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Brak współpracy między podmiotami zaangażowanymi
w zarządzanie zielenią jest jedną z podstawowych barier dla
zazieleniania miast, przekłada się też na konflikty w tym
obszarze. Współpracę można jednak z powodzeniem
realizować również w polskich warunkach, a jej inspirujące
przykłady oraz korzyści płynące ze współdziałania
przedstawiamy na łamach poradnika, którego genezę
i charakter prezentujemy w niniejszym rozdziale.
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środowisko przyrodnicze w mieście; współzarządzanie;
współpraca międzysektorowa; współpraca między miastami

Dlaczego warto współpracować?



Wprowadzenie
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Główny bohater filmu Davida Lyncha Prosta historia, Alvin Straight, opowiada: „Gdy moje dzieci były
małe, mieliśmy pewną zabawę. Dawałem każdemu
patyk. Jeden dla każdego. I mówiłem: »Złamcie
je«. One to robiły, to było łatwe. Wtedy mówiłem:
»Złączcie patyki razem i spróbujcie złamać«. Nie
potrafiły. Wtedy mówiłem: »To jest właśnie rodzina«”. Choć definiował rodzinę, równie właściwe
byłoby użycie powyższej metafory do przedstawienia korzyści płynących ze współpracy różnych osób,
podmiotów i instytucji w określonej sprawie. Tak
właśnie podchodzimy do tematu międzysektorowej
współpracy na rzecz zarządzania zielenią w mieście
(rysunek 1).
Współpraca pozwala na uzyskiwanie lepszych
rezultatów oraz efektywniejszą realizację wyznaczonych celów. Wspólnie szybciej uczymy się, unikamy błędów, osiągamy efekt synergii i zwiększamy
skuteczność naszych działań. Mówiąc o zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym w mieście, nie
sposób lekceważyć potencjalnie wysokiego kosztu

zaniechania współpracy. Nie tylko koszt realizacji
poszczególnych zadań może być większy, zwłaszcza w długim okresie (ważny interes publiczny), ale
może się okazać, że grupy, których postulaty nie zostaną wysłuchane, sięgną po władzę i zastąpią tych,
którzy dziś próbują podejmować decyzje samodzielnie (co z kolei może być istotne również z osobistego
punktu widzenia obecnych decydentów).
Fundacja Sendzimira już od dziesięciu lat angażuje się w sprawy dotyczące zarządzania zielenią
w polskich miastach. Zebrane w tym czasie doświadczenia i obserwacje zaowocowały inicjatywą,
w ramach której przygotowaliśmy niniejszy poradnik. Ta inicjatywa, czyli projekt „Międzysektorowa
współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”,
szczegółowo opisany na końcu rozdziału jako studium przypadku 1.1, miała odpowiedzieć na zidentyfikowane przez nas problemy.
Kwestię braku współpracy interesariuszy związanych z zarządzaniem środowiskiem przyrodniczym
w polskich miastach podejmowaliśmy już na łamach
naszych poradników, widząc w jej rozwiązaniu podstawową szansę na poprawę sytuacji (por. zwłaszcza:

Rysunek 1. Ochrona przyrody w mieście to troska wielu środowisk, okazja do tworzenia międzysektorowych
partnerstw oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego
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Kronenberg, 2012; Pawłowska, 2012; Jakubowski,
2013; Krauze i Wagner, 2014). Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Fundację Sendzimira
(Kronenberg, 2012), brak współdziałania między
ekspertami z różnych dziedzin, a nawet poszczególnymi jednostkami administracyjnymi, jest jedną
z istotnych barier dla zachowania drzew w polskich
miastach.
Biorąc udział w licznych projektach badawczych,
a także stale współpracując z podmiotami zarządzającymi środowiskiem przyrodniczym w polskich
miastach, dowiadywaliśmy się więcej na temat problemów związanych z wykorzystywaniem różnych
systemów danych, często niespójnych i bardzo niedoskonałych (Feltynowski i in., 2018).
Szczegółowo przyjrzeliśmy się także temu,
w jakim stopniu w wybranych polskich miastach
wykorzystywany jest potencjał współpracy między
różnymi grupami interesariuszy zaangażowanymi
w sprawy zarządzania zielenią, reprezentującymi
różne sektory, a nawet różne instytucje w ramach
danych sektorów (Kronenberg i in., 2016). To, czego
się dowiedzieliśmy w naukowy sposób, potwierdziło
nasze obawy – poszczególni interesariusze wykorzystują potencjał sieci współpracy w niewielkim
stopniu. Innymi słowy, jest on po prostu marnowany! Wraz z nim wszystkie korzyści płynące ze
współdziałania. Nasze badania pozwoliły stwierdzić
zwłaszcza ograniczoną wolę administracji publicznej
do współpracy z przedstawicielami innych sektorów.
W niedostatkach międzysektorowej współpracy upatrujemy przyczyn zbyt powolnego upowszechniania
się w polskich miastach koncepcji od lat z powodzeniem stosowanych i promowanych do rozwiązywania
problemów miast w krajach wyżej rozwiniętych, takich jak usługi ekosystemów, zielona infrastruktura
czy rozwiązania oparte na naturze (Kronenberg i in.,
2017) (rysunek 2).
Wynikami tych analiz dzieliliśmy się z interesariuszami w czasie licznych warsztatów, konsultacji
społecznych, konferencji, a także na łamach publikacji naukowych. Ostatecznie postanowiliśmy
przyczynić się do poprawy opisanej sytuacji poprzez
realizację projektu promującego ideę międzysektorowej współpracy na rzecz zieleni, a także poprzez
przygotowanie inspirujących, jak sądzimy, tekstów,
zebranych na łamach niniejszego poradnika.

