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Wstęp

Niniejszy raport stanowi syntezę wyników 
warsztatów charrette, formy partycypa-
cyjnego planowania, które odbyły się 
w dniach 14–20 kwietnia 2016 roku  
w Bibliotece Narodowej. 

Warsztaty te zostały zrealizowane na zlecenie 
Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach 
III etapu konsultacji społecznych dotyczących 
przyszłości Pola Mokotowskiego, w ścisłej współ-
pracy z Centrum Komunikacji Społecznej UM oraz 
w uzgodnieniu z zespołem roboczym ds. konsul-
tacji Pola Mokotowskiego, w skład którego wcho-
dzą przedstawiciele strony społecznej, urzędów 
dzielnic i urzędu miasta. 

Na podstawie diagnoz z I oraz II etapu konsultacji 
społecznych zrealizowanych w roku 2015 zespół 
roboczy wskazał pięć przewodnich tematów, 
które wymagały określenia kierunków działań 
możliwych do wdrożenia. Tematy te obejmowały 
(I) zieleń – w sensie przyrodniczym i krajobrazo-
wym; (II) komunikację – ścieżki rowerowe, ścieżki 
piesze, tramwaj, parkingi; (III) funkcje – jakie ak-

tywności i funkcje powinny być obecne w parku; 
(IV) pies – kwestie organizacyjne i regulamino-
we obecności psów, oraz (V) imprezy – kwestie 
organizacyjne i regulaminowe. Te tematy stano-
wiły punkt wyjścia oraz trzon dyskusji podczas 
warsztatów. W przygotowaniach do warsztatów 
należało też brać pod uwagę niezwykłą historię 
powstania i ewolucji Pola Mokotowskiego w XX 
wieku. Bez zapoznania się z nią nie ma możliwo-
ści, aby zrozumieć charakter i złożoność parku, 
czy np. intencje projektu inż. Stanisława Bolka 
z lat siedemdziesiątych poprzedniego wieku. 
Zespół projektowy starał się te „warstwy” nieco 
odcyfrować oraz opisać, aby zrozumieć genius loci 
miejsca oraz określić rzeczywiste uwarunkowania 
do dalszych działań koncepcyjnych. 

Warsztaty charrette – trwające 6 dni – okazały się 
znakomitą okazją, aby dzielić się wspólnie z intere-
sariuszami dostępną wiedzą ekspercką oraz zapo-
znać się z wiedzą lokalną i instytucjonalną. Różno-
rodne i skondensowane w czasie formy konsultacji 
– prezentacje publiczne, prace warsztatowe, punkt 
konsultacyjny z makietą, wiele pomniejszych spo-

tkań, czy kącik warsztatowy dla dzieci, pozwoliły 
na zróżnicowane zaangażowanie mieszkańców, 
wszechstronne, angażujące i merytoryczne dysku-
sje. W warsztatach brali udział naukowcy, działa-
cze społeczni, projektanci z różnych specjalizacji, 
mieszkańcy i użytkownicy parku; osoby w bardzo 
różnym wieku, na różne sposoby korzystający 
z Pola Mokotowskiego. Na potrzeby warsztatów 
charrette opracowano własną metodologią cha-
rakterystyki stref krajobrazowych dla parków 
miejskich. Stanowić to może rzeczywiste novum 
w podejściu do oceny parków miejskich  
– efekt eksperckiej wiedzy i współpracy urbanistów 
z przyrodnikami oraz architektami krajobrazu.

Liczba i jakość wniosków wypracowanych wspól-
nie z interesariuszami podczas warsztatów są 
wyrazem troski i jednocześnie racjonalnej potrze-
by widzenia Pola Mokotowskiego jako spójnej 
całości, z której korzystanie wymaga konkretnych 
zasad i rozwiązań, ale i współpracy między użyt-
kownikami. Przykładowo, kwestia terenu Skry po-
winna pozostawać nieodłączną częścią rozważań, 
mimo że teren ten nie mógł być uwzględniony 

Przygotowana przez Centrum Komunikacji Społecznej identyfikacja 
wizualna warsztatów charrette
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PODZIĘKOWANIA ORAZ AUTORZY

Opracowanie nie byłoby możliwe bez ogromnego i czasem 
bezinteresownego wkładu rozbudowanej ekipy MAU i Media-
torzy.pl wraz z zaproszonymi projektantami, ekspertami oraz 
interesariuszami. Dzięki uprzejmości naszych przyrodników  
dr hab. Piotra Sikorskiego oraz Pawła Pstrokońskiego, w warsz-
tatach mogliśmy skorzystać ze wstępnej obszarowej walory-
zacji zieleni parku oraz wstępnej oceny ornitologicznej Pola 
Mokotowskiego. 

Szczególne podziękowania składamy Magdalenie Bieleckiej, 
Iwonie Fryczyńskiej i Mariuszowi Burkackiemu (Zarząd Oczysz-
czania Miasta), Pawłowi Lisickiemu (dyrektorowi Biura Ochrony 
Środowiska), Adrianowi Szczygielskiemu (Zarząd Dróg Miej-
skich), Łukaszowi Oleszczukowi (Tramwaje Warszawskie), Piotro-
wi Sawickiemu (Dawos), badaczkom Joannie Stefańskiej i Annie 
Wieczorek, Marii Perchuć-Żółtowskiej i współpracownikom 
z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Dziękuje-
my też Justynie Wasiuk, Annie Petroff-Skibie  
oraz Marcie Marciniak-Mierzejewskiej z Centrum Komunikacji 
Społecznej Urzędu Miasta za pomoc w organizacji i promocji 
warsztatów oraz zespołowi roboczemu ds. konsultacji społecz-
nych Pola Mokotowskiego za wszelkie uzgodnienia i wsparcie 
merytoryczne. 

Warsztaty charrette w dniach 14–20 kwietnia 2016 r. oraz  
niniejszy raport zostały wykonane pod kierownictwem pra-
cowni projektowej Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) 
we współpracy z ośrodkiem Mediatorzy.pl. Narzędzie klasyfika-
cji zieleni na str. 36 © MAU.

Zespół MAU: Maciej M. Mycielski (główny projektant), Daniel 
Piotrowski (projektant), Dominika Grylak (asystent projektan-
ta), Agnieszka Lecyk (architekt), Joanna Pętkowska (wizualiza-
cje akwarelowe), Anna Jachimowicz (asystent projektanta)
Zagadnienia krajobrazowe: dr Maja Skibińska (architekt 
krajobrazu), Anna Wilczyńska (architekt krajobrazu), Martyna 
Cziszewska (architekt krajobrazu), Katedra Sztuki Krajobrazu, 
WOBiAK, Szkoła Gówna Gospodarstwa Wiejskiego
Zagadnienia przyrodnicze: dr hab. Piotr Sikorski,  
Paweł Pstrokoński
Zagadnienia komunikacyjne: Jan Jakiel, JKO Consulting
Kwestie społeczne, moderacja spotkań: dr Agata Gójska,  
Mediatorzy.pl
Kącik warsztatowy dla dzieci: Zofia Przetakiewicz,  
Beata Chwedoruk, Wojciech Wojtowicz, Anna Ciaś,  
Joanna Chomicka (studenci Politechniki Warszawskiej)
Makieta: Paweł Sieradzon
Dziękujemy również Robertowi Bochowi, Mediatorzy.pl  
oraz studentom Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych  
Uniwersytetu Warszawskiego.

koncepcyjnie w ramach warsztatów. Wprowa-
dzenie ruchu tranzytowego dla rowerów musi 
uwzględnić rekreacyjny i pieszy charakter parku 
jako nadrzędny. Kwestie organizacji imprez wy-
magają decyzji administracyjnych zmieniających 
lub regulujących dotychczasową praktykę. Upo-
rządkowanie zasad obecności psów – biegają-
cych swobodnie w zaproponowanych przez użyt-
kowników strefach, ale prowadzonych na smyczy 
w innych – w dużej mierze zależeć będzie od 
społecznego poparcia dla wypracowanych wspól-
nie z użytkownikami reguł i społecznej kontroli. 
Niniejszy tzw. „Master Plan Pola Mokotowskiego” 
wraz z rysunkami, propozycjami i wytycznymi jest 
podsumowaniem wszystkich tych podnoszonych 
podczas warsztatów kwestii.

Ustanowienie efektywnej struktury administra-
cyjnej, która może być gwarantem skutecznej 
realizacji zaproponowanych tu działań, ale także 
ciągłego monitorowania i reagowania na po-
trzeby zmiany w systemie zarządzania parkiem 
wydaje się tu być kluczową kwestią. W trakcie 
warsztatów podniesiono potrzebę powołania 
jednego zarządcy dla całego parku (por. ang. 
„park commissioner”). Miałoby to zasadniczy 
wpływ na spójność, terminowość lub możliwość 
etapowania zaproponowanych zmian, lecz rów-
nież podążanie za potrzebami dostosowań, które 
z pewnością będą się pojawiać w przyszłości. Bie-
żące zarządzanie i utrzymanie, projekty z budżetu 
partycypacyjnego czy inicjatywy lokalne – każda 
z tych ścieżek działania opiera się na innych regu-
lacjach prawnych, ma inną dynamikę, specyfikę 
uzgodnień czy finansowania. Uporządkowanie 
struktury decyzyjności i odpowiedzialności może 
być odpowiedzią na dotychczasowe rozczłonko-
wanie w zakresie zarządzania parkiem. 

Bez wątpienia całościowa praca przygotowawcza 
i warsztatowa przyczyniła się do tego, że wyniki 
stanowią wartościowy materiał wyjściowy do 
konkretnych prac projektowych dotyczących po-
szczególnych części Pola Mokotowskiego. Część 
rozwiązań w celu ich skonkretyzowania i możli-

wości wdrożenia została zaproponowana przez 
zespół na bazie rekomendacji wypracowanych 
w trakcie warsztatów. Ostateczne rozwiązania 
będą zależały jednak od projektantów na podsta-
wie konkretnych zleceń, budżetu i decyzji moco-
dawców – raport ten należy uznać jako element 
ukierunkowania tych prac.

Sądzimy też, że dzięki konstruktywnym dysku-
sjom w trakcie konsultacji umacnia się również 
kapitał społeczny oraz zrozumienie i gotowość 
współpracy pomiędzy urzędnikami z poszczegól-
nych biur miejskich i użytkownikami parku. Chce-
my też zacytować głos jednego z przedstawicieli 
strony społecznej: „trzeba odstąpić od podejścia 
infrastrukturalnego, lecz podchodzić do parku 
od strony przyrodniczo-społecznej.” Jakkolwiek 
pewne propozycje interwencji infrastruktural-
nych poprawiających komfort korzystania z Pola 
Mokotowskiego pojawiły się na warsztatach, 
znakomita większość kładzie nacisk na ów aspekt 
społeczno-przyrodniczy.

Tendencja, aby uwzględniać potrzeby społeczno-
ści oraz przyrody przy planowaniu i projektowa-
niu przestrzeni publicznej jest uznaną światową 
tendencją. Wydaje się, że realizacja zamierzeń 
wynikających z niniejszego raportu dotyczące-
go przyszłości Pola Mokotowskiego może stać 
się ważnym przykładem właściwego podejścia 
zarówno do sposobów konsultacji, jak i jakości 
zmian przestrzeni publicznych.

Uwaga redakcyjna: Raport jest skonstruowany 
w taki sposób, że sugestie uczestników konsultacji 
społecznych dotyczące poszczególnych zagadnień 
zostały zaprezentowane zarówno w części poświę-
conej wnioskom z warsztatów, jak i wytycznym 
krajobrazowych, gdzie zostały skonkretyzowane. 
Mimo iż oznacza to powtórzenie sporych partii 
rekomendacji, daje gwarancję, iż Czytelnik koncen-
trujący się jedynie na fragmentarycznej lekturze 
raportu zapozna się z pełnym zakresem postulatów 
mieszkańców.
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Uwarunkowania
Uwarunkowania
przyrodnicze

Uwarunkowania
historyczne

Uwarunkowania
społeczne

Uwarunkowania
krajobrazowe

Uwarunkowania
stanu istniejącego

Uwarunkowania
administracyjno  
– organizacyjne

Uwarunkowania
planistyczne

Uwarunkowania
otoczenia

Pole Mokotowskie jako przestrzeń zapla-
nowana i strategicznie ważna w systemie 
zieleni miejskiej miasta stołecznego 
Warszawy

Pole Mokotowskie jako miejsce życia  
(siedlisko) dla wielu grup organizmów  
– grzybów, roślin, zwierząt

Pole Mokotowskie jako arena  
różnych wydarzeń i zamierzeń  
– od pola wojennego, przez lotnisko, 
plany monumentalonej dzielnicy po 
wielkomiejski park

Pole Mokotowskie jako miejsce o okreśło-
nych właściwościach użytkowych i prze-
strzeń spotkań mieszkańców Warszawy

Pole Mokotowskie jako zespół wnętrz 
krajobrazowych, nakreślonych w idei parku 
przez Stanisława Bolka

Pole Mokotowskie jako zielone serce 
otoczone wielofunkcyjną tkanką miejską, 
w tym kampusami największych warszaw-
skich uczelni

Pole Mokotowskie jako przestrzeń na styku 
trzech dzielnic o skomplikowanej struktu-
rze administracyjnej

Pole Mokotowskie jako wspólny proces 
twórczy mieszkańców Warszawy

Myśląc o ewolucji zagospodarowania Pola 
Mokotowskiego należy wziąć pod uwagę szereg 
uwarunkowań historycznych i krajobrazowych, 
które wpłynęły na kształt i funkcjonowanie ob-
szaru parku, jak i terenów sąsiednich. 

Na rozwój obszaru mają wpływ także założe-
nia planistyczne, w tym m.in. zapisy studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego m.st. Warszawy oraz ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Pola Mokotowskiego. Istotne są także 
uwarunkowania przyrodnicze, m.in. funkcjonu-
jące biotopy, obecność różnorodnych gatunków 
roślin i zwierząt. Nie sposób pominąć również 
aspektów związanych ze złożonością systemu 
administrowania parkiem.



1935
Historyczne zdjęcia lotnicze Pola Mokotowskiego pokazują dynamikę 
zmian miasta na przestrzeni ostatnich 80 lat. W 1935 roku działał 
Tor Wyścigów Konnych, zaś lotnisko przeniesiono na Okęcie.  Zdjęcie 
z 1945 r. pokazuje skalę zniszczeń wojennych. Zdjęcie z 1994 roku 
ilustruje miasto już w pełni odbudowane, park ukształtowany, a we 
wschodniej części parku widać nawet odkrywkową budowę I linii 
metra. W ciągu ostatnich 20 lat Pole Mokotowskie niewiele się 
zmieniło, poza stopniowym przyłączaniem nowych terenów, takich 
jak ten po bazie MPO.

1945

1994

2014
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Aby móc zrozumieć obecny układ urbanistycz-
ny i krajobrazowy parku, warto krótko wspo-
mnieć o wielorakich zamierzeniach w zakresie 
zagospodarowania tego terenu.

Teren obecnego parku Pole Mokotowskie pier-
wotnie stanowił obszar 200 ha, od 1818 roku 
pełniąc funkcję Mokotowskiego Pola Wojennego. 
Został na nim utworzony poligon wojskowy.

W 1841 roku powstało Towarzystwo Wyścigów 
Konnych i Wystawy Zwierząt Gospodarskich, 
a następnie na terenie obecnego parku, na osi al. 
Niepodległości wybudowano tor wyścigów kon-
nych. Następnie został on przeniesiony w miejsce 
pomiędzy Placem Politechniki a Placem Unii Lubel-
skiej. Funkcjonował on do momentu przeniesienia 
imprezy na nowo wybudowany tor na Służewcu.

Na początku XX wieku na terenie Pola Mokotow-
skiego powstało Warszawskie Towarzystwo Lotnicze 
„Aviata”. W latach 1910–1939 na terenie obecnego 
parku funkcjonowało Lotnisko Mokotowskie. Odby-
wały się tutaj pierwsze w Polsce wzloty aeroplanów. 
W 1915 roku lotnisko zostało zajęte przez Niemców, 
którzy przystąpili do jego odbudowy i rozbudowy. 
W 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepod-

ległości, tworzyło się tutaj polskie lotnictwo woj-
skowe, przemysł lotniczy oraz instytuty badawcze, 
powołano ponadto pierwszy pułk lotniczy.

Od 1920 roku z Lotniska Mokotowskiego odby-
wały się regularne loty pasażerskie między innymi 
do Bukaresztu, Aten, Bejrutu i Helsinek. 

Od 1930 roku rozpoczęto przenoszenie lotniska 
na Okęcie i następnie rozważano wiele warian-
tów na wykorzystanie uwolnionego terenu pod 
zabudowę nowej dzielnicy. Wytyczono m.in. 
al. Niepodległości i przedłużono ul. Topolową 
(obecny fragment al. Niepodległości). Ówczesny 
rząd zamierzał doprowadzić do powstania monu-
mentalnej reprezentacyjnej dzielnicy; planowano 
także rozbudować dzielnicę naukową. Plany te 
nigdy nie doszły do skutku. 

W 1945 roku na terenie Pola Mokotowskiego na 
rogu al. Niepodległości i ul. Wawelskiej ustawiono 
167 domków fińskich, stanowiących dar Związku 
Radzieckiego. Prawie wszystkie budynki zostały 
później usunięte; dzisiaj pozostały dwa domki. 
Po wojnie teren służył jako zaplecze dla odbudowy 
stolicy.

Park był urządzany w latach 70 i 80 XX wieku.

Obecnie na terenie Pola Mokotowskiego znaleźć 
można pozostałości każdego z tych historycz-
nych okresów. Otwarte przestrzenie rekreacyjne 
przypominają o wojskowej i lotniczej przeszło-
ści; gmachy takie jak Biblioteka Narodowa czy 
GUS nawiązują do reprezentacyjnych zamierzeń; 
ogródki działkowe, drzewa owocowe czy po-
dział geodezyjny są reliktem mieszkaniowego 
wykorzystywania części Pola przy ul. Wawelskiej, 
a infrastruktura sportowa oraz uniwersyteckie 
kampusy pokazują, że jesteśmy w obrębie dzielni-
cy naukowej.

