółu, ale nie można 
przyjmować tego jako pewnik bez sprawdzenia. Zwykle jednak ani władzy, ani 
projektantom nie przychodzi do głowy, aby zweryfikować reprezentatywność 
protestującej grupy. Nikt nie próbuje zidentyfikować pozostałych interesariu-
szy ani zapytać ich o zdanie. Rozmowy z protestującymi zyskują rangę konsul-
tacji społecznych, co jest nie tylko błędem logicznym, ale także strategicznym, 
bo w grupie nieaktywnych interesariuszy może przeważać całkiem inna opi-
nia niż ta, którą lansują protestujący.

Władze publiczne

W ustroju demokratycznym władze publiczne pochodzą z wyboru, a ich 
struktura jest hierarchiczna. Władza nad przestrzenią rozmieszczona jest na 
wszystkich poziomach tej hierarchii, lecz ze szczególnym uwzględnieniem 
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poziomu najniższego – samorządu gminy. Tu sporządza się dokumenty plani-
styczne bezpośrednie wpływające na zagospodarowanie przestrzeni. Dome-
ną władz gminnych są przede wszystkim przestrzenie publiczne28, które z re- 
guły są także własnością komunalną, oraz wszelkie struktury sieciowe, czyli 
infrastruktura techniczna i komunikacja. Władze wszystkich szczebli mają być 
ponadto strażnikiem i realizatorem interesu publicznego. Prawo oddaje w ich 
ręce decyzje przestrzenne wypracowane przez profesjonalistów. 

To właśnie władze publiczne powinny być organizatorem gry o prze-
strzeń. W praktyce rzeczywiście inicjują i prowadzą tę grę, ale nie zawsze nad 
nią panują. Świadome lub nieświadome oddają tę rolę w inne ręce, np. ręce 
inwestorów prywatnych. To nie tylko prowadzi do konfliktów i protestów spo-
łecznych, ale także stanowi ryzyko przegranej interesu publicznego, co jest 
sprzeniewierzeniem się podstawowej misji, jaką władze mają do spełnienia 
w stosunku do przestrzeni. 

Dysponowanie dominującą siłą w grze (rola organizatora gry, kompeten-
cje decyzyjne) powinno pozwolić władzom na należyte wykonanie wszystkich 
zadań, i tak się rzeczywiście dzieje, gdy władze są sprawne i uczciwe. Czy speł-
niają te zadania z rzeczywistym pożytkiem dla społeczeństwa zależy także od 
ram prawno-administracyjnych, w jakich toczą się sprawy. Trzeba pamiętać, że 
urzędnik nie może wydać innej decyzji niż taka, jaką narzuca mu prawo, nawet 
jeśli osobiście uważa, że jest niesłuszna czy niesprawiedliwa. O tym aspekcie 
gry o przestrzeń nie można zapomnieć szczególnie w naszym kraju, w którym 
przepisy prawne są dalekie od doskonałości i często się zmieniają. Na przy-
kład, szczególnie ważna dla podejmowania decyzji przestrzennych kategoria 
interesu publicznego nie doczekała się ścisłej prawnej definicji lub obowiązu-
jącej interpretacji. Ponieważ kategoria ta jest swego rodzaju przepustką do 
ingerowania przez władze w prywatną własność nieruchomości, konflikty i pa-
tologie wokół tej sprawy są charakterystycznym składnikiem gry o przestrzeń. 
Tak więc, złe efekty zarządzania przestrzenią są spowodowane nie tylko nie-
udolnością czy nieuczciwością administracji, lecz także niedostatkami prawa. 

Nie znaczy to, iż prawo tak dalece paraliżuje działania władzy, że nie spo-
sób sprawować jej dobrze. Są też inne przyczyny. Zarządzanie przestrzenią 
nieczęsto jest „ulubionym” celem przedstawicieli władzy. Z dużo większą ja-
snością (być może także przyjemnością) lokalni władcy uświadamiają sobie, 
że rządzą ludźmi i publicznymi pieniędzmi niż przestrzenią. Niekiedy władza 
staje się celem samym w sobie lub, co gorsza, rządzący realizują swoje pry-
watne interesy korzystając z przywilejów stanowiska. Oczywiście władze są 
rozliczane poprzez kolejne wybory. Ten elementarny sposób kontrolowania 
władzy przez społeczeństwo dotyczy wszystkich dziedzin jej działalności, nie 
tylko zarządzania przestrzenią, i odbywa się raz na 4 lata. To za mało, aby za-
gwarantować obywatelom właściwy wpływ na gospodarkę przestrzenną. Bie-

28 B. Jałowiecki, M. S. Szczepański, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Scholar, War-
szawa 2002.
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żące konsultacje władzy ze społeczeństwem prowadzone w trakcie trwania 
kadencji mogą być nie tylko pożyteczne w sensie merytorycznym, lecz także 
zapobiegać patologiom władzy. 

Publiczni i prywatni właściciele nieruchomości

Działki i budynki należące do gminy są niezbędnym kapitałem pozwa-
lającym gminie na realizację jej zadań. Bezpośrednie użycie tego kapitału na 
przestrzenie i budowle publiczne to rozwiązanie najprostsze, ale władze mogą 
też kupować i sprzedawać nieruchomości, co zasadniczo winno przynosić po-
żytek społeczności gminnej. Niestety nie zawsze tak jest.

Domeną właścicieli prywatnych jest ta część przestrzeni, która mniej inte-
resuje władze publiczne. Rozdział przestrzeni na publiczną i prywatną nie jest 
jednak dokładnie równoznaczny z zakresem władania. Teren prywatny w ust- 
roju demokratycznym nie jest wyjęty spod publicznego prawa i nie obowiązu-
je tam zasada „wolnoć Tomku w swoim domku”. Publiczny interes realizowany 
na prywatnej działce ma istotny związek z krajobrazem. Zewnętrzna fizjono-
mia nieruchomości prywatnej jest bowiem składnikiem krajobrazu dostępne-
go publicznie.

Prywatna własność nieruchomości to w gospodarce rynkowej fundamen-
talne prawo i zarazem duża siła w grze. Jak już powiedziano, zakres uprawnie-
nia władzy publicznej do ograniczania tego prawa ma ogromne znaczenie dla 
sposobu, w jaki rozgrywa się gra o przestrzeń. 

W Polsce stosunek do prawa własności jest wciąż przesadną reakcją na 
jego lekceważenie w czasach PRL. Wciąż jego ograniczanie nie znajduje dosta-
tecznego poparcia i podstaw prawnych, aby zagwarantować właściwą realiza-
cję celów publicznych.

Inwestorzy

Ważnym i często najsilniejszym graczem jest inwestor – płaci i wymaga. 
Inwestorami bywają władze publiczne, jak również osoby i firmy prywatne 
budujące dla siebie. Są to inwestorzy występujący jednocześnie w innych ro-
lach: decydenta w przypadku władz i użytkownika w przypadku osób i firm. 
Klasycznym inwestorem jest jednak developer – przedsiębiorca inwestujący 
w przedsięwzięcia budowlane dla zysku. Nie podejmuje decyzji przestrzen-
nych i nie bywa użytkownikiem budowanych obiektów. Ma jednak silną pozy-
cję w grze wynikającą z przewagi ekonomicznej nad innymi graczami.

Silna pozycja inwestorów prywatnych, szczególnie developerów, często 
wynika nie tylko z możliwości ekonomicznych, lecz także z większej niż u in-
nych graczy umiejętności prowadzenia gry. Prywatni przedsiębiorcy, zwłasz-
cza ci, którzy działają na dużą skalę, aby osiągnąć sukces ekonomiczny, muszą 
reprezentować wysoki poziom umiejętności w sztuce zarządzania i komunika-
cji społecznej. Dotyczy to nie tylko zagadnień przestrzennych, lecz generalnie 
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wszystkich spraw związanych z prowadzeniem firmy. Umiejętność prowadze-
nia badań rynkowych, negocjacji, sztuka public relations potrzebne w grze 
rynkowej, przydają się także w grze o przestrzeń. Działające w Polsce między-
narodowe firmy tworzące np. wielkie sieci handlowe czy gastronomiczne dys-
ponują zwykle ogromnymi możliwościami w tym zakresie. Zestawienie tej siły 
z umiejętnościami reprezentowanymi przez przeciętną polską gminę skazuje 
tę gminę na przegraną, jeśli nawet stosowane metody są uczciwe. Nie trzeba 
dodawać, że metody nieuczciwe także nie są w tym przypadku rzadkością. 

Od czasu przemiany ustrojowej w Polsce stosunek władz publicznych do 
inwestorów prywatnych budujących dla siebie i developerów ewoluuje, przy-
bierając niekiedy skrajne formy: od przesadnej nieufności do pełnego otwar-
cie stanowiącego ryzyko podporządkowania interesu publicznego interesom 
prywatnym. Poszukiwanie zrównoważonej formuły współpracy samorządów 
z developrami i inwestorami trwa. Wciąż brakuje przykładów dobrej praktyki 
inwestycji publiczno-prywatnych, dla których niezbędne jest właśnie obu-
stronne zaufanie. 

Społeczna opinia o developerach także nie jest dobra. Wpływają na nią 
liczne przykłady nieuczciwości lub nieudolności developerów, których skutki 
odczuwają ich bezpośredni klienci. Krytykowana też bywa skrajnie komercyj-
na postawa developerów. Złej sławy przysparzają im liczne przypadki bez-
względnego dążenia do zysku kosztem interesu publicznego, poprzez wywie-
rania wpływu na władzę nieuczciwymi środkami. Fakt, iż developerzy są zo-
rientowani na zysk wynika z definicji tego typu działalności, więc oczekiwanie 
od nich poczucia misji społecznej nie jest uzasadnione. Na nieuczciwe środki 
nie może być jednak przyzwolenia.

Projektanci

Graczami są także architekci, urbaniści, planiści, architekci krajobrazu 
i inni inżynierowie, którzy projektują zmiany w przestrzeni albo formy ochrony 
wartości przestrzennych. Projektanci pracują na zlecenie rozmaitych inwesto-
rów, w tym władz publicznych. 

Projektanci dysponują wiedzą i umiejętnościami, ale ich profesja to nie 
tylko wiedza, lecz także sztuka. Nie da się udowodnić z matematyczną ścisło-
ścią, że np. konkretny plan zagospodarowania przestrzennego lub projekt bu-
dynku jest jedynym możliwym lub nawet najlepszym rozwiązaniem zadania. 
Próbom udowodnienia takiej tezy jasno przeczą rozbieżne ekspertyzy i opinie 
utytułowanych znawców przedkładane podczas konfliktów przez skłócone 
strony. Co prawda niestety bywa tak, że takie rozbieżności wynikają z nie-
uczciwych intencji ekspertów, ale fakt pozostaje faktem, że zadania z zakresu 
kształtowania i ochrony przestrzeni nie mają jednego jedynego dobrego roz-
wiązania.



Tom A  -  Zanim wybuchnie konf l ikt

40

Rola projektantów w grze nie jest łatwa. Nie dysponują ani władzą jak 
urzędnicy, ani pieniędzmi, jak inwestorzy, ani prawem własności jak właści-
ciele nieruchomości, ani prawami moralnymi przyszłego użytkownika, nie 
mogą też niezbicie udowodnić, że mają rację. Jedyna ich broń to kompeten-
cje zawodowe sprawiające, że gra bez nich nie może się odbyć i umiejętność 
przekonywania innych graczy. Przekonywanie inwestorów, urzędników, opi-
niodawców to konieczność od dawna znana i przyjmowana przez projektan-
tów jako oczywista. Konieczność przekonywania interesariuszy społecznych 
to nowe trudne zadanie. Nie wszyscy projektanci przyjmują do wiadomości, 
że taka potrzeba istnieje. Rzadko mają ku temu odpowiednie umiejętności. 
Niekiedy nie wiedzą nawet, że ich nie mają i że istnieje możliwość ich nabycia. 
To stan rzeczy bardzo utrudniający pozytywną zmianę. Umiejętności z zakresu 
komunikacji społecznej są potrzebne i możliwe do zdobycia – między innymi 
temu celowi służy ta książka. Nie można zapomnieć, że projektanci wykonują 
zadania powierzone i w związku z tym nie są niezależnymi twórcami sztuki 
czystej. Powinni także pamiętać, że obowiązują ich zasady etyki zawodowej, 
co okazuje się szczególnie ważne gdy gra daje szanse koalicji projektantów 
z innymi graczami.

Oto pięciu typowych graczy. Sprawę komplikuje jednak fakt, że gracze 
występują często w dwu lub nawet większej liczbie ról jednocześnie, co redu-
kuje faktyczną ich ilość. Bywa też odwrotnie – jeden lub więcej z wymienio-
nych graczy to nie osoba, ani nawet grupa osób, ale wielka i skomplikowana 
struktura o zróżnicowanych postawach i interesach. To z kolei wydatnie zwięk-
sza rzeczywistą liczbę grających. 

Przykładem skrajnej redukcji – do 2 graczy – jest sytuacja, gdy architekt 
buduje sobie dom na własnej działce za własne pieniądze. Jest zatem użyt-
kownikiem, właścicielem nieruchomości, inwestorem i projektantem w jednej 
osobie. Tym drugim graczem są władze, które wydają mu (lub nie) pozwolenie 
na budowę. Innym połączeniem i redukcją ról jest sytuacja, gdy władze budują 
obiekt usług publicznych, np. szkołę, na terenie należącym do gminy i wydają 
na to gminne pieniądze. W tym przypadku pozostałymi graczami powinni być 
użytkownicy – nauczyciele, uczniowie tej szkoły i ich rodzice oraz projektanci. 

Przykładem redukcji liczby reprezentowanych w grze racji może być so-
lidarne działanie dwu lub większej liczby graczy. Mamy tu do czynienie z koa- 
licją kilku graczy wokół wspólnego lub przynajmniej podobnego celu. Przy-
kładem takim są tak zwane przedsięwzięcia publiczno-prywatne29. Zbyt małe 
fundusze własne gmina można skojarzyć z kapitałem prywatnym, aby zreali-
zować zamierzenie społecznie pożyteczne, a jednocześnie komercyjnie opła-
calne. Gmina i przedsiębiorąca prywatny razem budują i potem często razem 
użytkują według z góry ustalonych specjalnym kontraktem zasad. Inwestycje 

29 K. Skalski, O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Krakowski Instytut Nieru-
chomości, Kraków 1999.
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publiczno-prywatne są formą szeroko stosowaną w krajach wysoko rozwinię-
tych. W Polsce zaufanie miedzy władzą a prywatnym kapitałem jest zbyt małe, 
aby to narzędzie mogło się na szerszą skalę rozwijać.

Inna pożyteczna dla projektanta koalicja z przyszłymi użytkownikami 
przestrzeni może powstać w wyniku partycypacji społecznej. Może się bardzo 
przydać np. projektantowi planu zagospodarowania przestrzennego, opiera-
jącemu się naciskom silnych inwestorów, których interes jest sprzeczny z inte-
resem publicznym, zwłaszcza gdy inwestorom tym udało się odebrać władzy 
panowanie nad grą.

Przykładem powiększenia liczby graczy może być podział jednej z ról, 
np. władz publicznych na wiele podmiotów mających różne punkty widzenia. 
W sprawie o budowę autostrady przez las mogą brać udział Minister Środowi-
ska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Lasy Państwowe, Urząd 
Gminy, Wojewódzki Konserwator Przyrody i inni. Punkty widzenia tych władz 
wcale nie są jednakowe.

Takiemu „rozmnożeniu” może też ulec gracz podstawowy – interesariat 
społeczny. I tak na przykład, gdy buduje się budynek mieszkalny, to podsta-
wowymi interesariuszmi są jego mieszkańcy. Kolejnymi będą mieszkańcy  
i użytkownicy sąsiednich działek i obiektów. Jeśli jednak ten obiekt zasłoni 
widok na powszechnie podziwiany obiekt zabytkowy, to z krajobrazowego 
punktu widzenia następną grupą będą „użytkownicy wizualni” – mieszkańcy 
miasta i turyści. Jeśli zasłonięty obiekt będzie wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Natury i Kultury UNESCO interesariuszem będzie także społecz-
ność międzynarodowa. Nie trzeba dodawać, że postawy wobec tej budowy 
osób i grup, związanych ze sprawą na wiele różnych sposobów, będą mocno 
zróżnicowane.

A.3.2. Gra trudna i nie zawsze uczciwa 
Zasady gry o przestrzeń reguluje prawo. Nie ulega jednak wątpliwości, 

że dużą rolę odgrywa także obyczaj, gdyż prawo nie jest w stanie uregulo-
wać przepisami wszystkich możliwych sytuacji, jakie niesie życie. Niestety na 
obecnym etapie rozwoju polskiego państwa prawo jest niestabilne, słabe pod 
względem legislacyjnym i ciągle zmieniane, a obyczaj odbiega daleko od wzo-
rów kulturalnej i etycznej komunikacji społecznej. Przestrzeń jest nośnikiem 
wielu wartości, dlatego gra o przestrzeń to gra o duże stawki. Nie tylko w Pol-
sce, lecz także w wielu innych krajach, nawet tam gdzie i prawo i obyczaj repre-
zentują wyższy niż u nas poziom, gra zamienia się w ostrą i czasem nieczystą 
walkę. W takiej walce nieuczciwi gracze łamią reguły gry – prawne i moralne. 
Zastępuje je korupcja, nepotyzm, nieuczciwa manipulacja, nadużycia władzy, 
„ustawianie” przetargów, stosowanie cen dumpingowych, polityczne naciski 
i inne tego typu patologiczne zjawiska. Dążenie do celu w oczach niektórych 
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graczy zdaje się usprawiedliwiać nieuczciwe środki. Gra toczy się nie tylko „na 
stole”, ale także „pod stołem”.
Możliwość nieuczciwej gry dotyczy wszystkich 5 wymienionych graczy. Oto 
przykłady:
• Pojedyncze osoby i komitety protestacyjne dążą do osiągnięcia swoich celów 

lekceważąc potrzeby innych użytkowników przestrzeni. 
• Organizacje pozarządowe oczekują gratyfikacji za odstąpienie od protestu. 
• Władze publiczne, bojąc się kłopotów, unikają decyzji. 
• Władze publiczne poddają się nieuczciwym naciskom innych graczy wbrew 

interesowi publicznemu.
• Władz publiczne kierują się prywatnym interesem rządzących.
• Inwestorzy i właściciele nieruchomości dążą do zysku za wszelką cenę i nie-

uczciwymi środkami. 
• Projektanci nieuczciwie zdobywają zlecenia.
• Projektanci, aby uniknąć kłopotów, idą na łatwiznę lub poddają się naciskom 

innych graczy wbrew zasadom etyki zawodowej.
W tej grze, podobnie jak w innych, nie powinno być usprawiedliwienia 

dla niegodnych środków. Nie wystarczy jednak nawoływanie do uczciwości. 
Walka z tego rodzaju patologią to szerszy problem odnoszący się do wielu 
dziedzin. Z pewnością można obniżyć jej poziom, ale całkowite zlikwidowa-
nie wydaje się bardzo odległe lub niemożliwe. Dopóki jednak istnieje, trzeba 
umieć wygrać także wówczas, gdy mamy do czynienia z nieuczciwymi gracza-
mi. Nie powinno nam wystarczyć, że sami czysto gramy – spróbujmy uczciwie 
wygrać. Dlatego ważne jest poznanie narzędzi komunikacji społecznej, które 
być może pomogą nam zapanować nad sytuacją zamiast poddawać się biego-
wi zdarzeń i nieuczciwym partnerom. Orientacja w mechanizmach nieuczci-
wej walki pomaga wygrywać także tym, którzy grają czysto. 

Oto krótka lista rad dla tych, którzy chcą wygrać stosując uczciwe środki:
Być dobrym profesjonalistą zawsze dobrze przygotowanym do gry;1. 
Opanować sztukę komunikacji społecznej;2. 
Nie unikać otwartej gry z obawy przed przegraną, ponieważ trudniejsza 3. 
jest gra pod przymusem i bez przygotowania;
Dobrze rozpoznawać innych graczy i ich motywacje – zarówno przeciw-4. 
ników jak i sojuszników;
Przed przystąpieniem do gry zidentyfikować potencjalne konflikty; 5. 
Pozyskiwać sojuszników i skłaniać ich do zabierania głosu;6. 
Nie pozwolić narzucić sobie warunków gry;7. 
Grać otwarcie i ujawniać sekrety nieuczciwych graczy;8. 
Rozpoznać manipulację, co ułatwia przyjęcie odpowiedniej strategii 9. 
obrony;
Negocjować kwestie sporne we właściwym czasie.10. 
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W grze o przestrzeń, jeśli koniecznie chcemy wygrać, trzeba umieć wy-
grywać uczciwie. Ze względów zasadniczych nie polecamy skutecznej nie-
uczciwości. Nie jest też godna polecenia uczciwa przegrana, a przegrana nie-
uczciwego gracza niech będzie dla niego sprawiedliwą karą. Zgodnie z teorią 
rozwiązywania konfliktów i sztuką negocjacji, najbardziej polecane jest uczci-
we dążenie do wygranej wszystkich stron – to trudne, ale możliwe. 
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Konflikty i ich rozwiązywanie A
.4

.

A.4.1. Złe i dobre strony konfliktu
Konflikty utrudniają nam życie i na ogół wszyscy deklarujemy tęsknotę za 

powszechną harmonią i zgodą. Mimo to wszyscy prędzej czy później stajemy 
się stroną konfliktu. Za udział w sporze zwykle płacimy jakąś cenę - niejedno-
krotnie ogromną - tracimy zdrowie, pieniądze, czas lub inne wartości. Czy coś 
w zamian zyskujemy? Jeżeli nie, to dlaczego to robimy? Aby odpowiedzieć na 
to pytanie, trzeba zapewne sięgnąć głęboko do podstawowych dylematów 
filozofii i religii. 

Przypomnijmy sobie jednak sytuację, gdy unikanie konfliktu za wszelką 
cenę okazało się zgubne dla nas lub dla ważnej dla nas sprawy. Jeżeli z obawy 
przed konfliktem schowaliśmy głowę w piasek, a następnie stało się coś bar-
dzo złego, czy mogliśmy być z siebie dumni? Przypomnijmy sobie niesmak 
i żal, że nie stanęliśmy po właściwej stronie barykady, na której słuszna sprawa 
poniosła sromotną klęskę. Z pewnością są przypadki, kiedy konflikt jest lepszy 
niż ukrywana różnica poglądów albo milcząca zgoda na złe lub niesprawiedli-
we rozwiązania. 

Są więc niekiedy etycznie usprawiedliwione powody skłaniające, a nawet 
zmuszające nas do wkroczenia na drogę konfliktu. Taka decyzja bywa ryzy-
kowna, czasem nawet wymaga heroizmu. Nie zawsze prowadzi wprost do 
spodziewanego celu. Niekiedy jedyną nagrodą jest spokój sumienia i poczu-
cie spełnienia ważnej misji. Jednak prócz tego rodzaju etycznych powodów 
istnieją także argumenty przemawiające za decyzją uczestniczenia w konflik-
cie o bardziej praktycznym charakterze.

Wzniecanie konfliktów bez wyraźnego powodu nie jest oczywiście me-
todą godną polecenia, ale nie można też nie zauważać pożytków, które z nich 
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płyną, czyli tej drugiej, lepszej strony medalu30. Konflikt może być pożyteczną 
prowokacją do sprecyzowania stanowisk, a niekiedy brak jasności jest waż-
niejszą przyczyną sporu niż sam jego temat. Innym pożytkiem jest potencjał 
siły twórczej wyzwalany często w sytuacjach konfliktowych. Konfrontacja ar-
gumentów zmusza do intensywnego myślenia nad ich doskonaleniem. Kon-
flikt wyzwala pomysłowość, która może być użyta nie tylko do walki, lecz także 
w celu osiągnięcia dobrego rozwiązania31.

Ujawnienie skrywanego czy bagatelizowanego konfliktu otwiera drogę 
ku jego rozwiązaniu. Konflikt może doprowadzić do pożytecznych zmian, któ-
re od dawna były niezbędne, ale nie znajdowano energii, aby je przeprowa-
dzić32.

Konflikt toczony przez grupę jest wreszcie doskonałą okazją do wewnętrz-
nej integracji tej grupy. Związki nawiązane w sytuacji konfliktu niekiedy owo-
cują następnym działaniem, i to nie tylko wówczas, gdy istnieje przysłowiowy 
wspólny wróg. Jeśli stroną konfliktu jest pojedynczy człowiek, jego działanie 
z reguły interpretuje się jako walkę o prywatny, egoistyczny interes. Często, 
chociaż nie zawsze tak rzeczywiście jest. Im większa grupa walczy solidarnie  
o tę samą sprawę, tym bardziej prawdopodobne, że jest to walka o społecznie 
akceptowane wartości. Zdarza się co prawda, że pojedynczemu człowiekowi 
drogą manipulacji uda się pozyskać większą grupę do walki o jego prywatny 
interes, ale na ogół walka grupy uważana jest za działanie pro publico bono  
i w istocie często tak właśnie bywa.

Złe strony konfliktu są na ogół dobrze znane – jest emocjonalnie nieprzy-
jemny, przynosi straty różnego rodzaju, niesie ryzyko klęski, kompromitacji itp. 
Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z jeszcze jednej złej strony konfliktu, 
która bardzo utrudnia rozwiązanie. Konflikt toczony żywiołowo, bez żadnych 
prób łagodzenia, ma naturalną skłonność do eskalacji. 

Ktoś, kto decyduje się na otwarcie konfliktu w drobnej sprawie meryto-
rycznej nie powinien liczyć na to, że owa sprawa pozostanie zawsze drobna. 
Jeżeli nie podejmiemy próby rozwiązania lub zrobimy to nieudolnie, ona 
z pewnością stanie się większa. Choć treść merytoryczna sporu nie ulegnie 
zmianie, to z czasem na jej gruncie urośnie eskalujący konflikt emocjonalny. 
Jeśli chcemy nad nim zapanować, powinniśmy wiedzieć, że zabiegi mediacyj-
ne w sferze merytorycznej nie wystarczą. Bardzo ważne, często ważniejsze, są 
środki podejmowane w sferze relacji emocjonalnych. Projektant lub urzędnik, 
gdy próbuje rozwiązywać konflikt, skupia się zwykle na godzeniu sprzeczno-
ści merytorycznych. Nie zwraca uwagi na psychologiczną naturę konfliktu. Nie 
bierze pod uwagę faktu, że walczące strony kierują się takimi kategoriami jak: 

30 J. Gut, W. Haman, Docenić konflikt, Kontrakt, Warszawa 2001
31 S. Chełpa, T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Wyd. UNUS, 
Wrocław 1999.
32 M. McKay, M. Davis, P. Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne, Gdańsk 2003.
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obawą przed zmianą, poczucie zagrożenia, frustracja wynikającą z wcześniej-
szego zlekceważenia, strach przed utratą wartości, pasja zwyciężania, obawa 
przed zachwianiem prestiżu, pieniactwo, poczucie krzywdy itp. Rozpoznanie 
sytuacji a potem działanie w zakresie uwarunkowań psychologicznych abso-
lutnie nie powinno być pomijane. W tej sferze da się zwykle osiągnąć bardzo 
wiele, a przede wszystkim zahamowanie eskalacji sporu, co z kolei ułatwia do-
chodzenie do merytorycznego porozumienia.

Głośno deklarowana przez strony istota konfliktu w rzeczywistości dość 
często nie jest ani najważniejsza, ani jedyna. Są inne - nieuświadomione lub 
ukrywane przyczyny. Na ogół toczące spór osoby przekonane są święcie, że 
kłócą się o konkretną sprawę, np. sąsiedzi toczą spór o miedzę. Nie przychodzi 
im do głowy, że oprócz tej sprawy spór dotyczy postaw i zachowań, systemu 
wartości itp. Konflikt zapewne byłby mniej zażarty, a może wcale by go nie 
było, gdyby kiedyś dawno, na początku udało się powściągnąć wrogie nasta-
wienie i zrezygnować z aktów przemocy i agresji. Gdyby, zamiast potajemnie 
nocą przesuwać słupki ogrodzenia, sąsiad namówił sąsiada do wspólnego 
wytyczania granicy zgodnej z geodezyjnym planem, zapewne nie doszłoby 
do kaskady procesów i aktów zemsty. Teraz po latach, gdy spadkobiercy obu 
stron mieszkają daleko i na tym spornym skrawku ziemi nikomu w gruncie 
rzeczy nie zależy, konflikt toczy się nie o miedzę, lecz o honor rodziny, prawo  
i sprawiedliwość, interpretowane zresztą całkiem inaczej przez każdą ze stron. 
Brak świadomości o co w gruncie rzeczy toczy się konflikt bywa przyczyną 
trudności uniemożliwiających rozwiązanie. 

Aby zażegnać spór trzeba rozpoznać wszystkie jego przyczyny, zarówno 
jawne jak i ukrywane, zarówno emocjonalne jak i merytoryczne. Tak na przy-
kład projektant nie mógł zrozumieć dlaczego nie udały się warsztaty projek-
towe dotyczące parku osiedlowego, mimo że włożył wiele pracy w ich organi-
zację. Niestety nie wiedział, że zarząd spółdzielni, który oficjalnie zapraszał na 
warsztaty, był znienawidzony przez mieszkańców z powodu arogancji urzęd-
ników, niejasności decyzji, nieuczciwych rozliczeń itp.

Trzeba zatem przyjąć, że konflikt jest zjawiskiem naturalnym33. Miewa złe 
i dobre strony. Niekiedy trzeba w nim uczestniczyć, niekiedy nawet trzeba go 
zainicjować, jednak z zamiarem i planem rozwiązania, bo konflikt w każdym 
przypadku jest ryzykowny.

A.4.2. Zarządzanie konfliktami
Praktyczne próby rozwiązywania konfliktów są tak stare, jak sam konflikt 

– od najprymitywniejszych, jak np. wybicie przeciwników do nogi, do bardziej 
godnych polecenia, czyli prób uzyskania trwałej zgody pokojowymi metoda-

33 U. Haeske, Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów, 
Jedność, Kielce 2005.
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mi. Naukowa analiza natury konfliktów pozwala wysnuć generalne wnioski co 
do przyczyn sukcesu lub klęski w ich rozwiązywaniu. To z kolei otwiera drogę 
do tworzenia metod przeciwdziałania i rozwiązywania konfliktów34.

Nasz udział w konflikcie może być naszą własną inicjatywą lub do przy-
stąpienia zmuszają nas okoliczności. Jeśli stajemy się stroną sporu, bo musimy, 
stajemy wobec wyboru jednej z trzech strategii: 

Wycofać się bez walki na pozycję przegranego, 1. 
unikać sporu z nadzieją, że sam wygaśnie 2. 
lub przystąpić do rozwiązywania z nadzieją na sukces. 3. 

Jeśli sami decydujemy się zainicjować konflikt, to najpierw zastanówmy się, 
czy warto się upierać. Może nie mamy racji, więc nie warto ryzykować. Jeśli 
jednak warto, oczywiste jest wybranie trzeciej strategii, czyli podjęcie próby 
rozwiązania. Bywają takie sytuacje, w których strategia unikania lub podda-
nia się, z merytorycznego punktu widzenia, wydaje się być rozsądna. Emocjo-
nalnie jednak niemal zawsze jest kosztowna, a jej sens z perspektywy czasu  
i na szerszym tle społecznym okazuje się zwykle mniej oczywisty niż pierwot-
nie się wydawało. Ryzyko związane z taką strategią to możliwość, że utajony 
konflikt wcale nie wygaśnie, lecz mimo wszystko będzie eskalował w ukryciu. 
Ryzykujemy też, że na tej podstawie przylgnie do nas opinia tchórza, co spo-
woduje lekceważenie nas jako partnera i ośmieli przeciwników do kolejnych 
ataków. Trzeba zatem ocenić, czy istotnie jest szansa na wygaśnięcie, a jeżeli 
jej nie ma, decydować się na strategię otwartego rozwiązywania i to im wcze-
śniej tym lepiej.

Umiejętne zarządzanie konfliktem, bo tak określa się panowanie nad 
przebiegiem sporu, jak już powiedziano, może wydobyć zeń swoisty poten-
cjał twórczy. Aby tak się stało trzeba, zamiast skupiać się na walce, starać się 
potraktować go najpierw jako cenną informację o różnicy zdań, a potem jako 
inspirację do szukania najlepszego, dojrzałego, zadawalającego wszystkich 
rozwiązania. 

Pierwszym, absolutnie koniecznym warunkiem konstruktywnego roz-
wiązywania sporów jest komunikacja między stronami. Przy tym bardzo jest 
istotne, aby komunikaty w trakcie przekazywania nie ulegały zniekształceniu. 
Rozrastanie się drobnej sprzeczności do rozmiarów gigantycznej awantury na 
skutek przekłamania w komunikacie to zjawisko bardzo dobrze znane zarów-
no z życia rodzinnego i procesów sądowych jak i ze spraw spornych dotyczą-
cych przestrzeni. Bywają konflikty, których jedyną przyczyną jest dezinforma-
cja. Jeżeli wyjaśnienie nieporozumienia nie nastąpi wystarczająco wcześnie, 
spierające się strony pogłębiają wzajemną wrogość, tworząc coraz to nowe 
pozamerytoryczne przyczyny eskalacji wojny. Często zniekształcenie prze-
kazu jest winą pośrednika, np. jako swoiste przeciwieństwo mediatora działa 
niekiedy goniąca za sensacją prasa. Przesadzona lub błędna informacja może 

34 Rozwiązywanie konfliktów, teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Deutscha i P. T. Colema-
na, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
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stać się iskrą, która roznieci wielki pożar z małej albo wręcz nieistniejącej spra-
wy. Dlatego pierwszym obowiązkiem mediatora albo strony, której zależy na 
dojściu do zgody, jest precyzyjne ustalenie na czym polega różnica stanowisk 
między stronami.

