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1. Poglądy na partycypację społeczną w planowaniu
przestrzennym Andrzeja Jędraszki –
rozważny sceptycyzm
W książce pt. „Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi
i bezdroża regulacji ustawowych”, uznawanej za bardzo ważną w środowiskach polskich planistów przestrzennych, niekwestionowany autorytet tych
środowisk Andrzej Jędraszko nie pominął kwestii partycypacji społecznej
w planowaniu przestrzennym. Patrzył na nią z ciekawego punktu obserwacyjnego, do którego doprowadziło go jego obfitujące w zasadnicze wybory
życie. Porównując system planowania przestrzennego Polski i Niemiec
(A. Jędraszko osiadł w Stuttgarcie po wieloletniej pracy w placówkach
planistycznych wielu krajów) A. Jędraszko opisuje cztery „ścieżki” udziału
obywateli, przyjęte w niemieckim planowaniu przestrzennym i stwierdza:
„Tego typu demokratyczne procedury są oczywiście chwalebne. Nasuwa
się tu jednak uwaga, że może sobie na nie pozwolić raczej państwo, w którym „wszystko” już zostało zbudowane, a podejmowane inwestycje mają
charakter udoskonaleń czy modernizacji. To „wszystko” zostało zresztą
wzniesione znacznie wcześniej, gdy prawa obywateli nie były respektowane
w takim zakresie, jak ma to miejsce dzisiaj. Powstaje zatem pytanie, czy
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podobne zasady i procedury leżą we wspólnym interesie obywateli państwa,
w którym to „wszystko” trzeba dopiero zbudować?”1.
Uzasadnienie i konkretyzację powyższej opinii i zawartej w niej
wątpliwości umieszcza A. Jędraszko pod koniec cytowanej tu książki.
Udział obywateli w procesach planowania i zagospodarowania w Polsce
ma według A. Jędraszki „ … zasadniczy wpływ na długość procesów
inwestycyjnych i jest szczególnie trudny ze względu na polską specyfikę,
polegającą na odreagowywaniu 45 lat negacji przez władze państwowe
prawa własności. Stąd wszelkie próby nawet niewielkiego ograniczenia
obecnego absolutyzmu rozumienia tego prawa natrafiają na opór. Ma to
miejsce, gdy w Polsce brakuje „wszystkiego”, a kraj stoi dopiero przed początkiem budowy podstawowych struktur zagospodarowania – za pomocą
środków Unii Europejskiej. Efektywne wykorzystanie tych możliwości
wymaga usprawnienia procesów inwestycyjnych, w których zasadniczą
przeszkodą jest interpretacja zakresu prawa obywateli. Problem ten jest
niechętnie ujawniany przez polityków i administrację. Bowiem nie sam
proces planowania (zajmuje on zwykle 20-25% czasu niezbędnego dla
przygotowania inwestycji), lecz właśnie obecna interpretacja prawa własności jest zasadniczym hamulcem procesu inwestycyjnego”2.
W stosowaniu w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
„chwalebnie demokratycznych procedur” udziału obywateli czołowego
polskiego urbanistę interesowały przede wszystkim trzy sprawy, które:
1) nie stanowiłyby przeszkody w procesach inwestycyjnych potrzebnych
w stosunkowo zacofanym kraju, jakim jest Polska;
2) nie stanowiłyby bariery dla sprawności procesu planowania przestrzennego i realizacji zagospodarowania przestrzennego;
3) nie torpedowałyby realizacji interesu publicznego (wartości wspólnych),
które polskie planowanie przestrzenne powinno realizować jako priorytetowe (biorąc za wzór niemieckie prawo planowania przestrzennego
i praktyki niemieckiego gospodarowania przestrzenią).
Postulaty Jędraszki wynikały z jego głębokiej znajomości polskiego
systemu planowania przestrzennego, opartej na możliwości, jaką – jak mało
kto inny – Jędraszko posiadał: możliwości porównania polskiego systemu
planowania przestrzennego ze standardami zachodnimi.
W poglądzie A. Jędraszki na partycypację społeczną w planowaniu
przestrzennym uderza to, że nie jest ona traktowana jako wartość ważna
1

2

A. Jędraszko: Zagospodarowanie przestrzenne w Polsce – drogi i bezdroża regulacji
ustawowych. Unia Metropolii Polskich, Warszawa 2005, str. 307
A. Jędraszko … op. cit. str. 427
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sama w sobie. Jest traktowana tylko jako funkcjonalna wobec innych systemowych wartości planowania przestrzennego. Ta optyka się sprawdza,
jeśli chodzi o takie cele (wartości systemu), jak sprawność planowania
przestrzennego i unikanie utrudnień w procesach inwestycyjnych (których
Polska tak bardzo przecież potrzebuje). Już jednak „dyscyplinowanie” przez
A. Jędraszkę partycypacji społecznej na rzecz jej podległości wartościom
dobra publicznego jest w Polsce o wiele bardziej skomplikowane. W kulturze prawnej Niemiec wartości dobra publicznego są w miarę wyraźnie
określone i zdyscyplinowane społeczeństwo niemieckie na ogół je respektuje. W Polsce wartości dobra publicznego są wskazywane w podstawowych
ustrojowych aktach prawnych. Jednak jeśli chodzi o ich konkretyzacje na
dolnych szczeblach systemu planowania i gospodarowania przestrzenią,
lokalne władze publiczne słabo sobie z tym radzą. Jednym z powodów
tego jest nie tylko nadmiar prywatnych interesów roszczonych w procesie
planowania przestrzennego (na co zwraca uwagę A. Jędraszko), ale również nikłe umiejętności polskich władz i administracji szczebla lokalnego
w godzeniu tych interesów z interesem publicznym, na co A. Jędraszko
nie zwraca uwagi.