Inspiracje
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Choć geneza poradnika związana jest z wyzwaniami, to jednak w serii wydawniczej „Zrównoważony Rozwój – Zastosowania” konsekwentnie
koncentrujemy się na rozwiązaniach. Chcemy, aby
nasze poradniki mogły stanowić źródło inspiracji
i – wbrew obiegowej opinii – pokazywały, że środowiskiem przyrodniczym w miastach „da się” zarządzać efektywniej i skuteczniej. Idea ta przyświeca
zresztą wielu interesariuszom, w szczególności zaangażowanym działaczom ruchów obywatelskich.
Doskonałym przykładem dosłownego zastosowania
tego podejścia są działania grupy ADaSie, opisane
w studium przypadku 4.1.
Dlatego – choć o przykładach braku współpracy,
ignorowania uwag społeczników przez administrację publiczną, lekceważenia zaleceń administracji
przez biznes, zawłaszczania zadań publicznych
przez wykonawców bliskich samorządowcom i innych tego typu problemach moglibyśmy zapewne
napisać więcej i łatwiej – pozostaliśmy wierni naszej
oryginalnej wizji promowania rozwiązań. Nie poddaliśmy się sugestiom autorów, którzy deklarowali
gotowość przygotowania obszernych tekstów, dotyczących problemów i barier w budowaniu partnerstw albo przypadków nieudanej współpracy. Było
to o tyle łatwiejsze, że coraz więcej jest pozytywnych
zmian i dobrych praktyk, które stanowią wartościowy materiał do opisania w poradniku.
Nasze omówienie rozwiązań rozpoczynamy od
przykładów angażowania przez samorządowców
różnych grup interesariuszy i włączania ich w procesy podejmowania decyzji dotyczących zarządzania
terenami zieleni oraz skutecznego łączenia współpracy z wykorzystywaniem dostępnych narzędzi
prawnych (rozdział 2). Istotnie, od czasu powołania
pierwszego w Polsce Zarządu Zieleni Miejskiej we
Wrocławiu w 2000 r., wiele się zmieniło w kwestii
zarządzania terenami zieleni, a odpowiedzialne
za te kwestie instytucje posiadają coraz szersze
i bardziej uporządkowane kompetencje oraz coraz silniejszą pozycję w strukturach samorządowych (studia przypadku 2.1 i 2.2). Pojawiają się
też przykłady wykorzystania zielonych zamówień
publicznych dla wprowadzania innowacyjnych rozwiązań wspierających utrzymanie terenów zieleni,
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Rysunek 2. W Krakowie na niespotykaną dotąd skalę inwestuje się w zieleń miejską, rewitalizuje się istniejące
parki, tworzy nowe w różnorodnej formie i stylu. Tego typu działania potwierdzają fakt, że w polskich miastach
rośnie zrozumienie dla usług ekosystemów, zarządzanie zielenią miejską jest traktowane coraz poważniej
i bardziej profesjonalnie, tworzą się międzysektorowe partnerstwa działające aktywnie i skutecznie na rzecz
zieleni

a nawet zakładanie nowych (rozdział 3). Okazuje
się, że na poziomie zamówień publicznych można
wyeliminować uciążliwe dla użytkowników i przede
wszystkim dla przyrody rozwiązania, takie jak powszechnie używane w terenach zieleni dmuchawy,
jednocześnie wspierając rozwiązania korzystne, takie jak najwyższej jakości materiał do nasadzeń czy
wysokie standardy utrzymania posadzonych drzew
(studia przypadku 3.1 i 3.2).
Istnieją przykłady społecznie wykonanych ekspertyz przyrodniczych w parku Skaryszewskim
i parku Pole Mokotowskie w Warszawie, dzięki
którym przedstawiciele samorządów – po pierwszej konsternacji – dostrzegli potencjał związany
ze współpracą i zaczęli ją formalizować na potrzeby
podejmowania lepszych decyzji. Inny inspirujący
przykład z Warszawy dotyczy zakładania naturalnych ogrodów do zabawy, które na zlecenie Zarządu
Zieleni m.st. Warszawy tworzyła organizacja pozarządowa w formie szeroko zakrojonej współpracy,
w którą włączeni byli sami najmłodsi uczestnicy

(rysunek 3). Takich przypadków współdziałania jest
oczywiście coraz więcej, dotyczą zarówno włączania
w proces podejmowania decyzji dotyczących zieleni
indywidualnych mieszkańców i grup nieformalnych
(rozdział 4), jak i organizacji pozarządowych (rozdział 5). Mieszkańcy mogą wspomagać działania
samorządów nie tylko angażując się w oddolne zazielenianie, ale także biorąc udział w akcjach inicjowanych przez samorządy, które są skierowane
na wykorzystanie ich energii. Możemy też mówić
o współpracy między różnymi grupami mieszkańców, reprezentującymi odmienne interesy (studia
przypadku 4.1 i 4.2). Organizacje pozarządowe
mogą natomiast wspomagać samorządy w realizacji
zadań publicznych oraz pomagać w pozyskiwaniu
środków finansowych, są też naturalnymi pośrednikami między samorządem a społeczeństwem
i biznesem (studia przypadku 5.1 i 5.2).
Aby wykorzystać i ukierunkować energię
mieszkańców, potrzeba odpowiedniej komunikacji
oraz tworzenia możliwości współpracy i wspólnego
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Rysunek 3. W projektowanie terenów zieleni i zarządzanie nimi powinny być włączane różne grupy
użytkowników, w tym – tak jak w przypadku naturalnych ogrodów do zabawy zakładanych w Warszawie
przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy – najmłodsi