Teoria rozwiązywania konfliktów35 przeciwstawia sobie dwa podejścia: 
rywalizację i współpracę. Pierwsze z nich jest uzasadnione tylko wtedy, kiedy 
mamy do czynienia z zaplanowanym współzawodnictwem, np. w sporcie. Je-
śli jednak mówimy o konflikcie, rywalizacja nie jest godna polecenia. Prowa-
dzi do rozwiązania, w którym jedna strona wygrywa, a druga przegrywa. Ze 
względu na późniejsze następstwa nawet ta strona, która doraźnie wygrała 
nie powinna czuć pełnej satysfakcji, bo ta druga pozostała w poczuciu krzyw-
dy, a z takiego poczucia natychmiast kiełkuje następny konflikt. 

Współpraca to zgoda na wspólne szukanie rozwiązania, które zadowoli 
obie strony, i to podejście jest ze wszech miar godne polecenia. Jeżeli takie 
rozwiązanie uda się znaleźć, nikt nie wychodzi z konfliktu z poczuciem krzyw-
dy. Dwu wymienionym podejściom odpowiadają dwa style prowadzenia ne-
gocjacji, posługujące się różnymi mniej lub bardziej wymyślnymi sposobami 
i strategiami. Najistotniejsza różnica tkwi jednak w sposobie traktowania spor-
nych spraw. W przypadku rywalizacji każda ze stron traktuje problem jako za-
danie własne, a ich rozwiązania z natury rzeczy są merytorycznie kontrastowe. 
Natomiast strony współpracujące dążą do jednego rozwiązania. Dzięki zna-
nej zasadzie: co dwie głowy to nie jedna, powinno to być rozwiązanie lepsze, 
a poza tym niewątpliwą jego zaletą jest fakt, że obie strony je akceptują.

Obserwacje rzeczywistych konfliktów dowodzą, że czysta forma rywa-
lizacji lub współpracy występuje bardzo rzadko. Zwykle w praktyce mamy 
do czynienie z mieszanką o różnych proporcjach. Pomiędzy efektem wygra-
na-przegrana, który osiągamy zwykle w następstwie rywalizacji, a obopólną 
korzyścią, którą możemy osiągnąć dzięki współpracy, istnieje jeszcze kompro-
mis, w którym strony dzielą się zarówno sukcesem jak i klęską. 

Jest wiele przyczyn przyjmowania przez strony orientacji „na rywalizację” 
lub „na współpracę”. W sytuacji konfliktu rywalizacja jest nastawieniem niejako 
naturalnym. Powstaje więc pytanie, jak spowodować przyjęcie opcji współpra-
cy? Badania rzeczywistych konfliktów dowiodły, że najlepszym sposobem jest 
okazanie własnego dobrego nastawienia, co niejako „zaraża” stronę przeciw-
ną. „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie” – jak twierdzą psychologowie, jedna z naj-
skuteczniejszych metod wywierania wpływu na ludzi polega na świadomym 
wykorzystaniu zasady wzajemności36. Chęć odwzajemnienia tak dobrego jak 
i złego jest czymś naturalnym. Prawie nigdy nie jest to wzajemność symetrycz-
na – miewamy tendencję do oddawania z nawiązką, zarówno dobrego jak 
i złego. Konflikt rozpoczęty jako rywalizacja, im dłużej trwa pozostawiony sam 

35 M. Deutsch, The resolution of conflict: Constructive and destructive processes, Yale University Press, 
New Haven 1973.
36 R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
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sobie, tym trudniej go przeorientować i rozwiązać. Ma on bowiem, jak wiemy, 
naturalną tendencję do eskalacji. Korporacyjne nastawienie, przyjęte od po-
czątku prób rozwiązywania konfliktu nie jest łatwe do utrzymania, ale można 
liczyć na jego umocnienie wraz z upływem czasu, ponieważ dzięki wytrwało-
ści owoce współpracy stają się coraz lepiej widoczne. Jeśli zatem chcemy sku-
tecznie i pokojowo rozwiązywać konflikty, powinniśmy możliwie jak najwcze-
śniej zadbać o nastawienia na współpracę. Szansa sukcesu jest tym większa im 
wcześniej zaczniemy racjonalnie zarządzać sporem. 

Przeorientowanie konfliktu z rywalizacji na współpracę to z pewnością 
nie jest łatwe zadanie. Trudność powiększa fakt, że w konflikcie, podobnie jak 
generalnie w komunikacji, ludzie zwykle nie doceniają różnic między sobą. 
Wojownicy spodziewają się wojowników. Ugodowcy nie mogą uwierzyć, że 
można czerpać tak wielką satysfakcję z agresji. Bywa tak trudno, że staje się 
potrzebny profesjonalny negocjator reprezentujący stronę lub mediator dzia-
łający pomiędzy stronami. W tym niełatwym zawodzie jedną z najpotrzebniej-
szych cech jest zdolność radzenia sobie z nieprzyjemną sytuacją emocjonalną, 
zaś bezcenną umiejętnością jest sztuka wprowadzania pokojowego i koope-
racyjnego nastawienia w najtrudniejszych nawet sytuacjach. 

Sprawy przestrzenne są regulowane przez prawo, dlatego konflikty z prze- 
strzenią mają z reguły aspekt prawny. Występuje w nich zwykle więcej niż 
dwie strony, co mocno komplikuje sytuację. Na dodatek, jedną ze stron zazwy-
czaj jest władza publiczna, a to ma znaczący wpływ na przebieg gry. Władza 
dysponuje środkami przymusu i jeśli nawet w konkretnej sprawie nie zechce 
ich stosować, to sama świadomość tej możliwości zmienia nastawienia stron. 
Władza, której zależy tylko na doraźnej wygranej ma prostą i łatwą szansę suk-
cesu na ścieżce rywalizacji. Radość z wygranej powinny jej jednak zakłócać 
konsekwencje dotyczące przyszłości. Przegrani przekonani, iż rezultat nie jest 
sprawiedliwy, nie będą chcieli współpracować w żadnej następnej sprawie, 
na stosującego przymus nie oddadzą głosu w wyborach, wreszcie sięgną po 
nielegalne środki itp. Historia świata jest pełna przykładów co można zrobić  
z władcami działającymi przemocą, nawet wówczas, gdy owa przemoc for-
malnie rzecz biorąc jest legalna. 

Władza demokratyczna dbająca o trwałość efektu, zabiegająca o zaufanie 
i współpracę społeczeństwa w razie konfliktu powinna wybierać drogę koope-
racyjną. Powinna szukać akceptowanych, a nie wymuszonych rozwiązań. Jeśli 
sama tego nie potrafi, winna korzystać z pomocy mediatorów i negocjatorów. 

Z drugiej strony trzeba przyznać, że kooperacyjne podejście do rządzenia 
nie jest wcale łatwe, ponieważ sztywne ramy ograniczające możliwości roz-
wiązań stwarza prawo. W konfliktach związanych z gospodarką przestrzenną 
władza niekiedy nie jest w całości stroną o jednolitym poglądzie. Są konflikty, 
w których spierające się strony to reprezentacje różnych poziomów i rodzajów 
władzy. Nie zmienia to faktu, że najbardziej pożyteczny dla sprawy okaże się 
ten, kto potrafi pchnąć komunikację miedzy stronami na drogę współpracy. 
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A.4.3. Konflikt w gospodarce przestrzennej
Jak już powiedziano w sprawach dotyczących kształtowania przestrze-

ni, konflikt jest również zjawiskiem naturalnym. Przestrzeń jest sama w sobie 
wartością i nośnikiem wielu rozmaitych wartości. Pojedynczy ludzie i różne-
go rodzaju zbiorowości mają określone potrzeby – muszą mieć miejsce do 
mieszkania, pracy i wypoczynku itp. Miejsca te muszą być właściwie dobrane, 
rozmieszczone, skomunikowane i zagospodarowane. Potrzeby przestrzenne 
realizowane są w środowisku reprezentującym określone wartości naturalne 
i kulturowe. Wartości te winny służyć żyjącym obecnie ludziom i następnym 
pokoleniom. Wszystkie te potrzeby jednostkowe i zbiorowe, współczesne 
i przyszłe, dotyczące najróżniejszych sfer życia nie są bynajmniej łatwe do po-
godzenia w przestrzeni. Nic więc dziwnego, że wciąż toczymy spory o przysło-
wiową miedzę, o mury graniczne, o prawo dysponowania terenem, o sposób 
postępowania z przyrodą, o przebieg drogi, o zasłonięty widok, o nową archi-
tekturę w zabytkowym mieście i o wiele, wiele innych spraw przestrzennych. 

Najprostsze przedsięwzięcia, jak choćby budowa wspólnej drogi do kilku 
domów, wymaga kooperacji, co jednocześnie oznacza, że może stać się źró-
dłem konfliktu. Im większe skupienie ludzi i zabudowy, tym więcej zgody po-
trzeba do zaspokajania oczekiwań zbiorowych i tym większe jest zagrożenie 
konfliktem. Samotnicza siedziba na uboczu, z dala od sąsiadów nie naraża nas 
na konflikt w rodzaju sporu Pawła z Gawłem. Natomiast wielkie miasto to jakby 
jedna wielka okazja do konfliktów, w tym także sporów o przestrzeń. Można 
więc powiedzieć, że planowanie przestrzenne powstało z potrzeby godzenia 
sprzecznych interesów, czyli inaczej: z potrzeby zapobiegania konfliktom. 

Planowanie przestrzenne w istocie rzeczy jest ograniczeniem praw 
właścicieli nieruchomości oraz inwestorów do swobodnego dysponowania 
przestrzenią ze względu na prawa innych osób i potrzeby zbiorowe. Ludzie 
niezajmujący się zawodowo gospodarką przestrzenną często buntują się 
przeciw „niewoli” planowania, np. gdy okazuje się, że nie wolno im budować 
potrzebnego im obiektu na ich własnej działce. Dopiero sytuacja konfliktowa, 
gdy sąsiad na swojej działce chce zbudować coś uciążliwego, np. chlewnię czy 
fabrykę chemiczną, skłania ich do refleksji nad sensem planowania. 

W komunistycznym systemie społeczno-gospodarczym sprzeczności te 
próbowano rozwiązywać odgórnie i nie dopuszczać do głosu opinii publicznej, 
co mogło wywoływać wrażenie, że konfliktów po prostu nie ma. W tej  sytuacji nie 
była potrzebna umiejętność ich rozwiązywania. Po przełomie ustrojowym wy-
daje się, że nagle wszystko stało się sporne i niczego nie da się załatwić bez pro-
testów, sporów, kłótni i awantur. To pozór – oto ujawniły się tłumione konflikty, 
które zawsze były, a my, nie mając doświadczenia, jesteśmy wobec nich bezrad-
ni. Nie potrafimy zarządzać konfliktami i, co gorsza, nie wiemy, że tego nie umie-
my. Trzeba się zatem uczyć rozwiązywania konfliktów, i to nie tylko na błędach.

W krajach od dawna demokratycznych, w których nie tłumiono konflik-
tów przestrzennych, ich natura jest duże lepiej znana. Na przykład w Stanach 
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Zjednoczonych wyróżniono i nazwano najczęściej występujące typy konflik-
tów: NIMBY (Not in Back Yard – nie na moim podwórku) – konflikt wywołany 
przez obrońców własnego otoczenia przed lokalizacją obiektów, które będą 
musiały być mimo wszystko gdzieś wybudowane, LULU (Locally Undesirable 
Land Use – lokalnie niepożądane zagospodarowanie terenu) – konflikty o nie-
chciane sposoby zagospodarowania, BANANA (Build Absolutely Nothing, Any-
where Near Any Place – nie budować niczego nigdzie) – radykalny sprzeciw 
wobec budowania. Kategoryzacja tego rodzaju jest podstawą wypracowywa-
nia metod przeciwdziałania konfliktom.

Analiza konfliktów, które toczą się obecnie w Polsce prowadzi do wnio-
sku, że istnieje 5 głównych, powiązanych ze sobą powodów, dla których tak 
trudno o sukces w zakresie rozwiązywania konfliktów przestrzennych:

Próby rozwiązania podejmowane są za późno.

Jest to swego rodzaju „grzech pierworodny” – przyczyna, które pociąga 
za sobą następne trudności. Szanse na rozwiązanie konfliktu wybuchającego 
w momencie rozpoczęcia realizacji projektu są bardzo małe, zwłaszcza jeśli 
cały proces projektowy i decyzyjny odbył się za zamkniętymi drzwiami. W dys-
kusji rozpoczętej w tym momencie trudno oczekiwać pokojowego nastawie-
nia i harmonijnej współpracy stron nad dobrym rozwiązaniem. Ten, kto wydał 
decyzję broni swego stanowiska za wszelką cenę, bo zmiana grozi zmarno-
waniem publicznych pieniędzy, wysiłku i czasu oraz utratą prestiżu decyden-
ta. Przeciwnicy budowy, niezależnie od tego, czy mają rację czy nie, są sfru-
strowani dotychczasowym lekceważeniem ich opinii. W tych okolicznościach 
często w stosunku do protestujących formułowany jest zarzut, że wszystko, 
co potrafią to protestowanie. Z zarzutem tym jednak trudno się zgodzić, bo 
w tym momencie interesariusze nie mają już żadnego innego sposobu docho-
dzenia swoich racji, jak właśnie protestowanie. 

Konflikty rozwiązywane są na płaszczyźnie prawnej, 
a nie merytorycznej. 

Oczywiste jest, że sprawy przestrzenne, wokół których toczą się konflik-
ty są regulowane przepisami prawnymi, lecz jakości rozwiązań przestrzen-
nych nie można oceniać tylko przez pryzmat zgodności z prawem. Konflikty 
rozwiązywane z opóźnieniem, to znaczy po podjęciu decyzji, bardzo często 
z płaszczyzny merytorycznej przenoszą się na płaszczyznę prawną. Strony pró-
bują wygrać przez udowodnienie, że przeciwnik przekroczył prawo. Oznacza to 
z reguły swoiste polowanie na winnego, więc nie ma mowy o szukaniu mery-
torycznych rozwiązań. W takiej rozgrywce nawet drobne prawne uchybienie 
może zadecydować o wygranej strony, która ani merytorycznie, ani społecznie 
nie ma racji. Odnosi się wrażenie, jakoby ważne było jedynie to, czy przed-
sięwzięcie jest legalne czy nie, a przecież nie wystarczy, że rozwiązanie jest 
legalne – powinno być dobre. Twórcza współpraca, merytoryczna dyskusja 
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czy negocjacje kwestii spornych mają sens tylko przed podjęciem decyzji. Ich 
celem winno być szukanie merytorycznie dobrego rozwiązania, które rzecz ja-
sna powinno być także legalne.

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

Oczywistą reakcją władz na protest społeczny jest próba jego zażegnania. 
W takich okolicznościach bardzo często władze automatycznie przyjmują, że 
partnerem do rozmów są protestujący. Co gorsza, rozmowy z protestującymi 
zyskują rangę konsultacji społecznych. Po stronie władz brak zwykle refleksji 
nad prawem protestujących do reprezentowania wszystkich interesariuszy. 
Niekiedy protestujący są rzeczywiście interesariuszami, ale tylko niewielką 
grupą w stosunku do ogółu. Niekiedy zapewniają sobie poparcie większej gru-
py lub nawet wszystkich interesariuszy. Zdarza się jednak, że prawa należnego 
ogółowi domagają się samozwańczo osoby szczególnie awanturnicze, choć 
bez legitymacji do zabierania głosu. To są najtrudniejsi partnerzy do rozmów. 
Należy więc sprawdzić legitymację protestujących i jeśli jest wątpliwa zadbać 
o partycypację autentycznych interesariuszy. Istnieje szansa, że wśród nich 
znajdą się lepsi partnerzy do rozmów. Być może także, w tej milczącej dotych-
czas grupie znajdą się osoby mające całkiem inne zdanie niż protestujący. 

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 narzuconych lub przypadkowych, zwykle nieko-
rzystnych warunków gry. Utrudnia to zapanowanie nad procesem i osiągnię-
cie porozumienia poprzez planowo i profesjonalnie zorganizowaną partycy-
pację społeczną. Organizatorzy wymuszonej partycypacji często nie wiedzą, 
że mogłoby być inaczej. Uważają, że nie ma innego sposobu niż odpowiedź 
przymusem na przymus. Takie siłowe zmagania pogłębiają brak zaufania mię-
dzy władzą i społeczeństwem i utrudniają pokojowe załatwianie tej i kolej-
nych spraw. Znacznie większe szanse rozwiązywania trudnych spraw miałyby 
władze, gdyby podejmowały inicjatywę we właściwym czasie i zaplanowały 
racjonalny proces partycypacji.

 
Brak umiejętności zarządzania konfliktem wśród przedstawicieli  
władz publicznych i projektantów oraz brak profesjonalistów z tej 
dziedziny specjalizujących się w problematyce przestrzennej.

Przeciwdziałanie konfliktom i ich rozwiązywanie wymaga umiejętności 
w zakresie komunikacji społecznej. Bez tych umiejętności inicjatywa partycy-
pacji – nawet, jeśli podjęta jest we właściwym czasie – może nie przynieść ocze-
kiwanych rezultatów lub nawet może przyczynić się do wybuchu bądź pogłę-
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bienia konfliktów. Złe doświadczenia w tej dziedzinie są jedną z przyczyn uni-
kania partycypacji. Dlatego kształcenie przedstawicieli władz i projektantów 
w tej dziedzinie, podobnie jak kształcenie badaczy, moderatorów, negocjato-
rów i mediatorów w zakresie problematyki przestrzennej jest konieczne.
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Partycypacja społeczna w architekturze (urbanistyce, planowaniu prze-
strzennym, architekturze krajobrazu) to idea włączania nieprofesjonalistów  
w proces tworzenia i realizacji przedsięwzięć przestrzennych. Tak jak to bywa 
z pomysłami, które kiełkują w wielu miejscach naraz, idea ta jest rozmaicie ro-
zumiana. Przyjmijmy więc na użytek tej książki, że określenie to będzie rozu-
miane szeroko. I tak:

uwzględnimy w nim wszystkie fazy powstawania architektury: od pomy-•	
słu, przez programowanie, projektowanie, podejmowanie decyzji, aż do 
realizacji projektu;
weźmiemy pod uwagę wszystkie działy i skale architektury; •	
polegające zarówno na kreowaniu zmian w przestrzeni, jak i ochronie •	
wartości istniejących;
obejmiemy zakresem tego pojęcia uczestnictwo zarówno pojedynczych •	
ludzi jak i różnego rodzaju grup społecznych. 
Ideę partycypacji zatem będzie realizował zarówno planista negocjujący 

z mieszkańcem przepisy zawarte w planie zagospodarowania przestrzenne-
go, jak i architekt dyskutujący z bywalcami o projekcie wystroju wnętrza klu-
bu, a także konserwator wyjaśniający mieszkańcom zabytkowego obiektu, na 
czym polega jego wartość albo kierownik budowy kierujący wolontariuszami, 
którzy sadzą drzewa w parku. 

Niezależnie od przedstawionego powyżej zakresu pojęcia partycypacji, 
zakres tematyczny tej książki obejmuje przede wszystkim partycypację w pro-
cesach projektowych i decyzyjnych, i to dotyczących architektury krajobrazu, 
projektowania urbanistycznego i planowania przestrzennego oraz projektów 
ochrony i rewitalizacji.  Temat partycypacji społecznej w realizacji zamierzeń 
przestrzennych jest potraktowany marginesowo, podobnie jak udział społecz-
ny w projektowaniu budynków. 
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W demokratycznym państwie partycypacja społeczna powinna dotyczyć 
wielu dziedzin życia, w których decyzje podjęte przez władze publiczne mają 
znaczący wpływ na życie obywateli. Prawo do uczestnictwa w sprawach, go 
dotyczących, należy do podstawowych praw człowieka. Obowiązek organizo-
wania partycypacji spoczywa na władzach publicznych, choć wobec niedo-
statku aktywności z tej strony z inicjatywą taką występują często sami oby-
watele albo profesjonaliści w tych dziedzinach, których w danym przypadku 
partycypacja dotyczy. 

Partycypacji społecznej w architekturze polegającej na współuczest-
nictwie w tworzeniu projektu i przygotowywaniu decyzji nie należy jednak 
rozumieć jako swoistej władzy ludu sprawowanej w sposób bezpośredni  
i rozstrzygający. Takiego traktowania domagają się niekiedy ambitni twórcy 
amatorskich koncepcji lub grupy protestujące przeciw określonym inwesty-
cjom. Ostateczna odpowiedzialność za realizowane rozwiązania spoczywa na 
projektantach i władzach podejmujących decyzje – uchwalających plan lub 
wydających pozwolenie na budowę. Nie ponosi jej społeczeństwo zaproszone 
do współudziału. Wyniki inspiracyjne partycypacji winny być zatem traktowa-
ne tylko jako sugestia lub materiał wyjściowy do projektowania. 

Jeżeli w konkretnej sprawie władza chce przekazać prawo decydowania 
interesariuszom, to podejmowanie takich decyzji musi być metodycznie i sta-
rannie przeprowadzone. Przede wszystkim musi to być sprawa z natury rzeczy 
nadająca się do rozstrzygnięć ilościowych, np. wybór jednej z wersji projektu. 
Reguły głosowania w takiej sprawie powinny być precyzyjne jak np. prawo 
wyborcze. Decyzja może być podjęta bezpośrednio przez powszechne głoso-
wanie lub pośrednio, poprzez grupę reprezentatywną. W każdym przypadku 
jednak reguły podejmowania decyzji na podstawie statystycznych wyników 
winny być jasno sformułowane i ogłoszone przed przystąpieniem do realiza-
cji. Nawet wówczas odpowiedzialność biorących udział w głosowaniu intere-
sariuszy jest jedynie moralna, bo w praktyce każda inna odpowiedzialność, 
jako zbiorowa, byłaby trudna do wyegzekwowania. 

Większa, bo finansowa, odpowiedzialność spoczywa na uczestnikach 
zaawansowanej partycypacji, organizowanej według reguł przedsięwzięć 
publiczno-prywatnych, np. rewitalizacji dzielnicy finansowanej z łączonego 
budżetu publiczno-prywatnego, którego znaczącą część stanowią wkłady fi-
nansowe mieszkańców37. Wówczas konsekwencje finansowe podjętych decy-
zji spadają na wszystkich udziałowców przedsięwzięcia. Taka zaawansowana 
partycypacja, wciąż bardzo trudna do realizacji w polskich warunkach spo-
łecznych i prawnych, nie jest uwzględniona w tej książce.

37 Na tej zasadzie oparta jest np. działalność francuskiej asocjacji PACT-ARIM, K. Skalski, O budowie 
systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1999, 
K. Skalski, Szanse i zagrożenia programów rewitalizacji [w:] Wykluczenie – Rewitalizacja – Spójność 
społeczna, praca zbiorowa pod red. L. Frąckiewicz, Stowarzyszenie Forum rewitalizacji, Katowi-
ce-Warszawa 2004
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Generalnie w Polsce partycypacja społeczna w architekturze stosowana 
jest rzadko, co jest z jednej strony konsekwencją stanu prawnego, z drugiej zaś 
braku tradycji i umiejętności w tym zakresie. Przepisy prawne zobowiązujące 
do pewnych ograniczonych form partycypacji znajdują się w kilku aktualnych 
ustawach, rozporządzeniach i przyjętych przez Polskę konwencjach między-
narodowych. Mimo, że jest ich niewiele i mają charakter ogólnikowy, ich obec-
ność w polskim prawie należy traktować jako postęp, ponieważ poprzednie 
wersje odpowiednich ustaw były pod tym względem uboższe. Nadal jednak 
zakres partycypacji wymagany przez prawo jest niewielki.

Inną przyczyną braku popularności tej idei jest niechęć wobec niej w nie- 
których środowiska profesjonalnych i wśród przedstawicieli władz publicz-
nych. Niechęć ta jest połączona z niskim poziomem umiejętności w zakresie 
organizowania partycypacji. Co gorsza, jest to zwykle niedostatek nieuświa-
domiony.

Z drugiej strony coraz częściej staje się jasne, że partycypacja jest auten-
tycznie potrzebna. Do tych, dla których idea społeczeństwa obywatelskiego 
nie jest dostatecznie przekonywująca, powinny trafić argumenty wskazujące 
na realne korzyści lub niemożność osiągnięcia pewnych celów bez stosowania 
partycypacji. 

Ponieważ zdania na temat partycypacji są podzielone, na wstępie należy 
odpowiedzieć na kilka zasadniczych pytań dotyczących celu tej idei. Co uza-
sadnia potrzebę partycypacji? W jakich przypadkach należy ją stosować? Dla 
kogo jest pożyteczna? Kto ma ją organizować i kto ma za nią płacić?

A.5.1. Dlaczego i w jakich przypadkach należy stosować                   
          partycypację

Partycypacja społeczna w architekturze znajduje uzasadnienia na dwu 
poziomach. Pierwszy z nich dotyczy partycypacji generalnie. Uczestnictwo 
człowieka w sprawach, w istotny sposób go dotyczących należy do podstawo-
wych praw jednostki ludzkiej, na których zbudowany jest ustrój demokratycz-
ny. Pośrednie uczestnictwo, poprzez wybranych przedstawicieli, zapewniają 
wybory parlamentarne i samorządowe na różnych poziomach struktury pań-
stwa. To jednak o wiele za mało, aby zapewnić ludziom poczucie rzeczywiste-
go wpływu na losy społeczeństwa, którego są członkami i w ten sposób za-
chęcić do współdziałania w ramach wspólnoty38. Dlatego rozwój demokracji 
zmierzający do ideału społeczeństwa obywatelskiego nie może polegać tylko 
na takiej pośredniej formie wpływu obywateli na państwo. Potrzebne stają 
się także formy demokracji bezpośredniej. Polega ona na tworzeniu środków 
i płaszczyzn porozumienia władzy ze społeczeństwem w konkretnych spra-
38 Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. Stan, bariery, rekomendacje, praca zbio-
rowa pod red. G. Prawelskiej-Skrzypek, Wyd. Fundacji Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demo-
kracji, Kraków 1996.
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wach należących do różnych dziedzin życia. Niektóre formy partycypacji są 
nakazane i zagwarantowane przepisami prawa, inne są nieobligatoryjną ofer-
tą władz skierowaną do społeczeństwa, jeszcze inne są wymuszane przez oby-
wateli na drodze protestu, strajku czy innej formy sprzeciwu. 

Z punktu widzenia uczestniczących w niej ludzi, celem partycypacji jest 
zdobycie wpływu na sprawy, decydujących o jakości ich życia. Z punktu wi-
dzenia władz, szczególnie tych, które działają w poczuciu misji, sensem par-
tycypacji jest poznanie opinii społecznej, aby na jej podstawie można było 
dostosować działania rządzących do potrzeb rządzonych. Dzięki sukcesom 
partycypacji władza zdobywa zaufanie, co pozwala rozwijać kolejne formy 
partnerskiego współdziałania. W atmosferze zaufania decyzje władz, nawet 
te niepopularne, łatwiej zyskują akceptację. Wspólne dzieła są szanowane, bo 
uczestniczące społeczeństwo identyfikuje się z nimi. Obywatelska aktywność 
i prywatne środki finansowe wspomagają inicjatywy publiczne. Jednym sło-
wem – same korzyści, choć trzeba przyznać, że nie da się ich osiągnąć bez 
wysiłku. 

Bywają jednak władze, dla których celem najważniejszym jest rządzenie 
samo w sobie i to jak najdłużej. Władzom o takim nastawieniu partycypacja 
także powinna się opłacać. Jest to bowiem sposób na unikanie konfliktów  
i kłopotów blokujących zamierzenia lub zakłócających błogi spokój. Łatwiej  
i taniej najpierw się dogadać, niż pod naciskiem protestów zmieniać decy-
zje, projekty, czy ponosić koszty zupełnego odstąpienia od realizacji. Wcze-
śnie rozpoczęta, dobrze poprowadzona debata jest lepsza i tańsza, ale wielu 
rządzących w to nie wierzy i zamiast nauczyć się metod partycypacji wkłada 
wiele wysiłku, aby sprytnie ominąć kontakty ze społeczeństwem. Nie wierzą 
dopóki nie nauczą się na błędach.

Innym argumentem nakłaniającym sceptyków do zgody na partycypację 
jest nacisk ze strony Unii Europejskiej. Społeczne uczestnictwo w podejmo-
waniu decyzji jest warunkiem uzyskania finansowania z niektórych funduszy 
unijnych. Kolejny argument to upowszechnienie dostępu do informacji, co 
utrudniają praktyki podejmowania decyzji w ukryciu, bez świadomości tych, 
których owe decyzje dotyczą. Dostęp taki w pewnym zakresie gwarantuje pra-
wo, ale realny, ogromny postęp w tej dziedzinie następuje dzięki Internetowi, 
który ponadto ułatwia szybkie organizowanie się protestujących.

Niezależnie od wstępnego nastawienia władz publicznych, na ich opinię 
o zasadności partycypacji wpływa często sukces lub brak sukcesu pierwszych 
tego rodzaju prób. Jeżeli partycypacja nie przyniosła spodziewanych pożyt-
ków, lecz wręcz przeciwnie – same kłopoty, złe doświadczenia zniechęcają do 
następnych prób. W tej sytuacji przepisy nakazujące partycypację oceniane są 
jako nieżyciowe i niepotrzebne. Pewnie dlatego zamiast partycypację auten-
tyczną często organizuje się partycypacje pozorną – bez przekonania, jedynie 
dla spełnienia wymogów prawnych. Taka pozorna i nieudana partycypacja 
niesie ryzyko fiaska nie tylko jej samej, ale także przedsięwzięcia, którego do-
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tyczyła i dlatego bywa gorsza od zupełnego jej braku. Szukając przyczyn nie-
powodzenia, władze i profesjonaliści w zakresie gospodarki przestrzennej czę-
sto obwiniają społeczeństwo. Ich zdaniem społeczeństwo jest kłótliwe i nie- 
douczone, zatem z partycypacją trzeba poczekać aż społeczeństwo dojrzeje. 
Do wyjątków należą ci, którzy szukają winy także po stronie organizatorów 
owej nieudanej partycypacji. Zadziwiająco powszechna, ale niczym nie uza-
sadniona jest wiara w to, że tego nie potrzeba się uczyć. 

Wręcz przeciwnie – partycypacji można i trzeba się nauczyć. W Polsce nie 
ma długich doświadczeń demokratycznego funkcjonowania społeczeństwa  
i zapewne są kraje, w których umiejętność uczestniczenia jest większa niż  
u nas, ale przecież ta sama niedoskonałość czy niedojrzałość dotyczy władz. 
One także nie mają doświadczeń. Ponadto sposobem dojrzewania społe-
czeństwa jest praktykowanie demokratycznych metod, a nie bierne czekanie. 
Praktykowanie jest najlepszą formą edukacji ludzi dorosłych. Organizatorzy 
partycypacji zamiast obrażać społeczeństwo powinni się uczyć jak skutecznie 
realizować tę ideę.

Najprostszą, ale najmniej efektywną formą partycypacji społecznej jest 
udział doraźny pojedynczych ludzi w konkretnych sprawach. Najdoskonalsza 
to permanentne działanie organizacji pozarządowych: stowarzyszeń i funda-
cji, które niekiedy przejmują od władz wydzielone zadania i wykonują je lepiej 
niż zbiurokratyzowane struktury administracyjne. 

Drugi poziom uzasadnień dotyczy partycypacji społecznej w architektu-
rze39. Z punktu widzenia historii rozwoju myśli architektonicznej partycypacja 
jest jednym z istotnych składników protestu przeciw modernizmowi, który 
jako całość określa się mianem postmodernizmu. W obrębie tzw. ruchu no-
woczesnego przekonanie o możliwości osiągnięcia uniwersalnych rozwiązań 
architektonicznych na drodze naukowej było bardzo silne. Przestrzeń dla mo-
delowego człowieka i modelowych grup ludzkich wydawała się możliwa do 
precyzyjnego zaprojektowania, przełożenia na wskaźniki i wzory, aby następ-
nie stosować je z równym powodzeniem wszędzie i zawsze. Myśli tej towa-
rzyszyły świetlane idee społeczne, a przede wszystkim zasada egalitaryzmu. 
Dążono do zaspakajanie potrzeb, ale nie konkretnych ludzi, lecz hipotetycz-
nych potrzeb „przeciętnego każdego”. Wierzono, że da się je określić i prze-
łożyć na wskaźniki, co podważało zasadność bezpośredniego pytania ludzi  
o ich indywidualne opinie i potrzeby. Ten sposób myślenia, jak wiadomo, oka-
zał się błędny. W krajach tak zwanego realnego socjalizmu efekt ten wzmac-
niała zasada gospodarki nakazowo-rozdzielczej i generalna niechęć władzy 
do pytania kogokolwiek o zdanie. 

39 Za pioniera idei partycypacji w architekturze uważany jest Ralph Erskine (koncepcja przebu-
dowy osiedla robotniczego Byker Wall w Newcastle w Anglii  opracowana z udziałem mieszkań-
ców1969-1981) T. Barucki, Ralph Erskin, Arkady, Warszawa 1987, Ch. Jencks, Architektura postmo-
dernistyczna, Arkady, Warszawa 1987.
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Niespełnione nadzieje modernizmu były gruntem, na którym w latach 
60-tych XX wieku na zachodzie Europy powstała idea partycypacji społecz-
nej w architekturze. Jej istota, jakkolwiek opierała się zasadniczo na ogól-
nych fundamentach demokracji, wyrażała też inną, czysto architektoniczną 
nadzieję – możliwość pozyskania ze strony społeczeństwa inspiracji projek-
towej cechującej się szczególną trafnością w stosunku do potrzeb przyszłych 
użytkowników. W praktyce dość często efekt partycypacji w postaci inspiracji 
bywa niewspółmiernie mały w stosunku do włożonego wysiłku, co działa znie-
chęcająco, zwłaszcza na tych, którzy sądzą, że partycypacja ma tylko ten jeden 
cel. Trzeba jednak pamiętać, że inspiracja to nie jedyny potencjalny pożytek  
z partycypacji. Jest ich znacznie więcej i dotyczą nie tylko procesu projektowa-
nia, lecz także innych etapów „gry o przestrzeń”.