Brakuje umiejętności polskich samorządowych władz lokalnych
w uzgadnianiu lokalnego interesu publicznego z występującymi na tym
poziomie interesami prywatnymi (dotyczącymi przede wszystkim praw
własności gruntów). Przejawia się to m.in. w unikaniu przez te władze
autentycznej dyskusji publicznej nad planami zagospodarowania przestrzennego, w niestosowaniu innych, poza nakazaną w ustawie, form
konsultacji, a zwłaszcza w niestosowaniu form konsultacji deliberatywnej,
w słabych umiejętnościach negocjacyjnych i w słabym stosowaniu ofert
rekompensujących przez władze. A są to przecież techniki uprawiania
i pobudzania partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, bez
których wprowadzenia lokalna administracja będzie, tak jak dotychczas,
interpretować interes publiczny „po swojemu”, ulegając presji prywatnych
inwestorów, po cichu, w sposób generujący konflikty społeczne lub, co
najwyżej, wywołujący partycypację żywiołową.
W obrębie jednej z niemieckich legalnych „ścieżek” partycypacji
społecznej, odnoszącej się do projektów wielkich inwestycji, mieszkańcy
Stuttgartu zgłosili 60 tysięcy zastrzeżeń do projektu przedłużenia pasa
startowego stuttgarckiego lotniska, co opóźniło jego budowę o 20 lat.
Jędraszko bardzo obawia się takich lawinowych roszczeń obywateli
w Polsce. Z pewnością opóźniłoby one tak potrzebne Polsce inwestycje.
Nie zastanawia się jednak, czy nie jest już za późno na wstrzymanie
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kryjącej się za ewentualnymi roszczeniami fali rosnącej podmiotowości polskich obywateli, których prawa podmiotowe tłumiono brutalnie
w okresie PRL.
Z innej perspektywy patrzą na partycypację społeczną w planowaniu
przestrzennym dwaj inni polscy urbaniści, którzy swoje poglądy opierają
na długiej praktyce zawodowej we Francji i w Niemczech. Są to Krzysztof
Skalski i Andreas Billert. Oprócz tego, że poprzez swoje liczne krajowe
publikacje zaszczepili oni w polskim myśleniu o planowaniu przestrzennym nowe idee, obaj angażowali się w Polsce w ważną działalność organizatorską w stosunkowo nietypowych w Polsce dziedzinach (K. Skalski
jest współorganizatorem stowarzyszenia Forum Rewitalizacji; A. Billert
przez pewien okres był ekspertem rządu niemieckiego w kontaktach
z polskim byłym Urzędem Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, współpracuje
też z polsko-niemieckim uniwersytetem Viadrina, był również konsultantem poznańskiego Miejskiego Programu Rewitalizacji). K. Skalski
stosunkowo długo pracował we Francji w instytucjach prowadzących
akcje rewitalizacyjne w starych dzielnicach miejskich. A. Billert ma
podobne doświadczenia z terenu współczesnych Niemiec. Ich dogłębna,
praktyczna i teoretyczna znajomość problematyki rewitalizacji starych,
zdegradowanych obszarów miejskich stanowi szczególną legitymację
do wypowiadania się w kwestii partycypacji społecznej w kształtowaniu
przestrzeni. Wszak pamiętamy, że prawo udziału ludności w procesach
przekształcania miast było stopniowo (od lat 50-tych XX wieku) wywalczane właśnie jako element nowego, bardziej demokratycznego podejścia
do akcji modernizacji miast na Zachodzie. Być może, w dużym stopniu
właśnie dlatego, że w polskich miastach po 1945 roku odnowa i modernizacja ich przestrzeni była spychana na margines (dominowało prawie
wyłącznie budowanie „nowego” w myśl paradygmatów socjalistycznej
industrializacji), słabo była znana w Polsce również idea partycypacji
społecznej w kształtowaniu przestrzeni miejskich.

2. Partycypacja społeczna a rewitalizacja starych części
miasta. Punkt widzenia Krzysztofa Skalskiego
Krzysztof Skalski stwierdza, że „w latach 90-tych (XX w. – W.S.)
samorządność mieszkańców w dzielnicach i ich partycypacja w rewitalizacji starej tkanki urbanistycznej były najbardziej dyskutowanymi
tematami zarówno w urbanistyce, jak i w badaniach socjo– urbanistycz80
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nych”3. Ma tu oczywiście na myśli Francję i inne kraje zachodnie, a nie
Polskę. Ze strony urbanistów do uczestniczenia w tak pojętej rewitalizacji
„ … potrzebny jest – pisze Skalski – architekt pełniący funkcję doradcy, działacza i animatora procesów odnowy, biorący pod uwagę przede
wszystkim aspekty techniczne, społeczne, nie zaś wizjoner artysta”4.
W Polsce nie, ale „w wielu krajach warunek ten jest już spełniony”5.