działania. Komunikacja może być wspomagana stosownymi standardami (rozdział 6), a dziś w szczególności narzędziami internetowymi (rozdział 7).
Istnieje duży potencjał połączenia sił samorządów
i strony społecznej dla usprawnienia komunikacji, która jest szczególnie ważnym tematem dla
Fundacji Sendzimira – sami przecież prowadzimy
różne procesy konsultacyjne i tworzymy narzędzia
wspierające komunikację i partycypację z flagowym
przykładem platformy softGIS „Licz na zieleń”
(Fundacja Sendzimira, 2014). Oczywiście takich
narzędzi i zajmujących się tą tematyką organizacji
jest wiele (studia przypadku 6.1 i 6.2), pojawiają
się też pierwsze polskie przykłady wspomagania
procesów podejmowania decyzji dotyczących
zieleni dzięki narzędziom internetowym (studia
przypadku 7.1 i 7.2). Bardzo powszechnym i konkretnym sposobem wykorzystania wiedzy i energii mieszkańców są też budżety partycypacyjne
(rozdział 8, rysunek 3). Dostrzegając potencjał
tego narzędzia, miasta aktywnie promują je wśród
mieszkańców, pojawiają się także specjalne budżety


partycypacyjne poświęcone tylko sprawom zieleni
(studia przypadku 8.1 i 8.2).
Mówiąc o współpracy międzysektorowej, nie
można pomijać biznesu. Choć może się wydawać,
że przedsiębiorcy ograniczają się do przestrzegania prawa, a nierzadko nawet starają się je omijać,
zwłaszcza w sprawach takich jak ochrona drzew
czy zieleni w ogóle, to jednak jest wiele przykładów pokazujących ich twórczą rolę i otwartość na
współpracę. I nie chodzi tu tylko o flagowe przedsięwzięcia wielkiego biznesu dbającego o swój
wizerunek i bezpośrednie otoczenie własnych biurowców, ale też o mrówczą współpracę dotyczącą
zieleni na terenach publicznych, przedstawianej
często i niesłusznie jako kolidująca z podziemną
infrastrukturą (rozdziały 9 i 10). Problem szeroko
omawianego, a często wręcz budzącego zbędne
kontrowersje, konfliktu między drzewami a podziemną infrastrukturą pokazuje, że potrzebne są
systemowe rozwiązania, wymuszające pogodzenie dominującej w miastach szarej infrastruktury
z błękitno-zieloną (studia przypadku 9.1 i 9.2).
Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 6, 2018
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Rysunek 4. „Zielone” projekty stanowią coraz bardziej znaczący element budżetów partycypacyjnych, wiele
miast - jak Łódź - tworzy wręcz oddzielne zielone budżety partycypacyjne

Angażowanie przedsiębiorców do aktywności na
rzecz zieleni może przyjąć wiele form, ale kluczowa
jest wymiana doświadczeń i wola współpracy (studia
przypadku 10.1–10.3).
Być może, na pierwszy rzut oka, współpraca
nie zawsze jest ewidentna w omawianych przez
nas przykładach. Niekiedy może się wydawać, że
mówimy o działaniach jednego sektora, podejmowanych z jego inicjatywy i w jego własnym zakresie.
Jednak jeśli się im głębiej przyjrzeć, to wszystkie te
przykłady pokazują znaczenie współpracy. Największe sukcesy przynoszą bowiem wspólne działania,
wspólnie wyznaczone cele i standardy, ponieważ
dzięki temu procesowi wszyscy czują, że ich interesy
zostały uwzględnione, a żadna ze stron nie wywiera
dominującego wpływu na podejmowane decyzje.
Oczywiście samorządy nie powinny bać się przejmowania odpowiedzialności i inicjatywy, jak choćby
w przypadku wytyczania nowych standardów, wymagających od biznesu czy od samych samorządowców znacznie więcej ponad to, co dotychczas
przyjmowano za normę. To, że poprawa sytuacji
zieleni w polskich miastach jest potrzebna, stało się

już ewidentne. To, że współpraca międzysektorowa
jest niezbędna dla poprawy sytuacji zieleni w miastach, również wydaje się oczywiste. Ta oczywistość
wynika też m.in. z samego pojęcia błękitno-zielonej
infrastruktury, które podkreśla połączenia między
jej elementami, spójność systemu, ale też jednoznacznie wskazuje na konieczność współpracy przy
jej realizacji.