Czy jednak partycypacja w każdym przypadku jest celowa i pożyteczna? 
Przypadek, w którym potrzeba ta jest najbardziej oczywista to zagospodaro-
wanie przestrzeni publicznej. Projektowanie rynku czy innej formy miejskie-
go centrum, obiektów użyteczności publicznej, wnętrz ulic i placów, zieleni 
miejskiej to tematy wymagające uczestnictwa przyszłych użytkowników. 
Podobnie, plan zagospodarowania miasta czy gminy, który przez długi okres 
będzie decydować o wielu ważnych dla ludzi sprawach, to zadanie wymaga-
jące uwzględnienia opinii mieszkańców. Ochrona dziedzictwa naturalnego  
i kulturowego wbrew woli i bez zrozumienia ze strony społeczeństwa podwa-
ża sens tejże ochrony, dlatego także i w tym przypadku partycypacja jest nie-
zbędna40. Permanentna, niejako przymusowa percepcja krajobrazu to powód, 
aby kształtowanie krajobrazu traktować również jako sprawę wymagającą 
partycypacji społecznej.

We wszystkich tych przedsięwzięciach architekt projektuje, lecz decyzje 
podejmują władze: uchwalają plany i statusy ochronne, wydają pozwolenia na 
budowę, wpisują obiekty i tereny do rejestrów. One ponoszą odpowiedzial-
ność i potem muszą zmagać się z konfliktami. One także, a nie architekci, są 
gwarantami demokratycznych praw obywatelskich. Dlatego w tych przypad-
kach role organizatorów partycypacji powinny przyjąć właśnie one. Niezależ-
nie od tego umiejętności projektanta w tym zakresie są bardzo potrzebne. 
Przebieg i wyniki partycypacji zorganizowanej zgodnie ze sztuką komunikacji 
społecznej nie mogą bowiem rozmijać się z merytorycznymi, w tym przypad-
ku architektonicznymi celami. 

Są jednak przypadki, gdy zmiany przestrzenne projektowane przez ar-
chitekta nie wymagają decyzji władz, np. założenia ogrodu na prywatnej 
działce należącej do domu mieszkalnego lub firmy, na terenie nie podlega-
jącym żadnej ochronie, albo aranżacja prywatnego wnętrza handlowego 
nie przewidująca poważnych zmian w strukturze budynku i jego elewacjach.  

40 K. Pawłowska, M. Swaryczewska, Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja 
społeczna. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.., K. Pawłowska, Ochrona zabytków 
- przed ludźmi czy dla ludzi, [w:] Spotkania w Willi Struvego 2001-2003: wykłady o dziedzictwie kultu-
ry, Wyd. Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Warszawa 2004.
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W tych przypadkach decyzja o podjęciu lub zaniechaniu partycypacji nie na-
leży do władz. Mimo to może być organizowana z inicjatywy inwestora chcą-
cego zminimalizować ryzyko konfliktu albo architekta, który uznaje, że jego 
projekt dzięki niej będzie lepszy.

Tak więc w bardzo wielu, choć nie we wszystkich przypadkach, partycy-
pacja jest sensownym składnikiem przedsięwzięć architektonicznych. W tej 
książce zajmujemy się przypadkami, w których w roli organizatora powinny 
wystąpić władze publiczne, a w tym szczególnie tematami z zakresu plano-
wania przestrzennego, urbanistyki, architektury krajobrazu oraz ochrony dzie-
dzictwa natury i kultury. Jak już powiedziano, tematyka dotycząca projekto-
wania budynków nie jest tu poruszana, niemniej niektóre metody mogą być 
przydatne również w tym zakresie.

A.5.2. Uczestnicy partycypacji 
Kto powinien uczestniczyć w partycypacji? Najprostsza, ale nie wystarcza-

jąca odpowiedź brzmi – interesariusze społeczni. Podstawowa charakterysty-
ka tej grupy została już przedstawiona. Dla organizatora partycypacji zasadni-
cze znaczenie ma jednak nie  tyle definicja, co pytanie: jak zidentyfikować ów 
społeczny interesariat w praktyce – kto może, powinien lub nie powinien do 
niego należeć. 

Na gruncie prawnym pełne rozwiązanie tego problemu nie jest możliwe. 
Na początek należy stwierdzić, że partycypacja nie jest obowiązkiem obywa-
teli – jeśli obywatel wie o takiej możliwości, ale nie chce z niej skorzystać, to 
nie musi. Taki brak odzewu w pewnych okolicznościach ma jednak duże zna-
czenie. Odmowa uczestnictwa jest milczącą zgodą na podejmowanie decy-
zji bez uwzględnienia opinii odmawiającego, co utrudnia mu domaganie się 
głosu czy protestowanie w kolejnych etapach gry, np. po podjęciu decyzji. To 
rozumowanie oczywiście nie dotyczy interesariuszy, którzy nie uczestniczą, 
ponieważ nie wiedzieli o takiej możliwości. 

Odwracając problem, trzeba rozważyć, czy każdy, kto chce może być 
uczestnikiem partycypacji. Słowem „każdy” posługuje się Ustawa o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym41 w przepisach o wnoszeniu uwag do 
planu i o możliwości wglądu do projektu planu lub studium. Formuła „dysku-
sja publiczna” czy „konsultacje społeczne” stosowane w tej i innych ustawach 
także nie wyznaczają w żaden sposób granic uczestnictwa. Tak więc na grun-
cie prawnym nie można nikomu odmówić prawa do udziału w pewnych, wy-
mienionych w przepisach formach partycypacji. 

Mocniejsze i szersze gwarancje uczestnictwa mają ci, których relacja ze 
sprawą i sposób ich włączania w odpowiednie procedury są precyzyjnie sfor-

41 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27 marca 2003 r. , Dz. U. Nr 80, 
poz. 717.
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mułowane w przepisach prawnych, np. sąsiedzi działki, co do której prowa-
dzone jest postępowanie o pozwolenie na budowę. To oczywiście o wiele za 
mało, by zrealizować w pełni ideę partycypacji społecznej. 

Dla osób i grup, które na gruncie ustawowym nie mogą znaleźć wystar-
czającej podstawy dla swoich roszczeń o dopuszczenie do głosu, pewnym 
oparciem może stać się konstytucja, konwencje międzynarodowe, prawa czło-
wieka i wreszcie prawo moralne. W praktyce jednak nie jest to wystarczająco 
mocna podstawa.

Reasumując, prawo z jednej strony stawia precyzyjne, ale bardzo wąskie 
granice nakazanej partycypacji, z drugiej zaś otwiera je dla każdego, lecz bez 
zapewnienia realnej skuteczności. W związku z tym należy stwierdzić, że pra-
wo nie pomaga uporać się z praktycznym problemem, który musi postawić 
sobie organizator partycypacji – kogo zaprosić do współdziałania, aby party-
cypacja była pożyteczna i uczciwa?

Teoretycznie interesariat społecznych danej sprawy można wyobrazić so-
bie jako zestaw kręgów, z których każdy ma inny rodzaj, siłę i wagę związku ze 
sprawą. Wśród rodzajów związków można wyliczyć np. związki: 

funkcjonalny (miejsce zamieszkania, pracy, wypoczynku, zwiedzania), •	
ekonomiczny (dające szanse zysku, podstawę utrzymania), •	
prawny (miejsce własne, związane odpowiedzialnością), •	
emocjonalny (swojskie, prestiżowe), •	
ekologiczny (związane ze zdrowiem, komfortem życia), •	
kulturowy (tradycyjne, zwyczajowe, symboliczne). •	

Trzeba też wziąć pod uwagę, że związek ze sprawą może wynikać zarówno ze 
stanu istniejącego, jak i z historii, tradycji oraz wyobrażeń o przyszłości. Może 
też dotyczyć nie tylko miejsca, lecz także istoty planowanego przedsięwzięcia. 
Na przykład związek różnych ludzi ze sprawą budowy promu na rzece może 
wynikać z różnych przyczyn: turysta potrzebuje przeprawy łączącej trasy po 
obu stronach rzeki, długoletni mieszkaniec wspomina z żalem poprzedni, zli-
kwidowany prom, pasjonat dawnej techniki promowej liczy na przywrócenie 
zabytkowego mechanizmu, właściciele działek na obu brzegach myślą o do-
chodach z promu zaprojektowanego jako atrakcja turystyczna z licznymi usłu-
gami po obu stronach, miłośnik krajobrazu chciałby podziwiać malowniczą 
dolinę ze środka rzeki. 

Z kolei waga związku może wynikać np. z częstotliwości: mieszkaniec 
miejsca (codzienny związek), mieszkaniec dzielnicy (często powtarzający się 
związek), mieszkaniec miasta (związek rzadki), mieszkaniec regionu (związek 
przypadkowy). W końcu siła związku może być pochodną stosunku emocjo-
nalnego wynikającego np. ze stażu zamieszkania: nowy mieszkaniec, wielolet-
ni mieszkaniec, zakorzeniony od pokoleń. 

Oczywiście są to tylko przykłady nie wyczerpujące zagadnienia. Wylicze-
nie wszystkich rodzajów związku, a tym bardziej precyzyjne określenie ich 
siły i wagi jest zadaniem praktycznie niewykonalnym. Trudno więc wyznaczyć 
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z matematyczną ścisłością, kto do interesariatu należy, a kto nie. Wyznaczenie 
takich granic z reguły nie jest jednak konieczne. Partycypacja społeczna to nie 
referendum obligujące do podejmowania decyzji. Jest to współudział przy wy-
pracowywaniu projektów i decyzji, za które odpowiedzialność ponoszą osta-
tecznie projektanci i władze. Jak już powiedziano, tylko w wyjątkowych przy-
padkach przyjmuje się, że wynik badań ilościowych będzie podstawą decyzji. 

Powyższe rozumowanie, jak widać, nie daje ścisłej recepty jak skomple-
tować interesariat, lecz proponuje kilka sposobów przemyślenia tej sprawy. 
Praktyczne rady na ten temat podane są w tomie B.

A.5.3. Zakres, logika i program partycypacji
Klasycznym ujęciem idei partycypacji w architekturze jest model drabiny 

zaproponowany przez Sherry R. Arnshtein już pod koniec lat 60-tych XX w42. 
Wyodrębniono tu następujące zakresy i jednocześnie etapy rozwoju idei:
A.  Brak partycypacji:
      - manipulacja
      - terapia społeczna.
B. Środki „symboliczne" i ich stopnie:
      - informacja
      - konsultacja
      - złagodzenie napiętej sytuacji
C. Władza obywateli - stopnie:
      - status partnera
      - władza w rękach obywateli
      - przedstawicielstwo we władzach
Model ten można zinterpretować jako historię wprowadzania zasady party-
cypacji pod naciskiem coraz mocniej wyrażanego żądania uczestnictwa ze 
strony społeczeństwa i coraz mocniej odczuwanej przez władze uciążliwości 
konfliktów. Jest to zatem obraz rozwoju wymuszonego, prowadzącego od 
prób ominięcia problemu do ostatecznego wniosku, że im więcej dobrej par-
tycypacji tym mniejsze kłopoty z konfliktami. Aktualnie w Polsce partycypa-
cja wciąż pozostaje na poziomie A i tylko w niektórych przypadkach sięga po 
środki z poziomu B. Nie należy zatem się dziwić, że tak często mamy do czy-
nienia z konfliktami. Doświadczenia krajów, które praktykują partycypację na 
poziomie C, pozwalają spojrzeć na partycypację nie jak na proces wymuszony, 
lecz zaplanowany przez władze według pewnego logicznego porządku. Pa-
nowanie nad procesem przez władze zamiast poddawania się spontanicznie 
przymusowi lub przypadkowi jest zresztą jednym z najważniejszych warun-
ków sukcesu partycypacji.

42 S. R. Arnstein, A Ladder of Citizen Participation, Journal of the American Institute of Plan ners, 
Vol. 35, Jul. 1969
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Zaplanowany proces partycypacji powinien opierać się na logicznej za-
leżności między etapami realizacji zamierzenia a formami uczestnictwa spo-
łecznego. Program partycypacji należy sporządzić po podjęciu decyzji o przy-
stąpieniu do przedsięwzięcia, a przed przystąpieniem do prac projektowych. 
Oto podstawowe etapy takiego programu: 

Informacja skierowana do interesariuszy społecznych po podjęciu decyzji 1. 
o przystąpieniu do przedsięwzięcia. 
Badania społeczne potrzeb interesariuszy, które ma zaspokoić owo przed-2. 
sięwzięcie. Wyniki tych badań powinny służyć projektantom jako materiał 
wyjściowy. 
Przedstawienie i skuteczne wyjaśnienie interesariuszom sporządzonego 3. 
na podstawie badań projektu.
Dyskusja z interesariuszami nad projektem, która może zakończyć się:4. 
akceptacją projektu przez interesariuszy, co umożliwia podjęcie decyzji  •	
i realizacją przedsięwzięcia;
uzgodnieniem zmian w projekcie, co stwarza konieczność ich wprowa-•	
dzenia i ponownego poddania osądowi społecznemu. To z kolei winno 
doprowadzić do akceptacji, decyzji i realizacji;
określeniem listy nierozstrzygniętych sprzeczności. W tym ostatnim przy-•	
padku następnym etapem są:
Negocjacje lub mediacje, które powinny doprowadzić do ostatecznych 5. 
rozstrzygnięć, wprowadzenie ich do projektu, a następnie do decyzji i re-
alizacji. 
Realizacja przedsięwzięcie z ewentualnym udziałem interesariuszy.6. 
Im pełniejszy i lepiej przeprowadzony proces partycypacji, tym mniejsze 

ryzyko protestu czy konfliktu po podjęciu decyzji. Najlepszy możliwy do uzy-
skania wynik to pełne identyfikacja interesariuszy z zamierzeniem.

Powyższy plan partycypacji dotyczy sytuacji, gdy inicjatywa przedsię-
wzięcia pochodzi od władz i również władza jest jego inwestorem. Takim 
zamierzeniem może być przystąpienie do sporządzenia planu zagospodaro-
wania przestrzennego, budowa obiektu publicznego lub zagospodarowanie 
przestrzeni publicznej, a także plan ochrony lub rewitalizacji. W takim procesie 
partycypacji biorą udział władze, projektanci i interesariusze społeczni, a jego 
koszty powinna ponosić władza. 

Podobna logika powinna obowiązywać w przypadku, gdy inicjatywa po-
chodzi od inwestora niepublicznego, ale musi być akceptowana przez władze, 
a jej efekty mają służyć społeczeństwu lub odnosić się do społeczeństwa. Przy-
kładem może być budowa osiedla mieszkaniowego lub komercyjnego cen-
trum usługowo-handlowego. W takim przypadku, oprócz władzy i interesariu-
szy społecznych, w procesie partycypacji winni brać udział także inwestorzy. 
Powinni też ponosić koszty partycypacji w całości lub wspólnie z władzą.

Są wreszcie przedsięwzięcia podejmowane z oddolnej inicjatywy spo-
łecznej, co do których inicjatorzy oczekują współpracy, wsparcia ze strony 
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władz publicznych i projektantów, a niekiedy także inwestorów prywatnych. 
One także wymagają logicznego planu partnerstwa w kreacji.

Przedsięwzięcia, w których powinno się uwzględniać partycypację spo-
łeczną mają bardzo rozmaity charakter, skalę i stopień trudności, zatem każ-
dorazowo dobór środków musi być dostosowany do tej specyfiki. Ważne jest 
przy tym, aby zachować nie tylko relacje i kolejność etapów, lecz także aby 
proces został przeprowadzony w całości. 

Partycypacja kosztuje. Trzeba poświęcić jej dużo wysiłku, umiejętności, 
środków finansowych i czasu. Dla osób nie mających doświadczenia w tym za-
kresie wielkość tych kosztów i ilość czasu bywa zaskoczeniem. Mają nadzieję, 
że wszystko da się streścić do realizowanych po amatorsku, stereotypowych 
działań. Pamiętać trzeba jednak, że koszty konfliktów – zarówno finansowe, 
jak i czasowe – bywają z reguły większe.

Ta prosta zdawałoby się zasada logiczna nie wymagałaby wyjaśniania, 
gdyby nie fakt, że próby partycypacji podejmowane obecnie w Polsce często 
nie udają się właśnie dlatego, że nie zachowuje się tych podstawowych zasad. 
I tak:

informację o zamierzeniu sprowadza się do form prawnie obowiązują-•	
cych ograniczających się do otwarcia dostępu do informacji, bez próby 
rzeczywistego dotarcia do wszystkich interesariuszy;
nie przeprowadza się przedprojektowych badań społecznych lub sprowa-•	
dza się je do szczątkowej formy, nie reprezentującej pełnej opinii intere-
sariuszy;
nie prezentuje się projektu lub nie podejmuje się wysiłku wyjaśnienia go •	
w sposób zrozumiały dla profesjonalistów; 
dyskusje nad projektem otwiera się po podjęciu decyzji przez władze. •	
Dyskusja w takim momencie nie jest wiarygodna i prowadzi raczej do po-
głębienia konfliktów, niż do zgody. Nie ma okazji, aby wyjaśnić ewentual-
ne nieporozumienia merytoryczne, lub sporządzić listę kwestii spornych 
do negocjowania;
nie podejmuje się negocjacji, przyjmując, że wystarczy, że dyskusja się •	
odbyła, nawet jeśli nie przyniosła żadnej konkluzji lub jej skutkiem jest 
pogłębienie sporu; 
nie wprowadza się zmian w projekcie, co można zinterpretować jako na •	
swój sposób logiczne następstwo niepoważnego traktowania partycypa-
cji;
nawet jeśli wprowadziło się zasadniczą zmianę koncepcji, nie przeprowa-•	
dza się powtórnej partycypacji, co otwiera drogę do podejmowania decy-
zji bez zgody społecznej.
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A.5.4. Korzyści z partycypacji 
Dobrze przeprowadzona partycypacja może być pożyteczna dla wszyst-

kich uczestników gry o przestrzeń, ponieważ jest szansą na:

Pozyskanie wiedzy o miejscu

W trakcie partycypacji projektant może uzyskać od mieszkańców, użytkowni-
ków czy bywalców wiedzę o miejscu trudną do zdobycia w inny sposób. Idzie 
tu zarówno o wiedzę o aktualnym funkcjonowaniu, jak i o tradycji i klimacie 
miejsca, o doświadczenie zdobywane na co dzień i od święta, w każdej po-
rze dnia i roku, o sposób rozumienia wartości materialnych i niematerialnych,  
o wspomnienia i nadzieje na przyszłość wiązane z tym miejscem. Studiowa-
nie literatury i wizja lokalna w terenie może nie wystarczyć, aby zdobyć tego 
rodzaju wiedzę.
 

Poznanie potrzeb użytkowników

Dzięki partycypacji można poznać potrzeby i aspiracje tych, do których adre-
sowany jest projekt i dzięki temu trafnie je zaspokajać. Potrzeby te mogą być 
badane i wyrażane w różny sposób, lecz ważne jest, że są to potrzeby intere-
sariuszy – konkretnych osób i grup, a nie uśrednione potrzeby anonimowo 
traktowanych członów społeczeństwa. 

Uzyskanie inspiracji projektowej 

W trakcie partycypacji potrzeby wyrażane są ogólnie lub w postaci konkret-
nych pomysłów projektowych. Praktyka wskazuje, że przy zastosowaniu odpo-
wiednich metod można uzyskać dużą liczbę pomysłów, lecz tylko wyjątkowo 
zdarzają się propozycje oryginalne i bardzo dobre, nadające się bezpośrednio 
do wykorzystania. Lepszą inspiracją niż konkretne pomysły bywa ogólne na-
stawienie do sprawy lub miejsca wyrażane w badaniach jakościowych.

Poznanie opinii o koncepcjach projektanta

W trakcie partycypacji projektant może przedstawić uczestnikom własne pro-
pozycje projektowe i uzyskać opinie społecznego partnera na ich temat. Po-
znanie opinii we wstępnej fazie przedsięwzięcia stwarza rzeczywistą szansę 
modyfikacji lub zmiany projektu. Projektant, który chce i umie słuchać tego, co 
przekazują mu przyszli użytkownicy, może tą drogą zyskać cenny impuls do 
doskonalenia projektu. Podobną drogą poprzez partycypację można wybrać 
jedną z wersji projektu wykonanych przez jednego autora albo rozstrzygnąć 
konkurs miedzy projektami różnych autorów. 

Przeciwdziałanie konfliktom

Ważnym aspektem społecznych badań przedprojektowych jest identyfikacja 
sprzeczności interesów, zamierzeń i intencji różnych uczestników przedsię-
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wzięcia. Umożliwia to przeciwdziałanie konfliktom zanim się rozpoczną lub 
interwencję we wczesnej ich fazie. Jak wiadomo stwarza to lepszą szansę 
pokojowego rozwiązania i ułatwia unikanie różnego rodzaju strat. Partycypa-
cja umożliwia też likwidacje sporów wynikających nie tyle z merytorycznych 
sprzeczności, co z nieporozumienia czy fałszywego odczytania intencji. Iden-
tyfikacja potencjalnych konfliktów, likwidacja nieporozumień i negocjacje to 
sposoby panowania nad konfliktami.

Porównanie opinii społecznej z opiniami ekspertów 

W konfliktach przestrzennych, szczególnie tych, które dotyczą wartości przy-
rodniczych i kulturowych krajobrazu, bardzo często wychodzi na jaw daleko 
posunięta rozbieżność eksperckich opinii. Podważa to wiarę w ich obiekty-
wizm i wytrąca przeciwnikom partycypacji argument o niepodważalności racji 
i rozstrzygnięć profesjonalnych. W takich przypadkach wyniki badań społecz-
nych mogą się przydać jako swego rodzaju weryfikacja eksperckich ocen.

Zdobycie statystycznych dowodów

W ramach partycypacji, szczególnie ilościowych badań przedprojektowych, 
każdy z uczestników gry o przestrzeń może zdobyć statystyczne dowody na 
słuszność swoich racji czy trafność rozwiązań. Ma też okazje do zmodyfiko-
wania lub zweryfikowania ich tak, aby znalazły potwierdzenie w badaniach. 
Racje poparte takimi dowodami mają większą wagę w grze niż indywidualne 
przekonania.

Doskonalenie projektu 

Dyskusja nad projektem jak również negocjacje są okazją do doskonalenia 
projektu. W trakcie negocjacji, dyskusji i warsztatów powstaje wielostronna, 
bogata argumentacja pogłębiająca rozumienie problemów i zadań.

Pozyskanie sprzymierzeńców i rozpoznanie przeciwników

W trakcie partycypacji każdy z graczy o przestrzeń może pozyskać i uaktyw-
nić sprzymierzeńców, co jest szczególnie ważne, gdy aktywność wykazują 
jedynie przeciwnicy. Jeśli nawet nie uda się zawrzeć koalicji z sojusznikami, 
partycypacja pomaga zorientować się w układzie sił, co bardzo przydaje się  
w grze. Zdobyta w trakcie partycypacji wiedza o poglądach i sile przeciwni-
ków oczywiście przydaje się także.

Porozumienie profesjonalistów z nieprofesjonalistami 

Partycypacja wymaga porozumienia między projektantami i urzędnikami  
a interesariuszmi społecznymi. W związku z tym prezentowana forma projek-
tu winna być zrozumiała dla nieprofesjonalistów, co w połączeniu z wyjaśnie-
niem słownym powinno wykluczyć nieporozumienia. Projekt zrozumiały jest 
łatwiejszy do zaakceptowania niż dany „do wierzenia” bez wyjaśnień. 
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Pozyskanie akceptacji 

Plonem partycypacji winna być akceptacja społeczna dla projektu. Taka ak-
ceptacja może być wynikiem skutecznego wyjaśnienia. Jeśli to nie wystarcza, 
dojście do zgody wymaga dyskusji i negocjacji. Szczególnie motywujące do 
zgody jest przekonanie interesariuszy o współautorstwie koncepcji, choćby 
nawet ich wpływ na projekt był w istocie niewielki. 

Ograniczenie patologii w podejmowaniu decyzji

Jednym ze sposobów ograniczania chorób demokracji, jakimi są korupcja, 
nepotyzm, kumoterstwo czy nadużywanie władzy jest jawność. Partycypacja 
wymaga jawności, a więc sprzyja ograniczeniu tych patologii. Ponadto włącza 
w procedurę znacznie więcej osób, co utrudnia wywieranie nacisków osobom 
o złych intencjach.

Edukację 

Partycypacja jest świetną okazją do edukacji społeczeństwa w zakresie archi-
tektury i gospodarki przestrzennej. Dzięki niej może być spełniany często po-
wtarzany przez profesjonalistów postulat powszechnej edukacji w sprawach 
przestrzennych. Postulat ten jest zwykle odnoszony do dzieci i młodzieży, co 
jest oczywiście słuszne, ale w praktyce mało skuteczne, czego dowodem jest 
ustawiczne powtarzanie tego postulatu od wielu lat. Zamiast czekać na nowe, 
lepiej wyedukowane pokolenie, lepiej edukować dorosłych poprzez uczest-
nictwo. 

Budowanie zaufania

Ostatecznym rezultatem udanej, satysfakcjonującej wszystkich partycypacji 
jest zaufanie między uczestnikami gry o przestrzeń, które procentuje w na-
stępnych podobnych sprawach i generalnie wspiera rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego.
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„Partycypacja społeczna” może oznaczać m.in. fakt, prawo człowieka lub 
normę działania. Fakt partycypacji społecznej polega na udziale członków spo-
łeczności w zarządzaniu jej sprawami. Partycypację społeczną można uznać 
za prawo człowieka do tego udziału. Norma partycypacji społecznej nakazuje 
respektować wolę członków społeczeństwa przy podejmowaniu decyzji doty-
czących wspólnoty, do której należą. Przedmiotem analiz tego rozdziału jest 
etyczne uzasadnienie oraz granice obowiązywania partycypacji społecznej 
rozumianej jako norma działania.

Partycypacja społeczna jest jednym z ważniejszych założeń koncepcji 
społeczeństwa obywatelskiego i nowoczesnych demokracji, gdzie państwo 
jest uważane za własność wspólną (łac. res publica) obywateli, z czego płynie 
ich prawo do współdecydowaniu o niej43. W niniejszym tekście chodzić będzie 
o partycypację społeczną w architekturze, planowaniu przestrzennym i archi-
tekturze krajobrazu. Wnioski z przeprowadzonych tu analiz odnosić się będą 
też do innych dziedzin życia społecznego.

Rozdział omawia niektóre należące do etyki sposoby uzasadniania party-
cypacji społecznej tak, by mogły służyć argumentacji w negocjacjach, dysku-
sji, sporze itp. Temat jest ważny, gdyż – jak postaramy się pokazać – uzasad-
nienie norm wpływa na sposób ich realizacji. Poza tym racjonalne ramy sporu 
są wyznaczone porządkiem uzasadniania głoszonych norm i ocen. Poza tymi 
granicami spór nabiera irracjonalnego charakteru – jego strony bronią wtedy 
swoich stanowisk nie dbając o poprawność rozumowań i nie zważając na racje 
głoszonych twierdzeń. Wtedy główną metodą przekonywania jest konfronta-

43 J. Bryson,  B. Crosby, Leadership for the Common Good: Tackling Public Problems in a Shared-Power 
World, Jossey-Bass, San Francisco 1992, Partycypacja obywatelska w życiu społeczności lokalnej. 
Stan, bariery, rekomendacje, praca zbiorowa pod red. G. Prawelskej-Skrzypek, Wyd. Fundacji Mię-
dzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji, Kraków1996 
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cja – szantaż, manipulacja, sofistyczna erystyka, dezinformacją, podstęp itp. 
Chcąc jej uniknąć, należy respektować racjonalne ramy dialogu, a zwłaszcza   
uwzględnić omawiany tu kontekst uzasadniania, który sprzyja osiągnięciu 
kompromisu przez zrozumienie stanowiska drugiej strony i określenie zbież-
nych interesów.

Faktem jest, że nie zawsze spory etyczne mają racjonalny charakter. 
W rzeczywistych konfliktach mogą dominować irracjonalne motywy i argu-
menty. Tak może być, ale tak być nie musi. Rozdział ma zarysować logiczną 
„mapę”, wyznaczającą racjonalne ramy sporów etycznych, i przez to pomóc 
w nawiązaniu dialogu i osiągnięciu porozumienia. „Mapa”, o której tu będzie 
mowa jest propozycją, którą można przyjąć lub ją odrzucić. Można prowadzić 
dialog też bez niej, ale wtedy trzeba się liczyć z ryzykiem dezorientacji w zło-
żonej problematyce etycznej, zwykle kończącej się wspomnianą wyżej kon-
frontacją, na której strony konfliktu i interes społeczny tracą na ogół więcej niż 
zyskują.

A.6.1. Uzasadnianie partycypacji społecznej na gruncie etyki
Postulując i wprowadzając w życie normę partycypacji społecznej, odpo-

wiedzieć trzeba na szereg teoretycznych i praktycznych pytań. Pytania teore-
tyczne dotyczą głównie uzasadnienia tej normy, co można wyrazić pytaniem 
„Dlaczego należy szanować wolę członków danej społeczności przy zarządza-
niu jej sprawami?”. Jak postaramy się pokazać, odpowiedź udzielona na to po-
zornie oddalone od praktyki pytanie może decydować o tym jak w praktyce 
wygląda partycypacja społeczna i gdzie są jej granice.

Normy działania można uzasadniać podobnie jak twierdzenia – bezpo-
średnio lub pośrednio. Uzasadnienie jest bezpośrednie, jeśli uznanie danej 
normy następuje na podstawie bezpośredniego doświadczenia. Uzasadnianie 
jest pośrednie, jeśli do uznania normy dochodzi się przez wywnioskowanie 
jej z norm i twierdzeń już uznanych44. Omawiane w tym tekście argumenty 
za partycypacją społeczną mają głównie charakter uzasadnienia pośredniego, 
które opiera się na rozstrzygnięciach należących do kilku przykładowych sys-
temów etyki normatywnej45.

44 O uzasadnianiu: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, PWN, Warszawa 2006, T. Kotarbiński, Elementy 
teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1986, M. Poletyło, Uzasadnia-
nie,[w:] Mała encyklopedia logiki, praca zbiorowa pod red. M. Marciszewskiego, Ossolineum Wro-
cław etc 1988: 212-4. Z. Ziembiński, Logika praktyczna. PWN, Warszawa, 1974
O różnicy między uzasadnieniem twierdzeń i uzasadnianiem norm: W. J. Frankena, The Naturalistic 
Fallacy Mind 48/1939, D. Hume, A Treatise of Human Nature, Clarendon Press, Oxford 2000, G. E. 
Moore, Principia Ethica, University Press, Cambridge, 1903
45 Omawiane poniżej metody uzasadniania norm mają różne nazwy w literaturze przedmiotu. 
Terminy, którymi się tu posługujemy na oznaczenie tych metod (legalizm, utylitaryzm, konsensu-
alizm i in.) mają niekiedy inny sens niż tu przyjęty. Przyjmuje się tu jedną z konwencji terminolo-
gicznych przez definicje o charakterze regulującym. 
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Odwołanie się do kilku systemów etyki ma charakter czysto metodolo-
giczny i nie musi wiązać się z relatywizmem moralnym. Różnorodność syste-
mów etycznych jest faktem. Pokazanie, że ta sama norma znajduje nieco inne 
uzasadnienie w każdym z nich nie przesądza o sposobie istnienia wartości, 
kulturowych i sytuacyjnych uwarunkowań obowiązywania norm moralnych 
itp.

A.6.1.1. Uzasadnienie legalistyczne - Co jest zgodne z prawem?

Termin legalizm jest wieloznaczny. Może oznaczać m.in. postawę szacun-
ku dla prawa lub być kojarzony ze „ślepym” kierowaniem się przepisami bez 
względu na konkretną sytuację i dobro ludzi. W niniejszym tekście „legalizm” 
będzie miał inny sens. Legalizm zwany też tu „uzasadnieniem legalistycznym” 
będzie oznaczać metodę uzasadniania norm lub ocen, która polega na poka-
zaniu, że są one zgodne (koherentne, niesprzeczne) z przyjętymi już norma-
mi i dyrektywami działania. Zbiór tych norm, o ile są spisane i przyjęte jako 
zasada, na której opiera się funkcjonowanie danej społeczności, będzie się 
tu nazywać „prawem” (definicja regulująca). Normy, rozwiązania, czyny i inne 
zjawiska zgodne z prawem nazywać się będzie „legalnymi”, a niezgodne z nim 
– „nielegalnymi”.

Legalistyczne uzasadnienie normy może polegać na (a) pokazaniu, że na-
leży ona do prawa, (b) wynika z niego lub (c) nie wchodzi w nim sprzeczność. 
W przypadku (a), uzasadniając partycypację społeczną, wystarczy pokazać, 
że jest ona nakazana obowiązującym prawem. W przypadku (b) argumenta-
cja legalistyczna może polegać na pokazaniu, że partycypacja społeczna jest 
warunkiem respektowania prawa, a zaniechanie partycypacji społecznej musi 
lub z dużym prawdopodobieństwem może prowadzić do złamania obowiązu-
jącego prawa. W przypadku (c) wystarczy wykazać, że partycypacja społeczna 
nie wchodzi w konflikt z obowiązującym prawem. Jeśli prawo zawiera normę 
partycypacji  – zwykle argumenty typu b i c nie są już potrzebne.