Uwarunkowania
historyczne

Zdjęcia ilustrują różny charakter Pola Mokotowskiego na przestrzeni 
lat. W kolumnie powyżej od góry: Lotnisko Mokotowskie – pokaz 
modeli, Tor Wyścigów Konnych, Lotnisko Mokotowskie. W kolumnie 
po prawej od góry:  plan projektowanej dzielnicy Piłsudskiego, 
makieta projektu reprezentacyjnej dzielnicy, domek fiński  
– pozostałość po osiedlu. Po prawej: szkic pierwotnego 
rozmieszczenia domków fińskich; zaplecze odbudowy stolicy, tereny 
zaplecza śmieciarek MPO w latach dziewięćdziesiątych XX w..
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„KUŹNIA GOLFA”

PLAC ZABAW

STÓŁ DO PING-PONGA

PARKING

TOALETA

WEJŚCIE OD 
UL. BATOREGO

RAMPA

SIŁOWNIA PLENEROWA

BOISKA 
DO SIATKÓWKI

PRZYSTANEK
BIBLIOTEKA NARODOWA

PRZYSTANEK
GUS

METRO 
POLE MOKOTOWSKIE

KŁADKA

WEJŚCIE OD 
METRA POLE MOKOTOWSKIE

WJAZD
UL. CZUBATKI

WEJŚCIE 
PRZY POMNIKU

KŁADKA

POMNIK LOTNIKA

RZEŹBA „SZCZĘŚLIWY PIES”

WEJŚCIE OD 
SKRZYZOWANIA

UL. ŻWIRKI I WIGURY 
I UL. ROSTAFIŃSKICH

WJAZD
PRZY

„JEFF’S”

WJAZD
PRZY

„SKRZE”

ZIELENIEC
WIELKOPOLSKI

PLAC ZABAW

SIŁOWNIA 
PLENEROWA

RAMPA

WEJŚCIE OD 
SKRZYŻOWANIE

UL. WARYŃSKIEGO 
I UL. BATOREGO

WEJŚCIE 
PRZY ICHIP

METRO 
POLITECHNIKA

POMNIK 
JAZDY POLSKIEJ

WEJŚCIE OD 
METRA POLITECHNIKA

TEREN NALEŻĄCY 
DO PW

„grzybek”

„górka przy fontannie”

PLAC ZABAW

POMNIK LOTNIKÓW
POLSKICH

RZEŹBA „POSTAĆ GOLEM”

FONTANNA

ścieżka Kapuścińskiego

DOMKI FIŃSKIE

WEJŚCIE 
OD GUSU
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Uwarunkowania
przyrodnicze

Pole Mokotowskie jest parkiem jedno-
rodnym pod względem siedlisk. Wyjątek 
stanowią jedynie niewielkie podmokło-
ści o znamionach łęgu w centralnej czę-
ści parku. Zieleń jest zróżnicowana głów-
nie ze względu na sposób użytkowania: 
znaczny obszar roślinności jest silnie 
wydeptywany, dominują zbiorowiska 
poddane regularnemu koszeniu, jedynie 
niewielkie obszary pozostają zarzucone.

Trawniki złożone z gatunków odpornych na silne 
ubicie podłoża mają małą wartość dekoracyjną 
i przyrodniczą. W silnie wydeptywanych zadrze-
wieniach runo jest zniszczone lub złożone z ga-
tunków jednorocznych, a w miejscach zacienio-
nych następuje całkowity zanik roślin.
Na terenie Pola Mokotowskiego niewielką po-
wierzchnię stanowią zadrzewienia o wysokiej 
wartości przyrodniczej. Występują tu pojedyncze 
gatunki chronionych i rzadkich roślin, (m.in. orlik 
pospolity, sasanki otwarte czy bluszcz pospolity); 
są to najprawdopodobniej gatunki pochodzące 
z sąsiadujących z parkiem ogrodów działkowych.
Najwartościowsze płaty roślinności stanowią 
obszary pielęgnowane rzadziej lub nie podda-
wane żadnym zabiegom pielęgnacyjnym przez 
kilkanaście lat. 

Pole Mokotowskie jest obszarem życia szeregu 
grup zwierząt, m.in.: owadów, płazów (ropucha 
zielona, traszka zwyczajna), ptaków czy ssaków 
(kret, wiewiórka, mysz polna, mysz leśna, nornik 
zwyczajny). Obecnie realizowany jest projekt 
„Przyroda Pola Mokotowskiego”, którego celem 
jest m.in. zinwentaryzowanie organizmów za-
mieszkujących park. Raport wstępny z realizacji 

projektu, a tym samym lista stwierdzonych grzy-
bów, roślin i zwierząt, powinien zostać opracowa-
ny do końca 2016 roku. 

Dotychczas w rejonie zwanym przez część miesz-
kańców „dzikim zakątkiem” (między ulicą Wawel-
ską, Czubatki i ścieżką Kapuścińskiego) udało się 
stwierdzić obecność ponad 30 gatunków ptaków, 
w tym: dzięcioła białoszyjego, gąsiorka, grubo-
dzioba, jastrzębia, jemiołuszki, jera.

Obszary zieleni parku są tzw. korytarzem eko-
logicznym i pozwalają zachować ciągłość ob-
szarów zieleni znajdujących się w okolicy – Park 
Wielkopolski, Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy 
Radzieckich, ogrody działkowe. Tym samym 
Pole Mokotowskie jest nie tylko miejscem życia 
organizmów, ale również umożliwia im dyspersję 
i przemieszczanie się.

Zdecydowana większość obszaru parku jest 
wykorzystywana intensywnie przez mieszkań-
ców, lecz niektóre rejony, np.  „dziki zakątek” czy 
półnaturalna polana przy ul. Rostafińskich, mogą 
z powodzeniem stać się ostojami przyrody, to 
jest wydzielonymi obszarami o szczególnym 
sposobie pielęgnacji zieleni sprzyjającym życiu 
dzikich organizmów.

Fot. na górze po lewej: łąka przy ulicy Rostafińskich; na górze po prawej: kwiczoł na terenie „dzikiego zakątka”; na środku 
po lewej: grubodziób na terenie „dzikiego zakątka”; na środku po prawej: zarośla na terenie prywatnym nieformalnie 
odwiedzane przez użytkowników parku; na dole po lewej: dzięcioł białoszyi; na dole po prawej: murawa wydepczyskowa 
związana z intensywnym wykorzystaniem rekreacyjnym
Zdjęcia ptaków fot. Stanisław Łubieński (dzikaochota.wordpress.com)

Ilustracja na stronie 10 przedstawia mapę biotopów Pola Mokotowskiego opracowaną przez dr hab. Piotra Sikorskiego, 
będącą podstawą waloryzacji przyrodniczej.
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Uwarunkowania
planistyczne

Polityka przestrzenna w odniesieniu 
do terenu Pola Mokotowskiego kształ-
towana jest przez studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz przez dokument 
o charakterze operacyjnym, jakim jest 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego m.st. Warszawy (uchwa-
lonym przez Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr 
LXXXII/2746/2006 z dnia 10 października 2006 r. 
z późniejszymi zmianami), teren obejmujący Pole 
Mokotowskie przeznaczony jest w większości pod 
tereny zieleni urządzonej, a w wybranych miej-
scach, w których jest to uzasadnione istniejącym 
zagospodarowaniem, również pod tereny usług 
nauki, administracji, sportu i rekreacji oraz zdrowia. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego Pola Mokotowskiego uchwalony przez 
Radę m.st. Warszawy Uchwałą nr LVII/1706/2009 
z dnia 18 czerwca 2009 r. określa kierunki i zasady 
ukształtowania Pola Mokotowskiego jako zespo-
łu terenów parkowych, zieleni urządzonej oraz 
towarzyszących obiektów sportowych i usługo-
wych. Do głównych zasad kształtowania ładu 
przestrzennego na terenie parku należą:
• Zachowanie i ochrona istniejących terenów 

parku oraz docelowe przyłączenie do parku 
nowych terenów (w tym m.in.  terenu bazy 
MPO, po jego uprzedniej rekultywacji);

• Zachowanie powiązań przyrodniczych z inny-
mi terenami zieleni;

• Kształtowanie struktury terenów parkowych 
m.in. poprzez wyznaczenie głównych alei 
parkowych i połączonych z nimi terenów 
usług, rekreacji, sportu itp.;

• Lokalizacja bezkolizyjnych przejść dla pie-
szych w miejscach wskazanych na rysunku 
planu – przez al. Niepodległości i Trasę Ła-
zienkowską;

• Ukształtowanie „zielonego frontu parku” od 
strony otaczających przestrzeni publicznych, 
w tym odizolowanie wnętrza parku od uciąż-

liwości głównych ulic strefami gęstej zieleni;
• Wyeliminowanie ruchu kołowego z terenu 

parku z pewnymi szczególnymi wyjątkami.

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego Pola Mokotowskiego większość 
terenów została przeznaczona na zieleń urządzo-
ną (oznaczoną na rysunku planu symbolem – ZP) 
o funkcji podstawowej: zieleń urządzona i parko-
wa z udziałem powierzchni biologicznie czynnej 
minimum 90%. Funkcjami dopuszczalnymi na 
tych terenach są usługi z zakresu gastronomii, 
sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury, które 
mogą stanowić do 5% powierzchni parku.

Dokument ustala lokalizację obszarów o przewa-
dze zieleni wysokiej i masywów zieleni oraz ob-
szarów zieleni niskiej, muraw i terenów otwartych, 
ogrodów tematycznych. Dopuszcza natomiast 
obszary o przewadze boisk i terenów urządzeń re-
kreacyjnych, lokalizację placów zabaw, pawilonów 
parkowych, miejsc gier, placów sportowych, boisk, 
miejsc dostępnych dla zwierząt.

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego zostały wydzielone tereny rekreacyj-
no-wypoczynkowe obejmujące istniejące tereny 
parkowe Pola Mokotowskiego, jak również te 
przewidziane do włączenia do parku publiczne-
go. Ponadto wydzielono tereny służące organiza-
cji imprez masowych zlokalizowane w centralnej 
części parku (na których dopuszczona jest orga-
nizacja m.in. okresowych koncertów, festynów, 
kiermaszów, zawodów sportowych). Plan wska-
zuje również tereny wymagające rekultywacji, 
przewidziane do przekształcenia w tereny rekre-
acyjno-wypoczynkowe, w których skład wchodzą 
tereny po byłej bazie MPO oraz stacji benzynowej 
zlokalizowanej przy al. Niepodległości. 

Obszar objęty miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego Pola Mokotowskiego 
stanowi 144 ha. Tereny istniejącej zieleni parko-
wej wg danych z 2009 r. wynoszą 67 ha. Według 
ustaleń planu tereny te mają się powiększyć  
do 85 ha.

Rysunek powyżej u góry przedstawia fragment studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Warszawy. W studium większość terenów parkowych przeznaczona jest na zieleń. Poniżej rysunek pracowni Dawos, 
ilustrujący system powiązań przestrzeni publicznych otoczenia Pola Mokotowskiego. Wyraźnie zaznaczają się dwie 
główne osie powiązań o przebiegach północ-południe i wschód-zachód.  Kolorem szarym wskazano tereny związane 
z działalnością uczelni wyższych.

FRAGMENT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WARSZAWY

SYSTEM POWIĄZAŃ PRZESTRZENI PUBLICZNYCH OTOCZENIA POLA MOKOTOWSKIEGO
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Na analizę uwarunkowań stanu istnie-
jącego składa się ocena stanu obecnej 
infrastruktury, stanu wizualnego wejść 
i obrzeży parku oraz stref zagospoda-
rowanych, jak również jeszcze w żaden 
sposób nieokreślonych.

Obecna infrastruktura parku znajduje się w zróż-
nicowanym stanie. Kilka lat temu przeprowadzo-
no generalny remont części alejek asfaltowych. 
Na bieżąco prowadzone są pewne prace napraw-
cze, niemniej część alejek utraciła swoje walory 
użytkowe. Przestrzeń Pola Mokotowskiego sta-
nowi zbiór przestrzeni o zróżnicowanym stanie 
utrzymania. Obok terenów starannie utrzyma-
nych i wyposażonych w infrastrukturę parkową, 
funkcjonują przestrzenie zniszczone bądź pozo-
stawione same sobie, często jednak pozbawione 
właściwego zarządcy.

Niezagospodarowane, niedoinwestowane bądź 
o zniszczonej infrastrukturze tereny dają możli-
wość korzystnych przekształceń lub wymagają 
przywrócenia pierwotnych walorów użytkowych.

Naturalnie, terenem o największym potencjale 
zmian stają się zupełnie niezdefiniowane bądź 
pozbawione identyfikacji tereny, takie jak teren 
po MPO czy inne nieokreślone strefy (np. wskaza-
ne w uwarunkowaniach krajobrazowych). 

Strefy wejścia do parku są nieczytelne, słabo 
oznakowane i pozbawione spójnej identyfikacji. 
Na terenie parku znajduje się także wiele stref 
o charakterze zaplecza. Również strefy brzegowe 
parku mają zróżnicowany charakter. Szczegółową 
dokumentację fotograficzną stref wejścia, brze-
gowych oraz zapleczy umieszczono w aneksie do 
raportu.

Rysunek na stronie 14 przedstawia obecne zagospodarowanie Pola Mokotowskiego na podkładzie 
ortofotomapy. Na biało wskazano skarpy i górki, wyznaczające charakter przestrzenny poszczególnych stref. 
Kolorem czerwonym wskazano granice administrowania ZOM.

Fot. wyżej przedstawiają charakterystyczne elementy stanu istniejącego zagospodarowania parku. Zdjęcia 
w środkowej kolumnie pokazują strefy o największym potencjale przekształcenia i zmiany jakościowej 
przestrzeni – m. in. teren po MPO, tereny niedopowiedziane oraz takie, gdzie infrastruktura parku znajduje 
się w najgorszym stanie.

Uwarunkowania
stanu istniejącego
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Uwarunkowania
krajobrazowe
Układ kompozycyjny Pola Mokotow-
skiego, zaaranżowany w połowie lat 
siedemdziesiątych XX wieku zgodnie 
z projektem inż. Bolka, jest czytelny do 
dnia dzisiejszego. Celem było stworze-
nia miejskiego ośrodka rekreacyjnego. 
Układ ten opiera się na stworzeniu wy-
razistych, okrągłych wnętrz parkowych 
wokół różnych funkcji. Zastosowano 
pagórki krajobrazowe, jak też mocne 
kontrasty między dużymi powierzchnia-
mi trawiastymi a grupami i masywami 
drzew o zmiennym zagęszczeniu. 

Część parku leżąca na wschód od al. Niepodle-
głości (część śródmiejska) jest komponowana 
w oparciu o układ bazujący na okręgach (kon-
centrycznie) oraz swobodnie. Przy budynkach 
GUS znajduje się duże wnętrze parkowe, które-
go głównym elementem jest basen z fontanną. 
Jego istotną rolę w kompozycji wnętrza podkre-
śla koncentryczny układ parkowych alejek oraz 
żywopłotów. Pozostałe parkowe alejki w tym 
fragmencie założenia są prowadzone w sposób 
swobodny, towarzyszą im nasadzenia drzew 
i krzewów o krajobrazowym charakterze. Część 
parku leżąca na zachód od al. Niepodległości 
(część ochocka) jest komponowana swobodnie, 
tylko w niewielkim fragmencie charakteryzuje 
się układem geometrycznym. Swoistym łączni-
kiem pomiędzy obydwoma fragmentami Pola 
Mokotowskiego – śródmiejskim i ochockim 
– jest przestrzeń zlokalizowana przy al. Nie-
podległości w części ochockiej, która w płynny 
sposób scala całość łącząc dwa porządki kom-
pozycyjne. Zlokalizowane w części ochockiej 
parku formy nasadzeń są bardziej zróżnicowa-
ne, występują tu zarówno masywy, grupy oraz 
kępy drzew, ozdobne rabaty, duże powierzchnie 
trawiaste. Osią kompozycyjną tej części założe-
nia jest główna aleja łącząca al. Niepodległości 
z ul. Żwirki i Wigury, we fragmencie podkreślona 
szpalerem drzew. Kompozycja geometryczna 
stanowiąca swoiste przedłużenie moderni-
stycznego ogrodu wokół Biblioteki Narodowej 
jest charakterystyczna dla fragmentu parku 

z alejkami opartymi na siatce sześcioboków. 
Najważniejszym wnętrzem krajobrazowym pod 
względem roli pełnionej w całym układzie prze-
strzennym parku jest duże wnętrze ze stawem, 
otoczone zróżnicowanymi układami roślinnymi 
oraz formami terenowymi. 

W północno-wschodniej części Pola Mokotow-
skiego (fragment parku ograniczony ulicami 
Leszową, Ondraszka, Fińską, Czubatki, Wawelską 
oraz al. Niepodległości) czytelne są pozostałości 
po ogrodach towarzyszących domkom fińskim 
– drzewa owocowe oraz pasowe nasadzenia 
podkreślające granice działek. Ta część parku cha-
rakteryzuje się kompozycją, którą można określić 
jako otwartą, nie związaną z pozostałym układem 
kompozycyjnym parku. Kompozycję otwartą, 
mało charakterystyczną mają także fragmenty 
parku zlokalizowane przy ul. Rostafińskich oraz 
przy ul. Waryńskiego. Te trzy wymienione powy-
żej układy docelowo można kształtować w nawią-
zaniu do form kompozycyjnych sąsiednich ukła-
dów (na schemacie z układami kompozycyjnymi 
te potencjalne możliwości przekształceń zostały 
zaznaczone strzałkami). 

Współczesny układ kompozycyjny parku Pole 
Mokotowskie można datować na około 40 lat. 
Kompozycja starszych drzew w parku jest w znacz-
nej mierze przypadkowa, gdyż powojenne akcje 
zazieleniania z lat 1946, 1947 oraz 1970 zostały 
przeprowadzone bez żadnego planu. W rezulta-
cie na obszarze 70 ha nasadzono około 11 200 
drzew. Projekt wykonany przez inż. Bolka z zespo-
łem uwzględniał te przypadkowe układy zieleni 
wysokiej. Zgodnie z klasyfikacją stadiów rozwoju 
założeń ogrodowych prof. Majdeckiego park Pole 
Mokotowskie mieści się w stadium formy dojrzałej 
(zakres 25-27 lat). Podział ten dotyczy zróżnico-
wania form roślinnych, układów kompozycyjnych 
nasadzeń ze względu na wartość plastyczną oraz 
przestrzenną roślin. Stadium to obejmuje dojrzały 
układ przestrzenny, w pełni ukształtowany i doce-
lowy, który charakteryzuje się dużą sprawnością 
użytkową. W tym czasie słabnie siła wzrostu drzew, 
maleją zdolności adaptacyjne roślin, koniecznością 

staje się wymiana gatunków krótkowiecznych oraz 
zastosowanie cięć odmładzających. 

Dla układów kompozycji form roślinnych znajdu-
jących się w stadium formy dojrzałej nadrzędnym 
celem staje się utrzymanie struktury przestrzennej 
drzewostanu w jak najlepszej formie. Jest to jedna 
z trzech nadrzędnych kwestii dotyczących uwarun-
kowań krajobrazowych parku Pole Mokotowskie. 
Druga kwestia dotyczy świadomego kształtowania 
wnętrz krajobrazowych, zarówno w miejscach już 
zdefiniowanych pod względem kompozycji, jak 
również w miejscach, gdzie kompozycja ma jesz-
cze charakter otwarty. Równie ważną kwestią jest 
także kształtowanie właściwych stref ekspozycji dla 
parkowych rzeźb oraz zewnętrznych i wewnętrz-
nych powiązań widokowych.

W ostatnich latach w przestrzeni parku pojawiły 
się nowe elementy zagospodarowania. Wokół 

fontanny w części śródmiejskiej rozbudowano 
system kolistych alejek, cały układ podkreślono 
barwnymi nasadzeniami roślin ozdobnych oraz 
drzewami. W części ochockiej rozbudowano 
schody przy stawie, które umożliwiły swobodny 
dostęp do wody, w bortnicy basenu zamontowa-
no fontanny. Od roku 2010 na Polu Mokotowskim 
w części ochockiej, w okolicach stawu został 
zaaranżowany park rzeźb – inicjatywa Stowa-
rzyszenia Wspierania Aktywności Twórczej FREE 
ART. Zlokalizowanie rzeźb w znaczący sposób 
wpłynęło na percepcję parkowych wnętrz, ekspo-
zycję widoków. W ostatnich latach w całym parku  
zaaranżowano kwietniki i rabaty z roślinami 
ozdobnymi.