Od lokalnej współpracy
międzysektorowej do współpracy
między miastami
Zanim przejdziemy do szczegółowego omówienia
zasygnalizowanych powyżej wątków, chcemy zwrócić uwagę na szerszy kontekst współpracy na rzecz
zieleni w miastach – współpracę między miastami.
Mówiąc o inspiracjach, nie sposób pominąć kluczowego aspektu uczenia się od siebie nawzajem.
Celem projektu Fundacji Sendzimira było wspomożenie tego procesu, ale przecież taka wymiana
doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów,
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wypracowywanie wspólnych standardów zachodzi
też z inicjatywy własnej miast (por. studium przypadku 1.2).
Tak rozumiana współpraca może ułatwić działania wszystkim stronom. Poznanie wspólnych
potrzeb, obaw i celów może skrócić wiele ścieżek
proceduralnych. Dodatkową korzyścią z rozmów
jest minimalizowanie porażek, unikanie powielania tych samych błędów, a w rezultacie znacznie
szybsze i prostsze osiąganie wyznaczonego celu.
Dlatego ważne jest, aby dzielić się również informacjami o niepowodzeniach, dzięki którym inni
z jednej strony mogą ich uniknąć, a z drugiej wesprzeć nas w rozwiązaniu problemu. Tymczasem brak
współpracy przyczynia się często do podejmowania
zbędnych działań kończących się niepowodzeniem,
którego dzięki wymianie doświadczeń miasta mogłyby uniknąć. Brak kooperacji to również wiele
nieporozumień, narastających konfliktów, a w rezultacie tworzenie niesprzyjającej do sukcesu atmosfery.
Wymiana doświadczeń oraz współpraca między miastami może mieć różne cele, w zależności
od potrzeb danych jednostek lub obszarów tematycznych. Potrzebna jest wymiana doświadczeń
dotycząca aspektów formalno-prawnych oraz
wprowadzania rozporządzeń (np. jakie kwestie
warto porządkować rozporządzeniem prezydenta
miasta); dobrego formułowania i przeprowadzania
przetargów oraz zapytań ofertowych; wprowadzania
standardów w zakresie poszczególnych aspektów
zieleni miejskiej itp. Są to bardzo obszerne zagadnienia, z którymi jednostki zarządzające zielenią
mają do czynienia na co dzień, a które mimo to
stwarzają niejednokrotnie duże trudności. Współpraca na tej płaszczyźnie między miastami pozwoli
uniknąć chociażby luk w zapisach prawnych przy
tworzonych przetargach oraz poprawi jakość zapytań, co w rezultacie przełoży się na wybór lepszych
wykonawców, a co za tym idzie – na otrzymanie
usługi o wysokim standardzie. Bardzo wiele korzyści daje wymiana doświadczeń obejmujących
wprowadzanie standardów związanych z jakością
1
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i utrzymaniem zieleni w miastach. Rozmowy między jednostkami o zapisach, które się sprawdzają
w istniejących już standardach, o wprowadzanych
przez miasta innowacyjnych rozwiązaniach, mogą
mieć korzystne przełożenie na doskonalenie tych
dokumentów oraz tworzenie ich od podstaw w miastach, w których jeszcze nie funkcjonują. Tematem
rozmów mogą też być doświadczenia we współpracy
ze stroną społeczną czy biznesem, w szczególności
z gestorami sieci infrastrukturalnych.
Najważniejszym miejscem dla wymiany doświadczeń między miastami są różnego rodzaju
stowarzyszenia i unie (np. Związek Miast Polskich,
Unia Metropolii Polskich). W ich ramach niejednokrotnie funkcjonują specjalne komisje zajmujące się
tematyką zieleni, czy szerzej: ochrony środowiska,
ich przedstawiciele spotykają się na poświęconych
wybranym tematom konferencjach i warsztatach,
wypracowują wspólne stanowiska. W ramach takich organizacji istnieje też możliwość rozwijania
uniwersalnych standardów i konsultowania rozwiązań. Nawet jeśli niektóre z nich wydają się zbyt
duże i zróżnicowane, by rozwiązywać konkretne
problemy, to jednak mogą pomóc w rozpoznaniu
sytuacji i nadaniu sprawom zieleni szczególnie mocnego, strategicznego wydźwięku1.
Na poziomie bardziej lokalnym funkcjonują stowarzyszenia metropolitalne, które zrzeszają miasta duże z leżącymi blisko nich innymi miastami
i gminami. Ich działania koncentrują się głównie na
budowie potencjału i rozwoju gospodarczym gmin,
poprzez pozyskiwanie funduszy i dotacji krajowych
oraz unijnych na zmniejszenie emisyjności, poprawę
gospodarki odpadami, transportu, kształcenia itp.
Choć dotychczas nie poruszały one tematyki terenów zieleni (poza pośrednimi odniesieniami do
zieleni i terenów cennych przyrodniczo pod kątem
rozwoju turystyki), to temat ten wydaje się bardzo
perspektywiczny. W Unii Europejskiej temat zielonej infrastruktury jest bardzo często przedmiotem
dyskusji właśnie w odniesieniu do szczebla metropolitalnego, na styku miasta i terenów podmiejskich,