Legalistyczna metoda może służyć krytyce partycypacji społecznej przez 
pokazanie, że prawo jej zakazuje, lub że musi ona albo może z dużym praw-
dopodobieństwem doprowadzić do jego złamania. W nowoczesnych demo-
kracjach norma partycypacji należy do prawa, a jej ograniczenia mają miejsce 
tylko w sytuacjach konfliktu z innymi normami uznanymi za nie mniej waż-
ne46. Zdarzało się, i wciąż zdarza w systemach totalitarnych, że w kluczowych 

Metody, o których będzie tu mowa, mają wiele wariantów, zależnie od szczegółowych rozstrzy-
gnięć metafizycznych i epistemologicznych, które się w nich przyjmuje. Analiza wszystkich metod 
uzasadniania norm wypracowanych w etyce i ich możliwych wariantów wymagałoby rozległej 
monografii. Tekst pomija wiele zagadnień szczegółowych i teoretycznych, nie referuje on też lite-
ratury przedmiotu, gdyż aplikacyjny charakter pracy tego nie wymaga.
46 W nowoczesnych demokracjach partycypacja jest gwarantowana zapisami konstytucji i umo-
wami międzynarodowymi, do których należy m.in. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwa-
lona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 r. oraz jej późniejsze wersje i in-
terpretacje.
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dziedzinach życia społecznego prawo zakazuje lub ogranicza partycypację 
społeczną, np. obwarowując ją niemożliwymi do spełnienia warunkami.

Oceniając metodą legalistyczną przypadki należące do tzw. „luk praw-
nych” (gdy prawo milczy na jakiś temat lub w sytuacji gdy prawo jest niepre-
cyzyjne), można odwołać się do szerszej teorii, którą kierowali się jego twórcy 
formułując je. Należy do niej m.in. system wartości i ogólna ontologia rzeczy-
wistości. Teorię tę nazywa się czasem duchem prawa47. Rozstrzygnięcia do niej 
należące zwykle nie są spisane w prawie, a są w nim obecne implicite – przyj-
mowane domyślnie w interpretacji i uzasadnieniu prawa. Powoływanie się na 
ducha prawa może polegać na pokazywaniu, że proponowane rozwiązania 
są zgodne z duchem panującego prawa, mimo że nie znajdują w nim jeszcze 
pełnego odzwierciedlenia. 

Zmieniająca się rzeczywistość daje ludziom nowe możliwości, jakich kie-
dyś nie było. Dlatego prawo jest uaktualniane ze względu na wyzwania współ-
czesności, tak by mogło jak najlepiej służyć wartościom, dla których ochrony 
powstało. Dyskusja etyczna stanowi ważny element tego procesu.

A.6.1.2. Uzasadnienie konsensualistyczne - Czego chce społeczeństwo?

Konsensualistyczne uzasadnienie normy, które będzie się tu nazywać 
konsensualizmem, polega na pokazaniu, że jest konsensus, czyli zgoda całości 
lub znaczącej części społeczeństwa na jej obowiązywanie (definicja regulują-
ca). Konsensualistycznym uzasadnieniem partycypacji społecznej jest dowód 
na to, że całość lub znacząca część danego społeczeństwa chce uczestniczyć 
w zarządzaniu swoimi sprawami. Dowodem takim może być np. wynik głoso-
wania, badań sondażowych, a zwłaszcza fakt partycypacji społecznej. 

W uzasadnieniu konsensualistycznym chodzi o autentyczny konsensus, 
czyli taki, który odzwierciedla wolę ludzi. Nie jest on autentyczny, gdy powsta-
je w wyniku zastraszenia, szantażu, dezinformacji, manipulacji lub gdy ludzie 
są skutecznie zniechęceni do wyrażania swojej woli. Powoływanie się na wynik 
takiego konsensusu w uzasadnianiu jest sofizmatem, o którym będzie jeszcze 
mowa w tym tekście. 

Uzasadnianie konsensualistyczne może prowadzić do paradoksu, gdy 
członkowie społeczeństwa utworzą taki konsensus, w którym zrzekają się 
prawa do partycypacji społecznej, np. przez absencję w wyborach. W takich 
sytuacjach może się pojawić argument konsensualistyczny, który paradoksal-
nie zaprzecza potrzebie konsensusu. Można go wyrazić następującym rozu-
mowaniem: Skoro ludzie nie chcą decydować o swoich sprawach to należy 
uszanować ich wolę i narzucić im rozwiązania48.

47 Termin „duch prawa” może mieć też inne znaczenia od przyjętego w niniejszej pracy.
48 O niektórych antynomiach konsensualizmu: J. F. Jacko, Języki demokracji: o uzasadnianiu przez 
konsensus w etyce biznesu i etyce polityki. [w:] Komunikacja marketingowa – kształtowanie społe-
czeństwa konsumpcyjnego?, praca zbiorowa pod red. T. Goban-Klas, Wyższa Szkoła Handlowa w 
Radomiu, Radom 2006,  s. 173-91.
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Można wyobrazić sobie sytuację, w której przy pomocy demokratycz-
nych procedur jakieś społeczeństwo przegłosowuje niesprawiedliwie prawo 
np. dyskryminujące jakąś grupę społeczną, co zdarzało się i wciąż się zdarza 
w historii ludzkości. Wystarczy wspomnieć demokracje starożytnej Grecji, 
w których panowała powszechna prawie zgoda społeczna na to, by drastycz-
nie ograniczyć prawa niektórych grup społecznych, np. niewolników. Jak wi-
dać, metoda, o której tu mowa nie daje gwarancji uniknięcia niesprawiedliwe-
go konsensusu. Ze względu na to ryzyko przyjmuje się w wielu nowoczesnych 
demokracjach, że np. podstawowe prawa człowieka obowiązują niezależne 
od konsensusu. W tym ujęciu przyjmuje się, że mogą i powinny mieć też kon-
sensualne uzasadnienie, ale w związku z tym, że uzależnienie ich ważności tyl-
ko od konsensusu narażałoby go na wskazane wyżej ryzyko, uzasadnia się je 
metodami wykraczającymi poza konsensusalizm, na przykład odwołując się 
do pożytku społecznego, natury człowieka lub do teorii wartości. O tych uza-
sadnieniach będzie mowa w następnych częściach pracy. 

A.6.1.3. Uzasadnienie utylitarystyczne - Co jest pożyteczne?

Utylitarystycznym uzasadnieniem normy nazywać się tu będzie rozumo-
wanie, które pokazuje, że działanie z nią zgodne jest pożyteczne, a skutki jej 
pogwałcenia są szkodliwe49. Wskazane tu uzasadnienie partycypacji społecz-
nej odwoływać się może np. do obserwacji, do analizy przypadków lub da-
nych sondażowych, które pokazują, że uznanie normy przynosi więcej korzyści 
społecznych niż szkód, bo przykładowo – sprzyja dostosowywaniu działania 
rządzących do potrzeb rządzonych, minimalizuje ryzyko zjawisk szkodliwych 
społecznie, takich jak konflikt, nadużywanie władzy i korupcja itd50.

Norma partycypacji społecznej może natrafić na utylitarystyczny kontr-
argument, którego zarys znajduje się już w Państwie Platona. Zauważył on, że 
głównym powodem przyjęcia systemu demokratycznego (tj. kierującego się 
zasadą partycypacji społecznej) jest potrzeba ograniczenia władzy źle zarzą-
dzającej sprawami społeczeństwa. Gdyby – sugeruje Platon – istniała taka wła-
dza, która dobrze zarządza sprawami społecznymi, to partycypacja społeczna 
byłaby niepotrzebna, a w sprawach, w których społeczeństwo jest niekompe-

49 Uzasadnianie normy przez pokazanie pożytków płynących z jej przyjęcia nazywa się „utylitary-
zmem reguł” (z jęz. ang. rule utilitarianism). Natomiast uzasadnianie ocen przez wskazanie przewa-
gi pożytku nad szkodami płynącymi z konkretnego czynu nazywa się utylitaryzmem czynów (ang. 
act utilitarianism). S. Darwall (red.), Consequentialism, Blackwell, Oxford 2003, R. E. Goodin, Utilitari-
anism as a Public Philosophy, Cambridge University Press, Cambridge1995, J. Griffin, Well-Being: Its 
Meaning, Measurement and Moral Importance, Clarendon, Oxford 1986, R. Hardin, Ethics within the 
Limits of Reason, University of Chicago Press, Chicago 1988, Hodgson D. H., Consequences of Utili-
tarianism, Clarendon Press, Oxford 1967, D. Lyons, Forms and Limits of Utilitarianism, Clarendon 
Press, Oxford 1965, A. Quinton, Utilitarian Ethics, St. Martin’s Press, New York 1973
50 K. Selle, Planen. Steuern. Entwickeln. Über den Beitrag öffentlicher Akteure zur Entwicklung von 
Stadt und Land, Dortmunder Vertrieb für Bau-Und Planungsliteratur, Dortmund 2005
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tentne lub ulega manipulacji – może się okazać szkodliwa. Dlatego – zdaniem 
Platona – lepiej jest oddać władzę w ręce kompetentnych i uczciwych elit, na 
których czele powinien stać dobry i mądry król – filozof.

Od czasów Platona upłynęły tysiące lat, i zebrane w tym czasie doświad-
czenia historyczne mogą posłużyć jako utylitarystyczny kontrargument dla 
powyższej krytyki demokracji, który można wyrazić następującym twierdze-
niem: Oddanie władzy społeczeństwu łączy się z ryzykiem, ale jest ono mniej-
sze niż w przypadku pozostawienia jej poza kontrolą społeczną.

Powyższy argument za partycypacją społeczną nie dotyczy sytuacji, 
w jakich ważkie dobro społeczne wymaga szybkiej decyzji, a partycypacja 
spowalnia procesy decyzyjne i naraża obywateli na poważne niebezpieczeń-
stwo. Przeciwnicy partycypacji społecznej pokazują, że w takich sytuacjach 
z utylitarnego punktu widzenia bardziej efektywny jest system biorący począ-
tek np. w ideologii oświeceniowego absolutyzmu.

A.6.1.4. Uzasadnienia antropologiczne - Co jest zgodne z naturą ludzi?

Antropologicznym uzasadnieniem norm nazywać się tu będzie rozumo-
wanie, w którym do wniosku o ich obowiązywaniu dochodzi się przez pokaza-
nie, że działanie według nich jest zgodne z naturą człowieka, tj. realizuje jego 
potrzeby. Uzasadnianie partycypacji społecznej tą metodą polegać będzie na 
wykazaniu, że człowiek ma partycypację społeczną „w naturze” oraz na poka-
zywaniu jak partycypacja sprzyja realizacji jego potrzeb. Klasykiem omawia-
nego tu podejścia był Arystoteles51.

Należy pamiętać, że argument antropologiczny jest narażony na ryzyko 
elitarnej interpretacji, pozwalającej uzasadniać nierówności społeczne. Na 
przykład Arystoteles uważał, że tylko niektórzy ludzie są z natury obywatela-
mi – tj. mają partycypację w naturze, co w konsekwencji uzasadniało panują-
ce w jego czasach nierówności społeczne. Chcąc uniknąć takiej interpretacji 
argumentu antropologicznego, należy przyjąć dodatkowe założenia, które 
uzasadniałyby równość ludzi po względem ich prawa do zaspokajania pod-
stawowych potrzeb.

Argument naturalistyczny jest też narażony na błąd naturalizmu (ang. 
naturalistic fallacy), który zrównuje wszystkie potrzeby człowieka pod wzglę-
dem wartości ich zaspokojenia, gdy w rzeczywistości nie wszystkie potrzeby 
człowieka są uznawane za równie wartościowe. Krytyka odwołuje się do zdro-
wego rozsądku lub konsensusu i pokazuje, że na przykład instynkt zabijania 
wyznacza potrzeby, które nie są uważane za godne zaspokojenia. Logiczne 
i ontologiczne analizy różnych aspektów tego błędu można znaleźć m.in. 
w pismach Davida Hume’a i George Edwarda Moore’a. 

51 Arystoteles, Polityka, Ossolineum, Wrocław1953, G. Reale, Historia filozofii starożytnej, T. II, 
Lublin 1996
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Aby tego błędu uniknąć, uzasadnianie naturalistyczne zwykle odwołuje 
się do jakiejś koncepcji wartości, pozwalającej odróżnić potrzeby podstawo-
we, w sposób istotny związane z ludzką naturą, których zaspokojenie uznaje 
się za wartościowe, od potrzeb peryferyjnych, których zaspokojenie jest an-
tywartościowe lub neutralne moralnie. Takie podejście wiąże się z uzasadnia-
niem aksjologicznym.

A.6.1.5. Uzasadnienie aksjologiczne - Co jest wartościowe?

Uzasadnienie normy metodą aksjologiczną polega na pokazaniu, że jest 
ona zgodna z wartościami takimi, jak np. sprawiedliwość, dobro, prawda, god-
ność osoby i in. Normy, które nazywać się tu będzie podstawowymi wzywają 
do respektowania tych wartości. W podejściu aksjologicznym uzasadnia się je 
zwykle bezpośrednim doświadczeniem, w którym jest dany imperatyw (po-
winność) respektowania wartości, o których tu mowa. Pozostałe normy uza-
sadnia się pokazując, że wynikają one z norm podstawowych, albo że okre-
ślają warunki ich respektowania. Partycypację społeczną można tą metodą 
uzasadniać dedukcyjnie – pokazując, że wynika ona z norm podstawowych, 
albo redukcyjnie – pokazując, że partycypacja społeczna jest warunkiem ich 
respektowania.

Klasykiem podejścia aksjologicznego jest Platon. W jego ujęciu odpo-
wiednikiem tego, co dziś nazywamy wartościami, są idee – wieczny i nie-
zmienny wzór dla świata. Normy działania wzywają do tego, by świat upodob-
nił się od idei; mówią o tym, na czym to podobieństwo ma polegać, pozwalają 
też ocenić stopień tego podobieństwa. Zdaniem Platona wiedza o ideach ma 
charakter bezpośredni i wrodzony. Normy moralne są wyrazem tej wiedzy. Ich 
treść i obowiązywanie są dane w doświadczeniu idei, które jest podobne do 
przypominania sobie o czymś (odpomnienie - gr. ANAMNESIS).

Uzasadnienia aksjologiczne mogą opierać się na innych założeniach epi-
stemologicznych i metafizycznych niż platońskie, ale łączy je metoda uzasad-
niania bezpośredniego, jak ma to miejsce np. w etyce uprawianej metodą fe-
nomenologiczną (Max Scheler, Dietrich von Hildebrand i in.) Ważną rolę pełni 
tu unaocznianie wartości, pokazywanie potrzeby ich uznania lub przywoły-
wanie doświadczenia wartości, które jest udziałem słuchacza lub rozmówcy. 
W niektórych podejściach normy podstawowe są założeniami sytemu etyki, 
a ich konieczność uzasadnia się różnie rozumianymi względami logicznymi 
(np. warunkami moralności w filozofii Immanuela Kanta).
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A.6.1.6. Uzasadnienie antropologiczno-aksjologiczne 
             – Co jest wartościowe, bo zgodne z naturą człowieka?

Argumentacja aksjologiczna czasem łączy się z argumentami antropolo-
gicznymi, dając uzasadnienie, które nazywać się tu będzie antropologiczno-
aksjologicznym, które korzysta z metody aksjologicznej w punkcie wyjścia, 
gdzie zakłada normę główną, nazywaną czasem „normą moralności”, mówiącą  
o wartości autotelicznej, jaką jest godność człowieka. Normę tę przyjmuje się 
jako aksjomat albo uzasadnia bezpośrednim doświadczeniem tej wartości. Na 
przykład niektóre nurty egzystencjalizmu, filozofii dialogu, chrześcijańskiego 
i etycznego personalizmu przywołują doświadczenie twarzy, spojrzenia, ciała 
i in., w których wartość osoby i imperatyw jej respektowania są dane w bezpo-
średnim doświadczeniu52. Aby przełożyć normę moralności na język praktyki 
zakłada się koncepcję ludzkiej natury, która pozwala określić warunki respek-
towania godności własnej i cudzej, czasem nazywane podstawowymi prawa-
mi człowieka. Uzasadnianie, o którym tu mowa spotkać można w niektórych 
nurtach zwanych humanizmem lub personalizmem (reprezentowane przez 
myślicieli, takich jak m.in. Jacques Maritaine, Emmanuel Mounier, Tadeusz Sty-
czeń, Józef Tischner, Karol Wojtyła)53.

W tym podejściu uzasadnienie partycypacji społecznej polega na poka-
zaniu, że nie sposób respektować godności członków danego społeczeństwa 
nie dając im możliwości współdecydowania o losach wspólnoty, do której na-
leżą. W tym sensie partycypacja społeczna jest prawem człowieka, na które 
mogą powoływać się obywatele domagający się dopuszczenia do partycy-
pacji społecznej, na przykład do współdecydowania o aranżacji przestrzeni, 
architektury i rozwiązań komunikacyjnych w miejscu, które zamieszkują. 

W omawianym tu podejściu odróżnia się tu zwykle prawa podstawowe 
od praw, które można zyskać lub stracić w wyniku określonego postępowania, 
zdobycia określonych kompetencji, uprawnień lub nadania przez instytucje 
(np. przez państwo), co wiąże się z przynależnością do grupy społecznej (god-
ność obywatelska), pełnieniem funkcji społecznych, zajmowaniem miejsca  
w hierarchii społecznej lub indywidualnymi uzdolnieniami i osiągnięciami 
człowieka. Praw podstawowych nie można uzyskać ani stracić – przysługują 
one człowiekowi ze względu na fakt bycia osobą.

52 M. Buber, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, PAX, Warszawa 1992, E. Levinas, Całość i nieskoń-
czoność,  PWN, Warszawa 1998, T. Tischner, O człowieku: wybór pism filozoficznych, Ossolineum, 
Wrocław 2003,
53 Termin personalizm jest wieloznaczny. Por. J. F. Jacko, Philosophical personalism, [w:] Kleines Phi-
losophisches Woerterbuch, praca zbiorowa pod red. G. Kaspar, Internationale Akademie für Philo-
sophie im Fürstentum Liechtenstein, Triesenberg/Vaduz 1999, s. 22 – 24.
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A.6.2. Partycypacja społeczna w kontekście 
          Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Idea podstawowych praw człowieka została spisana i przyjęta m.in. przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. w Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka, którą nazywać się będzie Deklaracją i oznaczać skrótem PDPC, 
oraz w jej późniejszych wariantach. Deklaracja znajduje odzwierciedlenie w 
konstytucjach wielu państw i ich systemach prawnych. W niniejszej części po-
staramy się omówić to, jak Deklaracja może uzasadniać normę partycypacji 
społecznej.

A.6.2.1. Zasada równości

Deklaracja przyjmuje założenie o równości wszystkich ludzi pod wzglę-
dem godności, przysługujących im praw i ich ochrony (PDPC, art. 1, 2, 6, 7, 8):

Wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych 
praw (...) PDPC art. 1

Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej 
Deklaracji bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, 
wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia 
społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego statusu. 
Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności od sytuacji po-
litycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego 
dana osoba przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar 
jest niepodległy, czy też aktualnie podlega systemowi powiernictwa, nie 
rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób ograniczony w swej 
niepodległości. PDPC art. 2

Prawa, o których tu mowa, nie przysługują nikomu w sposób nieograniczony:

W korzystaniu ze swych praw i wolności każdy człowiek podlega jedynie 
takim ograniczeniom, które są ustalone przez prawo wyłącznie w celu 
zapewnienia odpowiedniego uznania i poszanowania praw i wolności 
innych i w celu uczynienia zadość słusznym wymogom moralności, po-
rządku publicznego i powszechnego dobrobytu demokratycznego spo-
łeczeństwa. PDPC art. 29, p. 2.

Rewolucyjność nowożytnego myślenia o demokracji polega głównie na 
tym, że przyjmuje się w nich zasadę równości wszystkich ludzi pod względem 
przysługujących im praw. Wcześniejsze formy demokracji miały tendencję do 
elitaryzmu, przypisującemu godność i związane z nią prawa niektórym tylko 
grupom społecznym.
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A.6.2.2. Ochrona wolności człowieka

Deklaracja wiele miejsca poświęca ochronie wolności, która polega m.in. 
na wolności przekonań, słowa, myśli, sumienia, wyznania, prawie do założe-
nia rodziny, wyboru pracy, stowarzyszania się, prawie własności i prawie do 
prywatności (PDPC, art. 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23). W imię respektu dla wol-
ności ludzkiej odrzuca niewolnictwo w otwartej lub zakamuflowanej postaci 
(PDPC, art. 4). Partycypacja społeczna jest sposobem realizowania się ludzkiej 
wolności. Wprost o partycypacji mówi prawo do uczestniczenia w życiu pu-
blicznym:

1. Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym kra-
jem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli. 
2. Każdy człowiek ma prawo równego dostępu do służby publicznej 
w swym kraju. 
3. Wola ludu jest podstawą władzy rządu; wola ta wyraża się w prze-
prowadzanych okresowo rzetelnych wyborach, opartych na zasadzie 
powszechności, równości i tajności, lub innej równorzędnej procedurze, 
zapewniającej wolność wyborów. PDPC, art. 21

Niektóre prawa Deklaracji nie mówią wprost o wolności, ale określają wa-
runki, bez których wolność nie byłaby możliwa54. Na przykład istnienie (życie) 
jest warunkiem wolności w tym sensie, że tylko istniejący człowiek może po-
dejmować decyzje. Dlatego Deklaracja otacza ochroną życie i zdrowie ludzi. 
Podobnie wiedza jest warunkiem wolności, dlatego Deklaracja ją chroni.

A.6.2.3. Prawo do wiedzy

Jeśli ktoś nie wie, jakie ma możliwości wyboru albo ich nie rozumie, nie 
może między nimi świadomie wybierać. Wiedza o alternatywach wyboru jest 
warunkiem wolności. Deklaracja zabezpiecza prawo do wiedzy w granicach 
określonych w PDPC art. 29, p. 2. i możliwości, którymi dysponuje społeczeń-
stwo. Prawo to jest szczególnie ważne dla demokracji, gdyż informowanie 
i kształcenie społeczeństwa to najlepszy środek przeciwdziałania skutkom ma-
nipulacji i warunek autentycznego konsensusu, o czym będzie jeszcze mowa. 

Wiedzę, jako warunek wolności chroni prawo dostępu do rzetelnej infor-
macji (PDPC, art. 19) i do wykształcenia (PDCP, art. 26). Ważną rolę w realizacji 
powyższych praw pełnią podmioty życia publicznego odpowiedzialne za in-
formowanie społeczeństwa, a zwłaszcza szkoły i media. Prawa, o których tu 
mowa są warunkiem partycypacji społecznej, gdyż brak informacji może ją 
utrudnić lub uniemożliwić. 

54 Wolność tu należy kojarzyć z możliwością świadomego wyboru między wchodzącymi w grę 
jego alternatywami.
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A.6.2.4. Ochrona życia i zdrowia

Deklaracja postuluje ochronę życia, zdrowia i bezpieczeństwa (PDPC, art. 
3) oraz podstawowego dobrobytu ludzi (PDPC art. 22, 23, 24, 25). Mimo, że nie 
zajmuje się ona regulowaniem zagadnień szczegółowych, to w jej kontekście 
można wskazać niektóre konsekwencje wskazanych tu praw w dziedzinie pla-
nowania przestrzennego, architektury i architektury krajobrazu.

Prawa chroniące zdrowie ludzi nakładają na ludzi i instytucje odpowie-
dzialne za kształtowanie przestrzeni obowiązek takiej jej aranżacji, która sprzy-
jałaby zdrowiu mieszkańców. Jest prawem (nie tylko kaprysem) mieszkańców 
danego miejsca, by (w miarę możliwości) powstawały dostępne dla nich 
i nieodległe od ich miejsca zamieszkania tereny zielone, obiekty sportowe, 
miejsca, w których można bezpiecznie spacerować, biegać, ścieżki rowerowe, 
miejsca wypoczynku itp. Z ochroną zdrowia wiążą się też prawa zakazujące 
nadmiernego zanieczyszczenia środowiska (zanieczyszczenia chemicznego, 
zanieczyszczenia hałasem itp.)

Warto w tym kontekście wspomnieć o potencjalnym konflikcie między 
omawianymi tu prawami człowieka a zasadą ochrony przyrody. Dobrym przy-
kładem jest tu niedawny tzw. spór o Dolinę Rospudy, gdzie z jednej strony 
mieszkańcy lokalnej wspólnoty domagają się zbudowania obwodnicy, wska-
zując na szkody, które wiążą się z transportem ulicami miasta, z drugiej strony 
m.in. ekolodzy chcą chronić unikalną faunę i florę okolic, pokazując, że bu-
dowa obwodnicy musiałaby je zniszczyć. Dylematy tego typu w większości 
przypadków można rozwiązać metodami inwencyjnymi, na przykład budując 
nieco dalszą lub droższą drogę, która nie zniszczy lub zminimalizuje szkody na-
turalnego środowiska. Gdy jednak konflikt nabrzmiewa nie dając rozwiązania, 
ujawnia swoje etyczne tło, dające się wyrazić pytaniem: Czy pierwszeństwo 
w takich sytuacjach powinna mieć ochrona życia i zdrowia ludzi, czy zasada 
ochrony przyrody? Nie będziemy tu rozstrzygać tego dylematu, ograniczając 
się tylko do pytania, które w wielu przypadkach można efektywnie rozstrzy-
gać metodami partycypacji społecznej (konsultacji, negocjacji, informacji itp.), 
w której wzięłyby udział wszystkie zainteresowane strony55.

Ochrona zdrowia uzasadnia też potrzebę tworzenia miejsc, które sprzy-
jają zdrowiu psychicznemu i rozładowują stres. Jest to dodatkowy powód, 
dla którego miejsca naszego zamieszkania powinny być miejscami umożli-
wiającymi wypoczynek. Ważne jest też takie aranżowanie przestrzeni i takie 
rozwiązania komunikacyjne, które minimalizowałyby ryzyko agresji związanej  
z przegęszczeniem itp56.

55 O związkach postulatów ekologii z podstawowymi prawami człowieka: J. F. Jacko, Dlaczego eko-
logia jest nauką normatywną, Ethos 25-26/1994, s. 271-3.
56 Na przykład badania interdyscyplinarnej nauki zwanej proksemiką pokazują, że przegęszczenie 
jest jednym ze źródeł agresji. F. Aureli, F.B.M. de Waal, Natural Conflict Resolution, University of Cali-
fornia Press, California 2000, A. H. Esser, Experiences of Crowding, Representative Research in Social 
Psychology, 4/1973: 207-18, W. C Regoeczi, The Impact of Density:  The Importance of Nonlinearity 
and Selection on Flight and Fight Response, Social Forces, 81/2002: 505-530
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Pozostające w fazie pilotażowej badania nad wpływem estetyki miejsca 
na psychikę ludzi potwierdzają ten związek: brzydota sprzyja negatywnym 
emocjom57. Co prawda w krajach rozwijających się estetyka miejsca może nie 
jest tak palącą potrzebą jak ich funkcjonalność, nie znaczy to, że estetyka miej-
sca jest potrzebą pozorną. 

A.6.3. Logiczne granice partycypacji społecznej
Powoływanie się na normę partycypacji społecznej może stać się dema-

gogicznym sofizmatem, jeśli partycypacja nie spełni określonych warunków. 
O niektórych z nich była mowa. Wskazano m.in. potrzebę ograniczenia party-
cypacji w sytuacji niesprawiedliwego konsensusu, lub gdy zachodzi ryzyko, 
że spowolni ona procesy decyzyjne w sposób narażający społeczeństwo na 
poważne niebezpieczeństwo. Niżej omówione zostaną niektóre ograniczenia 
partycypacji związane z konsensusem, którego powinna być ona wyrazem.

A.6.3.1. Warunek reprezentatywności a argument 
             z niereprezentatywnego konsensusu

Warunek reprezentatywności jest spełniony, gdy partycypacja jest wyni-
kiem takiego konsensusu, który w miarę możliwości uwzględnia wolę wszyst-
kich osób, których dana decyzja dotyczy58. Niespełnienie tego warunku może 
polegać na pominięciu lub marginalizowaniu opinii interesariuszy. Na przy-
kład, jeśli w drodze partycypacji dąży się do zaspokajania potrzeb „przecięt-
nego każdego” w sprawie, która dotyczy niektórych ludzi, to jej rozwiązania 
mogą okazać się niezgodne z wolą zainteresowanych osób. Podobnie nie 
spełnia warunku reprezentatywności wnioskowanie o woli społeczeństwa  
z konsensusu grupy, której preferencje znacznie odbiegają od tego, co jest 
wolą pozostałych jego członków. Takie rozumowanie jest błędem określanym 
przez starożytną logikę słowami pars pro toto (gr. część za całość). Polega on 
na potraktowaniu części danego zjawiska tak, jakby była jego całością. Błąd 
bywa wykorzystywany do manipulacji np. wynikami sondaży, gdy powołując 
się na niereprezentatywny konsensus ktoś uzasadnia twierdzenie o tym, jaka 
jest wola całego społeczeństwa w danej sprawie.

Manipulacja, o której tu mowa nie musi polegać na bezpośrednim do-
borze osób, tworzących konsensus. Czasem wystarczy, że się odpowiednio 
zniechęca niektóre grupy do partycypacji społecznej, na przykład podając 
informację o miejscu dyskusji lub głosowania w mało czytelny lub niezrozu-

57 P. Healey, Collaborative Planning – Shaping Places In Fragmented Societies, Macmillan Press, Lon-
don 1997, Z. Ziobrowski, Zmiany jakości przestrzeni dużych miast w Polsce. Mierniki i metoda oceny, 
Instytut Rozwoju Miast, Kraków 1996
58 T. L. Young, Skuteczne zarządzanie projektami, Wyd. One Press, Warszawa 2006, J.A. F. Stoner, 
R. E. Freeman, D. R. Jr Gilbert, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
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miały dla nich sposób (przykładowo informacja jest napisana małym drukiem 
na plakacie informującym lub sformułowana specjalistycznym żargonem),  
w miejs cach mało dostępnych dla niektórych grup lub przez taki dobór miejsca 
lub godziny spotkania, o jakich wiadomo, że nie będą odpowiadały niektórym 
grupom, bo na przykład kolidują z ich obowiązkami lub harmonogramem dnia.

Niereprezentatywnym konsensusem mogą być, choć nie muszą, zain-
teresowane osoby lub ugrupowania mające tzw. „twardy elektorat”, i celowo 
zniechęcać społeczeństwo do partycypacji społecznej pokazując mu np. przez 
massmedia, że ma ono znikomy wpływ na swoje losy, sugerując, że równie złe 
są wszystkie opcje wyboru itp. 

Ryzyko niereprezentatywnego konsensusu jest szczególnie duże w mło-
dych demokracjach, gdzie społeczeństwo nie jest nawykłe do decydowania 
o swoich losach, a jego członkowie czasem nie mają poczucia wpływu na los 
wspólnoty, do której należą. W tego rodzaju okolicznościach warunek repre-
zentatywności wymaga promowania idei partycypacji społecznej w różnych 
dziedzina życia społecznego. Środki masowego przekazu mogą tu pełnić klu-
czową rolę. Niektóre obyczaje rodzą się przez kilka pokoleń. Jak się zdaje, na-
leży do nich też obyczaj partycypacji społecznej. 

A.6.3.2. Warunek autentyzmu a argument z pozornego 
             (nieautentycznego) konsensusu

Warunek autentyzmu konsensusu jest spełniony, gdy jest on wyrazem 
woli członków danego społeczeństwa. W innym razie mamy do czynienia 
z pozornym konsensusem, na przykład gdy ludzie głosują pod wpływem re-
presji, zastraszenia, szantażu, ignorancji, manipulacji itp. W nowoczesnych de-
mokracjach represje, zastraszenie i szantaż zdarzają się coraz rzadziej. Częściej 
wchodzi w grę sytuacja, w której członkowie społeczeństwa mają utrudniony 
dostęp do informacji lub otrzymują informację niepełną i zawierającą mylące 
sugestie. Takie praktyki zwykle wykorzystują luki prawne i dlatego są stosun-
kowo trudne do rozpoznania metodą legalistyczną, mimo że nie są zgodne 
z podstawowym prawem człowieka do informacji, o którym poprzednio była 
mowa.

A.6.3.3. Warunek obiektywizmu a argument 
             z wadliwie stwierdzonego konsensusu

Przyczyną pozornej partycypacji mogą być też wadliwe procedury usta-
lania konsensusu, na przykład niezrozumiale lub tendencyjnie sformułowane 
pytania, na które społeczeństwo ma odpowiedzieć tworząc konsensus, lub 
przyjęcie takich metod interpretowania odpowiedzi, które dopuszczają ich 
dowolną interpretację lub fałszerstwa. Warunek obiektywizmu jest spełniony, 
gdy procedury stwierdzania i interpretowania konsensusu są tak pomyślane, 
by w miarę możliwości wykluczały możliwość wskazanych tu zagrożeń.
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A.6.3.4. Warunek kompetencji a argument z pozornej ekspertyzy

Warunek kompetencji jest spełniony, gdy osoby tworzące konsensus 
znają i rozumieją sprawę, której on dotyczy. Argument z pozornej ekspertyzy 
polega na powołaniu się w jakiejś sprawie na opinię osób, które jej nie znają 
lub nie rozumieją. W uzasadnianiu partycypacji społecznej należy go zaliczyć 
do błędów zwanych przez starożytnych logików ignoratio elenchi (łac. nie-
znajomości dowodzonej tezy), gdyż rozumowanie z pozornej ekspertyzy nie 
świadczy o woli osób, które wyrażają swoje opinię. Jak już pisałem, warunkiem 
świadomej decyzji jest rozumienie alternatyw wyboru. 