KOMPOZYCJA 
OTWARTA

KOMPOZYCJA 
OTWARTA

KOMPOZYCJA 
OTWARTA

KOMPOZYCJA 
SWOBODNA (UKŁAD 

KRAJOBRAZOWY)

KOMPOZYCJA OPARTA 
NA OKRĘGACH ORAZ 
SWOBODNA (UKŁAD 

KRAJOBRAZOWY)

KOMPOZYCJA OPARTA 
NA OKRĘGACH ORAZ 

SWOBODNA

KOMPOZYCJA 
GEOMETRYCZNO-
KRAJOBRAZOWA

KOMPOZYCJA OTWARTA 
(POZOSTAŁOŚĆ 

NASADZEŃ W OGRODACH 
PRZYDOMOWYCH)

Rysunek układów kompozycyjnych. Autorka: dr Maja Skibińska



„Szkic sytuacyjny projektu parku na Polu Mokotowskim wraz z zaznaczonymi lokalizacji przyszłych 
zabudowañ, rys. inż. Stanisław Bolek” – tygodnik Stolica nr 19 (1327) 13.05.1973

Legenda: 1. Kawiarnia nad stawem, 2. Teren gier stolikowych, 3. Zespół boisk sportowych, 4. Amfiteatr 
z muszlą koncertową, 5. Czytelnia ogrodowa i galeria rzeźby ogrodowej, 6. Teren zabaw dla dzieci,  
7. Letnia kawiarnia ogrodowa, 8. Deptak spacerowy, 9. Ogród jordanowski.

Park Pole Mokotowskie, po latach powo-
jennych doraźnych działań w zakresie 
kształtowania zieleni i wstępnych za-
drzewień, został zaprojektowany przez 
zespół pod kierownictwem mgr inż. Sta-
nisława Bolka w Pracowni Zieleni Biura 
Projektów Budownictwa Komunalnego 
„Stolica”.

Po wojnie rozpoczęła się parcelacja terenu Pola 
Mokotowskiego. Powstał stadion „Skry” (1955), 
GUS (1964), zagospodarowano tereny AZS. Park 
nie był jednak zaprojektowany, aż do lat 70-tych, 
kiedy powstała zrealizowana, w znacznej części 
w czynie społecznym, koncepcja. Zgodnie ze 
szkicem sytuacyjnym parku z 1973 toku, Pole 
Mokotowskie zostało zaprojektowane jako ośro-
dek rekreacyjny. Uwzględniono w nim istniejące 
i projektowane obiekty: Bibliotekę Narodową, 
GUS, Skrę, Teren Politechniki w południowo-
-wschodniej części. W miejscu obecnych ogrodów 
działkowych planowano lokalizację Miasteczka 
Akademickiego. Zaprojektowana została główna 
promenada łącząca część wschodnią i zachod-
nią parku. Na szkicu widoczne jest jezioro, jak 
również amfiteatr, w miejscu ostatecznie zreali-
zowanego zbiornika wodnego. Przy ul. Rostafiń-
skich znajdował się Ośrodek Kultury Ogrodni-
czej.  

Stanisław Bolek zaproponował utworzenie na 
terenie całego parku wnętrz krajobrazowych oto-
czonych zielenią i pagórkami. Jako jedno z nich, 
zostało zaprojektowane otoczenie Biblioteki 
Narodowej. Pomysłem na urządzenie obecnego 
terenu po MPO było ukształtowanie kolejnego 
wnętrzna krajobrazowego, gdzie zaproponowano 
lokalizację gier stolikowych.  

Warto zwrócić uwagę na planowany przez miasto 
w latach 70-tych układ komunikacyjny. Na szkicu 
pokazano przedłużenie ul. Batorego w kierunku  
ul. Żwirki i Wigury oraz poprowadzenie nowo-
projektowanej drogi na osi północ – południe, 
wzdłuż terenu Skry. Wytyczone drogi podzieliłyby 
teren parku na kilka części. Ostatecznie, również 
dzięki protestom mieszkańcow, nie doszło do 
realizacji wspomnianych inwestycji, dzięki czemu 
park pozostał przestrzennie spójny.

Fot. na górze: widok na staw wczesną jesienią; na dole: nieformalne siedziska w postaci kamieni

1973

Koncepcja parku 
Stanisława Bolka
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Uwarunkowania
krajobrazowe

Fot. Architekt krajobrazu – mgr. inż. Stanisław Bolek – współautor projektów parków miejskich, zespołów 
pałacowych, miejskich terenów zieleni, w tym Pola Mokotowskiego, Parku Szczęśliwickiego, Ogrodu 
Botanicznego w Powsinie.
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Uwarunkowania
administracyjne i organizacyjne

Zarządzanie Polem Mokotowskim  
jest odbierane jako niejasne i bardzo 
skomplikowane dla przeciętnego  
użytkownika parku. 

Proces zarządzania terenami Pola Mokotow-
skiego oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa 
jest wielowarstwowy. Składają się na niego 
zarówno uwarunkowania własnościowe 
i władania, jak i uwarunkowania ustrojowe 
podziału administracyjnego dzielnic, jak 
również uwarunkowania wynikające z prze-
pisów dotyczących kompetencji poszczegól-
nych podmiotów samorządowych, jednostek 
organizacyjnych i biur Urzędu Miasta st. 
Warszawy. 

UWARUNKOWANIA WŁASNOŚCIOWE  
I WŁADANIA

Obszar w większości położony jest na 
terenach Skarbu Państwa bądź Miasta st. 
Warszawy. Tereny są jednak we władaniu 
różnych podmiotów na podstawie zróżni-
cowanych stosunków prawnych, co wpływa 
na zakres możliwych działań dotyczących 
parku i jego dostępności (zobacz diagram 
lewej). Część terenów jest we władaniu 
Politechniki Warszawskiej, która posiada  
m. in. działkę pośrodku parku w części 
śródmiejskiej. Z drugiej strony, pewna 
część terenów została oddana w użytko-
wanie wieczyste innym podmiotom. Przy-
kładem może być restauracja Jeff ’s, Bolek, 
położony w części śródmiejskiej klub Park 
czy tereny stacji benzynowej na obrzeżach 
parku. We władaniu instytucji pozostaje 
również GUS. Również tereny Skry, według 
informacji publicznie udostępnionych, ma 
skomplikowaną sytuację prawną w zakresie 
władania, choć wszystko wskazuje na to, że 
o dysponowaniu nim będzie w przyszłości 
decydowało miasto. Obszar zarządzany 
przez ZOM położony jest na gruntach miej-
skich, nie licząc niewielkiego fragmentu. 
Największa nieruchomość prywatna poło-

żona jest od strony ul. Rostafińskich, ogra-
niczając dostęp do parku mieszkańcom 
Mokotowa.

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY DZIELNIC

Obecnie teren Pola Mokotowskiego poło-
żony jest na styku trzech dzielnic: Ochoty, 
Mokotowa i Śródmieścia (zobacz schemat 
po prawej). Każda dzielnica ma pewną au-
tonomię odnośnie zagospodarowania prze-
strzeni i pewnych decyzji administracyjnych. 
Dzielnice mają też często  swoje specyficzne 
procedury. Wszystko to zwiększa ryzyko 
braku koordynacji różnych inicjatyw na styku 
dzielnic.

UWARUNKOWANIA ORGANIZACYJNE

Warszawa, z racji skali miasta, posiada bar-
dzo rozbudowaną strukturę organizacyjną. 
Za zieleń w mieście odpowiadają dzielnice, 
szereg jednostek budżetowych i organizacyj-
nych. Za inwestycje związane np. ze ścież-
kami rowerowymi odpowiada Zarząd Dróg 
Miejskich, za bieżące utrzymanie parku od-
powiada Zarząd Oczyszczania Miasta. W ge-
stii ZDM pozostaje też urządzenie przestrzeni 
w granicach pasa drogi. Za zieleń przyuliczną 
odpowiada zaś ZOM. Tramwaje Warszawskie 
odpowiadają za przygotowanie inwestycji 
w ul. Rostafińskich. Za wydawanie zezwoleń 
na organizację imprez odpowiedzialne są zaś 
dzielnice. Poszczególne elementy infrastruk-
tury technicznej na terenie parku mogą mieć 
różnych zarządców, co sprawia, że w zarzą-
dzaniu parkiem niezbędny staje się niezwy-
kle rozbudowany proces koordynacyjny.

UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE

Pole Mokotowskie jest jednym z najwięk-
szych, najważniejszych publicznych zielonych 
terenów otwartych w centralnej, najbardziej 
doinwestowanej części miasta, obok Łazienek 
Królewskich, Parku im. E. Rydza-Śmigłego, Par-

ku Ujazdowskiego. Pełni swoją funkcję zarów-
no w skali całego miasta, jak i lokalnie – służąc 
okolicznym mieszkańcom.

Park posiada bardzo dobre połączenie ko-
munikacyjne z dalszymi częściami Warszawy 
za pośrednictwem linii metra, komunikacji 
tramwajowej i autobusowej.

GRANICE ADMINISTRACYJNE DZIELNIC

GRANICE TERENÓW W ZARZĄDZIE ZOM

ZRÓŻNICOWANA STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA TERENÓW POLA MOKOTOWSKIEGO

PARK
SZCZĘŚLIWICKI

OCHOTA

ŚRÓDMIEŚCIE

MOKOTÓW



Lokalizacja
w mieście

POLE 
MOKOTOWSKIE

PARK
E. RYDZA – ŚMIGŁEGO

ŁAZIENKI
KRÓLEWSKIE

PARK
UJAZDOWSKI

FILTRY

W
ISŁA

RACŁAWICKA

POLE MOKOTOWSKIE

POLITECHNIKA

CENTRUM

RONDO ONZ

RONDO DASZYŃSKIEGO

PŁOCKA

PARK
SZCZĘŚLIWICKI
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Fot. na górze po lewej: widok z istniejącej kładki nad al. Niepodległości; na górze po prawej: praca nagrodzona w konkursie na 
zagospodarowanie terenu centralnego Politechniki Warszawskiej, z zieloną kładką nad Al. Armii Ludowej; na środku: widok z lotu ptaka na 
teren Skry; na dole po lewej: Biblioteka Narodowa, na dole po prawej: szkic warsztatowy otoczenia Biblioteki Narodowej  

Park Pole Mokotowskie jest otoczony 
układem ulic oraz wielofunkcyjną tkanką 
miasta.  Stanowią one zbiór odrębnych 
przestrzeni, nieodłącznie powiązanych 
ze sobą i z miastem pod względem 
funkcjonalnym, komunikacyjnym i przy-
rodniczym. Wiele z nich graniczy bezpo-
średnio z parkiem, tworząc w niektórych 
miejscach bariery lub efekty zaplecza. 
Często uwarunkowania terenów ze-
wnętrznych silnie oddziałują na sam 
park. Wśród najważniejszych elementów 
otoczenia wpływających na przestrzeń 
parku należy wymienić:

Okalający układ arterii komunikacyjnych, de-
finiujący kwartały, w których położony jest park. 
Ulice Wawelska czy Waryńskiego stanowią silne 
bariery wpływające na liczbę i jakość powiązań 
z terenami mieszkaniowymi dzielnic. al. Niepod-
ległości z kolei silnie dzieli park na dwie części. 
Widać jednak początki zmian mających na celu 
poprawienie powiązań z terenami zewnętrznymi. 
W roku 2015 wytyczono naziemne przejście przez 
ulicę Waryńskiego w miejscu przejścia podziem-
nego. Toczy się również zainicjowana oddolnie 
merytoryczna debata dotycząca przyszłości ulicy 
Wawelskiej, gdzie rozważany jest m. in. wariant 
umieszczenia części przebiegu ulicy w tunelu.

Tereny oraz obiekty należące do Politechniki 
Warszawskiej, w tym planowany nowy Kampus 
Centralny Politechniki Warszawskiej po drugiej 
stronie ul. Wawelskiej, tereny stadionu „Syrenki” 
od ulicy Batorego, zespół akademików przy Ron-
dzie Jazdy Polskiej oraz teren Wydziału Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej przy ul. Waryńskiego. 
Obecnie Politechnika planuje szereg inwestycji, 
które wpłyną na Pole Mokotowskie – m. in. roz-
budowę Kampusu Centralnego wraz z kładką do 
parku na przedłużeniu ul. Rektorskiej na podsta-
wie prac konkursowych. Istnieją również plany 
modernizacji i rozbudowy kompleksu sportowe-
go „Syrenki”, jak i rozbudowy zespołu akademi-
ków o nowe funkcje.

Tereny pozostałych uczelni sąsiadujących 
z Polem Mokotowskim. Poza Politechniką War-

szawską, w pobliżu parku funkcjonują wydziały 
Uniwersytetu Warszawskiego, Akademia Me-
dyczna oraz Szkoła Główna Handlowa. Park jest 
więc naturalnym miejscem spotkań i aktywności 
studentów.

Tereny i stadion „Skry” – rozległe tereny rekre-
acyjne mające ogromny potencjał rozwoju, obec-
nie zablokowane przez uwarunkowania prawne 
i własnościowe, pozostające do uregulowania. 
Stadion Skry jest szansą dla Pola Mokotowskiego. 
Rewitalizacja terenów sportowych może pozwo-
lić na spełnienie potrzeb i oczekiwań związanych 
z funkcjami wymagających znacznej infrastruktu-
ry, takich jak sport, większe imprezy, koncerty czy 
masowe wydarzenia. Funkcje te bez wyjątku są 
oczekiwane właśnie w tym miejscu.

Biblioteka Narodowa. Obiekt reprezentacyjny, 
w samym sercu Pola Mokotowskiego, obecnie 
w trakcie gruntownej modernizacji. Zgodnie 
z planami BN, parkingi przy Alei Niepodległości 
zostaną likwidowane i przeniesione do północ-
nej części działki, zrealizowana zostanie „wyspa” 
rowerowa, ogrody biblioteki zostaną atrakcyjnie 
zagospodarowane. Jest również możliwość po-
łączenia terenów biblioteki bezpośrednio z tere-
nami po MPO, tak aby ogrody biblioteki w trakcie 
dnia były łatwo dostępne, stanowiąc funkcjonal-
ną część parku (zob. szkic dalej).

Budynek GUS na rogu Alei Niepodległości oraz 
Armii Ludowej nie ma większego wpływu na 
funkcjonalność Pola Mokotowskiego.

Pawilony przy ul. Batorego nie są przewidziane 
do utrzymania w obowiązującym MPZP i tworzą 
efekt zaplecza w tej części parku.  Nie przewi-
duje się również utrzymania budynku Wyższej 
Szkoły Infrastruktury i Zarządzania przy  
ul. Rostafińskich .

Prywatna działka przy ul. Rostafińskich, po-
wszechnie wykorzystywana jako polana rekre-
acyjna. Jako że jest to prywatna własność, choć 
zabezpieczona przed zabudową, do czasu regula-
cji spraw własnościowych brak możliwości upo-
rządkowania terenu i włączenia do granic parku. 

Uwarunkowania
otoczenia
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Koncepcja zagospodarowania Pola Mo-
kotowskiego powstaje w ramach trzyeta-
powego cyklu konsultacji społecznych, 
których finalnym produktem jest niniej-
szy raport.

GENEZA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Dyskusje dotyczące sposobów użytkowania Pola 
Mokotowskiego po raz pierwszy podniesione 
zostały jesienią 2014 roku w związku z przyłą-
czeniem do parku i udostępnieniem około 5 ha 
terenu po dawnej bazie MPO. Sposób zagospo-
darowania tego terenu miał być przedmiotem 
konsultacji społecznych. Zbiegło się to w czasie 
z powstaniem projektu psiego parku ulokowa-
nego na 2 ha terenie w narożniku ulic Wawelskiej 
i al. Niepodległości. Projekt ten, pozytywnie 
zaopiniowany przez Komisję Dialogu Społeczne-
go ds. Zwierząt, został jednak bardzo krytycznie 
oceniony przez część mieszkańców Ochoty oraz 
Komisję Dialogu Społecznego ds. Środowiska 
Przyrodniczego, przede wszystkim w związku 
z planem utworzenia przy ulicy Czubatki parkin-
gu dla właścicieli psów korzystających z parku. 
Argumentowano również, że sposób zagospo-
darowania tego terenu nie był przedmiotem 
konsultacji społecznych i z wnioskiem o takie 
konsultacje, popartym ponad dwoma tysiącami 
podpisów, wystąpili mieszkańcy. W efekcie Ratusz 
uznał argumentację mieszkańców, iż konsultacje 
społeczne powinny dotyczyć sposobu zagospo-
darowania całego obszaru Pola Mokotowskiego 
w celu uzyskania kompleksowej i spójnej wizji 
parku. Powołany został również zespół ds. konsul-
tacji Pola Mokotowskiego, którego zadaniem mia-
ło być wypracowanie metod konsultacji. W skład 
zespołu weszli ze strony społecznej: jeden 
przedstawiciel wnioskodawców (Stowarzyszenia 
Ochocianie); przedstawiciel KDS (Komisji Dialogu 
Społecznego) ds. zwierząt, przedstawiciel KDS 
ds. środowiska przyrodniczego, przedstawiciel 
Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej; ze strony 
urzędu wiceprezydent Jarosław Jóźwiak, troje 
przedstawicieli Centrum Komunikacji Społecznej, 
wicedyrektor Biura Ochrony Środowiska, rzecz-

niczka prasowa Dzielnicy Ochota. Na wniosek 
części strony społecznej do zespołu zostali także 
włączeni: ekspertka przedstawicielka Instytutu 
Badań Przestrzeni Publicznej, Magazynu „Miasto” 
i wicedyrektor ds. rozwoju Biblioteki Narodowej. 

Wypracowana przez zespół procedura konsultacji 
obejmowała trzy etapy: 
– diagnozę użytkowania Pola,
– badanie oczekiwań mieszkańców wobec 
funkcji Pola, 
– warsztaty projektowe dla mieszkańców, po-
święcone wypracowaniu konkretnych rozwiązań 
(będące przedmiotem niniejszego raportu).
Dwa pierwsze etapy realizowane były prawie 
równolegle, w okresie od czerwca do lipca 2015 
roku.

I ETAP KONSULTACJI – DIAGNOZA UŻYTKOWA-
NIA POLA MOKOTOWSKIEGO

Badania służące diagnozie użytkowania parku 
przeprowadzone zostały pod kierownictwem 
psycholożek środowiskowych Joanny Stefańskiej 
i Anny Wieczorek. Prowadzone były przy pomocy 
map ewaluatywnych, wywiadu kwestionariuszo-
wego oraz obserwacjach zachowań i afordancji 
w celu wykonania mapy użytkowania. Realizując 
badania skupiono się na uzyskaniu informacji na 
temat wykorzystywania Pola Mokotowskiego, wy-
konywanych aktywności i użytkowników parku, 
obszarów najczęściej uczęszczanych i lubianych, 
obszarów które użytkownicy chcieliby pozosta-
wić bez zmian i takich, na których ich oczekują.

Z mapy aktywności wynika, iż park ma charak-
ter osiowy łączący część śródmiejską i ochocką. 
Najczęściej uczęszczane są tereny wzdłuż głównej 
alei parkowej oraz tereny przy jeziorku i cieku 
wodnym w części ochockiej, jak również tereny 
w okolicy fontanny w części śródmiejskiej.

Z obserwacji wynika, iż na większości obszarów 
parku występuje duże zróżnicowanie aktywności, 
które zmieniają się w zależności od dnia tygodnia 
i pory dnia, podobnie jak intensywność użyt-

Uwarunkowania
społeczne 

Zdjęcia z II etapu konsultacji społecznych (punkty konsultacyjne w przestrzeni parku). 
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kowania. Ponadto wiele obszarów pozwala na 
współwystępowanie wielu typów użytkowania 
bez pojawiania się konfliktów. Zaobserwowano 
również efekt wykorzystania terenów przyległych 
do tych najczęściej uczęszczanych w przypadku 
dużej liczby użytkowników.