Definiując partycypację społeczną, Skalski podaje kilka wersji jej
ujęcia (zbliżonych do siebie). Wersje te są dosyć rozbudowane. Najbardziej charakterystyczny rys jego rozumienia i opisu partycypacji (oparty
na praktyce francuskiej) zawarty jest w następującym stwierdzeniu, odnoszącym się do partycypacji społecznej w modernizacji starego miejskiego
zagospodarowania. Partycypacja społeczna jest to „proces porozumienia
między jak największą ilością zainteresowanych mieszkańców, reprezentantami władz i specjalistami, przy czym te trzy grupy traktowane są jako
równorzędni partnerzy”6.
Skalski charakteryzuje warunki, których spełnienie pozwala zaistnieć tym trzem kategoriom uczestniczącym w procesach rewitalizacji
jako partnerom. Jacy powinni być według niego specjaliści – podano już
wyżej. Władza (decydenci) to nie tylko władze miejskie, ale – w dość silnie scentralizowanej Francji – także władza państwowa. „Włącza się ona
w procesy rewitalizacji poprzez udzielanie subwencji, kontrolę budżetów,
inicjowanie szerokiej dyskusji publicznej. Władza centralna powinna
wyjawić społeczeństwu, jakimi środkami dysponuje i wziąć odpowiedzialność za proponowane rozwiązania. Władza lokalna może czuć się za słaba
wobec wielkich firm inwestorskich, ze strony centrum konieczne jest więc
przygotowanie ram prawnych i struktury organizacyjnej, a więc stworzenie form kredytowania, powołanie do życia instytucji, które mają uzyskać
pełnomocnictwo obywateli i w ich imieniu załatwiać sprawy organizacyjne
(pożyczki, subwencje, dialog z projektantami, zlecenia na roboty, kontrola
wykonawstwa)”7.
Skalski jest za szerokim włączaniem (partycypacją) w procesy rewitalizacji trzeciej grupy uczestniczącej – mieszkańców – i tu za bardzo
ważną rzecz uważa informowanie ludności („informacja jest podstawą
3

4
5
6
7

K. Skalski: O budowie systemu rewitalizacji dawnych dzielnic miejskich. Krakowski
Instytut Nieruchomości, Kraków 1996, str. 160
K. Skalski … op. cit. str. 176
K. Skalski … op. cit. str. 176
K. Skalski … op. cit. str. 161
K. Skalski … op. cit. str. 163/164
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partycypacji”8). Jako pragmatyk i realista dostrzega jednak, że nawet przy
silnie animowanej partycypacji zawsze istnieć będzie „milcząca większość”
i dlatego stwierdza: „Niemniej istotną pozostaje rola tzw. „działacza”,
który równie niezbędny jest w dialogu z „władzą”, jak i ze specjalistami”9.
Oczywiście dostrzega, że „powstaje dlatego pytanie o reprezentatywność
… delegacji czy stowarzyszeń …”, reprezentujących mieszkańców10.
Skalski, „socjologizujący” architekt, wie, że „Nie można zmusić obywateli do udziału … kiedy jego konieczność i celowość nie jest dla nich
oczywista … Dotychczasowa pasywna postawa mieszkańców i użytkowników ma swoje głębokie motywacje społeczne i psychologiczne. Inercja
opinii publicznej i problem reprezentatywności nie są zjawiskami nowymi”.
Właśnie uznanie nieuczestniczenia za stan niejako normalny każe
Skalskiemu tym uważniej skupić się na roli reprezentantów i działaczy.
Pozwalają oni w działaniach rewitalizacyjnych w mieście zbliżyć się do tej
„wielkiej – wg K. Skalskiego – szansy”, jaką jest partycypacja społeczna11.
Czy to przesiąknięty duchem scentralizowanej administracji francuskiej czy też z chłodnej kalkulacji i rachunku czynników, mogących wywoływać efekt uczestniczenia mieszkańców, Skalski podkreśla, że „władze
zobowiązane są do poszukiwania najbardziej odpowiednich form włączania
aktywnych członków społeczności do pracy koncepcyjnej i przygotowania
decyzji”12.
Za właściwą podstawę animowania partycypacji społecznej w procesach rewitalizacji uważa Skalski materialne zainteresowanie mieszkańców
jej efektami. Prawo własności nieruchomości traktuje jako „wyjściowy
punkt jakiejkolwiek partycypacji osób prywatnych”13. Partycypowanie na
płaszczyźnie finansowej nie oznacza jednak wyłącznie drenowania kieszeni
mieszkańców obszarów podlegających rewitalizacji. We Francji „uznając
i określając prawnie zakres działania stowarzyszeń (associations), które
przyjmują statut zbliżony do statutu fundacji w Polsce, władze lokalne
mogą udzielić potrzebnych im kredytów”14. Jednak „ … nie wystarczy
przeznaczyć pieniądze dla właścicieli i lokatorów, ażeby natychmiast
nauczyli się z tych dotacji korzystać, wiedzieli jak to zrobić i chcieli się
K. Skalski … op. cit. str. 177
K. Skalski … op. cit. str. 165
10
K. Skalski … op. cit. str. 165
11
K. Skalski … op. cit. str. 167
12
K. Skalski … op. cit. str. 170
13
K. Skalski … op. cit. str. 171
14
K. Skalski … op. cit. str. 169
8
9
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podjąć robót w sytuacji, którą a priori (dotyczy to wszystkich krajów) oceniać będą jako niekorzystną. Zmiana ocen i stworzenie realnych motywacji
do podejmowania decyzji o rozpoczęciu prac modernizacyjnych wymagać
będzie fachowej porady i pomocy ze strony spółek rewaloryzacyjnych
czy zarządów, powierników czy inaczej „operatorów”, którzy będą wraz
z mieszkańcami, lub z ich pełnomocnictwa, uczestniczyć w załatwianiu
spraw administracyjnych i finansowych, a niekiedy i w prowadzeniu
robót. To z kolei wymaga przeszkolenia kadr w urzędach hipotecznych,
w notariatach itd.”15.