Warunek kompetencji wymaga zaniechania partycypacji w sprawach, 
co do których społeczeństwo nie jest kompetentne, do czasu gdy zdobędzie 
ono potrzebną wiedzę. Na przykład trudno metodami partycypacji społecznej 
rozstrzygać jaką wytrzymałość powinny mieć filary mostu, gdyż to wymaga 
specjalistycznej wiedzy. Dobro społeczne wymaga tego, by w dotyczące tej 
sprawy procesy decyzyjne zaangażować ludzi, którzy znają temat. Nie znaczy 
to, że wszystkie decyzje dotyczące np. budowy mostu muszą dokonywać się 
bez partycypacji społecznej. W omawianym tu przypadku wspólnota powinna 
mieć możliwość decydowania o tym, czy i gdzie potrzebuje mostu, jakie środki 
może przeznaczyć na most, jak ma ten most wyglądać itp. W takich przypad-
kach warunkiem partycypacji powinna być komunikacja między ekspertami 
i społeczeństwem, która z jednej strony pozwoliłaby ekspertom poznać po-
trzeby ludzi, a z drugiej – pozwoliłaby laikom zrozumieć naturę spraw, w jakich 
zapadają decyzje. Proces ten może przyjąć postać negocjacji, w których eks-
perci mają kompetencje decyzyjne w kwestiach technicznych, dotyczących 
warunków i sposobu realizacji celów, a społeczeństwo ma decydujący wpływ 
na ich wyznaczanie.

A.6.4. Podsumowanie
Powyższe analizy pokazują, że partycypacja jest uzasadniona etycznie, 

gdy:
ma oparcie w prawie - argument legalistyczny,a. 
jest chciana przez społeczeństwo - argument konsensualistyczny,b. 
jest pożyteczna dla wspólnoty – argument utylitarystyczny,c. 
jest zgodna z naturą człowieka – argument antropologiczny,d. 
jest warunkiem sprawiedliwego zarządzania sprawami społecznymi e. 
– argument aksjologiczny oraz
sposobem respektowania ludzkiej godności – argument aksjologicz-f. 
no-antropologiczny.

Powyższa lista nie wyczerpuje możliwych argumentów w etyce. Praca ograni-
czyła się do przykładowych i najbardziej typowych metod uzasadniania w ety-
ce, które zwykle uzupełniają się. Może się jednak zdarzyć, że norma partycy-
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pacji społecznej jest uzasadniona jednym ze wskazanych tu argumentów, gdy 
inny jej przeczy. W takim przypadku należy wyjść poza zarysowany tu czysto 
formalny aspekt powyższych uzasadnień i szukać powodów tej rozbieżności 
w ogólnych założeniach teorii stanowiącej zaplecze argumentów oraz w spe-
cyfice konkretnej sytuacji. 

Łatwo jest nadużyć omawianych tu metod uzasadniania do manipula-
cji lub sofistyki - wystarczy pominąć któreś z relewantnych dla poprawnego 
rozumowania założeń lub okoliczności. Prócz rozległej wiedzy i umiejętności 
sprawnego rozumowania argumentacja etyczna wymaga poznawczej wrażli-
wości na konkret, którą Arystoteles nazywał roztropnością, oraz intelektualnej 
uczciwości, którą zwał prawym rozumem (gr. ORTHOS LOGOS). Wspomniane 
tu wymogi wykraczają poza teorię – to są kompetencje etyczne. Pozostaje ży-
czyć ich osobom, które będą posługiwać się omawianymi tu metodami.





A
.7

.

Podstawy prawne 
partycypacji społecznej

A
n

n
a

 F
o

g
el





93

Partycypacja społeczeństwa w procesach decyzyjnych to idea stosunko-
wo nowa, która nie jest ani powszechnie znana, ani od dawna stosowana. Tak 
jak każde inne działanie, musi ona odpowiadać obowiązującym przepisom 
prawnym. Oznacza to, że partycypacja społeczna korzysta z gwarancji zawar-
tych w przepisach prawa, podlega jednak również ograniczeniom wynikają-
cym z tych przepisów. Obserwując ewolucję prawa polskiego i porównując 
zakres partycypacji obowiązujący w krajach o zakorzenionej demokracji, nale-
ży przypuszczać, że prawo polskie będzie się zmieniać w kierunku tworzenia 
coraz lepszych podstaw dla wprowadzenia tej idei w życie. Podane w tym roz-
dziale informacje odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego w Polsce 
na przełomie 2009 i 2010 r. 

W rozdziale tym przedstawiono wybór problemów i odpowiednich ak-
tów prawnych, które mają związek z partycypacją społeczną w gospodaro-
waniu przestrzenią. Informacje te powinny ułatwić polemikę z przeciwnikami 
upowszechnienia tej idei i stanowić przestrogę przed próbą realizowania jej 
poza granicami nakreślonymi przez prawo. 

A.7.1. Dostęp do informacji

A.7.1.1. Znaczenie prawa dostępu do informacji

Podstawowym warunkiem rzeczywistego uczestniczenia społeczeństwa 
w rozstrzygnięciach dotyczących przestrzeni jest posiadanie możliwie dokład-
nych i kompletnych informacji. Dotyczy to informacji o planowanych dzia-
łaniach władz i innych podmiotów, jakie są to zamierzenia i jakie mogą być 
ich skutki. Często jednak osoby posiadające informacje wytworzone i zgro-
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madzone w toku rożnych procedur urzędowych nie mają świadomości co do 
obowiązku ich udostępniania i w mniej lub bardziej otwarty sposób utrudnia-
ją zapoznawanie się z takimi informacjami. Niektórzy urzędnicy nadal tkwią  
w przekonaniu, że interesant nie musi mieć dostępu do sfery „materiałów urzę-
dowych”. Inni mają trudności z należytym segregowaniem materiałów, gdyż  
w razie konieczności odnalezienia informacji muszą wykonać dodatkową pra-
cę. Dla wielu osób niejasne są zasady odmowy udostępnienia informacji.

Prawo dostępu do informacji publicznej jest jednym z podstawowych 
praw obywatelskich. Art. 61 Konstytucji59 stanowi, iż „obywatele mają prawo 
do informacji o działalności organów władzy publicznej”. Ponadto zgodnie  
z art. 74 ust. 3 Konstytucji „każdy ma prawo do informacji o ochronie środowi-
ska”. Prawo dostępu do informacji publicznej oznacza, że:

każda informacja, która nie jest tajna, jest jawna,a) 
informacja może być utajniona tylko na mocy prawa, b) 
procedurę udostępniania informacji określa prawo.c) 
Przedmiotowa materia została również objęta postanowieniami Konwen-

cji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 
dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska60 (Konwencji 
z Aarhus). Ustawą całościowo określającą dostęp do informacji publicznych 
jest Ustawa o dostępie do informacji publicznej61. Zagadnienia szczegółowe są 
uregulowane w wielu ustawach. W odniesieniu do gospodarowania przestrze-
nią, w tym ochrony i kształtowania krajobrazu istotne znaczenie mają przede 
wszystkim:
- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko62 
(dalej jako: Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku(...);
- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami63;
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym64;
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne65.

59 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483  
z późn. zm.).
60 Dz.U. z 2003 r., Nr 78, poz. 706. 
61 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U 2001 Nr 112, poz.1198 
z późn. zm.)
62 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U 2008  
Nr 199 poz. 1227).
63 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.).
64 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
65 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. 2005 Nr 240, 
poz.2027ze zm.).
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A.7.1.2. Prawo dostępu do informacji publicznej

Najważniejszą ustawą regulującą prawo do informacji jest Ustawa o do-
stępie do informacji publicznej. Ma ona zastosowanie do wszelkiego rodzaju 
informacji oraz do wszystkich organów władzy publicznej i podmiotów reali-
zujących zadania publiczne. Przepisy ustawy nie naruszają jednak przepisów 
innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji pu-
blicznych, na przykład odmienny termin na udzielenie informacji lub odmien-
ny sposób jej przekazania.

Prawo dostępu do informacji publicznej przyjmuje postać tzw. „biernego” 
i „czynnego” prawa dostępu. „Bierne” prawo dostępu polega na tym, że okre-
ślone informacje muszą być podawane do publicznej wiadomości, głównie 
przez ich zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznych (BIP). BIP jest 
urzędowym publikatorem teleinformatycznym do którego prowadzenia obo-
wiązane są władze publiczne66. Innym sposobem podawania informacji do 
wiadomości społeczeństwa jest wyłożenie lub wywieszenia informacji w miej-
scach ogólnie dostępnych.

„Czynne” prawo dostępu do informacji publicznej polega na możliwości 
wystąpienia z wnioskiem o udzielenie informacji. Właściwy organ ma obowią-
zek taką informację przekazać. Prawo to przysługuje każdemu, nie tylko oby-
watelom polskim, lecz również obywatelom innych krajów. Może być to oso-
ba fizyczna (przy tym nie musi mieć pełnej zdolności do czynności prawnych 
ani być pełnoletnia), osoba prawna jak i podmiot nie posiadający osobowości 
prawnej (np. stowarzyszenie zwykłe). Od żądającego informacji publicznej nie 
można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. 

Zgodnie z art. 14 Ustawy o dostępie do informacji publicznej „udostępnie-
nie informacji następuje w sposób i formie zgodnej wnioskiem”. Odmowa re-
alizacji takiego wniosku może nastąpić tylko z wymienionych w ustawie przy-
czyn: 

 żądane informacje są umieszczone w BIP (chodzi przy tym o rzeczywiste  a) 
ich zamieszczenie, a nie tylko obowiązek ich zamieszczenia lub skrótowy 
opis dotyczący danej informacji); 
 żądane informacje są utajnione;b) 
 organ nie ma technicznych możliwości realizacji wniosku w sposób i for-c) 
mie zawartej we wniosku;
 podmiot występujący z wnioskiem odmówił poniesienia dodatkowych d) 
kosztów związanych z realizacją wniosku.
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na 

zasadach określonych w przepisach o dostępie do tajemnic ustawowo chro-
nionych, np. o ochronie danych osobowych, tajemnicy skarbowej, bankowej 
lub statystycznej. W zakresie informacji dotyczących przestrzeni często można 

66 Standardy stron BIP określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w spra-
wie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 17 maja 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619).



Tom A  -  Zanim wybuchnie konf l ikt

96

spotkać się z odmową udzielenia informacji z uwagi na ochronę informacji 
niejawnych, co głównie dotyczy obiektów i terenów związanych z szeroko ro-
zumianym bezpieczeństwem wewnętrznym i obronnością państwa. Zasady 
ochrony takich informacji określa Ustawa o ochronie informacji niejawnych67.

Zgodnie z art. 16 Ustawy o dostępie do informacji publicznej „odmowa 
udostępnienia informacji publicznej przez organ władzy publicznej następuje 
w drodze decyzji”. Jest to niezwykle istotny przepis, niestety nadal często w 
praktyce pomijany. Często osoba zainteresowana dostaje ustnie odpowiedź 
odmowną, nie opatrzoną rzeczowym uzasadnieniem („nie mamy” , „nie udo-
stępniamy”). Tymczasem odmowa udostępnienia informacji publicznej jest 
czynnością organu, która powinna być w należyty sposób udokumentowana 
i uzasadniona, w pisemnej formie decyzji administracyjnej. Do decyzji tej sto-
suje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego68 (k.p.a.), z dwoma 
wyjątkami69. 

Przy realizacji wniosku organ nie ma prawa domagać się wskazania, jak 
uzyskane informacje będą zastosowane. Jednak w wypadku wniosku o wy-
danie informacji przetworzonej jest uprawniony – i obowiązany – do badania 
interesu, jaki wykazuje żądający wydania informacji. Zgodnie bowiem z art. 3 
ust 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej „prawo do uzyskania informacji 
przetworzonej przysługuje w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istot-
ne dla interesu publicznego”, a okoliczności te ma wykazać żądający udostęp-
nienia informacji przetworzonej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie definiuje pojęcia „informa-
cji przetworzonej”. Częstym błędem występującym w praktyce urzędów jest 
uznanie, że informacją taką jest każda informacja, która powstała w wyniku 
przetworzenia innych informacji, nawet jeżeli jest już ona w posiadaniu da-
nego podmiotu. Za informację przetworzoną czasami uznawane są więc 
różnego rodzaju zestawienia, bazy danych czy też kompleksowe opracowa-
nia. Tymczasem „przetworzenie” dotyczy sposobu udostępnienia informacji,  
a więc czynności, jaką podjąć musi urzędnik. Jeżeli podmiot zobowiązany do 
udzielenia informacji publicznej nie dysponuje na dzień złożenia wniosku go-
tową informacją, a jej udostępnienie wymaga podjęcia dodatkowej pracy, np. 

67 Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jedn. Dz.U.2005, Nr 196, 
poz.1631 ze zm.)
68 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 
r., Nr  98,  poz. 1071 z późn. zm.).
69 Odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia informacji rozpoznaje się w terminie 14 dni, pod-
czas gdy do odwołań zgodnie z k.p.a. stosuje się wymóg ich rozpoznania „bez zbędnej zwłoki”. 
Ponadto uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera, poza wymogami 
określonymi w k.p.a., także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postę-
powania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, 
wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Umożliwiać to ma rzetelną kontrolę, czy 
prawo odmowy udzielenia informacji nie jest przez właściwych urzędników nadużywane lub nie-
właściwie stosowane.
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wykorzystania dokumentacji źródłowej, wtedy przygotowanie żądanej infor-
macji wskazywać będzie na proces jej przetworzenia70. W przepisie tym chodzi 
o to, aby zainteresowani nie „wyręczali się” w opracowywaniu danych urzędni-
kami – taka sytuacja może mieć miejsce tylko w szczególnych okolicznościach, 
podyktowanych właśnie względami interesu publicznego71. 

A.7.1.3. Dostęp do informacji o środowisku

Zasady dostępu do informacji o środowisku

Przepisy szczególne mogą regulować odrębne zasady i procedury udo-
stępniania informacji. W odniesieniu do informacji dotyczących przestrzeni 
wskazać trzeba przede wszystkim na Ustawę o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku(...). Zgodnie z art. 8 tej ustawy, „organy administracji są obowiązane 
do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie znajdują-
cych się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone”.

Organy administracji publicznej definiowane są zgodnie z Ustawą o udo-
stępnianiu informacji o środowisku(…). Według art. 3 pkt. 9 tej ustawy organ 
administracji to nie tylko organy administracji publicznej, lecz również „inne 
podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień 
do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony”. 
Będą to przykładowo Lasy Państwowe, Fundusze Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, spółki komunalne, ale również instytuty naukowe, jeżeli zo-
stały na nich scedowane zadania publiczne w zakresie ochrony środowiska.

Udostępnieniu podlegają wszelkie informacje o środowisku i jego ochro-
nie. Ustawodawca nie wprowadził katalogu informacji o stanie środowiska. 
Wyszczególnione zostały (w art. 21) jedynie te dokumenty, o których dane 
umieszcza się w publicznie dostępnych wykazach. Do dokumentów tych na-
leżeć będą między innymi Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gmin (dalej: studia uwarunkowań), Miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego (dalej: plany miejscowe), Prognoza oddziaływania 
na środowisko oraz opracowania ekofizjograficzne.

70 Por. wyrok WSA w Warszawie z dn. 27.06.2007 r. sygn. II SA/Wa 112/07 publ baza LEX nr 340009, 
gdzie wskazano, że przetworzenie informacji obejmuje dokonanie stosownych analiz, obliczeń, 
zestawień statystycznych połączonych z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków 
osobowych i finansowych.
71 Przykładem wniosku o udostępnienie informacji przetworzonej będzie np. wniosek o wydanie 
zestawienia wszystkich wniosków o pozwolenie na umieszczenie tablic i reklam na nieruchomych 
zabytkach drewnianych wpisanych do rejestru – gdyż wymaga to przeanalizowania wykazów 
wniosków i sporządzenia stosownego zestawienia (chyba, że prowadzone są odrębne wykazy 
wniosków dla tego właśnie rodzaju zabytków), lub udzielenie informacji, jaki procent powierzch-
ni gminy zajmują zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków (gdyż wymaga to dokonania 
stosownych obliczeń).
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Tym niemniej w ustawie wskazano, że udostępnieniu podlegają informa-
cje dotyczące: 
1)  stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania,
2) emisji oraz zanieczyszczeń wpływających lub mogących wpływać na ele-

menty środowiska,
3) środków administracyjnych, polityk, przepisów prawnych, planów, progra-

mów i porozumień w sprawie ochrony środowiska a także działań, które 
mogą wpływać na stan środowiska oraz środków i działań które mają na 
celu ochronę tych elementów a także analiz gospodarczych i założeń wy-
korzystanych w ramach tych działań i środków, 

4)  raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska,
5)  stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiek-

tów kultury i obiektów budowlanych, w zakresie w jakim mogą na nie od-
działywać stany elementów środowiska.

Informacje o środowisku i jego ochronie co do zasady udostępnia ich na 
pisemny wniosek, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od jego 
złożenia. Jeżeli sprawa jest skomplikowana, termin ten przedłuża się do dwóch 
miesięcy. Dokumenty, o których dane zamieszcza się w publicznie dostępnych 
wykazach,  udostępnia się w dniu złożenia wniosku (art. 14 ust. 3). „Udostępnie-
nie” to zarówno fizyczne pokazanie dokumentu, jak i umożliwienie zrobienia  
z niego notatek. Sporządzenie kopii tych materiałów może zostać dokonane 
w terminie późniejszym, nadal jednak „bez zbędnej zwłoki”.

Prawo polskie zna ponadto pojęcie „wyłożenia do publicznego wglądu” 
projektu dokumentu lub dokumentacji związanej z opracowywaniem tego 
dokumentu. Ma to miejsce zarówno w procedurze opracowywania studiów 
uwarunkowań i planów miejscowych na podstawie Ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, jak i prowadzeniu postępowania z udzia-
łem społeczeństwa na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji o środo-
wisku(...). W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projekty dokumentów  
i niezbędna dokumentacja powinny być udostępnione nie tylko w tym sa-
mym dniu, lecz właściwie „od ręki”, tak aby zainteresowany od razu mógł się 
z nią zapoznać. Nie oznacza to również, że poza okresem wyłożenia materiały 
te nie są dostępne – po prostu są udostępniane na wcześniej omówionych 
zasadach.

Odmowa udostępnienia informacji o środowisku

Przypadki, w jakich organ administracji publicznej obligatoryjnie odma-
wia, jak też może odmówić udostępnienia informacji o środowisku są wyczer-
pująco wymienione w art. 16 i 17 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowi-
sku (...)72. Również w tym wypadku odmowa udostępnienia informacji nastę-

72 Udostępnieniu nie podlegają między innymi informacje dotyczące: 
a. danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, 
b. spraw będących przedmiotem praw autorskich oraz patentowych, jeżeli udostępnienie mogło-

by naruszyć te prawa,
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puje w drodze decyzji, zgodnie z przepisami k.p.a.
W tym miejscu należy omówić kwestię ochrony czy też możliwości naruszenia 
praw autorskich. Częstą praktyką stało się opatrywanie opracowań takich jak 
programy ochrony środowiska, programy ochrony zabytków, karty wpisu do 
rejestru zabytków czy prognozy oddziaływania na środowisko zastrzeżeniem 
o uzależnieniu udostępnienia tych dokumentów od „zgody autora” albo wręcz 
informacją o „zakazie udostępniania bez zgody autora pod groźbą skutków 
prawnych z uwagi na ochronę praw autorskich”. Dezorientuje to urzędników  
i prowadzi do istotnego naruszenia przepisów dotyczących dostępu do infor-
macji. 

Aby ocenić czy istnieją podstawy do odmowy udzielenia informacji  
z uwagi na możliwość naruszenia praw autorskich, w pierwszej kolejności 
należy określić, czy dane opracowania stanowią przedmiot praw autorskich. 
Ustawową definicję praw autorskich zawiera art. 1.1 Ustawy o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych, zgodnie z którym „przedmiotem prawa autorskiego jest 
każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony  
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wy-
rażenia (utwór). Utwory powinien zatem cechować indywidualny, oryginalny 
i twórczy charakter”73.

Opracowania takie jak programy ochrony środowiska czy też prognozy 
oddziaływania na środowisko są sporządzane w określonym przepisami pra-
wa zakresie, w oparciu o określone tymi przepisami dane wyjściowe i materia-
ły źródłowe. Z uwagi na szczegółowy zakres takich opracowań oraz w pewien 
sposób określoną metodologię ich opracowywania, należy uznać, że specja-
liści o podobnym poziomie wiedzy, w oparciu o te same przesłanki, to jest 
dane wyjściowe (a przy należytym sporządzeniu opracowania powinny być to 
te same przesłanki) powinni dojść do niemal takich samych wniosków. Są to 
zatem opracowania powtarzalne i dające się zweryfikować w sposób obiek-
tywny. 

Jednak w odniesieniu do większości opracowań (jak plany miejscowe, 
studia uwarunkowań, opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddziaływa-
nia na środowisko czy programy ochrony zabytków) problem, czy stanowią 
one przedmiot praw autorskich, rozstrzyga art. 4 ustawy o prawach autorskich 
i prawach pokrewnych. Stanowi on, że „nie stanowią przedmiotu prawa autor-
skiego akty normatywne lub ich urzędowe projekty, urzędowe dokumenty, 

c. danych osobowych osób trzecich, jeżeli mogłoby to naruszyć przepisy o ochronie danych oso-
bowych, 

d. dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli nie miały one obowiązku ich 
dostarczenia i złożyły zastrzeżenie o ich nie udostępnianiu,

e. dokumentów lub danych, których ujawnienie mogłoby spowodować zagrożenie środowiska
f. przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępo-

wania z udziałem społeczeństwa.
73 J. Barta i inni, Ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, Warszawa 2003,  
str. 60
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materiały, znaki i symbole (…)”. Pojęcie „materiałów urzędowych” jest niezwy-
kle pojemne i obejmuje wszelkie opracowania powstające w toku procedury 
urzędowej. Generalnie do materiałów urzędowych należą wszelkie opracowa-
nia nie będące dokumentami urzędowymi, powstające w trakcie lub w związ-
ku z procedurą urzędową, prowadzoną przez organy administracji publicznej 
w oparciu o przepisy prawa. O prawach autorskich można ewentualnie mówić 
na etapie opracowywania projektu dokumentu wyłącznie przez zespół autor-
ski, we wstępnej fazie. Jeżeli jednak gmina przystąpi do realizacji tych koncep-
cji, to z chwilą przekazania takich opracowań organom gminy, powiatu, czy 
też wojewódzkiemu konserwatorowi ochrony zabytków albo wykorzystania 
przez te organy w toku procedury urzędowej stają się one materiałem urzędo-
wym i przestają być przedmiotem praw autorskich. 

Innym przepisem budzącym wątpliwości praktyczne jest możliwość od-
mowy udzielenia przez organ informacji, jeżeli wymagałoby to dostarczenia 
dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania (art. 17 ust. 1). 
Nie oznacza to, że dokumenty dotyczące przestrzeni, jak studia uwarunkowań 
czy plany miejscowe, mogą być wyłączone z udostępniania społeczeństwu, 
skoro właściwe do momentu przekazania radzie gminy są opracowywane. Je-
żeli istnieje już opracowana wersja dokumentu, na przykład skierowana do 
uzgodnień czy też przygotowana do wyłożenia do publicznego wglądu – to 
na tym etapie jest ona opracowana i podlega udostępnieniu. Odmowa może 
dotyczyć dokumentów w bardzo „roboczej” wersji, nie zebranej w określoną 
logiczną całość.

A.7.1.4. Pozostałe regulacje prawne 

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nie zawiera szczegó-
łowych procedur dotyczących udostępniania informacji publicznych. Pewną 
odrębnością jest zawarty w art. 9 ust. 4 tej ustawy wymóg, że wpisanie zabyt-
ku nieruchomego do rejestru ujawnia się w księdze wieczystej danej nieru-
chomości na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków, na podstawie 
decyzji o wpisie do rejestru tego zabytku. Księgi wieczyste są jawne, więc rów-
nież informacja o wpisaniu nieruchomości do rejestru zabytków jest poten-
cjalnie dostępna dla każdego zainteresowanego. Zarówno karty ewidencyjne 
zabytków jak i karty rejestrowe zabytków, a także wyniki badań prowadzo-
nych na podstawie art. 29 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
stanowią dokumenty lub materiały urzędowe i podlegają udostępnieniu na 
podstawie Ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

W szczególny sposób dostęp do informacji o przestrzeni reguluje Pra-
wo Geodezyjne i Kartograficzne. Zgodnie z art. 24 ust. 2 tej ustawy informacje  
o gruntach, budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne 
i co do zasady powszechnie dostępne (za wyjątkiem informacji zawierających 
dane osobowe, udostępnianych zgodnie z art. 24 ust. 3 i 3a tej ustawy, wów-
czas wydawane są odpłatnie wypisy i wyrysy).
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Odrębne zasady udostępnienia informacji przewiduje też Ustawa o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Każdy ma prawo wglądu do 
studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów. 
Związane jest to jednak ze znacznie wyższymi opłatami, niż za „zwykłe” uzy-
skanie informacji publicznej. Każdy ma jednak prawo również do „zwykłego” 
uzyskiwania kopii ze studium uwarunkowań poprzez sporządzanie zwykłych 
kserokopii tekstu, co odbywać się będzie w trybie Ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej lub Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku. Natomiast 
plany miejscowe są publikowane, jako prawo miejscowe, w dzienniku urzędo-
wym województwa. Większe problemy praktyczne rodzić będzie umożliwie-
nie wykonania kopii z mapy studium uwarunkowań lub planu miejscowego. 
Każdorazowo bowiem urzędnik będzie musiał ocenić, czy na mapie tej nie jest 
również zakodowana informacja geodezyjna, to jest treść mapy nie wytwo-
rzona w toku procedur planistycznych – oraz w jakim zakresie, zgodnie z umo-
wą o przekazaniu materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego, będzie 
mógł te informacje udostępnić.

A.7.2. Udział społeczeństwa w postępowaniach dotyczących 
          ochrony krajobrazu i zagospodarowania przestrzennego

A.7.2.1. Podstawy prawne udziału społeczeństwa

Jednym z podstawowych sposobów wypracowania właściwych rozwią-
zań dotyczących przestrzeni jest umożliwienie społeczeństwu wyrażenia swo-
jego stanowiska w sprawie. Im wcześniej taki udział społeczny nastąpi, tym 
mniejsze będzie ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji oraz tym szybciej bę-
dzie można zidentyfikować występujące konflikty. Dlatego w ostatnich latach, 
zarówno w prawie międzynarodowym jak i krajowym, następuje bardzo in-
tensywny rozwój prawnych gwarancji partycypacji społecznej w różnorakich 
działaniach administracji publicznej. 

Podstawę do udziału społeczeństwa w szeroko rozumianych procedurach 
związanych z ochroną środowiska stanowi przywołana Konwencja z Aarhus,  
a także dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 
2003 r. w sprawie udziału społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektó-
rych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniającej dyrektywy 
Rady 85/337/EWG i 96/61/WE w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu 
do wymiaru sprawiedliwości74.W obu tych aktach prawnych zawarte zostały 
szczegółowe obowiązki państw do zapewnienia udziału społeczeństwa w to-
czących się postępowaniach. Pewne elementy zawiera Europejska Konwencja 
Krajobrazowa75. W art. 5 zawarto wymóg, aby Strony Konwencji „ustanowiły 

74 Dz. Urz. UE L150 z 25.06. 2003 r. 
75 Dz. U. z 2006 r., Nr 14. poz. 98.
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procedury udziału ogółu społeczeństwa, organów lokalnych i regionalnych 
oraz innych stron zainteresowanych zdefiniowaniem i wdrożeniem polityki  
w zakresie krajobrazu”.

Prawne podstawy partycypacji społecznej w prawie krajowym znajdują 
się w Konstytucji RP. Zgodnie z art. 63 „każdy ma prawo składać petycje, wnio-
ski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do or-
ganów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związ-
ku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji 
publicznej. Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa”.

Partycypacja społeczna ma przy tym miejsce zarówno w postępowaniach 
administracyjnych, jak i przy opracowywaniu projektów aktów prawnych, pla-
nów i programów, w tym związanych z ochroną i kształtowaniem krajobrazu 
oraz zagospodarowaniem przestrzennym. Szczególne zasady udziału społe-
czeństwa przewidziano w procedurach opracowania studiów uwarunkowań 
i planów miejscowych oraz postępowaniach związanych z ochroną środowi-
ska. Ponadto można wskazać na różne sposoby udziału społeczeństwa: jako 
strony, jako osoby biorące udział w różnego rodzaju wyrażaniu opinii lub 
konsultacjach oraz poprzez organizacje społeczne. Władze gminne mogą or-
ganizować spotkania z mieszkańcami, przeprowadzać referenda lokalne. Wy-
mienienie wszystkich możliwych prawnie sposobów udziału społeczeństwa 
nie jest możliwe; należy jednak wskazać na wyraźne wymogi proceduralne 
obowiązujące władze publiczne.

A.7.2.2. Partycypacja społeczna w postępowaniach administracyjnych, 
             do których stosuje się kodeks postępowania administracyjnego

Udział w charakterze strony 

Podstawowe zasady udziału w postępowaniach administracyjnych okre-
śla k.p.a. Przepisy k.p.a stosuje się do postępowań administracyjnych, w spra-
wach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, 
chyba że jest to wyraźnie wyłączone76. Zasadą k.p.a. jest uzależnienie możliwo-
ści udziału przez dany podmiot w postępowaniu administracyjnym od wyka-
zania interesu prawnego lub obowiązku pozostającego w związku z toczącym 
się lub wszczynanym postępowaniem. Podmiot taki jest wówczas stroną po-
stępowania administracyjnego i ma szereg uprawnień w postępowaniu, m.in. 
do: przeglądania akt, otrzymania zawiadomienia o czynnościach w postępo-
waniu, w tym doręczania decyzji administracyjnych, zgłaszania wniosków do-
wodowych, wnoszenia środków odwoławczych a na późniejszym etapie także 
skargi do sądu administracyjnego od decyzji organu II instancji.

76 Stosowanie przepisów k.p.a. jest częściowo wyłączone na przykład przy wydawaniu decyzji lo-
kalizacyjnych lub pozwoleń na budowę, co zostanie omówione w dalszej części rozdziału.
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Stronami mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwo-
we i samorządowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również 
jednostki nie posiadające osobowości prawnej. 

Możliwość wnoszenia skarg i wniosków

Podmioty, które nie są stronami nie mają tych uprawnień. Mogą one na-
tomiast, zgodnie z przepisami działu VIII k.p.a., składać petycje, skargi i wnio-
ski77. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienale-
żyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, 
naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe za-
łatwianie spraw. Skarga stanowi zatem pewien zarzut. Natomiast wniosek ma 
na celu „ulepszenie istniejącego stanu rzeczy”, ma zatem charakter postulatu. 
Skargi i wnioski mogą być składane w interesie publicznym, interesie wła-
snym lub innej osoby, za jej zgodą. Skargi i wnioski umożliwiają zatem, także 
podmiotom nie będącym stronami, wpływanie na sposób rozstrzygnięć orga-
nów administracji publicznej – są instrumentem kontroli wykonywanej przez 
społeczeństwo. Skargę właściwy organ powinien załatwić bez zbędnej zwło-
ki, nie później niż w ciągu miesiąca. Przez „załatwienie” rozumie się podjęcie 
stosownych czynności, w całości lub części odpowiadających żądaniu skargi, 
lub odmowę. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego; w ra-
zie  załatwienia odmownego w zawiadomieniu należy zamieścić uzasadnienie 
faktyczne i prawne. Również o sposobie załatwienia wniosku należy zawiado-
mić wnioskodawcę. 

Udział organizacji społecznych w postępowaniu administracyjnym

Organizacje społeczne pełnią szczególną rolę w partycypacji społecznej. 
Z założenia mają wyrażać interes lub poglądy większej grupy ludzi, działać 
w bardziej zorganizowany sposób. Dlatego zasady ich udziału w postępo-
waniach administracyjnych zostały uregulowane w szczegółowy sposób.  
W postępowaniu administracyjnym może występować organizacja społeczna, 
jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia 
za tym interes społeczny. Nie musi wykazywać interesu prawnego ani obo-
wiązku, gdyż uczestniczy wtedy w postępowaniu na prawach strony. Przysłu-
gują jej wówczas prawie wszystkie uprawnienia stron, w tym możliwość wnie-
sienia odwołania od decyzji oraz skargi do sądu administracyjnego.

Przez organizacje społeczne w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 5 k.p.a. rozumie 
się „organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne organizacje 
społeczne”. Organizacja społeczna, aby mogła występować w postępowaniu 
administracyjnym, nie musi mieć osobowości prawnej.  Oznacza to, że prawo 
udziału w postępowaniu przysługuje również np. stowarzyszeniom zwykłym. 

77 Strona może również składać skargi, petycje i wnioski, są one jednak załatwiane w toku „zwykłe-
go” postępowania administracyjnego i nie dochodzi do wszczęcia samodzielnego postępowania 
skargowego.
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Ustawa Prawo o stowarzyszeniach78 przewiduje bowiem działanie nie tylko sto-
warzyszeń posiadających osobowość prawną lecz także uproszczoną formę  
– stowarzyszenia zwykłe (nie posiadające osobowości prawnej). Stowarzysze-
nia posiadające osobowość prawną mogą być utworzone, jeżeli co najmniej 
15 osób (tzw. członkowie – założyciele, przy czym mogą być to zarówno osoby 
fizyczne jak i prawne) uchwali statut i wybierze komitet założycielski. Stowa-
rzyszenie takie podlega następnie wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego 
i od chwili uprawomocnienia postanowienia o wpisie do Krajowego Rejestru 
Sądowego (a więc gdy na postanowienie takie nie przysługuje środek odwo-
ławczy) uzyskuje osobowość prawną i może jako osoba prawna działać po-
przez osoby upoważnione do jej reprezentacji. Ma również majątek oraz może 
prowadzić działalność gospodarczą.