Wykonanie analizy afordancji pozwoliło wyróżnić 
pewne typy miejsc w parku. Pole Mokotowskie 
umożliwia wykonywanie zróżnicowanych aktyw-
ności. Możliwości użytkowania terenów wynikają 
z cech poszczególnych miejsc: przestronności, 
nasłonecznienia, dostępności czy szczególnych 
elementów, a nie z obecności zaplanowanej 
infrastruktury. Występowanie obok siebie różnych 
typów miejsc umożliwia wykonywanie wielu róż-
nych aktywności na stosunkowo małym terenie 
i sprawne przemieszczanie się użytkowników.

Użytkownicy parku są zgodni co do pozytywnej 
oceny parku, zarówno ze względu na funkcjo-
nowanie, jak i poczucie bezpieczeństwa. Wiele 
osób nie widzi potrzeby wprowadzania jakichkol-
wiek zmian na Polu Mokotowskim. Ewentualne 
propozycje zmian dotyczyły poprawy komfortu, 
bezpieczeństwa użytkowania terenów, niewiel-
kich remontów, czy zadbania o małą architekturę. 
Wprowadzenie dużych inwestycji infrastruktural-
nych lub formalnej regulacji sposobów użytkowa-
nia parku spotykały się z silnym oporem ze strony 
użytkowników Pola Mokotowskiego, głównie 
z obawy o istotne przekształcenie parku.

Autorki raportu podkreślają, iż Pole Mokotowskie 
jest systemem złożonym, w którym występuje 
mozaika miejsc o zróżnicowanym krajobrazie 
i funkcjach odpowiadających na różne potrze-
by użytkowników. Według wyników konsultacji 
obecność jedynie drobnej infrastruktury i nie-
dookreślenie funkcji poszczególnych miejsc jest 
ogromnym atutem Pola Mokotowskiego. Dzięki 
brakowi formalnych regulacji użytkowania na-
stępuje samoregulacja, czemu sprzyja wysoka 
zdolność adaptacyjna terenów. Przestrzeń parku 
jest elastyczna, a zarazem park jest systemem sta-
bilnym, co oznacza, że w dłuższej perspektywie 

utrzymuje swój charakter i wszelkie właściwości 
społeczne, ekologiczne i przestrzenne. Wobec 
tego, by nie zaburzyć funkcjonowania parku jako 
całości przez duże zmiany, np. budowa dużej 
infrastruktury, jak również drobne nieodwracalne 
przekształcenia, Autorki rekomendują zastosowa-
nie modelu zarządzania adaptacyjnego. Model 
ten obejmuje wprowadzanie zmian jako odwra-
calnych propozycji bez dookreślenia funkcji czy 
budowania dużej nowej infrastruktury. Wskazane 
jest monitorowanie skutków podejmowanych 
decyzji i modyfikowanie zarządzania w zależności 
od efektów. Istotna jest także realna możliwość 
wprowadzenia modyfikacji wdrożonych zmian 
w zależności od efektów ich wprowadzenia.

II ETAP KONSULTACJI – KONSULTACJE  
DOTYCZĄCE OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCÓW

Ten etap konsultacji przeprowadzony został przez 
Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocz-
nia”. Celem konsultacji była rozmowa na temat 
funkcji Pola Mokotowskiego, zalet i problemów 
związanych z parkiem oraz sformułowanie ocze-
kiwań i pomysłów na usprawnienia. Konsultacje 
przebiegały w formie trzech warsztatów z użyt-
kownikami parku oraz dwukrotnie zorganizowa-
nym terenowym punkcie konsultacyjnym.
Głównymi zagadnieniami poruszanymi podczas 
tego etapu konsultacji były aspekty, które użyt-
kownicy lubią w Polu Mokotowskim, jak również 
te, których nie lubią. Starano się również uzyskać 
odpowiedź na pytanie, czym jest dla użytkowni-
ków Pole Mokotowskie.

Użytkownicy doceniają otwarty, nieformalny 
i w niektórych miejscach dziki charakter Pola Mo-
kotowskiego, jak również zróżnicowanie funkcji, 
jakie może pełnić park. Wnoszono o zachowanie 
dotychczasowego charakteru Pola podkreślając, 
że istnieje potrzeba usprawnień, a nie konkret-
nych zmian.

Użytkownicy bardzo cenią sobie przenikanie się 
funkcji w parku i występowanie miejsc o niespre-
cyzowanej formie użytkowania. Ważnym postu-

latem było niestrefowanie Pola Mokotowskiego. 
Kolejną istotną potrzebą użytkowników parku 
było dbanie o zieleń i czystość w parku, ochrona 
przed wycinką drzew, zachowanie nieuporządko-
wanej zieleni – ostoi przyrody, dbanie o czystość 
stawu, jak również  sprzątanie po psach.

Doceniony został rekreacyjny charakter parku bez 
organizacji imprez masowych, postulowano także 
zachowanie sportowego charakteru Skry i Stadio-
nu Syrenki poprzez ich remont i włączenie w ob-
szar parku. Istotną kwestią, jaką wskazano dla 
poprawnego funkcjonowania parku jest zadba-
nie o potrzeby pieszych, rowerzystów i rolkarzy, 
poprzez wytyczenie oddzielnych tras dla różnych 
użytkowników, co pozwoli uniknąć konfliktów 
i zwiększy bezpieczeństwo. Wypowiadana była 
również potrzeba wydzielenia przestrzeni, w któ-
rej psy mogłyby swobodnie biegać, nie było na-
tomiast wspólnego zdania, jeśli chodzi o wydzie-
lony wybieg dla psów ze specjalną infrastrukturą 
treningową.

Zwracano uwagę na potrzebę małej architektury 
w postaci m.in. koszy na śmieci, ławek, a także in-
frastruktury takiej jak kawiarnie, punkty z bieżącą 
wodą, publiczne toalety, stojaki rowerowe. Wno-
szono również o „otwarcie” Biblioteki Narodowej 
na park w formie np. udostępnienia cyfrowych za-
sobów w mobilnym punkcie czy likwidacji ogro-
dzeń (co ze względów bezpieczeństwa zbiorów 
BN nie jest możliwe). Ponadto zwrócono uwagę 
na potrzebę wyznaczenia wyraźnego gospodarza 
parku z pomysłem na zarządzanie przestrzenią 
Pola Mokotowskiego.

Uwarunkowania
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Mapy opracowane w I etapie konsultacji społecznych – badań realizowanych przez psycholożki środowiskowe Joannę Stefańską i Annę Wieczorek

MAPA AFORDANCJI MAPA OBSZARÓW DO POZOSTAWIENIA I DO ZMIANY

MAPA AKTYWNOŚCIMAPA KOMUNIKACJI 
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Cel i opis
warsztatów
W ramach III etapu konsultacji spo-
łecznych Pola Mokotowskiego po raz 
pierwszy w Warszawie zastosowano 
kompleksowe narzędzie partycypacyj-
nego projektowania, jakim są warsztaty 
charrette.

Warsztaty urbanistyczne charrette są narzędziem 
projektowym i mediacyjnym. Termin został 
przyjęty z tradycji francuskich Akademii Sztuk 
Pięknych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe 
wózki używane przez asystentów do zbierania ry-
sunków na egzaminach. Profesjonalne warsztaty 
charrette pojawiły się w Stanach Zjednoczonych 
pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. i zmieniły 
podejście planistyczne w tym kraju, obecnie są 
również stosowane w Europie. Znajdują zasto-
sowanie przy rewitalizacji terenów poprzemy-
słowych, tworzeniu przestrzeni publicznych, 
zachowaniu tkanki historycznej śródmieść, zago-
spodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowa-
niu nowych dzielnic i poprawy funkcjonowania 
istniejących wsi, dzielnic, miast lub nawet całych 
regionów. Mają na celu zgromadzenie wszystkich 
interesariuszy wokół przygotowanych zagadnień 
oraz wspólne wypracowanie dobrych i realistycz-
nych rozwiązań. Warsztaty charrette wyróżniają 
się spośród innych form konsultacji tym, że w ich 
trakcie na bieżąco  wypracowuje się i weryfikuje 
koncepcje i wytyczne dla zmian czy potencjalne-
go rozwoju.

Procedura warsztatów charrette dla Pola Mo-
kotowskiego zakładała różne formy proaktyw-
nego dialogu: prezentacje – począwszy od tej, 
która obejmowała wiedzę wyjściową do konsul-
tacji, poprzez półmetkową prezentację kon-
cepcji aż do koncepcji finalnej; gorące dyskusje 
w mniejszych grupach w ramach poszczegól-
nych warsztatów tematycznych i dyskusje na 
forum; spacer badawczy oraz punkt konsulta-
cyjny wraz z makietą parku, jak również kącik 
warsztatowy dla dzieci – wszystkie narzędzia 
omówione niżej.

AKCJA INFORMACYJNA

Konsultacjom społecznym towarzyszyła szero-
ka akcja informacyjna realizowana w głównej 
mierze przez Centrum Komunikacji Społecznej 
Urzędu m.st. Warszawy. W ramach akcji zrealizo-
wano następujące działania:
• Plakaty: zostały przekazane do urzędu 

dzielnicy Ochota oraz w mniejszym stopniu 
do dzielnicy Mokotów, a także rozdystry-
buowane w okolicach Pola Mokotowskiego 
– do okolicznych kawiarni, klubów, sklepów 
itd. Plakaty rozwieszone zostały również na 
stacjach metra;

• Akcja ulotkowa bezpośrednia odbyła  
się na Polu Mokotowskim w weekend  
9–10 kwietnia 2016 r. i połączona była  
z rysowaniem informacji o konsultacjach  

GŁÓWNI
INTERESARIUSZE

WARSZTATY 
TEMATYCZNE; 

SESJE PROJEKTOWE

WSPÓLNA 
WIZJA
POLA 

MOKOTOWSKIEGO

KLUCZOWI DECYDENCI, SAMORZĄD, 
LIDERZY LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI

OPRACOWYWANE NA BIEŻĄCO WSTĘPNE 
KONCEPCJE, NA BIEŻĄCO PODDAWANE 
WERYFIKACJI DECYDENTÓW I LOKALNEJ 

SPOŁECZNOŚCI
Harmonogram warsztatów charrette będący częścią zaproszenia do udziału w konsultacjach społecznychSchemat przedstawiający proces działania prowadzący do stworzenia wpólnej wizji Pola Mokotowskiego z udziałem 

głównych interesariuszy

na chodniku („akcja kreda” angażująca  
dzieci i rodziców);

• Monidła – na Polu Mokotowskim zostały 
ustawione w różnych miejscach  
3 fotościanki;

• Spoty w komunikacji miejskiej można było 
obejrzeć w dniach 5–10 kwietnia w autobu-
sach, zaś od 5 do 17 kwietnia w tramwajach;

• Informacja na platformie internetowej kon-
sultacje.um.warszawa.pl dostępna była od  
25 marca 2016 r.;

• Informacja na Facebooku: Miasto Stołeczne 
Warszawa, Konsultacje Społeczne Warszawa, 
Zarząd Oczyszczania Miasta i in.;

• Wydarzenie na Facebooku dotarło do prawie 
1000 osób („zainteresowani” oraz „wezmę 
udział”);

• Płatna promocja na Facebooku (6 reklam 
sponsorowanych na Facebooku o poszcze-
gólnych wydarzeniach odbywających się 
w ramach warsztatów charrette);

• Informacja prasowa o warsztatach charrette 

oraz o konferencji otwarcia;
• Promocja na Facebooku każdej prezentacji, 

która była transmitowana online na kanale 
youtube;

• Zaproszenia mailowe do uczestników po-
przedniego – drugiego – etapu konsultacji 
oraz do osób zgłaszających projekty w ra-
mach budżetu partycypacyjnego na terenie 
Pola Mokotowskiego lub w jego okolicy.

KONFERENCJA OTWARCIA

Konferencja otwarcia odbyła się 14 kwietnia 
2016 roku. W jej pierwszej części przedstawio-
no główne uwarunkowania konsultacji, to jest 
wyniki poprzednich etapów konsultacji spo-
łecznych (raport psycholożek środowiskowych 
Joanny Stefańskiej i Anny Wieczorek, przedsta-
wiony przez Autorki;  raport Pracowni Innowacji 
Społecznych Stocznia i Pracowni Zrównowa-
żonego Rozwoju przedstawiony przez Marię 
Perchuć – Żółtowską), wytyczne miejscowego 
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Cel i opis
warsztatów

Fot. Prace przygotowawcze zespołu projektowego we współpracy z jednostkami miejskimi (na zdjęciach w lewej kolumnie spacer badawczy z udziałem pracowników Zarządu Oczyszczania Miasta)

planu zagospodarowania przestrzennego 
(Piotr Sawicki, pracownia Dawos) oraz zadania 
Zarządu Oczyszczania Miasta i doświadczenia 
w utrzymaniu Pola Mokotowskiego (Iwona Fry-
czyńska, Magdalena Bielecka). W drugiej części 
arch. urb. Maciej Mycielski, koordynator warsz-
tatów, wprowadził słuchaczy w główne zagad-
nieniach dotyczące Pola Mokotowskiego, w tym 
kluczowe – jak stworzyć wspólną wizję.  Zespół 
MAU i Mediatorzy.pl zaprezentował wprowa-
dzenie do sesji tematycznych: główne kwestie 
do dyskusji oraz sposób omawiania poszczegól-
nych zagadnień. W konferencji otwarcia udział 
wzięło około 60 uczestników, a transmisja do 25 
maja 2016 roku miała 335 wyświetleń.

Link do transmisji:
https://www.youtube.com/watch?v=s2JWOTIhJdU

SESJE WARSZTATOWE 

15 kwietnia 2016 r. w godzinach popołudnio-
wych oraz przez większą część dnia 16 kwiet-
nia trwały sesje warsztatowe. Pierwszego dnia 
mieszkańcy dyskutowali o zagadnieniach zieleni 
(przyrody) oraz kwestiach komunikacyjnych 
(transportowych). Warsztaty sobotnie poświęco-
ne były funkcjom, jakie powinny być realizowa-
ne na Polu, sposobom korzystania z Pola przez 
właścicieli z psami oraz zasadom organizacji 
imprez w parku. Ostatnią część warsztatów sta-
nowiły wolne wnioski. Pierwszego dnia w spo-
tkaniach wzięło udział około 80 osób, drugiego 
około 60 osób.

Każda sesja posiadała podobny plan, to jest: 
prezentacja wprowadzająca (prowadzona przez 
poszczególnych projektantów i ekspertów), 
a następnie dyskusja w podstolikach. W ramach 
każdego z bloków tematycznych wszystkie 
podstoliki dyskutowały te same kwestie. Przy 
stolikach zwykle zasiadało 8–12 osób.
Istotnym walorem sesji warsztatowych było 
zapewnienie faktycznej możliwości wniesienia 
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wkładu przez bardzo różnych uczestników: 
ci mniej aktywni mogli być dopytani przez 
projektantów prowadzących daną grupę, ci 
bardziej aktywni zyskiwali większą szansę, by 
nieco wyhamować i wysłuchać osób mniej 
przebojowych. Praca w mniejszych grupach 
dawała również szansę na bardziej adekwatne 
odniesienie się do rozbieżności opinii, sprzeczo
nych propozycji czy nawet niekiedy konfliktów 
wartości, będących naturalnym elementem 
decyzji o charakterze publicznym.

PREZENTACJA PÓŁMETKOWA 

Na podstawie analizy wniosków z dyskusji 
warsztatowych opracowane zostały szczeo
gółowe rekomendacje wraz ze wskazaniem 
proponowanych rozwiązań (np. sposoby realio
zacji poszczególnych funkcji parkowych, trasy 
ścieżek rowerowych, zarys stref swobodnego 
przebywania psów, rodzaj placów zabaw itd.). 
Zaprezentowane na „konferencji półmetkoo
wej” zostały poddane dyskusji z mieszkańcami 
częściowo na forum, a w głównej mierze w kuo
luarach i przy stołach tematycznych. Zainteresoo
wani mieszkańcy mogli przekazać swoje opinie 
projektantom odpowiedzialnym za poszczególo
ne zagadnienia, dopytać o szczegóły propozycji, 
skorygować je i omówić możliwe alternatyo
wy. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób, 
a transmisja online do 25 maja 2016 miała 225 
wyświetleń.

Link do transmisji:
https://www.youtube.com/h?v=pwyJdH28JhQ&ino
dex=5&list=PLXxmt1OI0F8qcZXsT6I1TRHgSibuUTr_e

PREZENTACJA FINALNA

Ostateczne koncepcje zostały zaprezentowane 
w dniu  20 kwietnia 2016 r. wraz z dyskusją pleo
narną oraz dyskusjami w kuluarach z poszczeo
gólnymi projektantami. W spotkaniu wzięło 
udział ok. 80 osób, a transmisja online do 25 
maja 2016 miała 446 wyświetleń.
Link do transmisji:
https://www.youtube.com/watch?v=GPShgYyCE=oo&listo

PLXxmt1OI0F8qcZXsT6I1TRHgSibuUTr_e&index=6

Prezentacje w formie cyfrowej dostępne rówo
nież na załączonej płycie CD.

PUNKT KONSULTACYJNY I MAKIETA

W trakcie konsultacji społecznych działał rówo
nież punkt konsultacyjny. W dniach 15, 18 i 19 
kwietnia 2016 r. oraz w kuluarach warsztatów 
mieszkańcy mogli wyrazić swoje indywidualo
ne opinie, bądź zgłosić konkretne postulaty.  
Uwagi zbierane były na dwa sposoby: poprzez 
zaznaczenie na makiecie przedstawiającej 
Pole Mokotowskie i jego sąsiedztwo istotnych 
miejsc dwoma kolorami pinezek: zieloną, 
oznaczającą miejsca lubiane i ważne, oraz czero
woną, oznaczającą miejsca, w których należao
łoby dokonać zmiany. Oznaczeniom punktów 
towarzyszyły plakaty, na których uczestnicy 
opisywali swoje wskazania, podając rozszerzoo
ną argumentację i/lub konkretne propozycje.

Punkt konsultacyjny cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem, przede wszystkim jako 
możliwość uzupełnienia głosów w kuluarach 
warsztatów; w godzinach porannych zaintereo
sowanie było nieco mniejsze. Lista wniosków 
z punktu konsultacyjnego w podziale  
na kategorie tematyczne przedstawiona  
jest w aneksie.

SESJE PROJEKTOWE

Elementem warsztatów charrette jest stała 
dostępność zespołu projektantów i projektoo
wanie w miejscu, którego dotyczą konsultacje 
z interesariuszami. Dlatego też zespół projeko
towy pracował w Bibliotece Narodowej w tych 
samych godzinach, w których działał punkt 
konsultacyjny i jakkolwiek Zespół nie zachęcał 
do tego w sposób szczególny, ale mieszkańcy 
mogli uczestniczyć i zdarzało się, że uczesto
niczyli w podsumowaniach poszczególnych 
etapów konsultacji czy wypracowywaniu  
koncepcji.

SPOTKANIA WEWNĘTRZNE

Zespół projektowy założył, że praca warsztatoo
wa z mieszkańcami i innymi interesariuszami 
powinna być poprzedzona wcześniejszymi 
uzgodnieniami wewnętrznymi, które pomogą 
uchwycić główne dylematy, obszary niejasności, 
czy też określić aktorów społecznych, o których 
obecność w sposób szczególny należałoby 
zadbać. Prace przygotowawcze do konsultacji 
rozpoczęły się od uzgodnień z zespołem roboo
czym do spraw konsultacji Pola Mokotowskiego. 
Należy podkreślić, że istnienie takiego ciała, groo
madzącego przedstawicieli głównych instytucji, 
organizacji czy grup było istotnym atutem tego 
procesu, między innymi dlatego, że wszecho
stronny skład zespołu wspierał legitymizację 
konsultacji, stały monitoring trafności realizoo
wanych zadań, bieżącą informację zwrotną dla 
zespołu projektowego oraz umożliwiał szersze 
dotarcie do interesariuszy. 