	W kontekście dzielenia się dobrymi przykładami warto zwrócić uwagę na bazę dobrych praktyk, będącą wspólnym przedsięwzięciem
Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich. Zawiera ona liczne przykłady dotyczące usług
społecznych i technicznych, rozwoju instytucjonalnego, efektywności energetycznej, współpracy pomiędzy jednostkami samorządu
terytorialnego, pomiędzy tymi jednostkami a organizacjami pozarządowymi oraz dialogu społecznego <www.dobrepraktyki.pl>.
W tej i innych podobnych bazach warto uwzględnić również przykłady dotyczące zieleni i środowiska przyrodniczego.
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co oczywiście związane jest z planowaniem przestrzennym i kontrolą procesu rozlewania się miast.
Istnieją wreszcie organizacje o ściśle ukierunkowanym profilu działania. Przykładem może być
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités,
organizacja pozarządowa współpracująca z samorządami lokalnymi na rzecz kształtowania lokalnej
polityki energetycznej. Wśród jej licznych przedsięwzięć można znaleźć projekty bezpośrednio
związane z zielenią miejską, jak np. „Ślad wodny
jako narzędzie edukacji, integracji oraz podejmowania inicjatyw na rzecz ochrony zasobów wodnych
w miastach” (realizowany do 2020 r.) czy „Ogród
nad głową – czyli szwajcarskie »zielone dachy«
i »żyjące ściany« modelem i inspiracją dla innowacyjnych działań polskich samorządów (gmin)
na rzecz oszczędności energii i ochrony klimatu”
(zakończony w 2014 r.).
Na politykę i działania miast wpływ mają oczywiście też działania odgórne, rządowe. Dyskusje wokół dokumentów rządowych, np. przyjętej w 2015 r.
Krajowej Polityki Miejskiej, stanowią kolejną okazję
do wymiany doświadczeń i planowania ambitnych
zadań. Z kolei Partnerska Inicjatywa Miast, projekt realizowany przez Ministerstwo Inwestycji
i Rozwoju, jest odpowiedzią na potrzebę zwiększenia komplementarności polityk mających wpływ
na rozwój obszarów miejskich oraz wzmacniania
współpracy i wymiany wiedzy między miastami
różnej wielkości i na różnych szczeblach zarządzania. Obowiązkowym wątkiem do poruszenia
w ramach funkcjonujących w efekcie tego projektu
sieci tematycznych zajmujących się rewitalizacją,
mobilnością miejską i ochroną powietrza powinny
być sprawy błękitno-zielonej infrastruktury. Wydaje
się, że wprowadzenie tematyki zieleni (i wody) horyzontalnie do działań różnych sieci tematycznych
byłoby lepszym rozwiązaniem niż tworzenie nowej
sieci (a takie są planowane – w zakresie zrównoważonego użytkowania przestrzeni i rozwiązań
opartych na naturze).
W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć
o wydarzeniach i czasopismach branżowych, na forum których można również znaleźć wiele odniesień do współpracy na rzecz zieleni i inspirujących

przykładów. Widzimy zresztą duży potencjał do
utworzenia specjalnego forum wymiany doświadczeń ściśle w zakresie zarządzania terenami zieleni
w miastach. Taką funkcję – z sukcesem – spełnił
nasz projekt „Międzysektorowa współpraca na rzecz
zieleni w polskich miastach”.

Zakończenie
Nasz poradnik w praktyce pokazuje potencjał
współpracy międzysektorowej. Autorzy reprezentują wszystkie sektory zaangażowane w sprawy
zieleni w miastach: publiczny, prywatny i obywatelski; w tym lokalne władze samorządowe, powołane
przez te władze komórki w praktyce odpowiedzialne
za zarządzanie zielenią, organizacje pozarządowe,
instytucje naukowe i biznes. Przez współpracę międzysektorową rozumiemy działania prowadzone
wspólnie przynajmniej przez dwie grupy interesariuszy. W poradniku zebraliśmy międzysektorową
wiedzę i doświadczenia, w tym dotyczące trudności,
co zwiększa potencjał praktycznego wykorzystania
podanych informacji i opisanych przykładów.
Poradnik podzieliliśmy na trzy części, odnoszące
się do współpracy w obrębie sektora publicznego,
a także partnerstwa sektora publicznego i społeczeństwa oraz biznesu. Podział ten ma na celu
ułatwienie korzystania z poradnika – umożliwia
zapoznanie się z wybranymi treściami bez konieczności czytania całości. Oczywiście podział ten ma
tylko ogólny charakter, ponieważ każdy z wymienionych obszarów może obejmować współpracę
z innymi sektorami.
Wszystkie rozdziały opisane są słowami kluczowymi, które – poza ich typową rolą sygnalizowania
najważniejszych wątków w tekście – wskazują, z kim
w danym kontekście samorząd może współpracować.
Struktura niniejszego poradnika nawiązuje do
tej, która sprawdziła się w naszym podręczniku
zrównoważonego rozwoju (Kronenberg i Bergier,
2010). Każdy rozdział ilustrowany jest rozbudowanymi przykładami, studiami przypadku. Dodatkowo
w rozdziałach uwzględniliśmy ramki opisujące pomniejsze przykłady i konkretne narzędzia.
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STUDIUM PRZYPADKU 1.1

Projekt Fundacji Sendzimira „Międzysektorowa
współpraca na rzecz zieleni w polskich
miastach”
Katarzyna Biejat
Fundacja Sendzimira