Natomiast do powstania stowarzyszenia zwykłego potrzebne jest uchwa-
lenie przez co najmniej 3 osoby regulaminu działalności stowarzyszenia,  
określającego w szczególności jego nazwę, cel, teren i środki działania, sie-
dzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. O utworzeniu 
stowarzyszenia zwykłego jego założyciele informują na piśmie właściwy,  
w oparciu o lokalizację przyszłej siedziby stowarzyszenia, organ nadzorujący 
(właściwego starostę).

Organizacja społeczna, aby mogła występować w postępowaniu admi-
nistracyjnym, musi być jednak wyodrębniona jako jednostka występująca  
w życiu społecznym lub obrocie prawnym. Nie będzie nią więc np. rada osie-
dla. Ostatnie orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że również 
fundacja jako organizacja społeczna może zgłosić udział w postępowaniu 
przed sądem administracyjnym w charakterze uczestnika postępowania  
w sprawie dotyczącej interesu prawnego innej osoby79. 

W razie niespełnienia tych wymagań, organ administracji odmawia dane-
mu podmiotowi udziału w postępowaniu już wszczętym, wszczęcia postępo-
wania lub też umarza postępowanie już wszczęte. Odwołaniu się od takiego 
postanowienia służy zażalenie.

Zagwarantowaniu udziału czynnika społecznego w postępowaniach 
służy ponadto przepis art. 31 § 4 k.p.a., zgodnie z którym organ administracji 
publicznej, wszczynając postępowanie w sprawie dotyczącej innej osoby, za-
wiadamia o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być zaintere-
sowana udziałem w tym postępowaniu ze względu na swoje cele statutowe, 
i gdy przemawia za tym interes społeczny. Nakłada to na organ obowiązek 
czynnego działania, może jednak budzić problemy w praktyce, gdyż organy 
78 Ustawa  z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 79, 
poz. 855 ze zm.)
79 Uchwała NSA z dnia 12 grudnia 2005 r., II OPS 4/05. Uchwała dotyczyła Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka, która z racji swoich działań w sensie faktycznym rzeczywiście bliższa jest organizacji 
społecznej, nie może być więc automatycznie stosowana do wszystkich fundacji. Fundacje posia-
dają osobowość prawną, podstawą ich działania jest jednak majątek przeznaczony na określone 
cele.
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do wypełnienia tego obowiązku powinny mieć aktualną „bazę” działających 
organizacji społecznych, które mogą być zainteresowane uczestniczeniem w 
postępowaniu i mają adekwatnie określone cele statutowe. Przepisu tego nie 
stosuje się w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu pu-
blicznego. 

Organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na pra-
wach strony, zgodnie z art. 31 § 5 k.p.a., może, za zgodą organu administra-
cji publicznej, przedstawić swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub 
oświadczeniu jej organu statutowego. 

Przepisem ograniczającym udział organizacji społecznych w postępowa-
niach dotyczących przestrzeni jest art. 28 ust. 3 Prawa budowlanego 80, co do 
zasady wyłączający możliwość udziału organizacji społecznych w postępowa-
niu o wydanie pozwolenia na budowę. Udział taki nie jest jednak wyłączony, 
jeżeli w postępowaniu wymagany jest udział społeczeństwa zgodnie z Ustawą 
o udostępnianiu informacji o środowisku (…). 

Obowiązek aktywnego zawiadamiania organizacji społecznych przewi-
duje także art. 90 k.p.a. Zgodnie z tym przepisem, organ zawiadamia o rozpra-
wie administracyjnej m.in. organizacje społeczne, jeżeli ich udział w rozprawie 
jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot. W tym przypadku organ wzywa 
je do wzięcia udziału w rozprawie albo do złożenia przed rozprawą oświadcze-
nia i dowodów dla jego poparcia.

A.7.2.3. Partycypacja społeczna w postępowaniach związanych 
             z ochroną środowiska

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
i opracowywaniu dokumentów

Znacznie szerzej uregulowane są uprawnienia społeczeństwa do udziału 
w postępowaniach związanych z ochroną środowiska. Zgodnie z art. 5 Ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku (...) „każdy ma prawo uczestniczenia, 
na warunkach określonych ustawą, w postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa”. Sposób realizacji prawa do udziału w postępowaniach określa 
art. 29 tej ustawy, zgodnie z którym każdy ma prawo składania uwag i wnio-
sków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Dotyczy to za-
równo postępowań administracyjnych, które kończą się wydaniem decyzji (na 
przykład decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach albo pozwoleniem zin-
tegrowanym), jak i sporządzania określonych planów i programów, strategii i 
koncepcji. 

Przepisy Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (...) obligują wła-
ściwe organy do podjęcia określonych działań, i to na odpowiednio wczesnym 

80 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118  
z późn. zm.)
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etapie. W szczególności przed wydaniem i zmianą decyzji oraz opracowaniem 
dokumentów wymagających udziału społeczeństwa organ administracji wła-
ściwy do ich wydania obowiązany jest podać do publicznej wiadomości sze-
reg kluczowych informacji, jak np. przedmiot postępowania, możliwość zapo-
znania się z niezbędną dokumentacją, możliwość składania uwag i wniosków 
(szczegółowe wymogi określają art. 33 i 39 Ustawy o udostępnianiu informa-
cji o środowisku (...)). Na organie administracji spoczywa obowiązek poucze-
nia społeczeństwa o przysługujących mu uprawnieniach do składania uwag  
i wniosków. Naruszenie tego wymogu, jeśli będzie rażące, może prowadzić do 
stwierdzenia nieważności wydanej decyzji administracyjnej albo niezgodno-
ści z prawem uchwały rady gminy. 

Podanie informacji do publicznej wiadomości ma nastąpić w sposób 
wskazany w art. 3 pkt. 11 ustawy81. Do uwag i wniosków zgłoszonych w toku 
postępowania z udziałem społeczeństwa na podstawie Ustawy o udostępnia-
niu informacji o środowisku (...) nie stosuje się przepisów działu VIII k.p.a., a więc 
dotyczących skarg i wniosków. Organ administracji nie ma zatem obowiąz-
ku udzielać indywidualnej odpowiedzi. Ponadto uwagi i wnioski mogą być 
wnoszone nie tylko w formie pisemnej, ale również ustnie do protokołu oraz 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywa-
nia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Organ właściwy do wydania 
decyzji może ponadto przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla 
społeczeństwa. 

Szczególnym rodzajem postępowania w zakresie ochrony środowiska  
z udziałem społeczeństwa jest strategiczna ocena oddziaływania na środowi-
sko. Jest to postępowanie dotyczące oceny skutków dla środowiska przyjęcia 
planów i programów, w tym studiów uwarunkowań, planów zagospodarowa-
nia przestrzennego czy programów rewitalizacyjnych. Ocenie takich skutków 
służy przede wszystkim prognoza oddziaływania na środowisko. Zamieszcza 
się w niej rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kom-
pensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących 
być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.

Należy przy tym pamiętać, że zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz 
opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
określają przepisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

81 To jest:
a. udostępnienie informacji na stronie BIP właściwego organu,
b. ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w spra-

wie,
c. ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowa-

nego przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeń-
stwa – w prasie o odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu,

d. w przypadku, gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż 
gmina właściwa miejscowo ze względu  na przedmiot postępowania – także przez ogłoszenie 
w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach.



Podstawy prawne partycypacj i  społecznej  /  A.7.

107

Uprawnienia organizacji ekologicznych

W postępowaniach związanych z ochroną środowiska, w których wydaje 
się decyzje administracyjne, odmiennie w stosunku do k.p.a. uregulowane zo-
stały uprawnienia organizacji społecznych. Dotyczy to organizacji ekologicz-
nych, a więc tych organizacji, których celem statutowym jest ochrona środo-
wiska.

Organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, 
zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym 
udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony. Udział organiza-
cji ekologicznej w postępowaniu jest bowiem uzależniony od wykazania celu 
statutowego. Nie każda organizacja społeczna ma jednak statut w prawnym 
tego słowa znaczeniu (takimi organizacjami są np. stowarzyszenia zwykłe). 
Celem statutowym będzie również cel wynikający z każdego aktu regulujące-
go funkcjonowanie organizacji społecznej. Może to być także regulamin, akt 
założycielski, deklaracja programowa. Musi być to jednak jakiś rodzaj doku-
mentu, w odpowiedni sposób archiwizowany lub upubliczniony, aby umożli-
wić organowi administracji jego analizę. 

W Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku (...) szeroko określono 
uprawnienia organizacji ekologicznych. Organizacji takiej służy prawo wnie-
sienia odwołania od decyzji wydanej w postępowaniu wymagającym udziału 
społeczeństwa, także w przypadku, gdy nie brała ona udziału w postępowa-
niu prowadzonym przez organ pierwszej instancji. Wniesienie odwołania jest  
w tym wypadku równoznaczne ze zgłoszeniem chęci uczestniczenia w postę-
powaniu. Po dopuszczeniu do udziału w sprawie organizacja uczestniczy na 
prawach strony w postępowaniu odwoławczym. „Późniejsze” działanie organi-
zacji ekologicznej dotyczy również możliwości wniesienia skargi od wydanej 
decyzji do sądu administracyjnego, także gdy organizacja społeczna nie brała 
udziału w dotychczasowym postępowaniu wymagającym udziału społeczeń-
stwa. Zniesiony został wymóg wykazania, że obszar działania takiej organiza-
cji obejmuje miejsce, którego dotyczy postępowanie.

Udział organizacji ekologicznej podlega kontroli przez właściwy organ. 
Może on wydać postanowienie o odmowie dopuszczenia organizacji ekolo-
gicznej do udziału w postępowaniu, na które służy zażalenie. 

Do udziału organizacji ekologicznych w postępowaniu z zakresu środo-
wiska nie stosuje się art. 31 § 4 k.p.a., a więc obowiązku zawiadamiania or-
ganizacji społecznych o postępowaniu. Nie jest to jednak przejawem ograni-
czania udziału organizacji społecznych w postępowaniach. Wynika to raczej 
ze szczegółowego uregulowania „czynnego” upubliczniania przez właściwe 
organy danych o toczących się postępowaniach (w publicznie dostępnych 
wykazach).

Ponadto, na podstawie art. 45 Ustawy o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku  organizacje ekologiczne mogą współdziałać w dziedzinie ochrony 
środowiska z organami administracji. W praktyce organizacjom społecznym 
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powierzane mogą być różne czynności o charakterze pomocniczym (np. roz-
mieszczenie ogłoszeń na terenie gminy) jak i poważne prace badawcze, np. 
udział w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej waloryzacji przyrodniczej 
czy krajobrazowej gminy. Przepis ten nie daje jednak organizacjom ekologicz-
nym uprawnień do żądania umożliwienia im określonych czynności. 

A.7.2.4. Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym

Procedury uchwalania studium uwarunkowań i planu miejscowego prze- 
widują szczególny udział zarówno osób bezpośrednio zainteresowanych  
(a więc takich, na których prawa i obowiązki mogą wpływać te dokumenty), 
jak i społeczeństwa. Wymagana prawnie partycypacja społeczna rozpoczyna 
się od ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania tych opracowań poprzez 
ogłoszenie w prasie miejscowej, obwieszczenie oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości. W ogłoszeniu określa się również formę, miej-
sce i termin składania wniosków, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogło-
szenia. Należy uznać, że termin ten nie jest terminem procesowym, w związku 
z czym 21 dni powinno obejmować dni robocze a nie dni kalendarzowe82.

Wnioski, których rozpatrywanie stanowi kolejny etap sporządzania 
gminnego studium jak i miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, należy traktować podobnie jak wnioski formułowane na zasadach  
i w trybie k.p.a. Zgodnie z przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym organ „rozpatruje” te wnioski. Nie jest zatem jasne, czy  
w tym wypadku następuje wyłączenie spod regulacji k.p.a. odnośnie obo-
wiązku udzielenia odpowiedzi na wniosek. Praktyka „załatwiania” wniosków 
wyłącznie poprzez przyjęcie określonych zapisów w projekcie dokumentu, 
bez dodatkowego zawiadamiania danej osoby, jednak przyjęła się i nie była 
wyraźnie kwestionowana.

Kluczowym elementem udziału społeczeństwa w procedurach uchwala-
nia studium uwarunkowań i planu miejscowego jest wyłożenie do publicz-
nego wglądu projektu tych dokumentów wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko oraz zorganizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi roz-
wiązaniami, co ma miejsce po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.  
O wyłożeniu tych projektów do publicznego wglądu zawiadamia się w pra-
sie miejscowej oraz przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty  
w miejscowości, jak również metodą przewidzianą w Ustawie o udostępnianiu 

82 Por. wyrok NSA z 4.11.1999 r. , IV SA 1683/98 wydany na podstawie przepisów ustawy o za-
gospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym „termin ten ma charakter szczególny,  
a jego istotą jest stworzenie obywatelom możliwości zapoznania się z planowaną regulacją praw-
ną. Cały zatem 21 – dniowy okres (...) musi przypadać na dni robocze urzędu, kiedy to możliwy 
jest publiczny wgląd do wyłożonego dokumentu.” Aktualność tej tezy aprobuje także T. Bąkowski, 
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz. 2004 s. 67. Odmiennie w:  
Z. Niewiadomski (red): Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz. Wyd. 4 Warszawa 
2008 s. 111, gdzie wskazano, że zastosowanie ma w tym wypadku art. 57 § 1 k.p.a.
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informacji o środowisku (…). Ustalenia z dyskusji nie muszą być obligatoryjnie 
rozpatrzone, są jedynie przedstawiane w dokumentacji formalnoprawnej pro-
cedury uchwalania studium uwarunkowań lub planu miejscowego.

Dyskusja publiczna nie została uregulowana w Ustawie o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym w wystarczająco sprecyzowany sposób. Forma 
dyskusji publicznej zależy od jej organizatora, to jest wójta (burmistrza, prezy-
denta miasta). Należy jednak zachować warunek, aby dyskusja była publicz-
na, czyli nie ograniczała możliwości wypowiedzi zainteresowanym podmio-
tom. Najczęściej dyskusja publiczna przeprowadzana jest w formie spotkania  
z zainteresowanymi podmiotami i umożliwienia ustnej prezentacji stanowisk. 
Z przeprowadzanej dyskusji sporządzany jest protokół83.

Zarówno podczas wyłożenia projektów powyższych dokumentów do 
publicznego wglądu, jak i w określonym terminie po84, każdy może składać 
do tych projektów uwagi. Ustawa nie określa, jakie elementy powinna zawie-
rać uwaga do studium uwarunkowań. Jej przedmiotem może być wskazanie 
alternatywnych rozwiązań w odniesieniu do projektu. Wydaje się, że nie ma 
przeszkód, aby przedmiotem uwag były również sugestie o charakterze for-
malnym. Znacznie węższy zakres przedmiotowy uwag do planu miejscowego 
określa art. 18 ust.1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto „kwestionu-
je ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu”. 
Zgodnie z literalną wykładnią tego przepisu uwaga do projektu planu miejsco-
wego może mieć wyłącznie krytyczny charakter w stosunku do ustaleń planu. 
Uwagi te rozpoznawane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Je-
żeli nie uwzględni on danej uwagi, listę nieuwzględnionych uwag wraz z pro-
jektem uchwały przekazuje radzie gminy, i to właśnie rada gminy w ostateczny 
sposób podejmuje decyzję, czy daną uwagę należy uwzględnić czy też nie.  
W razie nieuwzględnienia uwagi zainteresowany nie ma możliwości wnie-
sienia na to skargi do sądu administracyjnego. Może on natomiast zaskarżyć 
uchwałę o przyjęciu studium uwarunkowań lub planu miejscowego, jeżeli wy-
każe, że ma w tym interes prawny. 

83 Wzory protokołów określają załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 
kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy (Dz.U.2004 Nr 118 poz.1233) oraz załącznik nr 8 do Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.2003 Nr 164 poz.1587. Załącznik do protokołu z dyskusji 
stanowi lista obecności. W protokole opisuje się osoby biorące udział w dyskusji oraz jakie zagad-
nienia poruszono w dyskusji (w domyśle: w związku z wystąpieniami tychże osób) oraz ustalenia 
z dyskusji.
84 Termin na zgłaszanie uwag nie może być krótszy niż 21 dni od zakończenia wyłożenia w przy-
padku studium uwarunkowań i 14 dni w przypadku planu miejscowego.
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A.7.2.5. Partycypacja społeczna związana z ochroną zabytków

W Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w zasadzie nie ma 
szczegółowych regulacji dotyczących udziału społeczeństwa. Jedynym wy-
jątkiem jest wprowadzenie instytucji społecznego opiekuna zabytków. Spo-
łeczni opiekunowie zabytków podejmują działania związane z zachowaniem 
wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie, upowszechnia-
ją wiedzę o zabytkach oraz współdziałają z wojewódzkim konserwatorem za-
bytków i starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami. 
Do zabytków tylko częściowo będzie się ponadto stosować przepisy ustawy  
o Udostępnianiu informacji o środowisku, gdyż ustawa ta w odniesieniu do kra-
jobrazu reguluje zagadnienia dotyczące krajobrazu naturalnego. 

A.7.3. Prawo własności a interes publiczny
Powoływanie się na ochronę własności jest jednym z najczęściej przy-

woływanych argumentów w różnego rodzaju sporach o przestrzeń. Inwestor 
twierdzi, że zgodnie ze „świętym prawem” własności, może robić ze swoja 
działką, co chce. Właściciel terenów przylegających do inwestycji broni się 
przed spadkiem wartości swoich gruntów. Wielu właścicieli działek, z myślą 
o ich cenie, uważa, że ich działki są lub powinny być budowlane. Generalnie 
wszelkie formy reglamentacji przeznaczenia terenu bywają często postrzega-
ne jako naruszające prawo własności nieruchomości.

Taka postawa w dużej mierze jest wynikiem naruszania własności w okre-
sie PRL. Wprowadzono wówczas rozróżnienie na własność państwową i pry-
watną, przy czym ta druga korzystała z dużo słabszej ochrony. Wiele regulacji 
prawnych, a także faktycznych działań władz państwowych rażąco ograniczało 
własność prywatną lub nawet faktycznie jej pozbawiało. Obecnie – odwrotnie, 
neoliberalne podejście do własności, w ramach którego próbuje się negować 
prawo do jakichkolwiek ograniczeń, utrudnia ważne przedsięwzięcia prze-
strzenne, co szczególnie wyraziście widać w odniesieniu do ochrony przyrody 
i ochrony zabytków.

Własność jest jednym z podstawowych praw chronionych w Konstytucji. 
Należy jednak pamiętać, że nie jest to jedyne chronione konstytucyjnie pra-
wo i że nie jest to ochrona absolutna. W pewnych sytuacjach własność może,  
a nawet powinna być ograniczana. Mówi o tym art. 31 ust. 3 Konstytucji, zgod-
nie z którym „ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności 
i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne 
w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicz-
nego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wol-
ności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności  
i praw”. Prawa i wolności jednostki, w tym własność, nie mają zatem charakteru 
absolutnego i mogą być ograniczane. Przepis ten wprowadza jednak ochronę 
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przed nadmierną i nieuprawnioną ingerencją. Ograniczenie praw i wolności 
jednostki jest dopuszczalne tylko z enumeratywnie wymienionych przyczyn, 
tylko w drodze ustawy i tylko jeśli jest to konieczne w demokratycznym pań-
stwie prawnym.

Zasada proporcjonalności została również wyrażona w Europejskiej Kon-
wencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości85. Zgodnie z art. 8 
ust. 2 Konwencji „niedopuszczalna jest ingerencja władzy publicznej w ko-
rzystanie ze swego prawa86, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez 
ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpie-
czeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy 
kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia  
i moralności lub ochronę praw i wolności innych osób”. Bezpośrednio do pra-
wa własności odnosi się art. 1 Protokołu Nr 1 do Konwencji87, zgodnie z którym 
„każda osoba fizyczna i prawna ma prawo do poszanowania swego mienia. 
Nikt nie może być pozbawiony swojej własności, chyba, że w interesie publicz-
nym i na warunkach przewidzianych przez ustawę oraz zgodnie z ogólnymi 
zasadami prawa międzynarodowego”. 

Szczególne znaczenie, dla których wprowadzane mogą być ogranicze-
nia własności, wynika z potrzeb realizacji interesu społecznego. W doktrynie 
prawnej zgodnie wskazuje się, że nie można wskazać ustawowej definicji inte-
resu publicznego. Jest to tak zwane pojęcie niedookreślone, czyli zależne od 
danej sytuacji, kontekstu społecznego czy gospodarczego. Rolą urzędników, 
a na etapie kontroli prawidłowości rozstrzygnięć – sądów jest „odkodowanie” 
tego pojęcia, a więc ustalenie, czy rzeczywiście chodzi o interes ogółu, ochro-
nę dobra wspólnego czy może np. o interes określonej grupy. Tym niemniej 
trzeba przypomnieć, że w art. 2 pkt. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym zawarto definicję, zgodnie z którą przez interes publiczny 
należy rozumieć uogólniony cel dążeń i działań uwzględniających zobiekty-
wizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związa-
nych z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Nie można przy tym uznać, aby co do zasady interes publiczny miał 
pierwszeństwo przed ochroną praw jednostki. Każdorazowo należy ustalić, na 
ile jest on doniosły, czy nie można go zrealizować inaczej niż przez ograni-
czenie własności i dopiero na tej podstawie dokonać wyważenia interesów. 
Partycypacja społeczna, a więc możliwość przedstawienia stanowisk poszcze-
gólnych grup czy osób, jest jednym z głównych elementów takiego procesu 
wyważania.

85 Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości sporządzona w  Rzymie  
dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 61 poz. 284).
86 W tym wypadku chodzi o poszanowanie życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania  
i swojej korespondencji.
87 Protokół Nr 1 do Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wartości  
(Dz. U. z 1995 r., Nr 36, poz. 175).
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Konstytucja wprowadza wymóg ograniczania praw i wolności jednostki, 
w tym własności, w drodze ustawy. Nie oznacza to jednak, że ograniczenia 
mogą być zawarte jedynie w ustawie, ale że muszą z niej wyraźnie wynikać. 
Ograniczenia zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego czy też aktach prawa miejscowego są zatem zgodne z Konstytucją, jeżeli 
mieszczą się w ramach wyraźnie wyznaczonych przez ustawy. 

Uwagi końcowe

Przedstawione wyżej uwarunkowania prawne odnoszące się do partycy-
pacji społecznej dotyczą zagadnień najczęściej związanych z gospodarowa-
niem przestrzenią. Nie stanowią one jednak osobnych, wyraźnie rozdzielonych 
materii. Przepisy te często się przenikają (na przykład do ochrony zabytkowych 
parków mogą mieć zastosowanie przepisy związane z ochroną środowiska),  
a przepisy dotyczące „środowiskowej” partycypacji społecznej dotyczą rów-
nież materii planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jest to duże 
utrudnienie w stosowaniu przepisów. Oznacza to jednak również, że idea 
partycypacji społecznej coraz wyraźniej wpisuje się w obowiązujący system 
prawny i korzysta z różnorakich gwarancji prawnych. 
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W ostatnich latach w Polsce przybywa różnego rodzaju działań, które 
mogą być traktowane jako przykłady szeroko pojętej partycypacji społecznej. 
Są to różnego rodzaju konsultacje społeczne, badania opinii, próby mediacji 
i wypracowywania konsensusu w zakresie gospodarowania przestrzenią. Po-
wstają też portale społecznościowe, strony internetowe grup zwolenników 
różnych przedsięwzięć czy komitetów protestacyjnych, które wymuszają pod-
jęcie dialogu na osobach i gremiach podejmujących decyzje. Dzieje się tak 
dlatego, że przestrzeń jest obiektem gry interesów, ale także dlatego, że wielu 
ludziom zaczyna zależeć na jakości ich najbliższego otoczenia i chcą w pro-
cesie jego zmian aktywnie uczestniczyć. Z tej racji wzrasta zainteresowanie 
partycypacją społeczną jako taką i coraz więcej na ten temat się mówi i pisze. 

Zawarty w tym rozdziale przegląd dobrych praktyk został opracowany 
na podstawie analizy licznych studiów przypadków głównie polskich, ale 
także zagranicznych. Poszukiwano przede wszystkim pozytywnych działań 
rodzimych, gdyż partycypacja społeczna – jej kształt i jakość, są silnie uwarun-
kowane kulturowo, zatem udane przykłady polskie powinny być najbardziej 
przekonujące. Naturalnie zbiór ten pozostaje otwarty, bowiem dobrych przy-
kładów jest coraz więcej i zapewne będzie ich przybywać. 

W tym rozdziale zaprezentowano 16 przykładów wybranych jako charak-
terystyczne dla kilku podstawowych grup problemowych. Dokładniejszy opis 
tych i innych przypadków, sporządzony według jednego schematu, można 
znaleźć w katalogu przykładów na dołączonej do książki płycie multimedial-
nej. 
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A.8.1. Partycypacja w programach rewitalizacji.
Pierwsza grupa przykładów dobrych praktyk to działania związane Lo-

kalnymi Programami Rewitalizacji. Programy takie powstawały i powstają jako 
dokumenty miejskie, które w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju 
Regionalnego UE mają pozwolić na realizację kompleksowej odnowy prze-
strzennej, gospodarczej i społecznej w zdegradowanych obszarach miejskich, 
poprzemysłowych i powojskowych. Udział społeczności jest jednym z wymo-
gów, które należy spełnić przy tworzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji. 
LPR sporządzano dla wielu polskich miast, ale niewiele z nich na polu party-
cypacji wyszło poza ograniczoną akcję informacyjną o sporządzaniu progra-
mu, co ujawniają badania nad rewitalizacją prowadzoną w ramach ZPORR88. 
Jednak mimo wszystko, w przypadku LPR istnieje szansa na nawiązanie praw-
dziwego dialogu – ze względu na ukierunkowanie tego programu z założe-
nia na wspomaganie działań społecznych. Z tego powodu warto wskazać te 
przykłady działań, które wyróżniały się na korzyść. W Gdańsku (LPR GDAŃSK 
– skrót użyty na płytce) i w Poznaniu (LPR POZNAŃ) w pierwszej fazie prac nad 
Programem przeprowadzono akcję informacyjną w mieście – w postaci sond 
i ankiet ulicznych. W Krakowie (LPR KRAKÓW) taką akcję informacyjną prowa-
dzono przez publikacje prasowe i rady poszczególnych dzielnic, opracowano 
także wyróżniające się konsekwentną stylistyką i logo plakaty w mieście. We 
wszystkich wymienionych powyżej miastach zorganizowano też cykle spo-
tkań z mieszkańcami. Najlepszy efekt dały one w Poznaniu, gdzie udało się 
nawiązać głębszą współpracę, co zaowocowało przeprowadzeniem w jednej 
z dzielnic projektu pilotażowego, w którym mieszkańcy aktywnie wzięli udział 
w tworzeniu planu zagospodarowania wytypowanego obszaru. Ponadto  
w Poznaniu w ramach programu rewitalizacji odbywa się wiele imprez kul-
turalnych: zorganizowano Wielki Kapslowy Wyścig Pokoju, Grę Miejską, wi-
dowisko multimedialne „Szymanowski na Śródce”, warsztaty edukacji archi-
tektonicznej „Międzymoście”, koncerty w Parku Wilsona, otwarto nowy most 
łączący Śródkę z Ostrowem Tumskim. Cykliczne imprezy to: Dni Sąsiadów, 
letnie wycieczki po Śródce i przechadzki po mieście Traktem Królewsko-Ce-
sarskim (cykl bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem, które odbywają się  
w każdą niedzielę o godzinie 14.00 w okresie od maja do października, wzdłuż 
osi Traktu Królewsko-Cesarskiego). Każdej niedzieli wędrówka odbywa się po 
innym obszarze miasta. W rewitalizację włączyły się organizacje pozarządowe 
i dzielnice. Rewitalizacją zajmuje się w Poznaniu Oddział Rewitalizacji, który 
zatrudnia 7 osób i jest częścią Biura Koordynacji Projektów Urzędu Miasta.  
W Krakowie spotkania dały skromniejsze rezultaty, ale doprowadziły do reali-
zacji postulatu mieszkańców, aby stworzyć osobną podstronę witryny miej-
skiej, poświęconą tylko zagadnieniom rewitalizacji. Rewitalizacja w Krakowie 

88 Waldemar Siemiński, Teresa Topczewska, Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami 
UE w latach 2004 – 2008, Warszawa 2009.
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koordynowana jest przez 5 osób w Referacie ds. Rewitalizacji w Wydziale Stra-
tegii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Krakowa. 

Przykładem zagranicznym dokumentującym wielką wytrwałość i cierpli-
wość w prowadzeniu negocjacji w celu realizacji projektu – w tym przypadku 
odnowy dzielnicy miejskiej – jest przykład kwartału Roppongi Hills w Tokio  
w Japonii89 (MORI BUILDING, ROPPONGI HILLS, TOKIO). W tym przypadku re-
witalizację przeprowadziła jedna z największych firm developerskich na świe-
cie. Starania firmy Mori o możliwość przebudowy tego kwartału zabudowy 
trwały aż 17 lat, z czego sama budowa zamierzonego zespołu mieszkalnego 
i handlowo-usługowego trwała zaledwie 4 lata. Obszar Roppongi Hills został 
w dokumentach planistycznych Tokio uznany za nadający się do rewitalizacji. 
Firma Mori w miejsce dotychczasowej niskiej zabudowy mieszkalno-usługo-
wej pociętej wąskimi uliczkami (typowej dla miast japońskich) sporządziła 
projekt budowy dzielnicy, której centrum stanowiłby wielki kompleks biuro-
wo-handlowy mieszczący w sobie także instytucje kulturalne i muzeum sztuki, 
a funkcje mieszkalne skoncentrowane byłyby w wysokich apartamentowcach. 
Negocjacje były konieczne ze względu na to, że obszar dzielnicy był własno-
ścią ponad 500 osób i bez ich zgody inwestycja nie mogła być zrealizowana.  
W trakcie konsultacji powstało stowarzyszenie, które połączyło właścicieli 
gruntów i stało się stroną postępowania – w ten sposób mieszkańcy stali się 
także udziałowcami przedsięwzięcia90. Przedsiębiorstwo Mori Building odbyło 
ponad 800 spotkań, a także sporządziło makietę inwestycji oraz zorganizo-
wało zwiedzanie już zrealizowanej dzielnicy o podobnych charakterze. Osta-
tecznie udało się wypracować ugodę wszystkich właścicieli gruntów i w 1999 
roku przystąpiono do budowy kompleksu Roppongi Hills wraz z modernizacją 
układu komunikacyjnego – zrealizowano drogę w podziemnym tunelu, stację 
metra oraz przestrzenie publiczne między biurowcami i apartamentowcami  
– plac, ulicę handlową i niewielki park. 

A.8.2. Partycypacja w planowaniu przestrzennym
Przepisy ustawy o planowaniu przestrzennym91 określają jasno możli-

wości i obowiązki stron biorących udział w tworzeniu podstawowych do-
kumentów dotyczących gospodarowania przestrzenią na poziomie gmin-
nym – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ramach tych regu-

89 K. Pawłowska, Wieżowiec i park publiczny – relacje funkcjonalne i krajobrazowe, część II, Architek-
tura Krajobrazu, nr 2/2009.
90 J. Bach – Głowińska nazywa takie podejście „odpowiedzialną partycypacją społeczną”, w której 
uczestniczący mieszkańcy ponoszą ryzyko związane z własnym wkładem w realizację inwestycji; 
szerzej na ten temat: J. Bach–Głowińska, „Druga Japonia” w planowaniu, Czasopismo Techniczne, 
zeszyt specjalny Krajobraz kulturowy Japonii, 2010.
91 Ustawa z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717). 
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lacji obowiązek organizowania partycypacji spoczywa na samorządzie gminy, 
a obywatel może wziąć udział w składaniu wniosków do studium czy planu, 
zgłosić swoje uwagi do projektów tych dokumentów i zabrać głos w dyskusji 
publicznej. Niestety praktyka dostarcza raczej antyprzykładów, na co narzeka-
ją zarówno zwykli obywatele, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak 
i także sfrustrowani planiści. O przyczynach takiego stanu rzeczy wspomniano 
w innych częściach tej publikacji. Tutaj zaprezentowano dwa przykłady dialo-
gu prowadzonego w procesie sporządzania dokumentów planistycznych, co 
prawda nie bez trudności, lecz jednak z powodzeniem. W obu przypadkach 
konieczne było wyjście poza jedynie nakazane prawem procedury. 