Kluczowa była także analiza wniosków z poo
przednich etapów konsultacji społecznych 
i spotkań z Autorami dotychczas prowadzonych 
działań w celu określenia, w których kwestiach 
istnieje względnie czytelna rekomendacja ze 
strony uczestników konsultacji, która wymaga 
przełożenia na konkretne koncepcje zagospoo
darowania lub punkty regulaminu, w jakich zaś 
głosy mieszkańców nie są konkluzywne. 

Ponadto przed rozpoczęciem warsztatów Zeo
spół odbył szereg spotkań: z władzami Waro
szawy w osobach Zastępców Prezydenta m.st. 
Warszawy Jarosława Jóźwiaka oraz Michała 
Olszewskiego; jednostkami miejskimi, w tym 
z przedstawicielami Centrum Komunikacji Spoo
łecznej odpowiedzialnego za całość konsultacji, 
Biura Ochrony Środowiska, Zarządu Oczyszczao
nia Miasta jako jednostką odpowiedzialną za 
bieżące utrzymanie Pola, Tramwajów Warszawo
skich (w związku z planowaną budową trasy 
tramwajowej w ciągu ulicy Rostafińskich), Zao
rządem Dróg Miejskich (w związku z projektem 
rozbudowy infrastruktury rowerowej na Polu), 
Biblioteki Narodowej jako istotnego „sąsiada” 

parku z szerokimi planami zagospodarowania 
własnego terenu oraz Politechniki Warszawskiej 
jako właściciela terenów na Polu i w bezpośredo
nim jego sąsiedztwie.

Zespół projektowy spotkał się z także przedstao
wicielami dzielnicy Ochota i Mokotów. W spoo
tkaniu udział wzięli ze strony Ochoty: buro
mistrz Katarzyna Łęgiewicz, rzecznik prasowy 
Monika BeuthoLutyk, p.o. naczelnika Wydziału 
Ochrony Środowiska Jerzy Kunkel, zaś ze stroo
ny Mokotowa zastępca burmistrza dzielnicy 
Krzysztof Skolimowski. Niestety, na spotkanie 
nie dotarli zaproszeni przedstawiciele dzielnicy 
Śródmieście. 

W trakcie sześciodniowych warsztatów odbyo
ły się również trzy spotkania z zespołem ds. 
konsultacji Pola Mokotowskiego. Dodatkowe 
spotkanie z zespołem miało na celu przejrzenie 
raportu przed jego zamknięciem.

KĄCIK DLA DZIECI

Oprócz pytań skierowanych do dorosłych 
uczestników konsultacji społecznych, zorganio
zowany został również kącik warsztatowy dla 
dzieci w wieku 2o10 lat. Jego celem było z jednej 
strony odciążenie rodziców/opiekunów, którzy 
mogli zaangażować się w prace warsztatowe, 
a z drugiej zaś – i znacznie ważniejszej – uzyo
skanie dodatkowych informacji od małoletnich 
użytkowników Pola.

W ramach kącika dzieci brały udział w „buźkowej 
sondzie”, w której mogły ocenić różne rodzaje 
placów zabaw, rysowały swoje wymarzone Pole 
Mokotowskie lub w inny sposób mogły wyrazić 
swoje pomysły związane z parkiem (szczegółoo
we informacje w aneksie).

Cel i opis
warsztatów
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Fotorelacja 
z warsztatów

Fot. pierwsza kolumna od lewej: spacer otwierający  
konsultacje społeczne i konferencja otwarcia.  
Na zdjęciach m.in. realizatorki poprzednich etapów konsultacji: 
Joanna Stefańska i Anna  Wieczorek (rząd środkowy, zdj. środkowe) 
i Maria Perchuć-Żółtowska (rząd środkowy, zdj. z prawej),  
Zastępca Prezydenta m.st Warszawy Jarosław Jóźwiak (dolny rząd, 
zdj. środkowe i z prawej), Anna Petroff-Skiba, Centrum Komunikacji 
Społecznej (dolny rząd z prawej) i autor mpzp Piotr Sawicki, Dawos 
(dolny rząd z prawej)

DZIEŃ PIERWSZY
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Fotorelacja 
z warsztatów
DZIEŃ DRUGI
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Fotorelacja 
z warsztatów

DZIEŃ TRZECI
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Fotorelacja
z warsztatów

DZIEÑ CZWARTY
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Fotorelacja 
z warsztatów

DZIEÑ SZÓSTY
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Narzędzie specjalne – klasyfikacja zieleni

KOSZT PIELĘGNACJI
BIORÓŻNORODNOŚĆ

INTENSYWNOŚĆ UŻYTKOWANIA

Utworzone przed warsztatami narzędzie klasyfi-
kacji zieleni miało pomóc w określeniu charakteru 
poszczególnych stref parku i rozważaniu kierun-
ków rozwoju poszczególnych obszarów. 

Metodę klasyfikacji zieleni oparto na stosowanym 
w ekologii oraz zrównoważonej urbanistyce tzw. 
„transekcie”, opisującym spektrum habitatów od 
najbardziej naturalnych do najbardziej zainwesto-
wanych i przekształconych. 

Analogicznie, budując klasyfikację parku starano 
się wskazać przestrzenie o różnych charakterach –  
od zieleni „ostoi przyrody”, najmniej pielęgnowa-
nych i najbardziej aktywnych przyrodniczo (T-1, 
np. tzw. „dziki zakątek” czy „dzikie łąki kwietne”), 
przez zieleń krajobrazową (T-2, np. tereny zieleni 
urządzonej z wodą i pagórkami) i rekreacyjną 
(T-3, np. polany rekreacyjne), po zieleń repre-
zentacyjną (T-4, np. kwietniki wokół fontanny), 
wymagającą stałej i kosztownej pielęgnacji . Jako 
odrębną kategorię wskazano zieleń prywatną 
(T-5), stanowiącą zieleń o ograniczonym dostępie, 
zlokalizowaną na działkach czy terenach przyna-
leżnych do poszczególnych lokali czy instytucji 
(otoczenie Biblioteki Narodowej czy lokali gastro-
nomicznych).

Z charakterem poszczególnych stref wiążą się 
pewne strategiczne z punktu widzenia zarządza-
nia parkiem uwarunkowania, m. in. koszty utrzy-
mania, częstotliwość pielęgnacji, koszt naprawy 
i regeneracji zniszczonej zieleni oraz dopusz-
czalna intensywność użytkowania. Przytoczona 
metoda klasyfikacji  stanowić może rzeczywiste  
„novum” w podejściu do oceny parków miejskich.

zieleń „dzika” łąk kwietnych 
i naturalistycznych zadrzewień, 
łącząca funkcje dekoracyjne 
naturalnej zieleni i siedlisk dla 
dzikich mieszkańców parku

bardzo mała /duża

mała – do 10 osób/ha/dzień1 
(w zadrzewieniach 5 osób/ha/
dzień1)

mały /3-5 lat2 

mała 
(około 1x/sezon)

niski

duże (źródłem cennych 
gatunków rodzimych są 
ekstensywne łąki i runa, ze 
ściśle dobranym do warunków 
siedliskowych gatunkami)

bardzo mały
(wskazana eliminacja gatun-
ków inwazyjnych)

zieleń umiarkowanie użyt-
kowana, przeznaczona do 
wypoczynku uspokojonego, 
głównie biernego, wypo-
sażona tylko w niezbędną 
infrastrukturę rekreacyjną

mała /duża

średnia – do 50 osób/ha/
dzień1 (w zadrzewieniach 20 
osób/ha/dzień1)

średni /1-3 lata

średnia
(około 5x/sezon)

średni

średnie (zasobniejsze w cen-
niejsze gatunki rodzime 
trawniki mogą być rzadziej 
koszone i nie wygrabiane, 
a wyżej wykaszane runa)

średni

zieleń intensywnie użytko-
wanych powierzchni parku, 
przygotowane do aktywne-
go i biernego wypoczynku 
„na trawie”, bogata infra-
struktura rekreacyjna

duża /duża

wysoka – do 100 osób/ha/
dzień1

średni /0-1 rok

bardzo duża 
(ponad 10x/sezon)

wysoki

małe (sporadyczny udział 
zawlekanych gatunków 
towarzyszących w mniej 
użytkowanych trawnikach 
i runie zadrzewień)

średni

zieleń trawników i za-
drzewień o charakterze 
reprezentacyjnym z dużym 
udziałem kompozycji o cha-
rakterze dekoracyjnym

bardzo mała /duża 

bardzo mała
5 osób/ha/dzień1

duży /0-1 rok

bardzo duża 
(ponad 10x/sezon)

bardzo wysoki

małe (sporadyczny udział 
zawlekanych gatunków 
towarzyszących w mniej 
użytkowanych trawnikach 
i runie zadrzewień)

bardzo duży

różne postacie zieleni 
zieleń na działkach prywat-
nych/instytucji o ograniczo-
nym dostępie

Typy zieleni

Główne cechy zieleni

Dopuszczalna intensywność 
użytkowania powierzchni 
zieleni/infrastruktury

Odporność zieleni przy-
ziemnej na użytkowanie 
rekreacyjne

Koszt naprawy zniszczonej 
zieleni /czas regeneracji 
roślinności przyziemnej

Częstotliwość niezbędnej 
pielęgnacji

Koszt utrzymania

Bogactwo florystyczne ro-
ślinności (gatunki rodzime)

Udział gatunków obcego 
pochodzenia

  1Przy założeniu, że użytkownik zieleni użytkuje cały teren 
 równomiernie przez godzinę

  2 W przypadku runa zadrzewień 5–10 lat

Zieleń
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Zieleń

Park Pole Mokotowskie to jeden z większych 
w Warszawie, bardzo chętnie odwiedzany przez 
mieszkańców. Zieleń w parku to nieodłączny ele-
ment dobrego wypoczynku. Od wielu lat obserwu-
je się trend wzrostowy zainteresowania tematem 
zieleni w miastach, jej pielęgnowania i kształtowa-
nia. Postulaty uczestników warsztatów charrette 
wpisują się w te trendy. Mieszkańcy Warszawy 
są żywo zainteresowani, by zieleń w ich sąsiedz-
twie była obecna, by było jej coraz więcej oraz by 
była ona należycie pielęgnowana (tu jednak ma 
miejsce konflikt tych, którzy chcą zieleni „dzikiej” 
i tych, którzy chcą zieleni uporządkowanej). Chcą 
by zarówno bezpośrednia okolica, jak i całe miasto 
stołeczne były jak najbardziej zielone.

Chcąc zaprezentować zależność pomiędzy stop-
niem intensywności pielęgnacji zieleni, a bogac-
twem przyrodniczym zaproponowano podział 
terenów parku na pięć kategorii (strefy T-1 do T-5):

T-1 – ostoje przyrody;
T-2 – kształtowany park;
T-3 – polany rekreacyjne;
T-4 – park reprezentacyjny;
T-5 – ogrody prywatne.

Powyższe narzędzie stało się podstawą do dal-
szych prac warsztatowych i spotkało się z przychyl-
nością mieszkańców jako porządkujące i oferujące 
wspólną ramę pojęciową.

Zieleń, zarówno uporządkowana, jak i dzika, jest 
nieodłącznym atrybutem wypoczynku w parku 
Pole Mokotowskie. Dzika przyroda (miejska) od-
grywa w świadomości użytkowników parku coraz 
większe znaczenie. Cechą parku Pole Mokotowskie 
jest rozmycie funkcji i co za tym idzie, swoboda 
wypoczynku (w „Diagnozie użytkowania Pola 
Mokotowskiego” wskazywane jako zaleta), jed-
nak przy wzrastającym obciążeniu zieleni miejsca 
cenniejsze przyrodniczo są narażone na degrada-
cję. Porządkowanie stref nie budzi u mieszkańców 
zastrzeżeń, jeśli nie zmienia to dotychczasowego 
układu parku. Jest nawet pożądane, o ile może 
wiązać się z lepszym sposobem zarządzania 

parkiem i poszczególnymi jego fragmentami oraz 
szerszą lub po prostu bardziej czytelną ofertą, co 
ciekawego czeka na nas w którym z obszarów. 

Dla przykładu, użytkownicy wskazywali na trudno-
ści w utrzymaniu (zachowaniu) strefy ostoi przy-
rody T-1 – najbardziej naturalnej (patrz rozdział 
poświęcony ostojom przyrody). Wartość przyrod-
nicza takich obszarów może być zwiększona tylko 
poprzez właściwe zarządzanie nimi, przy czym 
– by robić to poprawnie – niezbędna jest rzetelna 
wiedza, np. na temat gatunków roślin i zwierząt 
żyjących na terenie parku. Ponadto mieszkańcy 
zauważyli, że koniecznym jest ograniczenie pene-
tracji tych obszarów przez ludzi i psy. Jako przykład 
wydzielenia i zabezpieczenia przed ingerencją 
podawano możliwość zastosowania ciernistych  
i/lub kolczastych krzewów wzdłuż krawędzi ostoi. 
Uzupełnieniem takich stref buforowych powinny 
być zabezpieczone przejścia pomiędzy ekstensyw-
nie i intensywnie używanymi miejscami.

Zdaniem mieszkańców strefa T-2 (park kształtowa-
ny) ma szansę stać się cichym zapleczem intensyw-
niej użytkowanych części. Jednocześnie może ona 
być zarządzana w sposób, który może zwiększyć 
różnorodność biologiczną. Ściana zadrzewień 
w naturalny sposób mogłaby zostać wykorzystana 
jako zielony korytarz migracyjny, np. dla owadów 
czy ssaków, lub też jako miejsce lęgowe dla pta-
ków. Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę, że 
zieleń w strefach T-1 i T-2 nie powinna być wyko-
rzystywana pod potencjalne miejsca parkingowe. 

Strefa T3 (polany rekreacyjne), która przewidzia-
na jest głównie z myślą o użytkownikach parku, 
jak sami mieszkańcy zauważyli, może pełnić role 
przyrodnicze. W tym celu proponują, np. zacho-
wać małe i odizolowane łąki po zachodniej stronie 
restauracji Lolek.

W strefach najbardziej intensywnie zagospoda-
rowanych – T-4 i T-5 – ruch według uczestników 
konsultacji powinien odbywać się po nawierzch-
niach utwardzonych. Nawierzchnie powinny być 
wyraziste i widoczne.

STREFY BRZEGOWE (OTULINA PARKU)

Zdaniem mieszkańców bardzo ważną kwestią jest 
uporządkowanie wejść do parku, co było szeroko 
podkreślane zarówno w trakcie warsztatów, jak 
i wskazywane w punkcie konsultacyjnym (bardzo 
wiele głosów „przeciw” [czerwone pinezki] na 
makiecie; komentarz: „nie lubię tego, że na Pole nie 
da się czytelnie wejść”) – te kwestie omówione są 
szczegółowo w rozdziale poświęconym komuni-
kacji. Mieszkańcy chcieliby także, aby zieleń znaj-
dująca się na wejściach jasno „informowała” o tym, 
że wchodzimy do parku. Ponadto widzieliby oni 
zieleń wydzielającą, oddzielającą park od otaczają-
cych ulic (aby otrzymać efekt „zamknięcia w ziele-
ni”). Zdaniem mieszkańców są trzy sposoby na ww. 
wydzielenie:
• operowanie ukształtowaniem terenu, np. po-

przez stworzenie pagórków; 
• stworzenie „zielonego muru”, tak aby od strony 

parku nie było widać ulicy (co dodatkowo 
stwarza wrażenie, że park jest większy);

• nasadzenie większej liczby krzewów i kwiatów, 
które by te granice wyznaczały.

Powyższe metody – zdaniem użytkowników parku 
– powinny zostać wprowadzone w strefach przy-
legających do dużych ulic z nim sąsiadujących – 
w formie ciągnących się wzdłuż pasów.

Sama kwestia wejść do parku nie ma zbyt dużego 
znaczenia dla przyrody. Sprawa otuliny czy „zielo-
nego muru” okalającego park w sensie przyrodni-
czym jest o tyle istotna, że zwierzęta znajdą tam 
dogodne siedliska do życia, a niektóre z nich mogą 
wykorzystywać otulinę jako korytarz ekologiczny 
i migrować poza obręb parku. O ile pierwszy punkt 
to jasne wzbogacenie środowiska o miejsca życia, 
o tyle drugi punkt może przyczyniać się do kolizji 
zwierząt z ruchem kołowym. Korytarze ekologicz-
ne umożliwiają zwierzętom rozprzestrzenianie się 
po mieście. Tworzenie warunków poprawiających 
rozprzestrzenianie się osobników zwiększa ryzyko 
zderzenia z pojazdami. Zwarte żywopłoty wokół 
parku mogą przyczynić się do większej liczby 
zderzeń ptaków wylatujących z zarośli z autami. 

Fot. Fragmenty prezentacji warsztatowej przygotowanej w 
celu podsumowania wiedzy na temat zieleni i przyrody na Polu 
Mokotowskim. Pełna prezentacja znajduje się na załączonej do 
raportu płycie CD. 
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Pewnego rodzaju rozwiązaniem jest stworzenie 
kilkumetrowego „pasa ochronnego” z roślinnością 
łąkową poprawiającą widoczność. Bezpieczne 
przejścia dla zwierząt, np. korytarze podziemne 
czy wiadukty (wraz z barierami i ogrodzeniami) 
mają sens w przypadku ul. Rostafińskich, gdzie 
zwierzęta migrują z ogródków działkowych do 
parku i z powrotem.

WODA W PARKU 

Woda to bardzo ważny element wypoczynku, 
szczególnie w miesiącach ciepłych. Wobec nie 
działających od wielu lat basenów Skry, zbiornik 
w centrum parku w upalne dni działa jak swoisty 
magnes przyciągający licznych użytkowników (co 
dobrze obrazuje mapa użytkowania z „Diagno-
zy…”). Jednocześnie użytkownicy, odwołując się 
do innych przykładów parków (Central Park, ale 
także Park Malickiego na Rakowcu) widzą sens 
wprowadzenia elementu naturalnego w zbiorniku. 
Ich zdaniem południową część zbiornika można by 
zaaranżować jako obszar szuwarów, przeznaczając 
na to ok. 30% powierzchni zbiornika. Jednocześnie 
mieszkańcy zauważali, że połączenie kanałkiem 
pomiędzy dużym zbiornikiem a kilkoma mniej-
szymi (w części wschodniej) powinno być bardziej 
podkreślone, a sam kanałek powinien „wyglądać 
naturalnie”. Mieszkańcy chcieliby również „prze-
ciągnąć” wodę na teren po bazie MPO, łącząc tym 
samym duży zbiornik, małe zbiorniki i nowo utwo-
rzony „obszar wodny” w części po bazie MPO.

Zbiornik w parku Pole Mokotowskie wykonany 
jest z betonu, wypełniany wodą okresowo (spusz-
czaną na okres zimowy), a na dodatek wymaga 
gruntownego remontu (jest nieszczelny). Obec-
nie, z punktu widzenia przyrodniczego zbiornik 
jest praktycznie „martwy”, jeżeli nie liczyć małej 
wyspy, na której lęgną się kaczki oraz czasem 
skrywają się tam inne ptaki wodne. Wprowadze-
nie jakiejkolwiek strefy różnej od betonu stwo-
rzy warunki dogodne dla wielu gatunków stref 
wodno-lądowych, takich jak ważki czy płazy. Taka 
strefa jest wskazana, a wręcz pożądana przez 
użytkowników. Największą wartość przyrodniczą 

mają bowiem zbiorniki przez cały rok wypełnione 
wodą, z rozwiniętą roślinnością wodną, z brze-
gami porośniętymi naturalną roślinnością. Takie 
obszary stają się miejscem życia ptaków, płazów 
oraz licznych bezkręgowców wodnych. 