W latach 2017–2019 Fundacja Sendzimira realizowała projekt „Międzysektorowa współpraca
na rzecz zieleni w polskich miastach”2, w ramach
którego przygotowaliśmy niniejszy poradnik. Jego
głównym celem było zainicjowanie i rozwój dialogu
oraz wymiany doświadczeń na temat zarządzania
zielenią, prowadzących do trwałej i partnerskiej
międzysektorowej współpracy na rzecz rozwoju zieleni w miastach. Projekt realizowany był z pięcioma
miastami partnerskimi: Krakowem, Wrocławiem,
Łodzią, Jaworznem i Warszawą. Dla efektywniejszej
realizacji założonych celów do czynnego udziału
w projekcie zapraszane były również inne miasta
i samorządy.
Ze względu na skomplikowaną strukturę zarządzania miastami oraz złożone uwarunkowania
własnościowe, działania projektu kierowane były
przede wszystkim do różnych jednostek miejskich,
które w ramach swoich kompetencji zarządzają zielenią, w szczególności do zarządów zieleni miejskiej,
wydziałów ochrony środowiska, zarządów gospodarowania nieruchomościami, zarządów inwestycji
miejskich itp. Projekt kierowany był również do
innych grup odbiorców: mieszkańców, aktywistów,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, których opinia oraz odbiór działań realizowanych przez
jednostki miejskie są bardzo ważne. Trzecią grupą
docelową byli przedstawiciele biznesu, architekci,
gestorzy sieci, którzy również mają wpływ na kształ-

towanie przestrzeni miejskiej, w tym zieleni. Realizacja projektu została podzielona na cztery główne
bloki tematyczne, aby adekwatnie odpowiedzieć
na potrzeby tych różnych grup. Pierwszy koncentruje się na rozwiązaniach z zakresu ochrony zieleni
w procesie inwestycyjnym, drugi dotyczy standardów ochrony drzew i zieleni miejskiej w procesach
zamówień publicznych, trzeci – włączania biznesu
w czynną ochronę zieleni miejskiej oraz alternatywnych form jej finansowania, czwarty – rozwiązań
w zakresie dostępu do informacji publicznej nt.
zieleni i dialogu z interesariuszami.
Każdy blok tematyczny rozpoczęła szczegółowa
analiza głównych wyzwań i dobrych praktyk miast
partnerskich w danym obszarze tematycznym,
przeprowadzona z wykorzystaniem pogłębionych
wywiadów. Na stronie projektu opublikowane są
raporty z tych analiz oraz wynikające z nich rekomendacje (ramka 1).
Drugim istotnym elementem projektu były
specjalistyczne warsztaty, w trakcie których przedstawiciele miast partnerskich mieli możliwość
szczegółowego przedyskutowania wybranych
zagadnień związanych z zarządzaniem zielenią.
Tematy spotkań i warsztatów, które zostały wybrane z udziałem partnerów, dotyczyły: form angażowania mieszkańców w zarządzanie zielenią,
dostępnych źródeł danych przestrzennych, standardów pielęgnacji i dostępności zieleni w mia-

	Projekt „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach” został dofinansowany z Funduszu Spójności, Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, w ramach konkursu „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych
w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów”, podtyp „Budowanie potencjału i integracja”.

2
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Rysunek 5. Schemat bloków tematycznych projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich
miastach” (oprac. Katarzyna Biejat, Karolina Maliszewska)

stach, innowacyjnych rozwiązań błękitno-zielonej
infrastruktury, możliwości wykorzystania zamówień
publicznych do ochrony zieleni w mieście.
Wypracowane rozwiązania i dobre praktyki na
kolejnym etapie poddane zostały dyskusji z przedstawicielami innych sektorów w trakcie warsztatów
międzysektorowych, które odbyły się w Łodzi, Krakowie i Wrocławiu. W trakcie tych spotkań firmy
realizujące inwestycje, projektanci i gestorzy sieci
mogli lepiej zrozumieć wymagania ze strony miast,
jak również przedyskutować ewentualne trudności
we współpracy. Poszczególne warsztaty były poświęcone konkretnym wyzwaniom, z którymi zmagają
się zaangażowane w projekt miasta, na przykład:
standardom udostępniania terenów zieleni pod
krótko- i długoterminowe dzierżawy, sadzeniu
drzew na sieciach czy ochronie drzew w trakcie
realizowania inwestycji budowlanych.
Warsztaty i szkolenia realizowane w ramach
projektu wyróżniał interaktywny charakter.


Rysunek 6. Jeden z raportów stworzonych w ramach
projektu „Międzysektorowa współpraca na rzecz
zieleni w polskich miastach”
Zrównoważony Rozwój — Zastosowania nr 6, 2018

| 17

fot. Fundacja Sendzimira

Rysunek 7. Warsztaty dotyczące wymogów prawnych zarządzania zielenią miejską oraz możliwości
wykorzystania rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury

Uczestnikom udostępniono przestrzeń na rozmowę,
wymianę doświadczeń, jak też bezpośrednie poznanie się, co odbierane było przez nich jako szczególnie wartościowe. Struktura warsztatów została
zaplanowana w sposób umożliwiający prace grupowe przedstawicieli różnych miast i jednostek,
z odpowiednim czasem na swobodniejszą wymianę
zdań i dyskusję na forum o szczegółach i niuansach różnych zagadnień (cyt. uczestnika warsztatów:
„Warsztaty umożliwiły wymianę wiedzy pomiędzy
miastami, co usprawniło dalszą współpracę, ułatwiło
komunikację i otworzyło możliwości współpracy”).
Drugim istotnym aspektem było przeprowadzenie
spotkań w różnych miastach. Dało to miastom-partnerom możliwość wchodzenia w rolę gospodarza,
a także bezpośredniego pokazania zarówno dobrych
praktyk, jak i rozwiązań, które się nie sprawdziły.