Udział finansowy mieszkańców w działaniach rewitalizacyjnych (obojętnie czy oparty na własnych zasobach gotówkowych mieszkańca czy na
zaciągniętym przez niego kredycie) jest niewątpliwie formą partycypacji,
którą można określić jako partnerstwo. Partnerstwo pojmuje się jako relację
bardziej równorzędną niż występująca w klasycznej partycypacji relacja
pomiędzy uczestnikiem (aktorem) prywatnym a publicznym. W relacji
partnerstwa aktor prywatny powinien być bardziej samodzielny i bardziej
zdeterminowany do uczestniczącego działania niż uczestnik „partycypacji
zwykłej”. W świetle francuskich doświadczeń K. Skalskiego okazuje się
jednak, że również partycypację, w jej formie partnerskiej, można a nawet
trzeba animować (pobudzać) szeroko zakrojonymi programami społeczno-ekonomicznymi, prowadzonymi przez władze publiczne.
Skalski w omawianej tu swojej książce podkreśla to wielokrotnie.
„Prace podejmowane ostatecznie przez grupy lokatorów i właścicieli
mieszkań to prace w ich własnym interesie życiowym i ekonomicznym”16.
I dalej: „ … to sięgnięcie „do portfela” poprzedzone być może całym szeregiem działań i decyzji o podłożu socjo-psychologicznym … obejmuje
ogromny zakres decyzji społecznych … Nie chodzi tu o natychmiastowe
wydatkowanie oszczędności prywatnych, lecz raczej o zaangażowanie się
obywateli w sprawę uzyskania, a następnie spłaty pożyczki inwestycyjnej
i o zrzeszenie się właścicieli czy użytkowników w celu wspólnego podejmowania działań, o dialog z instytucjami organizującymi mechanizm
finansowo-wykonawczy rewitalizacji”17.
W tomie VII „Przeglądu Urbanistycznego” z 2013 r. ukazał się wywiad
z Krzysztofem Skalskim – w serii, którą redakcja „Przeglądu…” honoruje
wybitnych architektów. W tym wywiadzie K. Skalski komentuje plan byłego premiera Donalda Tuska, dotyczący przeznaczenia w okresie 2014-2020
K. Skalski … op. cit. str. 171
K. Skalski … op. cit. str. 174
17
K. Skalski … op. cit. str. 172
15
16
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około 26 mld złotych z funduszy unijnych na realizację mającego powstać
Narodowego Programu Rewitalizacji: „Jeśli zasady i wytyczne Programu
spowodują jego zwielokrotnienie finansowe od 2,5 do 3,5 razy – mówi
Skalski – poprzez dobrowolny wkład sektora prywatnego, to wykaże to
i udowodni zdolność administracji i środowisk profesjonalnych do zarządzania rozwojem. Jeśli nie – to nadal tkwimy w gospodarce centralnie
zasilanej …”18.
Jest to jeszcze jedna demonstracja przekonania i wiary K. Skalskiego
w moc partycypacji społecznej, przybierającej postać partnerstwa. Sterowanie rozwojem (w tym sterowanie rozwojem miast) w polskim wydaniu
ogranicza się jednak, jak dotąd, niemal wyłącznie do stosowania regulacji
prawnych do ukierunkowania rozwoju. Skalskiemu, opierającemu się na
doświadczeniach francuskich, chodzi o coś więcej – o zorganizowanie
partnerstwa w rewitalizacji. Można się obawiać, że w obecnych polskich
warunkach nadziei K. Skalskiego na szybkie zainicjowanie w Polsce partnerstwa publiczno-prywatnego w rewitalizacji starych dzielnic miejskich
nie da się łatwo spełnić.
Krzysztof Skalski zajmuje się partycypacją społeczną prawie wyłącznie w kontekście jej miejsca w systemie rewitalizacji starych dzielnic
miejskich. W krajach, w których takie systemy wypracowano, partycypacja
mieszkańców i użytkowników starych dzielnic miejskich w ich modernizacji jest czymś naturalnym i niezbędnym. W Polsce rewitalizacja starych
dzielnic miejskich stawia jednak dopiero pierwsze kroki. Trudno mówić
o jakimkolwiek polskim modelu rewitalizacji. Tak więc, jeżeli spojrzeć na
partycypację społeczną od strony, w której najmocniej zaistniała ona na
Zachodzie (od strony roli partycypacji społecznej w modernizacji miast),
to nie może dziwić, że partycypacja społeczna w kształtowaniu polskiej
przestrzeni jest tak słaba.

3. Partycypacja społeczna a zintegrowane planowanie
rozwoju miast. Poglądy Andreasa Billerta
Andreas Billert, którego niemieckie doświadczenia zawodowe w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych w miastach wydają się być nie mniejsze
niż francuskie doświadczenia rewitalizacyjne K. Skalskiego, patrzy na
18

Polskie doświadczenia, sukcesy i porażki w rewitalizacji miast i wsi. Wywiad
z Krzysztofem Skalskim. „Przegląd Urbanistyczny”, Rocznik V – 2013.