Ze względu na konstrukcję zbiornika i przepusz-
czalnego podłoża pod nim, w obecnych warunkach 
nie ma możliwości wykonania naturalnego brzegu. 
Należałoby to rozwiązać, np. poprzez system połą-
czonych wizualnie zbiorników o różnej funkcji.  

Należy również mieć na uwadze, że tworzenie 
bardziej dogodnych warunków do bytowania pta-
ków na dużym stawie powinno być powiązane ze 
ścisłym egzekwowaniem zasad dotyczących prowa-
dzenia psów na smyczy (zob. dalej). W przeciwnym 
razie ptaki będą w najlepszym razie płoszone, w naj-
gorszym zaś – szczególnie młode osobniki  
– mogą padać ofiarą swobodnie biegających psów.

OSTOJE PRZYRODY W PARKU 

Park Pole Mokotowskie to z przyrodniczego punk-
tu widzenia obiekt stosunkowo młody. Kilkudzie-
sięcioletnie zadrzewienia i łąki poddawane spora-
dycznej pielęgnacji są najważniejszymi ostojami 
różnorodności biologicznej. Sukcesywnie wzboga-
cający się podszyt zadrzewień i coraz bogatsze łąki 
mogą w niedalekiej przyszłości stać się kolejnymi, 
potencjalnymi ostojami. Co ważne, takie wydzie-
lone przestrzenie z dziczejącą roślinnością, stają 
się automatycznie miejscem życia wielu roślin 
i zwierząt. Jakkolwiek według opinii zespołu pod 
kierunkiem dr M. Wierzby na terenie Pola Moko-
towskiego nie występują obecnie siedliska chro-
nione, chcąc skutecznie chronić rośliny i zwierzęta 
żyjące w miastach, w miarę możliwości powinni-
śmy wygospodarowywać w parkach trudnodo-
stępne przestrzenie, nie wymagające intensywnej 
pielęgnacji, które w sposób naturalny mogłyby się 
stawać ostojami dzikiej przyrody.

Obecnie istniejące miejsca szczególnie cenne przy-
rodniczo (tzw. „dziki zakątek” u zbiegu Wawelskiej 
i al. Niepodległości oraz polana przy Rostafińskich) 

są uznawane za wartościowe przez mieszkańców. 
Na przykład tzw. „dziki zakątek” otrzymał wiele 
głosów „za” (zielone pinezki), będąc jednocześnie 
jednym z najchętniej zaznaczanych punktów par-
ku na makiecie. Co więcej, mieszkańcy widzą moż-
liwość rozszerzenia powierzchni ostoi, ale także 
przeznaczenia miejsc na nowe ostoje, np. na tyłach 
budynków przy ul. Batorego (jeśli te pozostaną) 
oraz na tyłach Szkoły Wyższej przy ul. Rostafińskich 
(również jeśli ta pozostanie). Uczestnicy warszta-
tów nie ujęli jednak jasno, czy rozumieją i godzą 
się na ograniczony dostęp do tych stref. O ile sama 
natura „dzikiego zakątka” (silne zakrzewienia,  
gęsty podszyt, zalegające gałęzie i patyki) utrudnia 
jego eksplorację i zniechęca do ingerencji, o tyle 
łąka przy Rostafińskich jest obszarem bardzo 
chętnie wykorzystywanym jako polana piknikowa, 
a jej wizualnie „niepozorna” roślinność nie daje na 
pierwszy rzut oka wrażenia przyrodniczego bogac-
twa. Łąka znajduje się również na granicy obszaru, 
który zdaniem mieszkańców może być strefą swo-
bodnego przebywania psów.

Profesor Maciej Luniak promuje tworzenie tego 
rodzaju miejsc przyjaznych przyrodzie. Zgodnie 
z jego zaleceniami w ostojach m.in.:
• dostęp powinien być ograniczony, przy jed-

noczesnym zapewnieniu dojścia do wnętrza 
w przypadku łąk – wykoszenie korytarzy, 
polan;

• minimalizowane powinny być zabiegi zuboża-
jące siedlisko, takie jak roboty ziemne, prze-
mieszczanie gleby, usuwanie ściółki;

• ograniczone, a na czas sezonu lęgowego (ma-
rzec-wrzesień) zaniechane, powinny być prace 
pielęgnacyjne (koszenie traw, przycinanie 
krzewów i drzew);

• pozostawione powinny być szczątki roślinne: 
martwe drewno, opadłe gałęzie i liście;

• proponowany jest dostęp do wody głównie 
z myślą o żyjących na terenie zwierzętach.  

Ostoje powinny być miejscami spokojnymi, poło-
żonymi najlepiej na skrajach Parku.  Ostoje powin-
ny też być „strefami ciszy”, gdzie płoszenie zwierząt 
powinno być ograniczone do minimum. Strefy 

Fot. Praca warsztatowa podczas bloku „Zieleń na Polu”

Zieleń

buforowe powinny oddzielać ostoje od terenów 
intensywnie użytkowanych. Takie ostoje mogą być 
lokalnymi atrakcjami dla użytkowników parków  
– mogłyby tu być umieszczone plansze edukacyj-
ne lub prowadzone np. spotkania z przyrodnikami.

ZADRZEWIENIA PARKOWE

Zadrzewienia parkowe Pola Mokotowskiego mają 
około 60 lat. Przez większość tego okresu były one 
intensywnie pielęgnowane. Przez to nie ma w par-
ku powierzchni z dużą ilością martwego drewna 
i bogatą warstwą próchniczną. Powierzchnie 
przypadkowo i świadomie „zapuszczone” (także na 
terenach prywatnych) są miejscem występowania 
wielu organizmów związanych z ekosystemami 
leśnymi – gatunków roślin „starych lasów”,  ale też 
wielu bezkręgowców i kręgowców. Najcenniejsze 
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zadrzewienia powinny być ostojami przyrodniczy-
mi dla ochrony organizmów żyjących i zimujących 
w ściółce (np. grzyby, pająki, biedronki) i drewnie 
(np. kózkowate). W miejscach tych należy ograni-
czyć grabienie i usuwanie opadłych gałęzi, pnia-
ków po ściętych drzewach i powalonych pni. Pod-
kreślić należy znaczenie ochrony starszych drzew. 
Stanowią one miejsce życia m.in. bezkręgowców, 
ptaków, nietoperzy.

Mieszkańcy chcieliby, aby drzewa znikały z parku 
możliwie jak najrzadziej, najlepiej tylko w sytu-
acjach, gdy stwarzają one zagrożenie dla życia 
(istnieje wysoki opór społeczny związany z jaką-
kolwiek wycinką drzew). Profesor Maciej Luniak 
proponuje wprowadzenie tabliczek informujących 
o niebezpieczeństwie, ryzyku wejścia do parku czy 
ostoi przyrody, np. „przy silnym wietrze zaleca się 
niewchodzenie parku” lub „podczas silnego wiatru 
unikaj wejść do ostoi przyrody”. 

Tego rodzaju rozwiązanie – jakkolwiek słuszne 
z punktu widzenia ochrony przyrody, należy roz-
ważyć pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców: 
spowodowane oberwaniem się konarów wypadki 
w parkach warszawskich, w tym również śmiertel-
ny wypadek na Polu Mokotowskim, zdarzają się 
i należy wyważyć tu różne interesy. Szczególnie 
w kontekście podkreślanej dalej przez mieszkań-
ców propozycji, by ostoje przyrody były miejscami, 
gdzie będzie prowadzona edukacja przyrodnicza 
dla dzieci z okolicznych przedszkoli, kwestie bezpie-

czeństwa powinny być potraktowane ze szczególną 
rozwagą. Być może pomocne w tej sprawie byłoby 
także zacieśnienie współpracy pomiędzy mieszkań-
cami (często dobrze zintegrowanymi w ramach lo-
kalnych grup czy organizacji) a jednostką zarządza-
jącą z uwagi na artykułowaną niekiedy nieufność 
mieszkańców co do decyzji o wycinkach. 

Pojawiało się wiele głosów, aby na Polu sadzić 
więcej drzew owocowych (mieszkańcy jako lokali-
zację typowali rejon tzw. „dzikiego zakątka”, gdzie 
znajduje się już liczny zespół drzew owocowych), 
ale również by dosadzać drzewa iglaste, aby park 
był atrakcyjny również zimą – choć dotychczasowe 
nasadzenia zieleni zimozielonej często były kra-
dzione. Mieszkańcy uważają, że powinna wzrosnąć 
liczba nasadzanych krzewów. Dosadzanie krze-
wów wydaje się zasadne zarówno z punktu widze-
nia lepszego funkcjonalnego dostosowania stref 
(np. zabezpieczenie ostoi przyrody, ochrona przed 
wejściem pieszych lub wbiegnięciem psów na 
ciągi rowerowe), ale także zwiększenia przyrodni-
czej wartości terenu (siedliska, krzewy owocujące 
jako baza pokarmowa). Popularnością wśród dzieci 
cieszą się z kolei drzewa, na które można „włazić”.
Jeden z postulatów brzmiał: „co w Polu, to na Polu”, 
to jest drzewa ścięte w rejonie parku, zdaniem 
mieszkańców, z powodzeniem mogłyby zostać 
w tymże, np. jako element naturalnego placu za-
baw dla dzieci czy jako naturalne ławki. 

Użytkownicy parku nie ustosunkowali się jedno-
znacznie co do pomysłu cięć rozrzedzających, 
które mogłyby przyczynić się do lepszego rozwoju 
runa (obecnie wydepczyska).  

ŁĄKI

Łąki kwietne to zdaniem mieszkańców dobre 
rozwiązanie, przy czym chcieliby oni móc z nich 
korzystać. By zatem zachować ich walory przyrod-
nicze, proponujemy w obszarze łąki wycięcie tuneli 
i polan, tak by spacerowicze mogliby się przecha-
dzać, a w miejscach wyznaczonych, np. piknikować. 
Ten sam pomysł dotyczy także niekoszonej łąki pół-
naturalnej w okolicach ul. Rostafińskich (typowanej 

jako ostoja przyrody) – mieszkańcy chcieliby z niej 
korzystać; obecnie odbywa się to spontanicznie – 
mieszkańcy wchodzą na łąkę, samodzielnie wydep-
tując ścieżki i polany, gdzie wypoczywają. 

Zwrócono jednak uwagę na ewentualne negatyw-
ne oddziaływanie na dzieci alergenów, których 
źródłem mogą być łąki (pyłki, możliwe ukąszenia 
owadów) – zdaniem części mieszkańców łąki 
kwietne nie powinny być lokalizowane, np. w oko-
licach placów zabaw.

Ruch w rejonie łąk kwietnych, ale i ostoi przyrody 
o charakterze łąkowym, mógłby zdaniem użytkow-
ników parku odbywać się po drewnianych kładkach, 
pomostach – dzięki temu mogliby oni podziwiać 
dziką przyrodę, jednocześnie nie mając wrażenia, że 
teren ten został im zabrany (wyjęty z użytkowania). 

Dla równowagi, istnieje duże przyzwolenie i chęć 
wypoczynku na trawie. Swoboda wyboru miejsca 
i nieskrępowany wypoczynek są ogromnym walo-
rem wypoczynkowym parku. 

Współczesna, intensywna pielęgnacja trawników 
w parkach to efekt dużych możliwości technolo-

gicznych w koszeniu i nawożeniu, ale też ocze-
kiwań dwudziestowiecznych użytkowników. Na 
skutek intensyfikacji pielęgnacji nastąpiło zubo-
żenie flory trawników. Znaczącą poprawę może 
przynieść tworzenie na ograniczonym obszarze 
rzadko koszonych (1-2 razy) łąk kwietnych, sprzy-
jających obecności gatunków roślin wrażliwych na 
koszenie i związanych z nimi grup owadów. Na po-
zostałych przestrzeniach trawnikowych należałoby 
intensywność koszenia zmniejszyć do 3-4 rocznie 
i zwiększyć wysokość noży tnących. Przykładowo 
motyle, które zasiedlają tereny zurbanizowane, 
poszukują ekstensywnych trawników, jakie czasem 
znajdują w parkach. Bezwartościowe są dla nich 
powierzchnie intensywnie pielęgnowanych traw-
ników i zbiorowisk segetalnych, jakie znajdują się 
pod drzewami w cieniu. Brak licznych kwitnących 
roślin łąkowych jest głównym czynnikiem ograni-
czającym lokalne bogactwo zapylaczy (trzmiele, 
pszczoła miodna, pszczoły samotnice, chrząszcze, 
motyle). Odtworzenie płatów rzadko koszonych 
łąk kwietnych służyć będzie zwiększeniu bogactwa 
gatunkowego i liczebności nie tylko owadów, ale 
i ptaków oraz drobnych ssaków.

Fot. Schemat terenów cennych przyrodniczo wykonany przez prof. M. Luniaka

Fot. Jedna z folii powstałych w trakcie warsztatów zawierająca 
wytyczne mieszkańców  (blok „Zieleń na Polu”)

Zieleń
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TRASY ROWEROWE

UWAGI OGÓLNE

Projektowanie rozwiązań dla ruchu rowerowego 
na Polu Mokotowskim musi w pierwszej kolejno-
ści uwzględniać dokumenty strategiczne, to jest:
• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-

spodarowania Przestrzennego m. st. Warsza-
wy z 2006 roku

• Strategię zrównoważonego rozwoju systemu 
transportowego Warszawy do 2015 roku i na 
lata kolejne z 2009 r.

• Program rozwoju ruchu rowerowego z 2009 r.
• Program rozwoju tras rowerowych Warszawy 

do roku 2020 z roku 2014
• Kierunki realizacji polityki parkingowej na 

obszarze m. st. Warszawy do roku 2035 – do-
kument z 2009 r.

Przebiegi tras rowerowych określone są również 
miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego z roku 2009, którego § 14 ust. 4 ustala 
podstawowy układ komunikacji rowerowej na 
terenie objętym planem, to jest: 
pkt 1) prowadzenie wydzielonych ścieżek rowero-
wych w liniach rozgraniczających ulic: al. Niepod-
ległości, ul. Andrzeja Boboli i ul. Stefana Batorego;
pkt 2) prowadzenie wydzielonych ścieżek rowero-
wych na terenach zieleni urządzonej (ZP), zgod-
nie z rysunkiem planu;
pkt 3) dopuszcza ścieżki rowerowe na terenach 
zieleni urządzonej (ZP) oraz na terenach usług 
sportu i zieleni urządzonej (US/ZP), ciągów pie-
szych (KP), ciągów pieszo-jezdnych (KPj), placów 
miejskich (KP-P) oraz dróg wewnętrznych (KDW), 
a także w ramach bezkolizyjnych przejść dla pie-
szych przez ulice otaczające Pole Mokotowskie.

Należy pamiętać, że istotnymi generatorami 
i atraktorami ruchu, w szczególności rowerowego 
w rejonie Pola Mokotowskiego są: kampus Uni-
wersytetu Warszawskiego, kampus Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego, Biblioteka Narodowa, 
kampus Politechniki Warszawskiej oraz kampus 
Szkoły Głównej Handlowej. Według danych z sys-
temu Veturilo najpopularniejsza trasa Warszaw-
skiego Roweru Publicznego prowadzi przez Pole 

Mokotowskie, pomiędzy stacją ul. Banacha UW 
a stacją al. Niepodległości / ul. Batorego.

Wyniki European Cycling Challenge wskazują, że 
wzdłuż głównej alei, prowadzonej w osi wschód-
-zachód przez Pole Mokotowskie, pomiędzy 
skrzyżowaniem ul. Żwirki i Wigury z ul. Banacha 
a Biblioteką Narodową i dalej do ronda Jazdy 
Polskiej, a także w równoległym korytarzu, pro-
wadzącym od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury 
z ul. Banacha do skrzyżowania al. Niepodległości 
z ul. Batorego i dalej w kierunku skrzyżowania 
ul. Waryńskiego z ul. Batorego, prowadzą jedne 
z najintensywniej użytkowanych korytarzy rowe-
rowych w Warszawie. Ponadto widoczny jest też 
intensywny ruch w osi północ-południe, związany 
z leżącym na południe od Pola Mokotowskiego 
korytarzem ulic Wołoskiej i Św. Boboli oraz kładką 
nad ul. Wawelską pomiędzy ul. Ondraszka a Par-
kiem Wielkopolskim.

W ciągu ul. Banacha, na zachodnim ramieniu 
skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, znajduje się 
pętla indukcyjna, prowadząca ciągły pomiar 
natężenia ruchu rowerowego w obu kierunkach. 
Uzyskane wyniki, dochodzące do 100 tys. prze-
jazdów miesięcznie, są najwyższe w Warszawie. 
Szczegółowa analiza wyników wskazuje, że 
w ciągu tygodnia ruch wynosi ok. 4,5 tys. przejaz-
dów w dni powszednie i ok. 2,5 tys. w weekendy, 
a w ciągu doby szczyt występuje w godzinach 
7–8 rano, osiągając ok. 0,5 tys. przejazdów.

W chwili prowadzenia warsztatów charrette pro-
jektant tras rowerowych na Polu Mokotowskim 
został wyłoniony przez Zarząd Dróg Miejskich 
z założeniem, że szczegółowe rozwiązania wypra-
cowane w trakcie konsultacji staną się podstawą 
do projektu wykonawczego.
Główne założenia koncepcyjne według Zarządu 
Dróg Miejskich obejmują:
1. Poprawę warunków ruchu pieszego w ciągu 

głównej alei parkowej poprzez wydzielenie 
równoległej drogi dla rowerów na odcinku od 
skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Banacha 
do kładki nad al. Niepodległości i budowę 
alternatywnej drogi dla rowerów, prowadzą-

Wybrane ilustracje z prezentacji ZDM wprowadzającej do pracy warsztatowej. Na górze: Pole Mokotowskie 
w szerszym kontekście tras rowerowych – natężenie ruchu rowerowego zbadane w ramach European Cycling 
Challenge 2015; na dole: Pole Mokotowskie – najpopularniejsza trasa warszawskiego roweru publicznego  
– VETURILO
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cej od skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. 
Banacha do skrzyżowania al. Niepodległości 
z ul. Batorego, odciążającej główny korytarz 
rowerowy. Pozwoli to także na uwolnienie 
najbardziej atrakcyjnego rekreacyjnie obsza-
ru Pola Mokotowskiego od ruchu tranzytowe-
go rowerów, a także na rozbiórkę istniejącej, 
konfliktogennej drogi dla rowerów.

2. Wytworzenie wygodnego korytarza północ-
-południe, łączącego istniejącą kładkę nad 
ul. Wawelską z istniejącą drogą dla rowerów 
w ciągu ul. Św. Boboli. W szerszym kontek-
ście pozwoli to na wytworzenie najkrótszej 
trasy północ-południe pomiędzy ul. Wołoską 
a ul. Towarową, poprzez korytarz ulic Filtro-
wej i Raszyńskiej, a także pomiędzy  
ul. Wołoską a ul. Żelazną, poprzez korytarz 
ulic Filtrowej, Krzywickiego, Koszykowej 
i Lindleya.

3. Wykreowanie pętli wokół części Pola Moko-
towskiego, prowadzącej od skrzyżowania  
ul. Żwirki i Wigury z ul. Banacha do Biblio-
teki Narodowej, następnie wzdłuż al. Nie-
podległości do skrzyżowania z ul. Batorego 
i z powrotem wzdłuż ul. Batorego do  
ul. Św. Boboli i dalej do skrzyżowania  
ul. Żwirki i Wigury z ul. Banacha pozwoli 
na zabezpieczenie potrzeb użytkowników 
rekreacyjnych.