Zapewniło też wyrównane możliwości udziału
przedstawicieli z różnych miast i regionów w poszczególnych warsztatach. Jak ujął to jeden z uczestników, „spotykając się i rozmawiając, odkrywamy, że
część z nas niektóre problemy już rozwiązała, a części my możemy pomóc naszym doświadczeniem”.
Efekty warsztatów wykorzystywane były przez
miasta partnerskie przede wszystkim do rozwiązywania konkretnych problemów, były również
prezentowane w formie raportów i rekomendacji
na stronie projektu (ramka 1) oraz stanowiły podstawę specjalistycznych, ogólnodostępnych szkoleń organizowanych w ramach projektu. Szkolenia
te, realizowane w różnych formach (jednodniowe,
e-learningowe, połączone e-learningowe ze stacjonarnym), skierowane były do specjalistów zarządzających zielenią z całej Polski.
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Ramka 1. Wybrane raporty z analiz tematycznych i warsztatów
„Analiza doświadczeń miast partnerskich we wdrażaniu kryteriów środowiskowych do zamówień
publicznych” – podsumowanie rozmów z urzędnikami zajmującymi się zamówieniami publicznymi
w zarządach zieleni miejskiej, zarządzie inwestycji miejskich oraz dziale zieleni w Jaworznie, Łodzi,
Krakowie, Warszawie oraz Wrocławiu; odpowiada na pytanie, na ile te miasta wykorzystują zamówienia
publiczne w celu poprawy jakości zieleni miejskiej i jej rozwoju.
„Analiza prawna przepisów i ustaw w kontekście ochrony drzew w mieście” – analiza obowiązującego
prawa, po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody z maja 2017 r., opisuje zakres ochrony zieleni
miejskiej, możliwości i obowiązki zarządców terenu i inwestorów w tym kontekście; przybliża akty
prawne i ustawy mające znaczenie w zarządzaniu zielenią miejską; porusza zagadnienia związane
z wydawaniem decyzji o usuwaniu drzew, umocowane w obowiązującym prawie.
„Zarządzanie oraz ochrona zieleni w polskich miastach” – podsumowanie badania przeprowadzonego
w formie wywiadów swobodnych z urzędnikami zajmującymi się zarządzaniem zielenią miejską
w miastach partnerskich; odzwierciedla obecną strukturę zarządzania zielenią w tych miastach,
stosowane tam procedury oraz rozwiązania dotyczące ochrony zieleni miejskiej; identyfikuje i opisuje
najważniejsze w odczuciu urzędników bariery, utrudniające stosowanie innowacyjnych rozwiązań w tym
zakresie.
„Jak wykorzystać zamówienia publiczne do ochrony zieleni w mieście?” – raport zawiera bazę dobrych
praktyk w ramach przygotowywania przetargu i oceny ofert, wspólnie opracowaną przez uczestników
warsztatów, a także analizę przepisów regulujących te kwestie.
„Jak skutecznie wprowadzać innowacyjne rozwiązania błękitno-zielonej infrastruktury do miast?” –
raport zawiera opis wyzwań i możliwości związanych z wprowadzaniem błękitno-zielonej infrastruktury
do miast oraz wykaz przepisów prawnych w tym zakresie.
„Standardy związane z pielęgnacją i dostępnością zieleni w mieście” – raport zawiera analizę wyzwań
związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej oraz możliwości wykorzystania standardów dostępności
terenów zieleni w zarządzaniu miastem.
„Jak angażować mieszkańców i z jakich danych korzystać w zarządzaniu zielenią” – raport jest efektem
wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dwóch istotnych dla zarządzania zielenią miejską obszarach
tematycznych: partycypacji mieszkańców oraz pozyskiwania i wykorzystania danych przestrzennych.
Wszystkie powyższe raporty dostępne są na stronie projektu <www.uslugiekosystemow.pl>.
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STUDIUM PRZYPADKU 1.2

„Kraków w zieleni” jako przykład współpracy
między miastami
Aleksandra Mikolaszek
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

terenami zieleni. Utrzymanie, pielęgnacja zieleni
oraz realizacja powierzonych inwestycji wzbogacone
zostały o jeszcze jeden ważny aspekt. Inspiracją były
działania prowadzone w Łodzi i stworzony tam
program „Zielona Łódź”, którego celem jest organizowanie w parkach różnego rodzaju wydarzeń i imprez mających zachęcić mieszkańców do spędzania
wolnego czasu wśród zieleni. Niniejszy przykład
pokazuje więc znaczenie wymiany doświadczeń

fot. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej (ZZM) jako odrębna
jednostka miejska zajmująca się terenami zieleni
został powołany w Krakowie w lipcu 2015 r. Pod
jego opieką znalazły się parki, skwery, zieleńce,
zieleń w pasach drogowych i bulwary. Utworzenie
nowej struktury wymagało przede wszystkim poszukiwania nowych rozwiązań i pomysłów, których
adaptacja do krakowskich warunków pozwoliłaby
na stworzenie optymalnych narzędzi zarządzania