84

Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym...

zagadnienie partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni w Polsce
z innej niż Skalski perspektywy. Jest to chyba perspektywa szersza.
Billert analizuje cały system polskiego planowania przestrzennego,
porównując go z systemami zachodnimi, przede wszystkim z systemem
niemieckim. Robi to z dużym temperamentem publicystycznym, wypowiadając się najchętniej na stronach internetowych – swoich i ruchów
miejskich, co nie odciąga go jednak od działalności naukowej i eksperckiej
zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec.
Billert stwierdza „… radykalną różnicę dzielącą polskie i niemieckie
– zeuropeizowane – systemy planistyczne oraz praktykę rewitalizacyjną
polityki rozwoju miejskiego. Różnice – pisze A. Billert – mają w tym zakresie charakter różnic paradygmatycznych. Ujawnia się to zarówno w sferze
celów i zadań planowania przestrzennego, jak i polityki przestrzennej,
w tym rewitalizacji … Są to różnice, których źródeł poszukiwać należy
w sferze polityczno– gospodarczej, jak i na obszarze tradycji myślenia
i działania, gdzie znaczną rolę odgrywa specyficzny mix industrialistycznych wyobrażeń o rozwoju społeczno-gospodarczym, neoliberalnego
woluntaryzmu ekonomicznego przy słabo wykształconym rynku, tradycji
społecznej izolacji systemów rządzenia oraz typowych dla nich technik
nieformalnych porozumień”19.
W opinii Billerta „zgodnie z tradycyjnym, jeszcze industrialistycznym
rozumieniem planowania, jest ono (planowanie w Polsce – W.S.) uprawiane
w kategoriach prawno-technicznych i regulacyjnych oraz służyć ma interesowi „zagospodarowania” nowych przestrzeni (ich zabudowywaniu).
Ustawa (o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – W.S.) nie przewiduje również obligatoryjnej realizacji partycypacji społecznej w procesie
planistycznym. Prowadzi to, łącznie z redukcją procesu planistycznego,
do wymiaru biurokratyczno-proceduralnego, do wyłączenia z procesów
planistycznych społeczności lokalnej”20.
Z wyżej opisanego zjawiska wynika, według Billerta, szereg bardzo
niekorzystnych dla rozwoju miast konsekwencji. „W sytuacji, w której miasto jest dzisiaj definiowane jako „społeczny podmiot zbiorowy”, polityczna
podmiotowość miasta wyraża się nie tylko w istnieniu polityki miejskiej, ale
przede wszystkim w możliwości jej budowania w przestrzeni porozumień
A. Billert: Polityka rozwoju i rewitalizacji miast w Polsce na tle standardów unijnych
w zakresie planowania; http://www.urbanistyka.info/content/polityka-rozwoju-i-rewitalizacji-miast-w-polsce, 2011-06-10
20
A. Billert: Likwidacja podmiotowości miast i ich degradacja jako wynik błędnej
polityki rozwoju państwa. „Zielone Wiadomości”, 2013, str. 6
19
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społecznych. Brak partycypacji społecznej jest więc szczególnie drastycznym przyczynkiem do utraty przez polskie miasta ich społeczno-politycznej
podmiotowości”21.
Zwracanie uwagi na nieformalne porozumienia pomiędzy wiodącymi
aktorami współczesnych procesów rozwoju miast jest szczególnie ważnym
elementem rozważań Billerta o nowoczesnym mieście XX i XXI wieku.
Nieformalne porozumienia aktorów polityki miejskiej zawsze stanowiły
„podszewkę” tej polityki, przynajmniej w spluralizowanych systemach politycznych. Billert kładzie jednak nacisk na to, że system tych porozumień
powinien być ujawniany, że powinien stanowić znormalizowaną część
działań kierujących politykę miejską w stronę realizacji celów i wartości
dobra publicznego. Twierdzi, że tak właśnie dzieje się dziś na zachodzie
Europy. Ażeby oddać jego intencje i poglądy na temat „systemu porozumień” w polityce rozwoju miast, posłużę się obszernym cytatem z jednej
z internetowych publikacji Billerta. Chyba warto to zrobić, gdyż „system
porozumień” to nic innego jak zaawansowana odmiana partycypacji społecznej, określana dziś jako partnerstwo.
Krytycznej opinii Billerta (podawanej niżej w bardzo obszernym
cytacie sygnowanym przez przypis 22) o systemie nieformalnych porozumień w polskich procesach miejskich nie należy, jak stwierdza sam Billert,
„traktować jako absolutne ich odrzucenie, ale jako krytykę zakresu uczestniczących w nich (w Polsce – W.S.) aktorów – dominacji w nich, a nawet
wyłączności … administracji i biznesu. Chodzi więc nie o odrzucenie
samego instrumentu, ale o krytykę jego deprawacji. Dla oceny jakości tego
instrumentu w Polsce trzeba postawić pytanie, kto w takich uzgodnieniach
uczestniczy? Jest to dzisiaj podstawowe pytanie dla oceny europejskiej jakości systemów planowania rozwoju miasta i realizowanych w ich ramach
nieformalnych porozumień.