Sporządzanie planu miejscowego dla obszaru „Łostowice, rejon Góry Ko-
zaczej” w Gdańsku (MPZP KOZACZA GÓRA, GDAŃSK) rozpoczęto w listopa-
dzie 2007 roku na wniosek prywatnej firmy – właściciela dużej działki. Obszar 
ten to nieurządzony i częściowo zaniedbany las, położony pomiędzy nowymi 
osiedlami mieszkaniowymi, użytkowany spontanicznie przez mieszkańców 
okolic jako miejsce spacerów. Firma – właściciel działki, w swoim wniosku do 
planu zaproponowała na części budownictwo mieszkaniowe, a na części park 
leśny z programem rekreacyjno-sportowym, który miałby być urządzony przez 
firmę, a następnie przekazany miastu za symboliczna kwotę. Biuro Rozwoju 
Gdańska sporządzające plan zleciło ocenę drzewostanu leśnego niezależne-
mu ekspertowi i na tej podstawie ustaliło wstępną koncepcję zagospodaro-
wania terenu, która przewidywała przeznaczenie 25% obszaru pod zabudowę  
i pozostałe 75% jako park leśny. Ustalone parametry urbanistyczne były niż-
sze niż zakładane przez inwestora, ale mimo to zostały przez niego zaakcep-
towane. Tymczasem wśród mieszkańców sąsiadujących osiedli rozpoczęła 
działalność grupa przeciwników tych planów i przystąpiła do zbierania podpi-
sów pod petycją do władz miasta o wykupienie terenu. W obliczu zagrożenia 
konfliktem, BRG92, które przystąpiło do partycypacji społecznej wykraczającej 
poza zwyczajną procedurę – przeprowadziło ankiety dotyczące stanu istnieją-
cego i wywiady z VIP-ami, zorganizowało konkurs dla dzieci szkolnych i spo-
tkanie z mieszkańcami. Na spotkaniu została wyłoniona grupa mieszkańców 
do kontaktów z biurem, byli to jednak głównie przeciwnicy uchwalenia planu 
z tzw. Komitetu Obywatelskiego Ochrony Lasu – KOOL. Niestety zaważyło to 
na przekazie informacji pozostałym mieszkańcom – przedstawiciele komitetu 
manipulowali informacjami, a dodatkowo atmosferę podgrzała prasa. Właści-
ciel terenu rozpoczął działania porządkujące i pielęgnacyjne drzewostan lasu 
oraz postanowił wykonać makietę zagospodarowania terenu obrazującą za-
pisy planu. Makieta była eksponowana w parafiach i towarzyszyła jej ulotka  
z dokładnym wyliczeniem obszarów przeznaczonych pod zabudowę oraz pro-
pozycjami urządzenia parku. Po spotkaniu zorganizowanym w grudniu 2008 
w Biurze Rozwoju Gdańska KOOL nadal nie przekazał rzetelnych informacji 

92 Partycypację przeprowadziło Biuro Rozwoju Gdańska, wg zasad zawartych w tej książce i pod 
kierunkiem jej współautorki K. Pawłowskiej.
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pozostałym mieszkańcom. Taka postawa doprowadziła do zorganizowania się 
z kolei grupy zwolenników budowy parku i powstania Społecznego Komitetu 
Budowy Parku, który przystąpił do energicznych działań. Została zbudowana 
strona internetowa przedstawiająca założenia planu i koncepcję założenia par-
ku, uruchomiono możliwość przesyłania propozycji i wniosków do projektu 
parku. Powstała szczegółowa koncepcja zagospodarowania terenu parkowe-
go. We współpracy z BRG i inwestorem ustalono w toku spotkań, iż gwarancją 
realizacji zobowiązania inwestora będzie najpierw budowa parku, a dopiero 
po tym budowa osiedla. Pod koniec 2009 roku sformułowano wstępny projekt 
umowy notarialnej stanowiącej o przejęciu terenu parku przez miasto i wyko-
naniu parku, a projekt planu został przekazany do uzgodnień. Jeżeli realizacja 
tych zamierzeń potwierdzi wiarygodność zawartej ugody, będzie to dobry 
przykład rozwiązania konfliktu metodami partycypacji społecznej.

W 2008 roku Urząd Miasta i Gminy Niepołomice przystąpił do sporzą-
dzania Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 
(STUDIUM, NIEPOŁOMICE). Wykonawcą tego opracowania był Instytut Rozwo-
ju Miast z Krakowa. W wyniku porozumienia między Urzędem a Politechniką 
Krakowską na potrzeby tego dokumentu przeprowadzono przedprojektowe 
badania społeczne, które były doświadczalną częścią projektu badawczego.93 
Faza uzgodnień z Referatem Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Niepołomi-
ce oraz zespołem projektantów z Instytutu Rozwoju Miast, objęła określenie 
wstępnego zakresu tematycznego badań tak, aby poruszane zagadnienia były 
zrozumiałe dla badanych i rzeczywiście przydatne urbanistom dla celów spo-
rządzania studium, ale także by spełniały najważniejsze warunki dobrej party-
cypacji społecznej, czyli:
– dotyczyły ważnych społecznie zagadnień, które angażują lokalną społecz-

ność,
– dawały realną możliwość uwzględnienia opinii mieszkańców w procesie po-

dejmowania decyzji.
Tematyka badań obejmowała społeczną opinię na temat przyszłego roz-

woju przestrzennego i kształtowania się urbanistycznych funkcji miasta oraz 
problematykę infrastruktury drogowej – organizacji ruchu kołowego w cen-
trum, lokalizacji parkingów, prowadzenia ścieżek rowerowych. W pierwszym 
etapie przeprowadzono 20 wywiadów z liderami opinii społecznej – były to 
osoby pełniące rozmaite funkcje (np. radni, sołtysi) oraz osoby aktywne spo-
łecznie (proboszcz, przewodniczący stowarzyszeń, przedsiębiorcy). Każdy 
z wywiadów trwał około godziny i był prowadzony w miejscu pracy lub za-
mieszkania respondenta. W drugiej części badania przeprowadzono 410 an-
kiet wśród mieszkańców gminy – dzięki starannemu doborowi warstwowemu 
liczba taka stanowiła reprezentatywną grupę dla populacji mieszkańców gmi-
ny Niepołomice. 
93 Badania przeprowadzili wykonawcy projektu badawczego M.N. i S.W. nr 16 0003 04, w ramach 
którego powstała niniejsza książka, z Politechniki Krakowskiej i Firmy Doradczo-Szkoleniowej 
MindLab.
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Badanie zostało poprzedzone kampanią informacyjną pod hasłem „Przy-
szłość Niepołomic – wypowiedz się!” w postaci ogłoszeń, plakatów, informacji 
w lokalnych mediach i poprzez lokalne autorytety. Podczas ankiety ulicznej 
ankieterzy zadawali pytania badanym i zapisywali je w formularzach ankiet. 
Badanie było prowadzone w lokalnych centrach życia społecznego, czyli 
na rynku Niepołomic, na dworcu PKS, a w sołectwach przy sklepach wielo-
branżowych. Poza miastem – ankieterzy poruszali się po terenie gminy, aby  
w jak najkrótszym czasie objąć badaniem jak najszerszą grupę respondentów.  
W badaniach nakreślono najważniejsze obszary rozwoju Niepołomic i pyta-
no mieszkańców o ich wizję rozwoju oraz o priorytety, jakimi powinni kiero-
wać się decydenci przyszłości miasta i gminy. Poproszono także o ocenę, czy 
powinno się przeznaczać nowe obszary w gminie pod realizację inwestycji  
z zakresu przemysłu, rolnictwa, rekreacji, mieszkalnictwa. W cyklu badań nie-
połomickich zdecydowano się na zasadę sukcesywnego pogłębiania wyników 
pochodzących z poszczególnych metod – ankieta miała weryfikować ilościowo 
hipotezy z wywiadów ustrukturalizowanych. Kolejnym etapem były wywiady 
zogniskowane (focusowe) w dwóch turach, które miały wyjaśnić motywacje 
mieszkańców dotyczące wyrażonych w ankietach preferencji. W trakcie tych 
wywiadów dyskutowano także możliwości konkretnych rozwiązań w zakre-
sie bezpieczeństwa ruchu drogowego i prowadzenia ścieżek rowerowych, co 
było materiałem dla planistów sporządzających studium.

Badania na temat otoczenia szkoły i drogi z domu do szkoły przeprowa-
dzono także w Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły.94 Miały one formę 
warsztatów i ukazały sposób widzenia przez dzieci tego, co dzieje się w ich 
najbliższym otoczeniu i co ma związek ze sposobem zagospodarowania prze-
strzennego i systemem komunikacji miejskiej.

Po zakończeniu badań społecznych został sporządzony raport dotyczący 
społecznej oceny kierunków rozwoju funkcjonalnego gminy oraz infrastruk-
tury drogowej, który został przekazany Referatowi Strategii i Rozwoju Urzędu 
Miasta Niepołomice oraz projektantom z Instytutu Rozwoju Miast (wraz z za-
łącznikami w postaci sporządzonych w trakcie focusów map). Studium wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko zostało ukończone i wyłożone do 
publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach,  
w terminie od 22 czerwca 2009 roku do 31 lipca 2009 roku. Dyskusję publiczną 
nad przyjętymi w projekcie studium i w prognozie rozwiązaniami zorganizo-
wano 9 lipca 2009 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach95. Zarówno 
cześć opisowa, jak i załączniki graficzne (mapy) zostały także udostępnione  
na stronie internetowej miasta, także uwagi mogły być wnoszone za pomocą 
poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym.

94 Badania te w ramach projektu badawczego przeprowadziła firma pracownia k.
95 Plany na miejskiej witrynie internetowej: http://www.niepolomice.eu/pl/articles.php?artic-
le_id=315

B.
6.

3.
pa

tr
z 

ro
zd

z.
 B

.6
.8

.



Dobre pr zykłady /  A.8.

121

A.8.3. Partycypacja w Internecie
W związku z popularyzacją Internetu jako środka komunikacji społecznej, 

a także z przepisami dotyczącymi dostępu do informacji publicznej przybywa 
w Polsce samorządów lokalnych wykorzystujących Internet do prezentowa-
nia informacji dotyczących przebiegu procesów planistycznych. Są to ogło-
szenia o poszczególnych etapach sporządzania dokumentów publikowane  
w Biuletynie Informacji Publicznej, takie jak – teksty uchwał, terminy składania 
wniosków, wyłożenia, dyskusji publicznych, a także pliki ukazujące graficznie 
projekty planów. Można powiedzieć, że taka internetowa tablica ogłoszeń  
– dostępna 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, sprzyja podniesieniu przej-
rzystości działań samorządów w tym zakresie i jest zaprzeczeniem stereoty-
pu zakurzonej gablotki w urzędzie, na którą nikt nie zwraca uwagi. Pójściem  
o krok dalej było stworzenie miejskiego portalu internetowego poświęconego 
w całości konsultacjom społecznym miejskich projektów, planów i inwestycji  
– rozwiązanie takie stosuje się od niedawna w Krakowie (KRAKÓW, DIALOG 
SPOŁECZNY). Internetowy serwis www.dialogspoleczny.krakow.pl powstał  
w 2008 r. z inicjatywy Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta i pozwala na zapo-
znanie się ze wstępnym katalogiem inwestycji miejskich oraz daje możliwość 
uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Możliwość ta obejmuje zapozna-
nie się z zamieszczonymi dokumentami (w przypadku planów miejscowych 
następuje przekierowanie do witryny Biura Planowania Przestrzennego) oraz 
zadawania pytań i umieszczania opinii na forum. W osobnym dziale na bieżąco 
są zamieszczane relacje z dyskusji publicznych w sprawach konkursów archi-
tektonicznych w prestiżowych miejskich lokalizacjach, dotyczące na przykład 
przebudowy placów miejskich (Placu Nowego, Placu Wolnica). W serwisie są 
także publikowane odpowiedzi na zadane w trakcie konsultacji pytania. Po-
wstanie tej witryny zbiegło się w czasie z burzliwą dyskusją i falą protestów  
w sprawie lokalizacji miejskiej spalarni odpadów, i był to temat najszerzej  
w serwisie poruszany. Na razie forum ma niewielu użytkowników, ale jest do-
brym źródłem informacji o miejskich zamierzeniach.

Tendencja do korzystania z internetowych narzędzi komunikacji w celu 
zwiększenia przejrzystości działań administracji publicznej jest coraz bardziej 
powszechna i zachęca do prób większej interakcji niż tylko pobieranie infor-
macji, zadawanie pytań, komentowanie komunikatów. Także możliwości tech-
nologiczne sprzyjają testowaniu takich rozwiązań w dziedzinie planowania 
przestrzennego i urządzania krajobrazu. Odpowiednie połączenie serwisów 
mapowych stworzonych w oparciu o systemy informacji przestrzennej (SIP, 
GIS) z narzędziami do wizualizacji i modelowania trójwymiarowego oraz fo-
tografii cyfrowych daje użytkownikom takich portali możliwość poglądowe-
go zapoznania się z rezultatami wizualnymi zapisów planistycznych. Pozwala 
także na formułowanie taką drogą własnych sugestii do planów i projektów. 
Należy jednak podkreślić, że projekty eksperymentalne w tej dziedzinie do-
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wodzą (KÖNIGSLUTTER AM ELM, NIEMCY), że mimo rosnącej dostępności  
i popularności sieci internetowej, są to metody wspomagania tradycyjnych 
sposobów uczestnictwa w planowaniu. Przykład prowadzenia partycypacji 
przy sporządzaniu planu krajobrazowego dla miejscowości Königslutter am 
Elm poprzez moduł oparty na platformie GIS pokazał, że mają one istotne zna-
czenie jakościowe dla prowadzonych badań – zwykle bowiem przekazane ta 
drogą sugestie są merytoryczne i ciekawe, lecz jest ich zbyt mało, aby były re-
prezentatywne statystycznie. Okazuje się, że nadal kontakty w trakcie spotkań 
i dyskusji „na żywo” są niezastąpione.96 W przypadku Königslutter sporządza-
niu planu krajobrazowego, oprócz interaktywnej strony internetowej, towa-
rzyszyła cała paleta działań nieformalnych – spacery przyrodnicze, wycieczki 
rowerowe, czy konkursy fotograficzne, które zaktywizowały mieszkańców do 
udziału w procedurach formalnych przewidzianych regulacjami prawnymi,  
m. in. dyskusjach publicznych. 

A.8.4. Partycypacja w urbanistyce i architekturze krajobrazu
Konsultacje społeczne bywają także prowadzone w związku z konkret-

nymi zamierzeniami urbanistycznymi, architektonicznymi i architektoniczno-
krajobrazowymi. W Krakowie w ostatnich latach tego typu konsultacjom pod-
legały między innymi rozwiązanie otoczenia wybranego w konkursie archi-
tektonicznym budynku centrum kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim 
oraz linia szybkiego tramwaju na osiedlu Ruczaj. W obu przypadkach prze-
prowadzono ankiety (możliwe do pobranie zarówno w siedzibie rady dziel-
nicy jak i ze strony internetowej) oraz zorganizowano spotkania informacyj-
no-konsultacyjne. W spotkaniach brali udział zarówno projektanci (architekci, 
projektanci układu drogowego), jak i urzędnicy miejscy. Konsultacje społecz-
ne cieszyły się dużym zainteresowaniem, wzięło w nich wielu mieszkańców. 
Ankiety na temat szybkiego tramwaju wypełniło ponad 900 osób. Wyniki tych 
ankiet można interpretować jako wyraz poparcia dla konkretnych rozwiązań 
i domyślać się, iż te popierane społecznie warianty mają szansę na realizację. 
Niestety w innych przypadkach nie odnotowano sukcesu, gdyż konsultacje 
prowadzono po podjęciu istotnych decyzji.

Przykładem włączenia obywateli w proces projektowania na etapie po-
zwalającym uwzględnić opinię społeczną w projekcie były badania towarzy-
szące powstawaniu koncepcji rewaloryzacji Wzgórza Zamkowego w Będzinie 
(BĘDZIN, PROJEKT WZGÓRZA ZAMKOWEGO). W 2004 roku na zlecenie Urzę-
du Miasta Będzina rozpoczęto przygotowywanie koncepcji rewaloryzacji 
Wzgórza Zamkowego, które jest ważnym, acz nie do końca wykorzystanym 
elementem krajobrazu kulturowego tego miasta. Na wniosek projektantów 
96 C. von Haaren, B. Warren-Kretzschmar,  The interactive landscape plan: Use and benefits of new 
technologies in landscape planning and discussion of the interactive landscape plan in Königslutter 
am Elm, Germany , Landscape Research, Volume 31, Number 1/January 2006.
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przygotowanie koncepcji architektonicznej i krajobrazowej poprzedziły za-
planowane we współpracy z architektami badania społeczne.97 Miały one na 
celu pozyskanie opinii na temat tego zamierzenia, przebadanie preferencji  
i uzyskanie społecznej inspiracji do projektu. Badania rozpoczął cykl wywia-
dów z osobami zajmującymi szczególnie ważne stanowiska, które mają zwią-
zek ze sprawą rewaloryzacji wzgórza. Następnie przeprowadzono badania 
ankietowe skierowane do dwóch grup respondentów. W pierwszej grupie 
znaleźli się bywalcy i bezpośredni sąsiedzi wzgórza (40 osób, dłuższy kwestio-
nariusz), a w drugiej przedstawiciele społeczności Będzina (304 osoby, sonda 
uliczna, krótszy kwestionariusz). Kwestionariusze ankiet dotyczyły nie tylko 
badania stosunku respondentów do projektowanego miejsca, oceny jego ak-
tualnego stanu i znajomości tradycji miejsca, lecz obejmowały także testowa-
nie pomysłów projektantów oraz możliwość zgłaszania własnych pomysłów 
przez respondentów. Ponadto, sondowały także możliwość udziału samych 
pytanych w procesie rewaloryzacji oraz sprawdzały, czy nie ma ukrytych kon-
fliktów w związku z zamierzeniem. Uzyskane wyniki były bardzo przydatne 
dla sporządzania koncepcji i znalazły w niej odzwierciedlenie – część testo-
wanych pomysłów uwzględniono w projekcie. Zdiagnozowano najważniejsze 
aktualne problemy, potencjalne konflikty i pozyskano duże poparcie dla reali-
zacji przedsięwzięcia – na wniosek mieszkańców organizowano dodatkowe 
spotkania. Takie społeczne poparcie stało się też zobowiązaniem do rzetelne-
go wprowadzenia planu w życie i motywacją do działania dla władz miasta. 
Projekt rewaloryzacji uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego województwa śląskiego na lata 2007–2013 i dotację w wysokości 
80% kwoty potrzebnej na realizację koncepcji rewaloryzacji wzgórza. 

Niewątpliwie jednak działania takie, w których lokalna społeczność jest 
włączona w projektowanie na etapie powstawania koncepcji czy to architek-
tonicznej, planistycznej czy krajobrazowej, są jeszcze rzadkością. Wymagają 
one zapewnienia środków finansowych na prowadzenie badań społecznych 
na szerszą skalę, lecz przede wszystkim inicjatywy ze strony projektantów 
przekonanych o potrzebie partycypacji. Przykładem takiego zaangażowania 
projektanta jest proces projektowania i budowy Parku Dębnickiego98 w Kra-
kowie (KRAKÓW, PROJEKT I REALIZACJA PARKU DĘBNICKIEGO). W przypadku 
parku bowiem nie znajdują zastosowania przepisy związane z zapewnieniem 
udziału społecznego charakterystyczne dla procedury planowania miejsco-
wego, a jednocześnie budowa parku jest traktowana jak inwestycja budowla-

97 Badania przeprowadzono wg metody prezentowanej w tej książce, D. Bieńkowska, C. Ulasińaski, 
K. Pawłowska, Raport z badań społecznych dotyczących percepcji miejsca oraz postaw osób i grup 
wobec zmian proponowanych w związku z rewaloryzacją Wzgórza Zamkowego w Będzinie, oprac. 
niepublikowane, wyk. na zlecenie UM Będzina przez Centrum Doradztwa Strategicznego, Kraków 
2004. 
98 K. Pawłowska, Gra o Park Dębnicki, [w:] Przestrzeń publiczna w demokratycznym państwie, praca 
zbiorowa pod red. A. Madeja, W. Tyrańskiego. M. Waszkiewicza, Wyd. Konfederacji na Rzecz przy-
szłości Krakowa CUE, Kraków 2009
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na wymagająca uzyskania pozwolenia na budowę – istnieje więc obowiązek 
konsultacji z bezpośrednimi sąsiadami. Przed przystąpieniem do sporządzania 
pierwszej koncepcji parku projektanci zebrali informacje o ówczesnych miesz-
kańcach, użytkownikach i bywalcach terenu przyszłego parku oraz najbliższe-
go otoczenia. Obszar projektu obejmował dawne założenie parkowe wokół 
pałacyku rodziny Lasockich, który zaadaptowano na siedzibę prywatnej firmy. 
Wokół miejskie zakłady zieleni prowadziły chylące się ku upadłości gospodar-
stwo ogrodnicze, cały teren wymagał rekultywacji. Dzięki współpracy Rady 
Dzielnicy, inicjatora utworzenia parku,  już w trakcie sporządzania koncepcji 
projektowej odbył się szereg spotkań z konsultacyjnych i prezentacyjnych. 
W rezultacie powstał projekt parku składającego się z czterech części, które 
miały być realizowane przez miasto sukcesywnie, w miarę możliwości finan-
sowych. Na etapie przygotowania do realizacji i prowadzenia budowy par-
ku zespół projektowy i główny projektant byli zaangażowani w pertraktacje  
z sąsiadującą z parkiem firmą, która utrudniała jego realizację.  Rozwiązywa-
no także inne bieżące kryzysy w porozumieniu z sąsiadami parku. Ostatecz-
nie dwie urządzone części parku (A i B) zostały otwarte w 2002 roku i szybko 
stały się popularnym miejscem wypoczynku oraz zyskały profesjonalne uzna-
nie w postaci nagrody za najlepszą pro krajobrazową realizację architekto-
niczną w Krakowie. Okolica zyskała prestiż i wzrosła atrakcyjność okolicznych 
działek. Pozostałe części projektu nadal oczekiwały na realizację, ale tereny 
te stały się łakomym kąskiem dla developerów inwestycji mieszkaniowych.  
W związku z tym zagrożeniem powstało wśród mieszkańców dzielnicy Stowa-
rzyszenie Miłośników Parku Dębnickiego, które stawia sobie za cel uzyskanie 
gwarancji budowy całości zamierzenia. W 2008 roku pojawiła się szansa na 
wykonanie kolejnego etapu budowy parku. Ponieważ wśród użytkowników 
parku po jego powstaniu sporą grupą stały się dzieci i młodzież z pobliskie-
go Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych  
i Słabowidzących, zespół projektowy postanowił przeprowadzić warsztaty, 
które miałyby doprowadzić do wzbogacenia koncepcji o elementy ogro-
du sensorycznego. W wyniku warsztatów projektowych prowadzonych wg 
metody prezentowanej w tej książce powstało wiele ciekawych pomysłów 
urządzeń i elementów dla parku sensorycznego. Niestety ich wprowadzenie 
w życie zależy od tego, czy instytucje miejskie będą kontynuować budowę 
zaplanowanych części parku, czy ulegną naciskom inwestorów i sprzedadzą 
grunty. Stowarzyszenie Miłośników Parku nie ustaje w lobbowaniu na rzecz 
realizacji dalszych części parku. 
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A.8.5. Partycypacja w dokumentowaniu wartości
Urbaniści i planiści w swojej pracy zderzają się z realiami planowania 

przestrzennego, licznymi protestami przeciwko różnym inwestycjom i zamie-
rzeniom oraz przedłużającymi się procedurami, które, wobec braku regulacji 
prawnych, skutkują chaosem przestrzennym i brzydotą krajobrazu. Dlatego 
domagają się szerokiej edukacji społeczeństwa w dziedzinie architektury  
i urbanistyki. Realizacji tego postulatu mogą sprzyjać projekty eksperymental-
ne na rzecz dobrych rozwiązań przestrzennych posługujące się partycypacją 
– zarówno z udziałem dorosłych, jak i dzieci czy młodzieży. Mogą one budo-
wać dobre nawyki prowadzenia konstruktywnych dyskusji i dbania o jakość 
najbliższego otoczenia. Dobrym przykładem takich działań może być projekt 
tworzenia bazy danych tradycyjnych drewnianych domów w Kioto (machiya) 
na potrzeby realizacji miejskiej polityki ochrony tego zasobu dziedzictwa 
kulturowego (DZIELNICA TRADYCYJNYCH DOMÓW KUPIECKICH MACHIYA, 
KIOTO, JAPONIA).99 Dla ratowania machiya powołano fundację, która współ-
pracuje z licznymi niewielkimi stowarzyszeniami oraz miejską jednostką od-
powiedzialną za przedsięwzięcia wymagające współpracy i wielosektorowe-
go partnerstwa (Kyoto Center for Community Collaboration). Wolontariusze 
fundacji oraz członkowie stowarzyszeń propagują wśród właścicieli domów 
ideę ich odnowy, pomagając w planowaniu odnowy, pozyskiwaniu na nią 
środków z dotacji i przeprowadzeniu remontów przy pomocy tradycyjnych 
technik budowlanych. Równocześnie z dokumentacją i rejestracją zasobu 
prowadzona jest akcja promocyjna na rzecz zachowania wyglądu dawnych 
dzielnic drewnianych i klimatu miasta. Kolejny etap rejestracji, prowadzony 
na przełomie lat 2008-2009, został wzbogacony o bezpośredni udział miesz-
kańców objętych badaniem dzielnic. Do naukowego projektu polegającego 
na stworzeniu całościowej bazy danych korzystającej z oprogramowania GIS 
włączono mieszkańców na dwa sposoby. Po pierwsze, badanie terenowe pro-
wadziły kilkuosobowe patrole – w każdym był architekt i konserwator oraz 
przedstawiciel mieszkańców. Patrole dokonywały rejestracji zasobu w obrę-
bie danego kwartału zabudowy, wypełniając kartotekę dla każdego budynku  
– mieszkańcy pomagali we wprowadzaniu danych do formularzy, odczytywa-
niu współrzędnych geograficznych. Po drugie w trakcie tych badań mieli za 
zadanie fotografowanie najbardziej cennych ich zdaniem widoków, budyn-
ków i miejsc, przy jednoczesnym zapisie punktu, z którego zdjęcie wykonano.  
W ten sposób powstała mapa społecznej percepcji obszaru, dla którego do-
konywano naukowej i konserwatorskiej waloryzacji. Następnie na wspólnych 
spotkaniach mieszkańców i prowadzących projekt dokonano prezentacji,  
a wskazane przez mieszkańców miejsca uwzględniono jako wymagające 
szczególnej ochrony ze względu na charakter i specyficzną atmosferę. 
99 A. Staniewska, Partycypacja społeczna w odnowie dziedzictwa w historycznym mieście japońskim; 
domy kupieckie machiya w Kioto, Czasopismo Techniczne, zeszyt specjalny Krajobraz kulturowy Ja-
ponii, 2010.
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Do podobnych mechanizmów społecznego zaangażowania poprzez 
uczestnictwo odwołuje się budowa miejsca rekreacji i zabaw w Weaver’s Gre-
en (WEAVER’S GREEN, COVENTRY, WIELKA BRYTANIA), którego realizacja odby-
ła się po pierwsze: wg projektu stworzonego z udziałem dzieci i ich rodziców, 
a po drugie: z uwzględnieniem, że w jego bieżącym utrzymaniu uczestniczą 
własnoręcznie użytkownicy. 

Należy także w tym miejscu wspomnieć, że w sprawach dla społeczności 
istotnych, w których ogranicza się społeczny dostęp do informacji następuje 
kumulacja frustracji i powstanie społecznego nacisku, który prowadzi w koń-
cu do wymuszenia przejrzystości procesu planowania czy prowadzenia inwe-
stycji (KRAKÓW- ZAKRZÓWEK; DOLINA ŁABY NA LIŚCIE UNESCO I BUDOWA 
WALDSCHLÖβCHENBRÜCKE, DREZNO, NIEMCY). Dzieje się to jednak na zasa-
dach grupy naciskającej i balansuje na krawędzi wybuchu konfliktu ze wzglę-
du na brak zaufania i skupianie się bardziej na procedurach niż na dyskusji nad 
rozwiązaniami merytorycznymi.

A.8.6. Partycypacja w rozwoju
Tymczasem dyskusji nad rozwiązaniami merytorycznymi sprzyja taka 

kultura planowania i prowadzenia inwestycji, która udział społeczny traktu-
je jako szansę na uzyskanie unikatowej jakości projektu. Duże doświadczenia 
w projektowaniu włączającym społeczności ma Wielka Brytania, w której na 
szczeblu lokalnym i regionalnym istnieje szereg regulacji i wytycznych doty-
czących partycypacji100. Udział społeczny traktowany jest jako jedno z narzę-
dzi wspierających inwestycje przyczyniające się do rozwoju ekonomicznego. 
Pokazują to zasady stosowane w Agencji Rozwoju Londynu (London Develop-
ment Agency – LDA), która powstała w 2000 roku i ma na celu przyciąganie  
i prowadzenie inwestycji przyczyniających się do podniesienia prestiżu Lon-
dynu oraz jego zrównoważony rozwój – społeczny, przestrzenny i ekonomicz-
ny. Zasady te mają sprzyjać takiej organizacji pracy, aby osiągać cele związane 
z konsultacjami, takie jak: 

dobre decyzje i alokacja środków podejmowane z uwzględnieniem opinii •	
partnerów i interesariuszy; 
aktywne angażowanie i wzmacnianie londyńskich dzielnic w ich własnym •	
rozwoju ekonomicznym; 
przyciąganie wkładu i wsparcia interesariuszy na wszystkich poziomach, •	
aby osiągać prawdziwie zrównoważoną odnowę miasta;
wzmacnianie siły, reputacji i profilu agencji poprzez intensywne relacje  •	
z interesariuszami;

100 Na przykład: Department for Communities and Local Government White Paper: Strong and Pros-
perous Communities (London: 2006, dostęp: http://www.communities.gov.uk/publications/local-
government/strongprosperous );  Statements of Community Involvement and Planning Applications 
(ODPM, 2004)  (ref: paragraph 4.7.1) (dostęp: http://www.communities.gov.uk/publications/plan-
ningandbuilding/statementsinvolvement ) 
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zapewnianie roli wiodącej w ożywieniu ekonomicznym;•	
nauka od innych poprzez korzystanie ze społecznej wiedzy i ekspertyzy;•	
ścisły związek  z realiami życia codziennego;•	
przyciąganie funduszy i wsparcia dla najważniejszych spraw w Londynie •	
ze strony wielu różnych stron aktywnych na polu rozwoju ekonomiczne-
go miasta;
Jednostka ta, jakkolwiek finansowana ze specjalnego budżetu państwo-

wego (składają się nań dotacje z kilku ministerstw), ściśle współpracuje z sa-
morządem lokalnym Londynu – a zwłaszcza z biurem prezydenta. LDA po-
maga realizować wizję Londynu jako miasta atrakcyjnego i zrównoważonego  
i prowadzi inwestycje związane z mieszkalnictwem, wspieraniem rynku pra-
cy i zapewnianiem rozwoju biznesu, a także tworzeniem terenów rekreacji  
i wypoczynku. Do tej ostatniej kategorii zalicza się proces przygotowania Ma-
sterplanu dla parku historycznego, w którym niegdyś stał przeniesiony po wy-
stawie światowej słynny Pałac Kryształowy (LONDYN, MASTERPLAN DLA CRY-
STAL PALACE PARK). W Parku do 2003 roku funkcjonowało centrum sportowe 
(National Sports Centre – NSC), które musiało zakończyć swoją działalność ze 
względów ekonomicznych, a pozostałe części parku także wymagały odnowy 
i zadbania. Przeprowadzono szereg wstępnych konsultacji, ale sprawy nabra-
ły rozmachu, gdy w 2004 roku pieczę nad procesem odnowy przejęła LDA. 
Zaprogramowano wtedy kilkuletni program szeroko zakrojonych konsultacji, 
które miały wspomóc tworzenie dokumentu masterplan, mającego precyzo-
wać nowy kształt parku, zakres i sposoby prowadzenia jego odnowy. Akcję 
partycypacyjną zaplanowano dwutorowo. Z jednej strony powołano grupę 
dialogu społecznego, w której pracach wzięli udział członkowie kilkunastu 
różnych organizacji oraz instytucji (samorząd lokalny, rady dzielnic, funda-
cje, przedstawicielstwa organizacji społecznych). Pracowano w kilku grupach 
tematycznych dotyczących poszczególnych obszarów problemowych, jak 
np.: historii parku i uwarunkowań konserwatorskich, urządzeń sportowych  
i przyrody parku, ewentualnych inwestycji i finansowania itp. Z drugiej strony 
rozpoczęto także akcję dla szerokiej społeczności – najpierw informując, po-
tem angażując w wybór możliwych rozwiązań projektowych, następnie wyja-
śniając projekt i przyjmując uwagi krytyczne, które uwzględniano w projek-
cie. Liczby uczestników są imponujące: w publicznych warsztatach i akcjach 
weekendowych uczestniczyło ponad 3000 osób; w 13 spotkaniach dla wyklu-
czonych grup imigrantów wzięło udział ponad 300 osób, dzięki współpracy  
z dyrektorami 9 szkół podstawowych z problematyką odnowy parku zapozna-
ło się 3000 dzieci i 250 rodziców. Dla potrzeb konsultacji utworzono specjalną 
stronę internetową, wydawano gazetę parkową, zorganizowano objazdowe 
biuro konsultacyjne w autobusie (A Talk to Us Bus) i na terenie parku zorgani-
zowano wystawę przedstawiającą projekt. 

Podobne przypadki angażowania wielu partnerów w tworzenie terenów 
rekreacyjnych koordynuje także brytyjska organizacja pozarządowa Ground- 
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work. Są to zarówno niewielkie parki o znaczeniu dzielnicowym (LONDYN, 
MAYOW PARK), jak i obszary o znaczeniu metropolitalnym (LONDYN, WANDLE 
VALLEY REGIONAL PARK). Tutaj także oprócz dialogu organizacji pozarządo-
wych i mnóstwa instytucji (a często także przedstawicieli biznesu) stosowane 
są metody włączania społeczności poprzez warsztaty, spacery tematyczne, 
strony internetowe czy interaktywne mapy w sieci. 