Jako przykłady referencyjne rozwiązań rowero-
wych zespół projektowy przyjął dwa parki: Cen-
tral Park w Nowym Jorku i Vondelpark w Amster-
damie.

Central Park jest parkiem miejskim o powierzchni 
341 ha, zlokalizowanym w Nowym Jorku, naj-
ludniejszym mieście Stanów Zjednoczonych. 
Jest najczęściej odwiedzanym parkiem miejskim 
w Stanach Zjednoczonych (40 milionów odwie-
dzających w 2013 r.). Założony w 1857 roku na 
powierzchni 315 ha osiągnął obecną wielkość 
w 1873 roku.

W połowie 1966 roku burmistrz Nowego Jorku 
John V. Lindsay, zapalony rowerzysta, zainicjo-
wał weekendowe zakazy ruchu samochodów 

w Central Parku. Polityka ta, z korzyścią dla pie-
szych i rowerzystów, jest kontynuowana do dziś. 
W miejsce jezdni z nawierzchni asfaltowej o sze-
rokości kilkunastu metrów wprowadzono od-
dzielone oznakowaniem poziomym ciągi piesze 
i rowerowe o szerokości do 10 m. Stosowane są 
też podziały ciągów rowerowych na przezna-
czone dla ruchu wolnego i szybkiego, który jest 
zobowiązany do wykonywania manewru wyprze-
dzania z prawej strony.

W celu uspokojenia ruchu rowerowego, którego 
prędkość przy jazdach treningowych dochodziła 
nawet do 50 km/h, wprowadzono ograniczenia 
prędkości i sygnalizację świetlną, stosuje się także 
radarową kontrolę prędkości i mandaty. Ponadto 
wprowadzono dla rowerzystów regulamin (Cyc-
ling Protocol for Central Park). Jednocześnie piesi 
przekraczają ciągi rowerowe wyłącznie poprzecz-
nie poprowadzonymi przejściami dla pieszych.

Vondelpark jest publicznym parkiem miejskim 
o powierzchni 47 hektarów, zlokalizowanym 
w Amsterdamie, stolicy Holandii. Stanowi on tak-
że część dzielnicy Amsterdam-Zuid, położonej na 
zachód od Leidseplein i Museumplein. Park został 
otwarty w 1865 roku i początkowo nazwany „Nie-
uwe Park” (Nowy Park), ale później przemianowa-
ny na „Vondelpark”, dla upamiętnienia XVII wiecz-
nego dramaturga i poety Joosta van den Vondela. 
Rocznie park odwiedza około 10 milionów osób. 
W parku znajdują się amfiteatr, plac zabaw i kilka 
obiektów restauracyjnych i kawiarnianych.

Już w latach 1880 i 1890 ruch rowerowy w parku 
powodował problemy. Pierwszy zarząd parku 
starał się rozwiązać ten problem za pomocą 
restrykcyjnych środków ograniczających ruchu 
rowerzystów, takich jak specjalne ścieżki rowe-
rowe, ograniczone godziny otwarcia i kary dla 
rowerzystów, którzy poruszali się z prędkością 
większą niż prędkość kłusującego konia. Dopiero 
po mediacji z Algemene Nederlandsche Wielrij-
ders-Bond (Generalna Unia Rowerzystów Ho-
lenderskich), która pomogła sfinansować park, 
umieszczono strażnika i rowerzyści ponownie 
mogli jeździć po parku.

Fot. Folie powstałe w trakcie warsztatów, zawierające wytyczne 
mieszkańców  (blok „Komunikacja na Polu”)
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stacji Veturilo na Polu Mokotowskim, na przecię-
ciu korytarzy wschód-zachód (Banacha – rondo 
Jazdy Polskiej) i północ-południe (Św. Boboli  
– Ondraszka). W tym punkcie należy odnotować, 
iż w ramach konsultacji „Koncepcji funkcjonowa-
nia Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo 
po 2016 roku” zgłaszano nowe lokalizacje w rejo-
nie GUS, Biblioteki Narodowej oraz skrzyżowania 
ul. Św. Boboli z ul. Rakowiecką. Ostatecznie w wy-
żej wymienionym dokumencie zostały uwzględ-
nione lokalizacje w rejonie GUS i skrzyżowania ul. 
Św. Boboli z ul. Rakowiecką.

PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

Mieszkańcy postulują wprowadzenie przejść dla 
pieszych w poziomie jezdni i rezygnację z do-
tychczas stosowanych przejść podziemnych 
lub nieprzystosowanych do ruchu rowerowego 

Należy zwrócić uwagę, że Vondelpark jest w cało-
ści ogrodzony, co oznacza kontrolę dostępności 
do ściśle określonych ciągów, a co za tym idzie 
ograniczenie liczby punktów kolizji. Główne aleje 
w parku mają szerokość 16–20 m, przy czym 
co najmniej 8 m szerokości stanowi nawierzch-
nia asfaltowa, a pozostała szerokość, w formie 
obustronnych „poboczy” lub osobnego równole-
głego ciągu, oddzielonego szpalerem drzew od 
nawierzchni asfaltowej, wykonana jest z przyja-
znej dla biegaczy nawierzchni makadamowej.
Ruch rowerowy odbywa się wspólnie z ruchem 
pieszym, przy czym jest on regulowany znakami 
drogowymi. Przy wszystkich bramach wejścio-
wych umieszczono znak G07zg – Start voetgan-
gerszone (początek strefy pieszej), uzupełniony 
o tabliczkę Toegestaan: fietsen op geasfalteerde 
paden NIET toegestaan: brom– en snorfietsen 
(Dozwolone: jazda na rowerze po drogach asfal-
towych NIE dozwolone: mopedy i motorowery). 
Oznacza to wprowadzenie pierwszeństwa ruchu 
pieszego nad ruchem rowerów, a także zakaz 
poruszania się rowerzystów po części ciągów 
o nawierzchni wyłącznie makadamowej.

Porównanie rozwiązań ciągów Central Parku 
i Vondelparku z rozwiązaniami ciągów Pola Mo-
kotowskiego wskazuje na niewystarczającą szero-
kość, która nie zapewnia wygodnych warunków 
poruszania się zarówno pieszych, jak i rowerzy-
stów oraz jest główną przyczyną konfliktów po-
między tymi grupami użytkowników. Separacja 
ciągów pieszych i rowerowych, a co za tym idzie 
separacja użytkowników, tylko doraźnie i częścio-
wo rozwiąże problem, gdyż będą występowały 
punkty kolizji na przecięciach ciągów. W związku 
ze wzrostem intensywności użytkowania Pola 
Mokotowskiego, a co za tym idzie wzrostem na-
tężenia ruchu pieszego i rowerowego, w dalszej 
perspektywie należy spodziewać się ponownego 
wzrostu liczby konfliktów, który może być rozwią-
zywany na różne sposoby. W przypadku wzrostu 
udziału ruchu rowerowego w ogólnej liczbie 
podróży w mieście należy spodziewać się  
spadku ruchu rekreacyjnego, a co za tym idzie  
– można ograniczać ruch rowerowy na terenie Pól 
Mokotowskich wyłącznie do wydzielonych dróg 

dla rowerów. W przypadku znacznego wzrostu 
ruchu rowerowego i jednoczesnej redukcji ruchu 
pieszego lub utrzymania obecnego natężenia 
ruchu rowerowego przy znacznym wzroście 
natężenia ruchu pieszego możliwy jest scenariusz 
ponownego mieszania obu rodzajów ruchu, pod 
warunkiem poszerzenia ciągów wspólnych do 
szerokości co najmniej kilkunastu metrów. Za-
biegom tym musi towarzyszyć regulacja zasad 
poruszania się, począwszy od najprostszych form 
znaków drogowych aż do zaawansowanych form 
regulaminu, a także kontrola dostępności z uży-
ciem form ziemnych lub kompozycji krzewów 
i zadrzewień w miejsce niemożliwych do zastoso-
wania ogrodzeń.

PROPOZYCJE WARSZTATOWE

Mieszkańcy proponują separację ruchu rowero-
wego od ruchu pieszego poprzez oddzielenie 
fizyczne (odsunięcie od ciągów pieszych, od-
dzielenie pasem zieleni od ciągów pieszych) lub 
wizualnie (kolorystyka, podkreślenie obecności 
skrzyżowań). Ogólnie można wyróżnić następu-
jące sposoby segregacji ruchu pieszego i rowe-
rowego:
• brak segregacji – przestrzeń wspólna,
• segregacja poprzez malowanie nawierzchni,
• segregacja poprzez zastosowanie różnych 

typów nawierzchni, bez oddzielenia lub 
z oddzieleniem chodnika i drogi dla rowerów 
opaską z kostki kamiennej,

• segregacja z zastosowaniem pasa zieleni 
o szerokości ok. 1,5 m, pozwalającego na 
umieszczenie krzewów oraz urządzeń zwią-
zanych z obsługą ruchu (np. oznakowanie, 
oświetlenie),

• segregacja z zastosowaniem pasa zieleni 
o szerokości ok. 10 m, pozwalającego na 
umieszczenie szpaleru drzew, krzewów oraz 
urządzeń związanych z obsługą ruchu (np. 
oznakowanie, oświetlenie).

Trasy dla rowerów powinny być:
• szersze niż obecnie istniejące, 
• o równej nawierzchni (asfaltowa, ewentual-

nie wodoprzepuszczalna; obecnie występują 

problemy z korzeniami wypiętrzającymi 
nawierzchnię), 

• oświetlone (najlepiej z wykorzystaniem lamp 
ledowych lub kolektorów słonecznych),

• z czytelnym oznakowaniem, która ścieżka jest 
tranzytowa, a która ścieżką spokojnego ruchu 

• z uspokojonym ruchem w miejscach koli-
zji (nawierzchnia o większym tarciu, progi 
zwalniające). Przejazdy dla rowerzystów obok 
przejść dla pieszych: w rejonie GUS, stacji 
paliw Orlen, przy Bibliotece Narodowej, na 
skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Bato-
rego, także w ciągu Czubatki-Krzywickiego, 
ewentualnie budowa nowych kładek lub 
dostosowanie istniejących (Biblioteka  
Narodowa).

Dyskutowano także o sposobach spowolnienia 
ruchu rowerowego w newralgicznych punktach 
poprzez zastosowanie:
• malowania grubowarstwowego (trójwymia-

rowego) termoutwardzalnego lub chemo-
utwardzalnego,

• płyt z wypustkami, o wysokości wypustek nie 
większej niż 1 cm,

• progów zwalniających, listwowych lub płyto-
wych, podniesione tarcze skrzyżowań,

• rozwiązań geometrycznych uspokajających 
ruch, np. rondo.

Pojawiły się również pojedyncze głosy za pierw-
szeństwem ruchu pieszego (co jest skompliko-
wane bez ograniczeń dostępności i w polskich 
warunkach prawnych), połączeniem ruchu rowe-
rowego i rolek (co jest niezgodne z przepisami) 
a także za zakazem ruchu rowerowego i rolek 
w parku (niezgodne z oczekiwaniem większości 
użytkowników Pola oraz niemożliwe do wyegze-
kwowania).

Stojaki rowerowe powinny być zlokalizowane 
w pobliżu generatorów i atraktorów ruchu (Biblio-
teka Narodowa, punkty gastronomiczne, zbiornik 
wodny, place zabaw, siłownie), a także w ciągach 
ulic (w powiązaniu z uporządkowaniem parkowa-
nia samochodów) oraz w rejonie skrzyżowań.
Postulowano również dodatkową lokalizację 

Fot. Rozwiązania ciągów rowerowych i pieszo-rowerowych Central 
Parku i Vondelparku charakteryzujące się bardzo dużą szerokością 

Komunikacja



W
N

IO
S

K
I Z

 W
A

R
S

Z
A

T
Ó

W

43

Fot. na górze i w środku: czytelne rozwiązanie separacji przekroju 
pieszego i rowerowego oraz następujące po nim rozwiązanie strefy 
pieszej z pierwszeństwem ruchu pieszego nad ruchem rowerowym 
(Vondelpark, Amsterdam)

Na dole: przykładowe rozwiązanie podniesionej tarczy 
skrzyżowania na ulicy rowerowej Cremerstrraat w Utrechcie w 
Holandii. Po lewej stronie widoczne wejście do parku

kładek. Najczęściej pojawiające się lokalizacje to 
w ciągu al. Niepodległości: w rejonie GUS i przy 
Bibliotece Narodowej, na skrzyżowaniu al. Nie-
podległości i ul. Batorego (brakujące przejście po 
północnej stronie skrzyżowania), także w ciągu 
Czubatki-Krzywickiego. Ponadto zgłoszono po-
stulaty dodatkowych przejść przez Trasę Łazien-
kowską, w rejonie ul. Krzywickiego i ul. Rektor-
skiej. Zgłaszanym kilkanaście razy, alternatywnym 
rozwiązaniem do przejść dla pieszych przez 
Trasę Łazienkowską jest zagłębienie ul. Wawel-
skiej w tunelu, celem umożliwienia swobodnego 
przekroczenia na odcinku od GUS do ul. Żwirki 
i Wigury.

CIĄGI PIESZE

Mieszkańcy zwracają uwagę na niedogodności 
związane z korzystaniem z chodników: zniszczone 
fragmenty chodnika w rejonie Biblioteki Narodo-
wej, w rejonie Ronda Jazdy Polskiej czy w części 
parku od strony restauracji Jeff’s (istnieją tam tylko 
wydeptane ścieżki). Konkretne propozycje, poza 
naprawami, obejmują zmianę nawierzchni (np. na 
stosowaną na przykład w Parku Saskim nawierzch-
nię makadamową) oraz przesunięcie chodnika 
wzdłuż al. Niepodległości nieco w głąb (tak jak to 
jest na odcinku od ulicy Batorego do Biblioteki 
Narodowej) i oddzielenie krzewami od ulicy.
PARKINGI 

Mieszkańcy zwracają uwagę, że nieuporządko-
wane parkowanie w rejonie Pola Mokotowskiego 
jest problemem. Jakkolwiek wskazywano, że 
podstawowym sposobem dotarcia na Pole Mo-
kotowskie powinna być komunikacja publiczna, 
a nie samochody indywidualne, jednak rozumia-
no również potrzebę zapewnienia dojazdu na 
przykład osobom starszym, o obniżonej sprawno-
ści fizycznej czy rodzinom z małymi dziećmi czy 
wielodzietnym. Proponuje się przede wszystkim 
objęcie parku strefą płatnego parkowania. Miesz-
kańcy postulują również uporządkowanie miejsc 
parkingowych i ograniczenie nielegalnego par-
kowania (np. w obrębie przystanku przy Pomniku 
Jazdy Polskiej), a także przesunięcie parkowania 
na zewnętrzne drogi publiczne parku. Konkret-

ne rozwiązania to zlikwidowanie parkingu przy 
placu zabaw przy dużym stawie oraz wprowa-
dzenie miejsc parkingowych między drzewami 
w miejsce obecnie istniejących pawilonów przy 
ulicy Batorego. Analogicznie do rozwiązania 
stosowanego w ciągu ul. Wybrzeże Helskie, po-
stuluje się w weekendy wyznaczenie parkowania 
równoległego na zewnętrznych pasach ruchu 
w al. Niepodległości i ul. Wawelskiej. Rozwiązanie 
takie wymaga wprowadzenia nowej organizacji 
ruchu, a także budowy chodników przy krawędzi 
jezdni al. Niepodległości, co może spowodować 
wycinkę krzewów, tworzących szpaler izolacyjny 
(szczególnie w rejonie ul. Batorego).

Zanotowano następujące uwagi, które mniej lub 
bardziej precyzyjnie określają stanowiska uczest-
ników warsztatów:
• zlikwidować parkowanie przy Rokitnickiej 

i pozostawić tylko taksówki,
• nowy parking na Leszowej,
• ograniczyć tendencję do likwidacji parkin-

gów (jak nie Rokitnicka, to Ondraszka lub na 
odwrót, ale nie obie ulice wyłączone z parko-
wania),

• nie budować nowych parkingów, ale gdyby 
miały powstać nowe to w ulicy Rokitnickiej, 
Ondraszka, Czubatki,

• ograniczyć parking przy Klubie Park i Bibliote-
ce Narodowej

TRASA TRAMWAJOWA

W trakcie warsztatów przedstawiono planowaną 
w ciągu ulicy Rostafińskich trasę tramwajową, 
łączącą Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów. Wszel-
kie szczegóły tej inwestycji będą przedmiotem 
odrębnych konsultacji społecznych prowadzo-
nych przez Tramwaje Warszawskie. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że już teraz mieszkańcy zgłosili 
część ogólnych propozycji. Sygnalizowaną naj-
częściej potrzebą jest zminimalizowanie wycinki 
drzew oraz wykorzystanie zielonego torowiska 
tramwaju. Zwracano również uwagę na zapew-
nienie bezpieczeństwa poprzez stosowanie wy-
grodzeń trasy tramwajowej, a także bezpieczeń-
stwo zwierząt przemieszczających się pomiędzy 

działkami a parkiem – w tym celu proponowano 
bardziej szczelne wygrodzenia (siatka, ekran). 
Wskazano potrzebę zapewnienia dogodnego 
przejścia pomiędzy ulicą Biały Kamień i furtką 
przy ogródkach działkowych a Polem Mokotow-
skim. Podkreślano również, że przystanki zloka-
lizowane przy ulicy Żwirki i Wigury powinny być 
wygodne. Padł również komentarz, że „tramwaj 
jest super”.

STREFY WEJŚCIA

Wspomniane wcześniej strefy wejścia często 
uznawane były przez uczestników warsztatów 
jako nieczytelne i niefunkcjonalne. Proponowa-
no zatem wprowadzić bardziej czytelne wejścia: 
uporządkowanie przebiegów i nawierzchni chod-
ników, uporządkowanie zieleni, w tym również 
poprzez dodanie większej liczby pięter roślinno-
ści oraz właściwe oświetlenie (wskazywano rejon 
ulicy Czubatki oraz Batorego, ciąg ulicy Rostafiń-
skich i od Boboli) – niekoniecznie z zastosowa-
niem wysokich latarni, które często są zasłaniane 
przez drzewa, ale raczej niższe lampy. Jak wskazy-
wali mieszkańcy, tereny przy głównych węzłach 
komunikacyjnych (wyjścia z metra, główne skrzy-
żowania) powinny być bardziej wyeksponowane, 
doinwestowane. Na przykład, w każdej strefie 
wejścia powinna znajdować się toaleta, stojaki 
na rowery, ewentualnie pawilon i wypożyczalnie 
sprzętu sezonowego (zob. także dalej).

Komunikacja
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Funkcje

Podczas pracy warsztatowej uczestnicy okre-
ślali swoje oczekiwania dotyczące funkcji, które 
powinno pełnić Pole Mokotowskie. W ramach 
niniejszych funkcji można sformułować trzy 
główne postulaty dotyczące całej przestrzeni 
parku.

1. Użytkownicy parku oczekują dostosowania 
lokalizacji planowanych funkcji do aktual-
nej struktury parku i potencjału terenu oraz 
oparcia planowanych zmian na aktualnym 
sposobie wykorzystania poszczególnych 
miejsc. 