Planowanie rozwoju miast (w najbardziej rozwiniętych krajach
Europy Zachodniej – W.S.) ma dzisiaj – pisze Billert – charakter dwuetapowy. Składa się na nie etap wyprzedzający jakiekolwiek procesy
formalne, w którym określane są zasadnicze ustalenia planów – konsensus osiągnięty w wyniku debaty wyważającej zróżnicowane interesy.
Ma tutaj miejsce równoczesne relatywizowanie i zespajanie planowania
przestrzennego oraz polityk społeczno-gospodarczych, jak i integracja
strategii finansowych. Mamy w tym momencie do czynienia z unijnym
systemem zintegrowanego planowania rozwoju miasta. Dopiero taki
21

A. Billert: Likwidacja podmiotowości… op. cit. str. 7
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plan, oparty o wizję miasta i cele jego rozwoju, stanowi podstawę do
formułowania zadań i projektów.
Dopiero po wstępnych uzgodnieniach możliwe jest wywoływanie
planów ustawowych – formalnych – rozumianych dzisiaj nie jako plany
kreujące przestrzeń, ale jako instrumenty zabezpieczające wcześniej osiągnięte ustalenia i zawarte w ich ramach kompromisy. W ten sposób – pisze
dalej A. Billert – proces planistyczny ma w swym podstawowym wymiarze
charakter nieformalnych uzgodnień, zabezpieczanych uchwałą polityczną,
a następnie formalnymi procedurami ustawowymi. Wróćmy teraz – za
Billertem – do pytania o aktorów takiego nieformalnego porozumienia.
Centralnym zadaniem dla wdrażania formalnej i nieformalnej polityki
rozwoju miast jest udział w niej aktorów niepublicznych. Tylko wówczas,
kiedy uda się do tej polityki włączyć instytucje i aktorów społeczeństwa
obywatelskiego i wykreować w gęstwinie partykularnych interesów interesy
kolektywne i kolektywny system podejmowania decyzji, może zaistnieć
szansa na realizację modelu miasta europejskiego z jego politycznymi wymiarami w zakresie strukturalnym, formalnym, instytucjonalnym (polity),
procesualnym (politics) oraz merytorycznym (policy). (…) Równocześnie
jednak nie oznacza to, że wolno się administracjom miejskim wycofywać
z obszaru zadań zarządzających i sterujących. (…) W ten sposób Model
Miasta Europejskiego stanowi normatywne zalecenie dla działań i treści
tego, co nazywamy Urban Governance. (Koch F., 2010).
Dostrzeżony, istniejący i praktykowany w Polsce system nieformalnych porozumień, – pisze dalej A. Billert – realizowanych na etapie formułowania planów ustawowych, z którego to systemu wykluczone zostały
podmioty społeczne, pozwala realizować, w majestacie prawa, wyłącznie
interesy inwestorów. Tymczasem w Karcie Lipskiej czytamy: „Pogodzenie
inwestorów, ułatwione dzięki zintegrowanej polityce rozwoju miast, stanowi podstawę konsensusu pomiędzy państwem, miastami, obywatelami
oraz przedsiębiorcami. Poprzez połączenie wiedzy i środków finansowych
podniesiona zostanie efektywność ograniczonych funduszy publicznych.
Dzięki takiemu działaniu inwestycje publiczne i prywatne mogą być lepiej
ze sobą skoordynowane. Zintegrowana polityka rozwoju miast wymaga zaangażowania uczestników spoza administracji oraz umożliwia obywatelom
aktywne uczestniczenie w kształtowaniu ich bezpośredniego środowiska
życia. Jednocześnie, powyższe środki pozwalają na zwiększenie pewności
planowania i inwestycji. (Karta Lipska 2007)”22.
22

A. Billert: Polityka rozwoju i rewitalizacji miast w Polsce…, op. cit. str. 2/3
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Tak mniej więcej wygląda planowanie zintegrowane, z którego powodu tak interesujące jest dla Billerta partnerstwo i partycypacja społeczna.
Planowanie to (zintegrowane) „pozwala na selekcję potencjałów inwestycyjnych i na ukierunkowane zarządzanie nimi, zgodne z celami lokalnej
polityki rozwoju. Inwestorom wysokiej jakości akceptacja społeczna ich
działań i wysoki stopień integracji planowania oraz sprawne zarządzanie
dają gwarancję trwałości dla ich inwestycji. Bezhołowie, brak sprawnego
zarządzania i partycypacji społecznej ściąga inwestycje niestabilne, obliczone na szybkie odzyskiwanie kapitałów i niskie koszty pracy. Powoduje
to obniżenie jakości przestrzeni oraz wypiera z miast grupy społeczne
o wysokich kwalifikacjach zawodowych”23.
W oglądzie (perspektywie) Billerta „partycypacja społeczna w procesie planowania rozwoju miasta jest … elementem systemu planowania
realizowanego w ramach określonej, powszechnie akceptowanej kultury
społeczno-politycznej …”24, w której stosuje się zintegrowane planowanie
rozwoju. Jego pierwszym etapem jest kontrolowany społecznie, będący
elementem partnerskiej partycypacji społecznej w planowaniu, „system
porozumień nieformalnych” aktorów procesu rozwoju lokalnego.