Powyższe przypadki potwierdzają, że najlepsze efekty partycypacja daje, 
gdy jest prowadzona nie tyle po to, aby uniknąć możliwych konfliktów, co  
z intencją wypracowania takich sposobów zagospodarowania przestrzeni, 
które będą przynosiły jak najwięcej satysfakcji i długoterminowych korzy-
ści dla możliwie wielu różnorodnych grup interesariuszy. Podsumowując,  
w oczach uczestników opisanych pozytywnych przykładów partycypacja 
opłaca się, mimo że zajmuje czas i kosztuje, gdyż ogranicza ryzyko wybuchu 
konfliktów, przyczynia się do budowy zaufania miedzy stronami i podnosi ja-
kość dyskusji o przestrzeni. Dobre przeprowadzenie partycypacji pozwala na 
realizację zamierzeń, które będą korzystne dla wielu stron i będą wspomagać 
rozwój ekonomiczny miejscowości. Ważną rolą samorządów lokalnych i pro-
jektantów jest otwieranie możliwości dialogu i poszukiwania szans na realne 
korzyści lokalnej społeczności bezpośrednio i realnie związane z ich jakością 
życia – zarówno pracy jak i czasu wolnego. 
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Przykłady konfliktów – analiza przyczyn A
.9

.

Konflikty wokół przemian przestrzennych toczą się na całym świecie  
i, generalnie rzecz biorąc, mają podobne podłoża. Sytuacja Polski nie jest wy-
jątkowa – jest nam nieco trudniej ze względu na krótki staż funkcjonowania 
w ustroju demokratycznym. Wynikające z tego specyficzne nastawienia i za-
chowania zarówno władzy, jak i społeczeństwa odbijają się na jakości dialo-
gu między nimi. Działania organów władzy bardzo często odbierane są jako 
narzucanie obywatelom rozwiązań sprzecznych z oczekiwaniami. Urzędników 
postrzega się jako jednostki nieprzyjazne petentom, występujące z pozycji 
siły i przez to niechętne wszelkiej polemice. Cechą naszego społeczeństwa 
utrudniającą unikanie sytuacji konfliktowych jest wyjątkowa nieufność, jaką 
darzymy się wzajemnie. Te trudne uwarunkowania społeczne powodują, że 
postęp w zakresie partycypacji społecznej wymaga od wszystkich stron więk-
szego zaangażowania, wytrwałości, czasu na prowadzenie konsultacji, metod 
dostosowanych do sytuacji społeczno-kulturowej, rzetelności, wiarygodności, 
transparentności procesów oraz prostej uczciwości.

Do zidentyfikowania najczęstszych przyczyn konfliktów toczących się 
wokół inwestycji związanych z otaczającym nas krajobrazem posłużyła ana-
liza blisko 150 realnych konfliktów z obszaru Polski. Jako materiały wyjścio-
we posłużyły prace semestralne studentów kierunku Architektura Krajobrazu 
Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej101. Prace te, wykonane według 
jednego wzoru, opisują konflikty, które studenci poznali przez media, wywia-
dy w rozmaitych urzędach i instytucjach lub w bezpośrednim kontakcie ze 

101 Temat pt. Analiza konfliktów był opracowywany w ramach przedmiotu Percepcja krajobrazu 
na kierunku Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. K. Pawłowska, Konflikty wokół 
ochrony i kształtowania krajobrazu [w:] Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska 
na tle doświadczeń z innych regionów Polski, praca zbiorowa pod red. A. Jankowskiego i U. Mygi 
-Piątek, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec 2002
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sprawą. Wiele z nich dotyczyło miejsc zamieszkania studentów i najbliższego 
otoczenia. Badania objęły swym zasięgiem znaczną powierzchnię kraju i opi-
sują konflikty o bardzo różnym charakterze i zróżnicowanej skali oddziaływa-
nia. Ponieważ, jak już powiedziano, wiele z nich dotyczy rodzinnych stron stu-
dentów, poziom obiektywizmu w ocenie sytuacji jest różny i zależy do stopnia 
utożsamiania się studenta z jedną ze stron konfliktu. Co prawda przez to trud-
niej porównywać te przypadki, ale ujawnienie subiektywnych ocen i opinii ma 
samo w sobie dużą wartość. Obserwowanie zachowań i postaw uczestników 
ułatwia zrozumienie przyczyn sporu.

XXI wiek naznaczony jest wyjątkowo dynamicznym rozwojem i wiążą-
cymi się z tym przemianami przestrzennymi, które dotykają bezpośredniego 
otoczenia ludzi. Naturalnym zachowaniem ludzkim jest lęk przed zmianą. Lęk 
ten objawia się szczególnie intensywnie, kiedy nie jesteśmy pewni co do wpły-
wu owej zmiany na jakość naszego życia. Można zaryzykować twierdzenie, że 
ilość potencjalnych konfliktów jest proporcjonalna do wielkości zmian, jakie 
za sobą niesie dane przedsięwzięcie. Nie bez znaczenia jest również obszar 
oddziaływania zmiany – im jest większy, tym więcej interesariuszy, a co za tym 
idzie potencjalnych sprzeczności. 

Analiza przypadków pozwoliła na wyłonienie kilku grup konfliktów róż-
nych co do podłoża i przyczyn z jakich powstały. Na potrzeby opracowania 
przedstawiono 9 wybranych zdarzeń, które toczyły się bądź nadal toczą wo-
kół inwestycji związanych z przemianami przestrzennymi na terenie Polski. Na 
potrzeby podręcznika celowo zakodowano nazwy miejscowości, inwestorów, 
organizacji oraz wszelkich podmiotów będących stronami konfliktu. Prosimy 
o nie doszukiwanie się podobieństw do rzeczywistych sytuacji. Są to praw-
dziwe zdarzenia, ale uznano, że na potrzeby tej książki wystarczy zrozumienie 
mechanizmów rządzących konfliktami, a wszystko to w celu wypracowania 
metod unikania błędów popełnionych świadomie bądź nieświadomie przez 
zaangażowane strony. Założeniem nie jest krytykowanie konkretnych ludzi  
i instytucji czy szukanie winnych, ale wskazanie typowych uchybień, błędów  
i zachowań prowadzących do wybuchu konfliktu i jego eskalacji. 

Przypadki niżej opisane ze względu na ich przebieg i specyfikę można 
uznać za typy modelowe, choć oczywiście trudno mówić o całkowitej powta-
rzalności. Konflikt zwykle koncentruje się wokół głównego zarzewia, ale z re-
guły towarzyszy mu wiele innych motywów zależnych od lokalnych uwarun-
kowań i cech osobniczych interesariuszy. Proponowany porządek jest zatem 
dużym uproszczeniem, pozwalającym jednak na refleksję nad podstawowymi 
przyczynami konfliktów. 

Zdecydowaną większość konfliktów cechuje nakładanie się na siebie kilku 
czynników konfliktogennych – jeden pociąga za sobą drugi i następne. Obok 
troski o jakość życia i zachowanie standardów uznawanych w danym środo-
wisku za obowiązujące, ważnym argumentem bywa obawa o utratę zdrowia, 
majątku czy pracy. Ujawniają się uwarunkowania i mechanizmy psychologicz-
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ne: poczucie krzywdy, uprzedzenia, potrzeba zachowania honoru, egoizm wy-
noszący prywatny interes ponad wspólne dobro. Równie ważne są systemy 
wartości wyznawane przez strony sporu i mechanizmy rządzące sytuacjami 
spornymi, jak wola walki, chęć pokonania przeciwnika i obawa przed porażką. 

Oto często powtarzające się przyczyny konfliktów z zakresu dostępu do 
informacji:

brak informacji lub informacja zbyt uboga,•	
afera medialna jako pierwsza docierająca informacja,•	
informacja nierzetelna lub błędna,•	
brak dostępu do informacji lub bardzo trudny dostęp,•	
informacja udzielana w czasie i miejscu niedostosowanym do potrzeb in-•	
teresariuszy 
brak przepływu informacji pomiędzy urzędami i ich wydziałami,•	
zasłanianie się klauzulą tajności dokumentów i projektów, które zgodnie •	
z prawem powinny być jawne, 
sposób prezentacji projektu niezrozumiały dla nieprofesjonalistów,•	
brak informacji o dalekosiężnych skutkach inwestycji,•	
brak prezentacji bilansu strat i zysków związanych z inwestycją, z położe-•	
niem nacisku na jego długofalowe oddziaływanie.

Następna grupa przyczyn wiąże się z błędami, brakami, celowym nagina-
niem procedur inwestycyjnych:

brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,•	
odstępstwa od zapisów studiów uwarunkowań i planów miejscowych,•	
wydawanie pozwoleń na budowę bez rzetelnego sprawdzenia uwarun-•	
kowań terenu, np. stanu własnościowego, warunków hydrotechnicznych 
itp.,
brak rzetelnej analizy oddziaływania inwestycji na środowisko i analiz •	
widokowych, bądź sporządzenie ich po zrealizowaniu inwestycji w taki 
sposób, aby je zalegalizować,
opieszałość w działaniu urzędów wywołująca złe nastawienie do sprawy,•	
pozorowanie konsultacji społecznych i dyskusji publicznych nakazanych •	
przez prawo i lekceważenie ich wyników.

Kolejna grupa przyczyn dotyczy lokalnej polityki władz. W tym zakresie 
przyczynami konfliktów są:

uległość władz wobec silnych inwestorów kosztem dobra wspólnego •	
wszystkich mieszkańców,
zmiany prawa „pod” dominującego inwestora,•	
krótkowzroczność – polityka szybkiego zysku bez uwzględnienia długo-•	
falowej perspektywy rozwoju,
aroganckie zachowanie urzędników, •	
brak współpracy władz z organizacjami pozarządowymi,•	
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koniunkturalne granie na zwłokę, •	
bierność rad i urzędów z obawy przed kłopotami – nagłe ożywienie tylko •	
przed wyborami,
kadencyjność polityki uniemożliwiająca realizację długofalowych celów,•	
brak aktywności w kontaktowaniu się ze społeczeństwem,•	
działanie radnych i urzędników z myślą o prywatnej korzyści,•	
brak jawności procesów decyzyjnych, budzących podejrzenie co do ich •	
rzetelności i uczciwości,
lekceważenie wyników badań i konsultacji społecznych,•	
nieudolne prowadzone konsultacji społecznych,•	
brak niezależnych moderatorów dyskusji między społeczeństwem, inwe-•	
storami i władzą,
źle prowadzone negocjacje i brak mediatorów,•	
nie podejmowanie negocjacji, •	
tłumienie aktywności społeczeństwa.•	

A oto typowe przykłady rzeczywistych konfliktów: 

Konflikt I

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie sto-
sowanie się do wytycznych studium to częste przyczyny wybuchu konfliktu.  
W przypadku kiedy urząd zatwierdza koncepcje architektoniczną łamiąc oba 
zapisy, nie obędzie się bez konfliktu. Tak też stało się w przypadku planów bu-
dowy ośrodka A w miejscowości B. Obawy okolicznych mieszkańców dotyczy-
ły zarówno samej lokalizacji inwestycji jak jej niezgodności z obwiązującymi 
przepisami. Nie akceptowano również wielkiej bryły obiektu, która, zgodnie 
z przepisami Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, mogła 
pociągnąć za sobą ekspansję następnych wielopiętrowych budynków lokali-
zowanych pośród niskiej dotąd zabudowy. To z kolei groziło utratą terenów 
rekreacyjnych i niekorzystną zmianą  architektonicznego charakteru okolicy. 

Decyzja urzędu akceptująca koncepcję jawnie sprzeczną z prawem oraz 
brak transparentności procedury spowodowały konflikt. Prawnie bezpodstaw-
na polityka zasłaniania się klauzulą tajności ze względu na prawa autorskie 
projektanta wpłynęła dodatkowo na zaostrzenie sytuacji. 

W rezultacie inwestycja A została wstrzymana – obiekt nie powstał. In-
westor oczywiście poniósł straty, ale nie tylko on. Urząd stracił zaufanie, dał 
się poznać jako gracz łamiący zasady, ukrywający prawdę, manipulujący i lek-
ceważący społeczeństwo. Każda kolejna inwestycja w tym rejonie, nawet jeśli 
prowadzona będzie zgodnie z prawem i przy poważnym traktowaniu społe-
czeństwa, będzie nosiła piętno tego pierwszego konfliktu. 
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Konflikt II

Kolejny przypadek, tym razem z miasta C, dotyczy zagospodarowania 
obszaru zwanego Strefą Centrum. Były to dawne ogródki działkowe, obecnie 
nieużytki położone w centrum miasta, stanowiące w dużej części własność 
komunalną. Teren ten nie posiadał aktualnego planu zagospodarowania prze-
strzennego, a społeczności nieznane były zamierzenia władz co do nowego 
przeznaczenia owego terenu. Pusta działka w tak atrakcyjnym miejscu zmobi-
lizowała lokalną społeczność przy wsparciu miejscowej organizacji kupieckiej 
do podjęcia inicjatywy stworzenia tam wielofunkcyjnego centrum rekreacyj-
no-handlowego. W skład centrum miały wchodzić między innymi rynek i park 
publiczny. Władze miejskie, kierując się nadzieją na szybki zysk, odniosły się 
negatywnie do oddolnej inicjatywy. Społeczna koncepcja została odrzucona 
na rzecz propozycji inwestora „strategicznego” – firmy D, która zaproponowała 
budowę hipermarketu. 

Władze wykazały się nadzwyczajną przychylnością wobec inwestora  
i szybko sporządziły sprzyjający mu plan miejscowy. Obiecały też sprzedać 
działki potrzebne pod budowę. Procedura uchwalenia planu została prze-
prowadzona z pominięciem pewnych kroków wymaganych przez prawo, ale 
dzięki temu szybko doszło do wydania pozwolenia na budowę. 

Krótkowzroczna polityka władz, skoncentrowana na szybkim zysku, do-
prowadziła do zaprzepaszczenia szansy na wytworzenie nowej jakości prze-
strzeni publicznej w centrum miasta. Zaufanie wobec władz w sprawach 
przestrzennych zostało mocno nadszarpnięte. Trzeba zauważyć, że w tym 
przypadku przeciwnicy supermarketu nie tylko protestowali, lecz także wy-
szli z inicjatywą współtworzenia centrum. Ignorowanie przez władze cennych 
inicjatyw prowadzi do trwałego rozdźwięku między władzami a społeczeń-
stwem. Te straty trudno będzie odrobić zarówno w sensie przestrzennym jak  
i społecznym. Miejsce centralne tak dobrze nadające się do stworzenia auten-
tycznego ośrodka kontaktów społecznych jest zajęte przez „świątynię handlu”,  
a koszta ewentualnej przebudowy pochopnie zagospodarowanych przestrze-
ni będą olbrzymie. Nie kto inny jak właśnie władze miejskie powinny zadbać  
o atrakcyjne przestrzenie publiczne, zwłaszcza w centrum.

Konflikt III

Do podobnej sytuacji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
„pod inwestora” oraz naruszenia przepisów doszło w miejscowości E. W rezul-
tacie zamiast parku miejskiego powstało centrum logistyczne firmy F. Władze 
miejskie uległy inwestorowi, któremu udało się pozyskać na własność dział-
kę, a sprzeciw społeczeństwa wobec lokalizacji magazynów w miejscu pla-
nowanych terenów zielonych został zignorowany. Początkowo władze pod 
naciskiem społecznym podjęły próby wynegocjowania z inwestorem zamia-
ny zamierzeń co do lokalizacji. Niestety negocjacje zakończyły się fiaskiem, 
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ponieważ do rozmów po stronie władz przystąpili ludzie zupełnie nieprzy-
gotowani. Ostatecznie zadecydowała siła ekonomiczne inwestora. Pomimo 
zaangażowania w protest znacznej części społeczności lokalnej, organizacji 
pozarządowych oraz negatywnej decyzji ministerstwa środowiska w sprawie 
lokalizacji centrum logistycznego, doszło do zmiany planu zagospodarowa-
nia. W rezultacie pozbawiono mieszkańców cennych terenów rekreacyjnych 
i przyrodniczych.

W konflikcie tym przegrało społeczeństwo, choć istniała możliwość wy-
negocjowania korzystnego rozwiązania. Partnerzy w negocjacjach – zarówno 
samorząd miasta, jak i prywatny inwestor – mieli mocne „karty przetargowe”: 
inwestor w postaci własności działki, a urząd – zapisu „zieleń publiczna” w pla-
nie zagospodarowania. Gdyby przeprowadzono sensowne negocjacje, gdyby 
pojawił się dobry mediator, byłaby szansa na np. partnerstwo publiczno-pry-
watne w tworzeniu zespołu dającego zyski zarówno inwestorowi, jak i spo-
łeczności mieszkańców.

Konflikt IV

Włączanie społeczeństwa w proces projektowy poprzez badanie prefe-
rencji a następnie wykorzystanie pomysłów jako źródła inspiracji to zasadni-
czo dobra, budząca nadzieję inicjatywa. Niestety proces zainicjowany przez 
władze w mieście G należy uważać za modelowe fiasko. 

Inicjatywa dotyczyła nowego sposobu użytkowania przestrzeni funkcjo-
nującej dotychczas jako plac targowy, oraz przeniesienia obecnego targowiska 
w inna miejsce. Pomimo dobrych chęci, akcja informacyjna i badanie prefe-
rencji społecznych zakończyły się konfliktem. Konsultacje społeczne przepro-
wadzono nieudolnie. Zamiast przedstawić długofalową perspektywę rozwoju 
obu miejsc i ich potencjalne znaczenie dla miasta oraz koncepcję budowy no-
wego placu handlowego szerokiej rzeszy mieszkańców, władze rozpoczęły od 
słownych potyczek z handlowcami. Wzajemne udowadnianie sobie racji przez 
każdą ze stron, bez próby jakichkolwiek negocjacji, doprowadziło do eskalacji 
konfliktu. Może mógłby sytuację uratować profesjonalny mediator, ale oczy-
wiście go nie było.

Starając się ratować sytuację, władze zdecydowały się przeprowadzić an-
kietę. Niestety nie tylko inicjatywa była spóźniona, bo konflikt już trwał, ale 
także narzędzie badawcze zostało źle użyte. Źle skonstruowano kwestiona-
riusz, pominięto w nim szereg zagadnień istotnych z punku widzenia funkcjo-
nowania przestrzeni starego i nowego targowiska. Na domiar złego ankietę 
skierowano do zbyt wąskiego grona interesariuszy, a badanie zostało prze-
prowadzone na zbyt małej próbie badawczej. Sprawa dotyczyła całej spo-
łeczności miejskiej, która korzystała z tego placu, a skupiono się na kupcach 
i najbliższych sąsiadach. I tak, spóźniona i nieudana próba kontaktowania się 
ze społeczeństwem nie posunęła sprawy do przodu. Pożyteczna inwestycja 
została wstrzymana, choć istniała szansa użycia w rozmaity sposób do reali-
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zacji zamierzenia potencjału wszystkich interesariuszy, w tym także wielkiej 
rzeszy klientów. 

Konflikt V

Błędna informacja, podana jako pierwsza, i to w przekonujący sposób, 
szerokiemu gronu odbiorców, to niemal pewne źródło konfliktu. Tak dzieje się, 
gdy zamiast rzetelnej wiedzy, do mieszkańców trafiają plotki szerzone przez 
prasę, zwłaszcza gdy przedstawione są w tonie afery. 

W mieście H gazeta I w swym lokalnym wydaniu poinformowała, iż in-
westor J uzyskał pozwolenie na budowę centrum handlowego w obszarze 
chronionym. Obiekt ten miał wkraczać w wyjątkowo cenny obszar miasta H. 
Informacja ta była jednak tylko częściowo prawdziwa, gdyż w rzeczywistości 
owo przedsięwzięcie miało się łączyć z pożyteczną adaptacją zaniedbanych 
obiektów zabytkowych. 

Aktywność internetowa zbulwersowanych mieszkańców dzielnicy do-
prowadziła do nagłośnienia sprawy i wybuchu ogólnomiejskiego poruszenia. 
Pikanterii sprawie dodał fakt, że w tej kwestii rada miasta miała inne zdanie niż 
urząd. Decyzja lokalizacyjna wydana przez urząd krytykowana była przez rad-
nych. Spór między przedstawicielami samorządu nie miał jednak charakteru 
merytorycznego, lecz ograniczał się do wzajemnych zarzutów natury praw-
nej. 

Pomimo wysiłków podejmowanych przez inwestora i projektanta aby 
przedstawić społeczeństwu projekt we właściwym świetle, nigdy nie udało się 
zmienić złej sławy tego przedsięwzięcia. Już na zawsze pozostało podejrzane. 
Wierzono raczej w tę wyimaginowaną wizję podaną na początku przez gazetę 
niż w projekt, który od początku był inny.

Wprowadzanie w błąd opinii publicznej, atmosfera afery, umywanie rąk 
przez urząd oraz brak wiedzy radnych o tym, co się dzieje na jej własnym po-
dwórku to suma manipulacji, jakim poddano mieszkańców miasta H. 

Eskalacja konfliktu doprowadziła do wstrzymania inwestycji. Inwestor 
był w tym mieście „spalony”, a społeczeństwo pozostało przekonane, że każda 
sprawa ma jakieś niejasne, drugie dno. Ten klimat w końcowym rozrachunku 
może prowadzić niestety do hamowania kolejnych dobrych rozwiązań.

Działając zgodnie z ideą partycypacji społecznej, należało przed rozpo-
częciem procedury inwestycyjnej przeprowadzić rzetelną akcję informacyjną. 
To otworzyłoby drogę do dalszych kroków – nie tylko akceptacji, lecz być może 
współdziałania społeczeństwa w przedsięwzięciach dotyczących ważnych dla 
niego fragmentów miasta.

Konflikt VI

Jeśli projektant lub władze chcą rzetelnie poinformować społeczeństwo, 
jaki wpływ na krajobraz będzie miała planowana inwestycja, mają doskonałe 
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narzędzie, jakim jest wizualizacja komputerowa. Analiza widokowa potrzebna 
jest szczególnie wtedy, gdy krajobraz jest cenny, a zamierzona inwestycja ma 
wielką skalę i silnie oddziałuje na otoczenie. Brak analizy widokowej inwesty-
cji, którą można by zaprezentować publicznie, prowadzi często do konfliktu. 

W rejonie miejscowości K inwestor L zaproponował zlokalizowanie fermy 
wiatrowej. Wszelkie analizy techniczne wskazywały, że to miejsce jest bardzo 
dobre. Potencjalna szkodliwość tej lokalizacji dla mieszkańców była także nie-
wielka, zwłaszcza że wiatraki miały być zlokalizowane daleko od zabudowy. 
Przyroda tego rejonu nie podlegała ochronie prawnej. Były to wszystko oko-
liczności sprzyjające. 

Zapomniano jednak o przekonaniu mieszkańców do tej wielkiej co do 
rozmiarów inwestycji, która stanowiła dla nich trudną do wyobrażenia zmianę. 
Nie pokazano im jak będą wyglądać i działać owe wiatraki. Inwestor nie zapro-
ponował dialogu w języku dostosowanym do możliwości odbiorcy, nie pod-
jął prób negocjacji na temat lokalizacji. Nie zapewnił empirycznego poznania 
urządzeń. Nie przedstawiono także bilansu strat i zysków w długofalowej per-
spektywie. Pozostawiono wszystko domysłom i działaniu plotki.

Okoliczni mieszkańcy, powołując się na argumenty zagrożenia zdrowia, 
dewastacji krajobrazu i środowiska, oprotestowali to zamierzenie, co ostatecz-
nie sprawiło, iż inwestycja została wstrzymana. 

Wspominając o wizualizacjach komputerowych jako sposobie prezenta-
cji niefachowcom analizy widokowej, trzeba pamiętać, że sprawność techni-
ki komputerowej to także możliwość manipulacji. Zatem i tu niezbędna jest 
uczciwość102. 

Konflikt VII

W miejscowości M zdecydowano o zmianie sposobu zagospodarowania 
terenów zielonych w rejonie osiedla N. Zorganizowano konkurs architekto-
niczny, co budziło nadzieję, że projekty będą lepsze niż gdyby projektanta wy-
łoniono drogą przetargu. Niestety nie pomyślano o poprzedzających projekt 
badaniach społecznych wśród mieszkańców, i zwycięski projekt został opro-
testowany. 

Grupa mieszkańców osiedla N wystąpiła z petycją do inwestora publicz-
nego o uwzględnienie ich własnych pomysłów. Inwestor odmówił dialogu, 
powołując się na fakt, że owa grupa jest zbyt mała, aby reprezentować całą 
społeczność osiedla. To przewrotne tłumaczenie w sytuacji gdy nikt nie spy-
tał o zdanie reszty mieszkańców świadczy raczej o próbie pozbycia się kło-
potliwych aktywistów niż o rzetelnym potraktowaniu opinii społecznej. Nie 

102 Z krajów zachodnioeuropejskich znane są przypadki, gdy w procesie konsultacji niedowie-
rzający oponenci domagali się przedstawienia szczegółowych zasady konstruowania wizualiza-
cji, określenia miejsc, z których wykonano ujęcia, podania szerokości kąta obiektywu oraz jego 
wysokości ponad poziom terenu. Oczekiwali przy tym kilkucentymetrowej dokładności ujęć, aby 
wszystko szczegółowo sprawdzić w powiązaniu z systemami GIS.
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wiadomo czy ów społeczny projekt był dobry, czy zły. Nawet jeśli był dobry, 
to w tym przypadku nie ma obowiązku jego wykorzystania. Niemniej faktem 
jest, że jeśli inspiracja projektowa jest dobra, to może, lub nawet powinna być 
użyta niezależnie od tego czy poparła ją statystyczna większość. 

Pewne jest natomiast, że całkowite zlekceważenie aktywności przyszłych 
użytkowników parku z pewnością pogłębi bierność, na którą w innych okolicz-
nościach tak często narzekają zarówno władze, jak i projektanci. W przypadku 
miejscowości M konflikt doprowadził do zahamowania prac, co nie jest ko-
rzystne dla nikogo. Pat trwa. 

Konflikt VIII

Szczególnie podatne na konflikty ze względu na ich dużą złożoność i ska-
lę są inwestycje liniowe, w tym przede wszystkim budowy dróg. W przypadku 
takich inwestycji konieczność przeprowadzenia w porę konsultacji społecz-
nych wydaje się być bezdyskusyjna. Problem sam w sobie jest niełatwy, co 
gorsza przebieg konfliktów toczących się w Polsce ujawnia wielką liczbę roz-
maitych błędów i uchybień, które stają się dodatkowym zarzewiem konfliktów 
i pożywką dla ich eskalacji. Są to np. brak planów zagospodarowania prze-
strzennego, błędne analizy oddziaływania na środowisko, unikanie negocjacji 
jak długo tylko można, niechęć współpracy z organizacjami ekologicznymi, 
nieświadomość projektanta co do wartości terenu, a nawet obowiązujących 
ochronnych statusów prawnych, opieszałość urzędników.

Prawdziwą kolekcję błędów popełniono budując drogę w powiecie O. 
Projektant dowiedział się, że teren objęty jest statusem Natura 2000 dopiero 
od protestujących ekologów. Rozmowy z właścicielami działek rozpoczęto za 
późno, żadnych konsultacji społecznych nie prowadzono dopóki nie wybuchł 
protest, analizy oddziaływania na środowisko były stronnicze, bo w trakcie 
trwania konfliktu ekolodzy przedstawili zupełnie inne ekspertyzy sygnowane 
przez autorytety naukowe. Sprawa budowy, która pochłonęła wiele pieniędzy, 
nie mówiąc już o zaangażowaniu pracy koncepcyjnej i o straconym autoryte-
cie wielu osób, stoi w miejscu. 

W tego rodzaju konfliktach racje bywają rozłożone w rozmaity sposób. 
Nie każdy protest jest zasadny. Oczywiste, że drogi muszą być gdzieś budo-
wane. Po obu stronach bywają gracze łamiący zasady i działający w złej wie-
rze. Jednak bezczynności i nieporadności władz w kontakcie ze społeczeń-
stwem nie da się usprawiedliwić. Nie tylko utrudnia to procesy inwestycyjne, 
ale pogłębia przepaść, którą po każdym nierozwiązanym konflikcie trudniej 
będzie zasypać. Konsultacje i negocjacje opłaca się przeprowadzić rzetelnie  
i w profesjonalny sposób. Konflikty są droższe.
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Konflikt IX

Między rozwojem a ochroną zastanych wartości istnieje naturalna 
sprzeczność, i dlatego konflikty o podłożu ekologicznym były, są i będą. W ta-
kich sprawach zatem należy zachować szczególną ostrożność. Nie można so-
bie pozwolić na jakiekolwiek uchybienia proceduralne, jak stało się to w przy-
padku lokalizacji stacji narciarskiej w okolicy miejscowości P. Zespół wyciągów 
powstał na terenie nie objętym planem zagospodarowania przestrzennego, 
a decyzja o lokalizacji zapadła, pomimo że inwestycja wkraczała częściowo  
w obszary chronione. Tylko jeden ze stoków zjazdowych został wybudowany 
zgodnie z prawomocną decyzją, pozostałe zbudowano jako samowole bu-
dowlane. 

Lokalne organizacje pozarządowe nie kontestowały inwestycji jako ta-
kiej, lecz starały się zwrócić uwagę na błędy w koncepcji. Potraktowano je jako 
wrogie siły, a równoległa akcja medialna służyła jako tarcza obronna inwestora 
działającego poza prawem. Po realizacji samowolnie zbudowanych tras, pod 
presją społeczną zostały sporządzone rzetelne analizy oddziaływania na śro-
dowisko. Nic to jednak nie pomogło i w ciągu kilku lat samowole zostały zale-
galizowane. 

Władze i inwestor poprzestali na doprowadzeniu inwestycji do zgodności 
z prawem. Przekonanie w społeczności lokalnej o błędach od początku tkwią-
cych w koncepcji trwa jednak nadal, zwłaszcza że potwierdza je praktyka użyt-
kowania wybudowanego ośrodka.

To typowy przypadek kiedy spór między rozwojem a ochroną, sam w so-
bie trudny do rozstrzygnięcia, niepotrzebnie eskalował na gruncie niezgodno-
ści z prawem. Został wreszcie zagłuszony środkami prawnymi, bo nie można 
tego nazwać rzeczywistym rozwiązaniem. Merytoryczny problem, który nadal 
budzi w społeczeństwie negatywne emocje nie został wcale rozwiązany, ale 
władzom, a tym bardziej inwestorowi, wydaje się to nie przeszkadzać. 

Typowe przypadki, które tu zrelacjonowano, jak również te, które było 
podstawą analizy, prowadzą do wniosku, że konflikty, oprócz wielu innych 
wad, są także nieopłacalne. Dlatego trzeba się uczyć, jak im przeciwdziałać. 
Nie jest to sprawa prosta. Konieczna jest wytrwałość i przekonanie, że stronom 
uda się wypracować wspólnie najlepsze z możliwych rozwiązań. Społeczeń-
stwo trzeba traktować uczciwie i poważnie. Manipulacja jest rozwiązaniem 
pozornym i na krótka metę. 

Obserwowany w skali świata rozwój rozmaitych form partycypacji, zwłasz-
cza w krajach przodujących w sensie gospodarczym, prowadzi do wniosku, że 
jest to kierunek, którego nie da się uniknąć. Kłopoty, z jakimi borykamy się  
w Polsce są w wielu aspektach podobne do tych, z którymi zmagają się władze 
i interesariusze w skali globu. Niekiedy nie doceniamy faktu, że procesy party-
cypacyjne wymagają środków finansowych i czasu. Znane są przypadki, kiedy 
partycypację udaje się przeprowadzić szybko, np. w ciągu kilku miesięcy, ale 
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na ogół procesy te trwają dłużej i tym lepiej się udają, im wcześniej się je za-
cznie. Czasami do wypracowania dobrego rozwiązania potrzeba kilku lat lub, 
w przypadkach wyjątkowo złożonych – nawet kilkunastu. Finansowe nakłady 
na partycypację też nie są małe, ale statystyki dowodzą, że zyski wynikające  
z uniknięcia konfliktów są znacznie większe103. 

Konflikty przestrzenne były, są i będą. Analiza przyczyn, przebiegu i kon-
sekwencji pozwala jednak lepiej nimi zarządzać.

103 Z doświadczeń mającej długoletnią praktykę, brytyjskiej organizacji Groundwork wynika, że 
finansowe nakłady na partycypację oscylują przeważnie w granicach 8-12% kosztów projektu. 
Nie jest to wiele, jeśli weźmie się pod uwagę, jakie korzyści partycypacja za sobą niesie. Każde 100 
GPB zainwestowanych w partycypację przynosi co najmniej 500 GPG zysku. Informacje uzyskane 
w ramach wywiadu przeprowadzone w Groudwork w Londynie. A
.8

., 
B.
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Fundacja Partnerstwo dla Środowiska od 1997 r. pomaga mieszkańcom 
ponad 20 regionów Polski zmieniać swoje otoczenie – rozwijać współpracę 
lokalną, przedsiębiorczość i szacunek dla środowiska naturalnego. Wspólnie  
z ponad 600 partnerami z Polski (organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje 
samorządowe, przedsiębiorstwa), realizuje sześć długoletnich programów, 
które wprowadzają zasady zrównoważonego rozwoju w codzienne życie Po-
laków: Grupy Partnerskie, Zielone Szlaki – Greenways, Szkoły dla Ekorozwoju, 
Czysty Biznes, Ekomuzea, Marka Lokalna. Programy Fundacji są nieustannie 
rozwijane zgodnie z lokalnymi potrzebami. Działania te obejmują m.in. po-
moc finansową, doradczą, szkoleniową, tworzenie sieci współpracy, certyfika-
cję środowiskową, proponowanie innowacyjnych rozwiązań i upowszechnia-
nie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych dla środowiska. 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w ramach realizowanych progra-
mów, przyznaje certyfikaty środowiskowe: Zielona Flaga, Przyjazny Rowerom,  
Czysta Turystyka, Zielone Biuro.

Więcej informacji na www.fpds.pl
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