Rysunek 8. Wyprawy Parkobusem to okazja do odkrywania nieznanych dotąd terenów zieleni
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fot. Joanna Szwed – liderka ogrodu

między miastami, wzajemnych inspiracji i uczenia
się od siebie.
„Zielona Łódź” była impulsem do powołania
w krakowskim ZZM zespołu, który zajmowałby
się właśnie animacją wydarzeń dla mieszkańców
na terenach zieleni. Tak powstał program „Kraków w zieleni”. Parki i lasy nieodłącznie wiążą się
z odpoczynkiem i rekreacją, dlatego tak ważne jest,
zwłaszcza w dużych miastach, gdzie nie każdy ma
dostęp do zieleni, aby były dla mieszkańców atrakcyjne. W dobie konsumpcjonizmu, komputerów,
smartfonów, rzeczywistości rozszerzonej czy stale
rozbudowywanych ofert galerii handlowych spędzanie czasu na świeżym powietrzu przestaje być
dla wielu interesujące. Miasta jednak w tej kwestii
mają wiele do zaoferowania i pokazanie tego mieszkańcom stało się jednym z głównych zadań zespołu
realizującego program „Krakowa w zieleni”. Działania zostały zaplanowane jednak dużo szerzej niż
tylko animacja i ożywienie parkowych przestrzeni.
Kraków posiadał już bardzo duży potencjał w zakresie świadomego myślenia o zieleni w mieście.
Stworzenie zespołu, który stałby się łącznikiem
między mieszkańcami a instytucją, wydawało się
naturalną tego konsekwencją. „Kraków w zieleni”
oparł się więc o trzy zazębiające się pojęcia, takie jak
zabawa, edukacja oraz współdziałanie. Stworzenie
oferty skierowanych do mieszkańców bezpłatnych
wydarzeń to zachęta do spędzania czasu na łonie
przyrody. Połączenie tej oferty z edukacją przyrodniczo-ekologiczną daje możliwość zaszczepienia
troski i dbałości o dobro wspólne, jakim są miejskie
tereny zieleni. Przykładami takich działań są np. organizacja wspólnych akcji sadzenia roślin (z mieszkańcami lub uczniami krakowskich szkół), projekt
„Zatrać się w zieleni”, w ramach którego w parkach
organizowane są pikniki, bezpłatne zajęcia fitness
oraz przejażdżki Parkobusem, umożliwiającym dojazd mieszkańców jednej części miasta do parku,
znajdującego się na jego przeciwległym końcu.
Warsztaty przyrodnicze poruszające tematykę
pszczół, ogrodnictwa miejskiego czy krakowskiej
fauny i flory stanowią dopełnienie realizowanych
przedsięwzięć pod kątem edukacji.
Inicjatywy podejmowane w ramach „Krakowa
w zieleni” wspierają aktywność mieszkańców i przyczyniają się do tworzenia społeczeństwa obywa-

Rysunek 9. Najmłodszy ogród społeczny
w Krakowie – Macierzanki

telskiego, angażującego się w zmiany w swoim
najbliższym otoczeniu oraz w troskę o nie. Otworzenie się na mieszkańców to przede wszystkim
wsłuchanie się w ich potrzeby, poznanie ich. Taką
możliwość dają organizowane m.in. przez „Kraków w zieleni” konsultacje społeczne, podczas których krakowianie mogę zdecydować o charakterze
i funkcjach mającego powstać czy rewitalizowanego
miejsca (np. park Reduta, park linearny Re-kreacja, park Stacja Wisła). Działania urzędu zyskują
tym samym znacznie większą aprobatę społeczną,
a powstające miejsce – grono zadowolonych, zaangażowanych i emocjonalnie z nim związanych
użytkowników. Sposobami współdziałania oraz
aktywizacji społecznej są również zapoczątkowane
przez „Kraków w zieleni” spotkania „Co w trawie
piszczy” (por. studium przypadku 8.2) oraz wprowadzone po raz pierwszy w Polsce pakiety sponsorskie
(por. studium przypadku 10.2), których popularność
wykroczyła już poza Kraków i wzbudziła zainteresowanie innych miast.
Krakowianie cały czas pokazują, że zieleń jest
dla nich ważna, chcą mieć czynny udział w jej
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tworzeniu oraz podążają za światowymi trendami.
Przykładem jest tutaj rozwijany przez „Kraków
w zieleni” projekt ogrodów społecznych. Poszukiwanie rozwiązań i wypracowanie formy możliwej
do zastosowania w Krakowie poprzedzone było
z jednej strony spotkaniami z zainteresowanymi
mieszkańcami, z drugiej – z praktykami tematu.
Zespół skorzystał z doświadczenia Zarządu Zieleni
m.st. Warszawy, który stworzył program „Bujna
Warszawa”, poświęcony idei ogrodów społecznych. „Kraków w zieleni” był organizatorem debaty z udziałem zaproszonych ekspertów (w tym
z „Bujnej Warszawy”) oraz mieszkańców. Wnioski

ze spotkania posłużyły do opracowania wytycznych
dla projektu Krakowskich Ogrodów Społecznych.
Efektem tak wielotorowo zorganizowanych
prac „Krakowa w zieleni” jest stworzenie instytucji
otwartej na mieszkańców i wsłuchującej się w ich
potrzeby. Działania prowadzone w ramach ZZM
przyczyniły się do pozytywnej oceny jednostki
wśród mieszkańców, którzy za jej pośrednictwem
chcą realizować własne pomysły dotyczące zieleni
w swoim mieście. Sukces ten nie byłby możliwy
bez inspiracji i współpracy z osobami i zespołami realizującymi podobne zadania w innych
miastach.
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