Billert jest bardzo sceptyczny co do możliwości szybkiej implementacji
takiej „kultury” politycznej i planistycznej w warunkach polskich. Pisze:
„zasady partycypacji społecznej przeniesione do systemów polityki i planowania nie opartych o … spójne i ogólnie akceptowane założenia, będą
miały z reguły charakter formalny, powierzchowny i nieskuteczny. Z tej
też racji niezależnie od umiejętności wprowadzania określonych technik
partycypacji społecznej jej skuteczność i pożytek zależy od tego w ramach
jakiej kultury politycznej będzie ona realizowana”25. Pisze też gdzie indziej:
„Również wzrastające protesty organizacji i ruchów społecznych nie przyniosą większych zmian w zakresie polityki miejskiej, jeżeli podstawowym
ich żądaniem nie będzie … postulat odzyskania podmiotowości miast”26.
Żywe i efektywne stosowanie partnerstwa w kreowaniu rozwoju miast
z pewnością uwarunkowane jest kształtem „kultury politycznej i planistyczA. Billert: Problemy rewitalizacji miast w Polsce na tle doświadczeń niemieckich.
Referat na Międzynarodowej Konferencji w Lubaniu Śląskim. „Rewitalizacja Miast”,
2006, str. 5
24
A. Billert: Partycypacja społeczna i jej udział w przygotowywaniu Miejskiego Programu Rewitalizacji (MPP) w Poznaniu. Referat na Międzynarodowej Konferencji
w Warszawie. „Partycypacja społeczna”, 2006
25
A. Billert: Partycypacja społeczna… op. cit. str. 3
26
A. Billert: Likwidacja podmiotowości miast … op. cit. str. 12
23
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nej” danego kraju i tu Billert ma pełną rację. Co jednak wymusza zmianę
niepartnerskiej kultury politycznej i planistycznej w kierunku stosowania
i używania partnerstwa? Można tu postawić tezę, że jednym z czynników
zmiany w tym kierunku jest miejsce, jakie w gospodarce przestrzennej
danego demokratycznego państwa zajmuje rewitalizacja jako składowa
polityki miejskiej (i ogólnie – polityki przestrzennej). Procesów rewitalizacji nie da się wdrażać wyłącznie odgórnie. Są zbyt kosztowne nawet
dla bardzo bogatych krajów, a poza tym narzucone będą mało trwałe. Dla
ich skuteczności zaangażowanie (w tym również finansowe) niepublicznych interesariuszy jest czymś koniecznym i „naturalnym”. I tak – mimo
niepartnerskiej kultury politycznej i planistycznej – dzieje się w Polsce.
W miastach polskich, które podjęły wyzwanie rewitalizacyjne, ich władze
sięgają po partnerskie formy udziału w rewitalizacji mieszkańców i większych inwestorów. Tak jest w Szczecinie, Lublinie, Sopocie, Bielsku-Białej,
Dzierżoniowie, Przasnyszu i innych miastach27. To może być czynnikiem
inicjującym zmiany w polskiej kulturze planistycznej.

4, Zakończenie
W artykule ,,Poglądy polskich urbanistów na rolę partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym”, opublikowanym w numerze 2/2015
kwartalnika ,,Człowiek i Środowisko”, zrekonstruowano polskie, pojawiające się na początku lat 80-tych XX wieku, podstawy koncepcji udziału
społecznego w planowaniu przestrzennym28. Rozwija je współcześnie
Krystyna Pawłowska. Nurt ten został w ostatnich dekadach wzbogacony
przez poglądy K. Skalskiego i A. Billerta, umieszczających partycypację
społeczną w planowaniu przestrzennym w kontekście zintegrowanego planowania i polityki rozwoju miast, w których to bardzo ważną rolę odgrywa
rewitalizacja podupadłych fragmentów miast.
Formą partycypacji społecznej szczególnie ważną w zintegrowanym
typie planowania jest partnerstwo, uważane niekiedy za najbardziej rozwiniętą postać partycypacji społecznej. Partnerstwo różni się od klasyczDoświadczenia tych miast w dziedzinie partycypacji partnerskiej omawia m.in.: 1)
T. Topczewska, D. Bartoszewicz, K. Donimirska, W. Siemiński: Rewitalizacja miast
– działania samorządów lokalnych, IGPiM, Warszawa 2005; 2) „Ludzie. Przestrzeń.
Zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast”, MR, Warszawa 2016
28
W. Siemiński: Poglądy polskich urbanistów na rolę partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. „Człowiek i Środowisko” z. 2/2015, IGPiM
27
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nej, najwcześniej wyłonionej w praktyce życia publicznego partycypacji
społecznej, kilkoma cechami. Podstawową cechą partnerstwa jest odpowiedzialność za wyniki partycypowania, jaką bierze na siebie partycypant będący nie-publiczną osobą prywatną lub prawną. Uczestniczenie
w odpowiedzialności pociąga za sobą utratę anonimowości partycypanta
niepublicznego. W partycypacji społecznej ,,klasycznej” partycypanci nie
są obciążeni odpowiedzialnością za wyniki konsultacji, informowania czy
innych form partycypowania. Mogą pozostawać anonimowi. Tworzą oni
jakże cenną, tzw. ,,kontrolę społeczną”, która w ,,klasycznej” partycypacji
jest jej bardzo ważnym (chociaż nie jedynym) elementem, mającym charakter zbiorowej presji grupy czy społeczności.
Polskie prawo i polski prawodawca w regulacjach dotyczących
gospodarki przestrzennej, w których wprowadza elementy partycypacji
społecznej, stosuje z reguły formy partycypacji klasycznej. Animowanie
partnerstwa w procesach zagospodarowania przestrzennego stawia u nas
dopiero pierwsze kroki.
Znajomość poglądów K. Skalskiego i A. Billerta w środowiskach
architektów i urbanistów wydaje się nie być wielka. Niezależnie od tego
widać jednak wzrastającą orientację polskich urbanistów w zakresie metod
i narzędzi, jakie może stosować planista chcący uwzględniać udział społeczny w planowaniu przestrzennym. Spotkać już można oferty polskich
biur projektowych z zakresu planowania przestrzennego, które oprócz projektowania urbanistycznego oferują poszerzony w stosunku do wymagań
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zakres konsultacji
społecznych poprzedzających powstanie projektu (przedprojektowe warsztaty partycypacyjne wg terminologii K. Pawłowskiej29). Na świecie podaż
nowych, innowacyjnych technik konsultacji społecznych wspierających
procesy planowania przestrzennego jest duża. Najbardziej chyba złożony
spośród tych technik ,,sondaż delibaratywny” Jamesa Fishkina, określany
przez jego twórcę wręcz jako ,,przywracający wiarę w demokrację i dający
realny głos narodowi”, jest jednak w Polsce stosowany bardzo rzadko (m.in.
ze względu na koszty jego stosowania)30.
Wydaje się, że istnieje jeszcze inna, oprócz doskonalenia techniki
partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym, perspektywa poszeK. Pawłowska: Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje. Politechnika Krakowska,
Kraków 2008, str. 192-203
30
W. Siemiński: Geneza i historia partycypacji społecznej w kształtowaniu przestrzeni.
„Człowiek i Środowisko”, nr 1/2014, IGPiM
29
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rzania zakresu partycypacji społecznej w tej dziedzinie. Chodzi o postęp
,,we wskazywaniu kontekstów społeczno-przestrzennych, których problemów nie da się zadawalająco rozwiązać, bez włączenia (partycypacji)
mieszkańców”. Należy tworzyć i poszerzać katalogi tych ,,…kwestii
społeczno-przestrzennych, w których stosowanie partycypacji społecznej
w zagospodarowaniu przestrzeni przyniosłoby pożądane społeczne rezultaty”31. Do tych kwestii można zaliczyć np. zapobieganie konfliktom
społecznym w kształtowaniu cennych przyrodniczo i kulturowo krajobrazów, zapobieganie konfliktom wokół odbioru społecznego symbolicznej
wymowy (wartości) przestrzeni, partnerstwo społeczeństwa, projektantów
i władz w procesach rewitalizacji starych dzielnic miejskich, ustalanie
lokalnych priorytetów inwestycyjnych (chociażby przy przygotowywaniu
Wieloletnich Programów Inwestycyjnych w gminach), kształtowanie bezpieczeństwa przestrzeni publicznej (mało skuteczne bez działania na tych
przestrzeniach czynnika kontroli społecznej), unikanie błędów i przeoczeń
w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Można się spodziewać, że np. po upowszechnieniu się koncepcji tzw. usług
ekosystemowych i metody określania skali korzyści dostarczanych przez
środowisko przyrodnicze w formie skwantyfikowanej stanie się to nie tylko
źródłem poszerzenia naszej wiedzy, ale również stymulatorem większego
zaangażowania lokalnych grup ludności i decydentów do współuczestniczenia w rozwoju środowiska przyrodniczego miejskiego.
Jest jeszcze jeden czynnik, który mógłby pogłębić i rozwinąć stosowanie partycypacji społecznej w polskim planowaniu przestrzennym i planowaniu urbanistycznym. Chodzi o kształtowanie odpowiedniego wzoru
osobowego urbanisty i architekta. Przytaczano w tym artykule, oparte na
doświadczeniach francuskich, poglądy Krzysztofa Skalskiego (,,Architekt
pełniący funkcje doradcy, działacza i animatora… biorący pod uwagę
wszystkie aspekty techniczne, społeczne, nie zaś wizjoner artysta”). Taki
architekt–urbanista musi posiadać odpowiednie motywacje psychiczne,
postawę. W monografii poświęconej jednemu z pionierów partycypacji
społecznej w projektowaniu urbanistyczno-rchitektonicznym Ralphowi
Erskinowi T. Barucki tak opisuje motywy działania Erskine’a: ,,Najsilniejszym motorem jego twórczości było to co nosił w sobie od młodości, to
jest nastawienie do człowieka, chęć wyjścia mu naprzeciw…”32. Erskine
nie chce zniewalać człowieka – przyszłego użytkownika jego architektury
W. Siemiński: Zdefiniowanie zjawiska partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. „Samorząd Terytorialny”, nr 12/2015, Wolters Kluwer, Warszawa 2015
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swymi pomysłami, ale mu je podpowiada, zachęca go do ich stosowania,
świadom, że dobrze służą jego rozwojowi”33. Takie motywacje były prawdopodobnie jedną z przyczyn, dla których Ralph Erskine stworzył swoją
słynną (uznaną za jedną z metod – instrumentów partycypacji społecznej
w planowaniu przestrzennym) ,,otwartą pracownię projektową”.
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Public participation in spatial planning as an element of city policy
Abstract
The 1980s concepts of Polish urban planners concerned with public participation in spatial planning have been enriched in the first two decades of
the 21st century by publications of Polish spatial planners who are well acquainted with German and French experiences and present the phenomenon of
public participation from the angle of the position of public participation in the
processes of city revitalisation, of city policies and in the so-called integrated
development planning. Their views are presented in this article.
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