2. Zachowanie aktualnej swobody dotyczącej 
łączenia funkcji oraz różnorodności podej-
mowanych w parku aktywności. 

3. Zachowanie równowagi między udziałem 
terenów otwartych, umożliwiających swo-
bodne wykorzystanie i eksplorację a tere-
nów zdefiniowanych pod kątem pełnionych 
funkcji na skutek zastosowania konkretnych 
elementów infrastruktury. Uczestnikom 
warsztatów zależy na tym, żeby uniknąć 
przesycenia parku różnorodnymi funkcjami, 
zbytniego „uatrakcyjnienia”. 

Reasumując uczestnicy warsztatów oczekują 
zachowania ogólnego funkcjonalnego charakte-
ru parku. 

FUNKCJA SPORTOWA I REKREACYJNA

Obiekty i tereny pełniące funkcje sportowe 
według uczestników konsultacji należy umieścić 
w obrębie klubu RKS Skra. Klub Sportowy Skra 
mógłby uzupełniać program funkcjonalny Pola 
Mokotowskiego.
Inne rozwiązania proponowane przez mieszkań-
ców to:

1. Otwarte przestrzenie
Powinny zostać zachowane duże polany i prze-
strzenie otwarte wykorzystywane rekreacyjnie, 
umożliwiające swobodę użytkowania. Wolna 
przestrzeń na potrzeby różnorodnych ćwiczeń 

(gimnastyka, joga, tai-chi, itd.), gier w parach, 
w małych lub większych grupach (np. frisbee, 
kometka, etc) oraz do gier zespołowych  (rugby, 
piłka, etc). Proponują również uwzględnić tę 
potrzebę przy planowaniu zagospodarowania 
terenu na tyłach Biblioteki Narodowej (teren po 
bazie MPO).

2. Siłownie plenerowe
Uczestnicy konsultacji proponują rozbudowę 
siłowni już istniejących w oparciu o urządzenia 
dostosowane do potrzeb jak największej grupy 
użytkowników, ale także wprowadzenie urzą-
dzeń umożliwiających większy „wycisk” (porów-
naj  punkt „miejsce aktywności dedykowane 
studentom”). 

W szczególności proponują rozbudowę siłowni 
zewnętrznej w strefie śródmiejskiej (okolice ul. 
Waryńskiego) o urządzenia do ćwiczeń kali-
steniki lub elementy umożliwiające ćwiczenia 
z parkour. Plac do kalisteniki z proponowaną 
lokalizacją w rejonie ulicy Żwirki i Wigury został 
zgłoszony do tegorocznego budżetu partycypa-
cyjnego (z adnotacją „Wnioskodawca dopuszcza 
usytuowanie urządzeń w innej części parku, 
jeżeli lepszą lokalizację wykażą toczące się 
konsultacje społeczne”). Wydaje się, że obie lo-
kalizacje – strefa śródmiejska i rejon kampusów 
przy ulicy Żwirki i Wigury – mają swoje zalety, 
choć w perspektywie budowy trasy tramwajo-
wej przekraczającej ulicę Żwirki i Wigury  
w ulicę Rostafińskich oraz rozbudowy ścieżek 
rowerowych w tym rejonie, zasadne może być 
odłożenie inwestycji w tej lokalizacji na później-
szy okres.

Proponują także wybudowanie nowej siłowni 
(w sąsiedztwie ul Leszowej i al. Niepodległości 
lub teren „sawanny” ), gdzie można uwzględnić 
stanowiska do ćwiczeń dedykowane osobom 
starszym (element rehabilitacji ruchowej) oraz 
wprowadzenie elementów siłowni zewnętrznej 
w strefie rekreacyjnej koło stawu (porównaj „po-
większenie placu zabaw przy stawie”).

Schematy przedstawiające minimalną i maksymalną liczbę użytkowników poszczególnych części parku w dni po-
wszednie oraz weekend latem. Opracowano na podstawie danych zebranych podczas I etapu konsultacji społecz-
nych. Pełna prezentacja  znajduje się na załączonej do raportu płycie CD.
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3. Fun park dla rolkarzy
Według mieszkańców warto zaaranżować 
miejsca ćwiczeń dla rolkarzy, wrotkarzy i osób 
jeżdżących na deskach w śródmiejskiej części 
Pola Mokotowskiego, z wykorzystaniem dwóch 
istniejących ramp. 

4. Boiska do siatkówki plażowej (istniejące)
Istniejące boiska otrzymały sprzeczne oceny: wg 
niektórych użytkowników są dobrze zlokalizo-
wane i właściwie spełniają swoją rolę, według 
innych warto je przenieść bliżej ul. Batorego. 
Należy zauważyć, że obecnie ulokowane są one 
w strefie, którą proponuje się wskazać jako strefę 
swobodnego wybiegu psów.

5. Ścieżka biegowa
Mieszkańcy postulują utworzenie ścieżki bie-
gowej wzdłuż głównej alei lub pętli biegowych 
zlokalizowanych w ochockiej części parku (dwie 
długości: 2,5 oraz 5 km).

6. Trasa dla narciarzy biegowych
Proponowano także zaaranżowanie trasy dla 
narciarzy biegowych po trasie planowanej ścież-
ki biegowej (choć może się tu pojawić kolizja 
potrzeb związanych z odśnieżaniem – dośnie-
żaniem), ewentualnie okresowe naśnieżanie 
w przypadku bezśnieżnych zim.

7. Lodowisko
Mieszkańcy sugerują wykorzystanie stawu 
zimą jako lodowisko lub utworzenie lodowiska 
w innej lokalizacji (nie doprecyzowanej). W są-
siedztwie lodowiska powinna być zlokalizowana 
wypożyczalnia łyżew (porównaj  punkt „kluboka-
wiarnia koło stawu”).

8. Place zabaw dla dzieci 
Temat placów zabaw był podnoszony szeroko 
zarówno w punkcie konsultacyjnym, w kąciku 
dla dzieci, jak i w trakcie warsztatów. Podkre-
ślano, że jakkolwiek należy docenić istnienie 
aktualnych placów zabaw, jednak jeśli chodzi 
o stworzenie dogodnych miejsc dla dzieci, 
potrzebne są mniejsze lub bardziej radykalne 

zmiany. Jeśli chodzi o dobre przykłady, do któ-
rych odwoływali się zarówno uczestnicy warsz-
tatów, jak i dzieci w kąciku dziecięcym,  
to np. plac zabaw przy Placu Wilsona (z uwagi 
na dostosowanie do potrzeb różnych grup  
wiekowych).
A. Powiększenie placu zabaw przy stawie
Mieszkańcy proponują ustawienie „porządnych” 
(to jest bardziej odpornych na eksploatację) 
urządzeń zabawowych, likwidację plastiko-
wego wyposażenia oraz wprowadzenie ak-
tywności dla starszych dzieci oraz opcjonalnie 
dorosłych. Dzieci uważają za atrakcyjne zaaran-
żowanie tematycznego placu zabaw. Pożąda-
nymi urządzeniami zabawowymi są domki na 
drzewie czy trampolina.

Propozycje zgłoszone przez dzieci, dotyczące 
tematycznego placu zabaw (zob. wytyczne dla 
placów zabaw): western; piraci (wraz z dopro-
wadzeniem wody do starego placu zabaw, aby 
umożliwić zabawę z wodą).  

Korzystne byłoby wprowadzenie elementów 
atrakcyjnych dla opiekunów spędzających czas 
na placu zabaw (plac zabaw dla dorosłych oraz 
elementy siłowni plenerowej). 

W sąsiedztwie powinny się znaleźć poidełka oraz 
toaleta.

B. Przearanżowanie placu zabaw  
w śródmiejskiej części parku (przy GUS)
Ze względu na silne nasłonecznienie placu  
zabaw w trakcie warsztatów proponowa-
no wprowadzenie zieleni wysokiej (drzew) 
lub/i budowę pergoli i obsadzenie jej pnączami, 
czyli zaaranżowanie miejsc, gdzie można skryć 
się w cieniu.

Proponowano również wprowadzenie moty-
wów zabaw tematycznych, nawiązujących do 
historii terenu oraz profilu całej strefy, to jest 
lotniczych. Pomysły dzieci dotyczące moty-
wów związanych z lotnictwem możliwych do 
wykorzystania na placu zabaw, obejmują: pasy 

Fot. Folie powstałe w trakcie warsztatów zawierające wytyczne mieszkańców (blok „Funkcje na Polu”)

Funkcje



W
N

IO
S

K
I 

Z
 W

A
R

S
Z

A
T

Ó
W

46

startowe wykorzystane jako małe boisko, tory 
do gier, mini budynek lotniska, wykorzystanie 
fragmentów zdjęcia lotniczego Pola Mokotow-
skiego  jako elementu ozdobnego i edukacyj-
nego (wykorzystanie go jako wzoru nawierzch-
ni, elementu wyposażenia lub innego elementu 
zagospodarowania). Urządzenia zabawowe:  
urządzenie wielofunkcyjne – samolot, drabinki 
i zabawki w kształcie walizek, bujaki w kształcie 
samolotów. 

C. Zmiana aranżacji i poszerzenie funkcji  
tzw. nowego placu zabaw na „sawannie” 
w sąsiedztwie Fundacji Synapsis – naturalny 
plac zabaw/ przestrzeń sensoryczna i ogród 
zmysłów
Istniejące zabawki mieszkańcy proponują prze-
nieść na stary plac zabaw (przy stawie), a na 
obszarze „sawanny” zaaranżować naturalny plac 
zabaw miejsca umożliwiający zabawę w Indian 
(motyw tematycznego placu zabaw, który po-
jawiał się zarówno w rozmowach z mniejszymi, 
jak i starszymi dziećmi), z zastosowaniem natu-
ralnego wyposażenia np. pnie, kłody, wydrążone 
kawałki drewna, głazy, stosy gałęzi, z których 
można by budować szałasy. 

Rekomendowano również dosadzenie roślinno-
ści oddziałującej na zmysł wzroku, dotyku,  zapa-
chu i smaku, pielęgnację istniejącej roślinności, 
aranżację korytarza z drzew i bluszczu. 

W związku z sąsiedztwem „dzikiego zakątka”  
postulowano wprowadzenie elementów edu-
kacji przyrodniczej dotyczących np. bioróżno-
rodności (tablice informacyjne, totemy infor-
macyjne, inne elementy inspirujące  do nauki 
przez zabawę).

Uczestnicy konsultacji proponują także, by rejon 
„sawanny” był miejscem, gdzie mogą aktywnie 
spędzać czas wszyscy użytkownicy parku: dzie-
ci, młodzież, dorośli, seniorzy. Proponują zatem 
uzupełnienie sąsiedztwa naturalnego placu za-
baw o elementy atrakcyjne dla starszych dzieci 
lub osób dorosłych.

D. Tajemnicze miejsca dziecięcych zabaw
Użytkownicy życzyliby sobie zaaranżowania 
na terenie całego Pola Mokotowskiego tajem-
niczych miejsc dla dzieci – zachęcających do 
odkrywania przestrzeni parku, wpisania w prze-
strzeń parku pojedynczych elementów zabawo-
wych, wykorzystania rzeźby terenu i naturalnych 
materiałów. Przykładowe elementy zagospo-
darowania: tunele w pagórkach, zjeżdżalnie 
z wykorzystaniem naturalnych różnic wysokości, 
pagórek jako „ścianka” wspinaczkowa, labirynty 
jednościeżkowe, itd.. Powinny być to elementy 
wpisane w krajobraz, takie które prowokują do 
eksploracji terenu, a sposób korzystania z nich 
jest zróżnicowany, zależny od kreatywności 
dziecka i nie zawsze jest od razu oczywisty. Ob-
szarem wskazywanym jako szczególnie do tego 
predestynowany jest kwartał między główną 
aleją spacerową i dużym stawem w kierunku 
Batorego i Alei Niepodległości (jest to również 
proponowana strefa, gdzie psy powinny przeby-
wać na smyczy).

FUNKCJA WYPOCZYNKOWA 

Uczestnicy proponują zachowanie przestrzeni 
do cichego wypoczynku (funkcja spacerowa) 
w okolicy pubu „Bolek” wraz ze strefą wejścio-
wą od Metra Pole Mokotowskie, część parku 
przy Rostafińskich wraz ze strefą wejściową od 
restauracji Jeff’s, okolice „dzikiego zakątka” od 
strony ul. Wawelskiej. Powyższe lokalizacje są 
wskazywane jako miejsca bez elementów in-
frastruktury sportowej lub jakiejkolwiek innej, 
z uwzględnieniem miejsc do siedzenia. Celowe 
może być usytuowanie w strefie wejściowej przy 
restauracji Jeff’s oraz przy Metrze Pole Moko-
towskie elementów atrakcyjnych widokowo, 
np. elementów rzeźbiarskich podkreślających 
wejścia do parku. 

1. Aranżacja terenu po MPO
Proponuje się aranżację tego terenu jako par-
kowego wnętrza – duża wolna powierzchnia 
trawiasta otoczona grupami drzew. Opcjonalnie 
aranżacja układu wodnego o naturalnym cha-

rakterze. Założenie łąki kwietnej z wykaszaniem 
przejść. Zachowanie wału pomiędzy terenem 
po MPO a główna aleją. Zgodnie z oczekiwa-
niami uczestników warsztatów powinna być 
to przestrzeń dająca możliwość dowolnego 
wykorzystania, teren częściowo otwarty, gdzie 
można np. puszczać sterowane modele latające, 
latawce. Miejsce bez imprez plenerowych słu-
żące wypoczynkowi i uprawianiu sportów (bez 
infrastruktury). 

2. Miejsca piknikowe 
Uczestnicy konsultacji postulują zachowanie 
istniejących miejsc piknikowych, to jest 1. strefa 
studencka – okolice Pomnika Lotników Polskich, 
2. strefa studencka – teren naprzeciwko Domu 
Studenckiego Riwiera, 3. polana między  
Lolkiem i wzniesieniem, 4. polana między  
dużym stawem i Lolkiem, 5. polana przy  
Rostafińskich (np. na wykoszonych polankach), 
6. kamienne schody.

3. Miejsca do grillowania
Proponuje się zaaranżowanie wyznaczonych 
miejsc wypoczynku z całorocznymi grillami na 
terenie po MPO (3 szt.) oraz w okolicach tzw. 
„grzybka” („strefa studencka”) (1 szt.).

FUNKCJA GASTRONOMICZNA

Możliwość skorzystania z oferty punktów ga-
stronomicznych zlokalizowanych na terenie 
Pola jest ważna dla uczestników warsztatów. 
Jednak uważają oni za celowe zaaranżowanie 
dodatkowych całorocznych punktów gastrono-
micznych o odmiennym charakterze. Powinny 
być one zlokalizowane w strefach wejściowych, 
łączące różne funkcje, wpisane w krajobraz, 
energooszczędne, zrealizowane z zastosowa-
niem „zielonych” rozwiązań (panele słoneczne, 
zielone dachy, wykorzystanie szarej wody itd.), 
prowadzone w ramach inicjatyw o charakterze 
społecznym. Powinno się w nich serwować zdro-
wą żywność. W pawilonach powinny być zlokali-
zowane ogólnodostępne toalety uwzględniające 
potrzeby osób z niemowlakami i małymi dziećmi 

Fot. Przykładowe możliwości zaaranżowania przestrzeni w parku: 
na górze: propozycja leżaków i drewnianego placu zabaw; na 
środku: propozycja zagospodarowania terenu nad wodą; na dole: 
drewniany domek na drzewie.
Pełna prezentacja  znajduje się na załączonej do raportu płycie CD.

Funkcje
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(przewijaki). Szczegółowe rozwiązania zapropo-
nowano niżej.
 
1. Klubokawiarnia koło stawu (dzisiejsza  
lokalizacja pubu Merlin)
Proponuje się w miejscu pubu Merlin posa-
dowienie atrakcyjnego wizualnie pawilonu, 
wpisanego w przestrzeń parku, z zakazem 
wywieszania reklam. Mógłby to być lokal 
społeczny z tańszym czynszem dla najemców, 
dzięki czemu ceny mogłyby być niższe, miej-
sce gdzie serwuje się zdrową żywność; łączące 
różne funkcje: oprócz gastronomicznej, funkcję 
kulturalną i społeczną. Miejsce to powinno  in-
tegrować osoby odwiedzające park, np. po-
przez organizację weekendów tematycznych, 
pokazów filmów, warsztatów dla dzieci, różno-
rodnych spotkań. Warto tu także zlokalizować 
wypożyczalnie, np. rowerów, łyżew, leżaków. 
Przed klubokawiarnią powinno być miejsce 
z leżakami.

2. Pawilon parkowy w strefie wejściowej od 
Metra Politechnika
Proponuje się utworzenie pawilonu łączącego 
różne funkcje (gastronomiczną, kulturalną, spo-
łeczną), wpisanego w skarpę, energooszczędne-
go, z zastosowaniem ekologicznych rozwiązań, 
z ogólnodostępnymi toaletami, a w nich przewi-
jakami. 

FUNKCJA KULTURALNA I EDUKACYJNA

1. Miejsce integracji społecznej  
(na wzór Osiedla Jazdów)
Proponuje się przeznaczenie rejonu domków 
fińskich i samych domków jako miejsca realizacji 
różnorodnych oddolnych inicjatyw, mających za 
zadanie integrację lokalnej społeczności (osoby 
odwiedzające park, okolicznych mieszkańców, 
osoby odwiedzające bibliotekę), działań kultu-
ralnych, artystycznych i edukacyjnych. Wzorco-
wy przykład działania jest obecnie realizowany 
na Osiedlu Jazdów przez grupę aktywistów 
(Otwarty Jazdów – Partnerstwo dla Osiedla 
Jazdów).

Ze względu na historię parku i sąsiedztwo 
domków fińskich ze ścieżką Kapuścińskiego 
uczestnicy warsztatów proponują utworzenie 
w jednym z budynków Muzeum Kapuścińskiego 
wraz z Centrum Reportażu pod egidą Uniwer-
sytetu Warszawskiego. W zależności od stanu 
technicznego budynków, postuluje się remont 
lub rekonstrukcję obu domków fińskich.

Proponowane jest również utworzenie ogrodu 
społecznego – przestrzeń przeznaczona na teren 
ogródka mogłaby stać się nie tylko miejscem 
edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych (np. pro-
wadzenie warsztatów przyrodniczych, kulinar-
nych), ale również miejscem życia wielu organi-
zmów. Ogrody warzywne mogą w bardzo prosty 
sposób stać się ostojami dla żyjących w mieście 
zwierząt. Dobór odpowiednich roślin, kompo-
stowanie, magazynowanie chrustu i liści, utwo-
rzenie małego oczka wodnego mogą przywabić 
m.in. biedronki, żaby czy jeże.

3. Strefa ciszy (miejsce do czytania)  
przy Bibliotece Narodowej
W części terenu po bazie MPO przylegającej do 
Biblioteki Narodowej proponuje się utworzyć 
ogród do czytania: miejsce cichego wypoczyn-
ku, z dostępem do Wi-Fi, częściowo odizolowane 
od otoczenia, z bezpośrednim przejściem do 
ogrodu Biblioteki. Jako elementy zagospoda-
rowania i wyposażenia proponuje się pergole, 
altany, ławki, miejskie leżaki, inne siedziska. 
Oznaczenie miejsca jako strefy ciszy z zakazem 
hałasowania.

Fot. Przykładowe możliwości zaaranżowania przestrzeni zabaw 
w parku: na górze: metalowy element placu zabaw do wspianania; 
na środku: duże elementy do składania, kreatywnej zabawy na 
placu zabaw; na dole: naturalny tor przeszkód

Funkcje
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W trakcie warsztatów uczestnicy rozważali 
rozmaite sposoby rozwiązania problemu ko-
lizji  swobodnie biegających psów i innych 
użytkowników parku (rowerzystów, rodziców 
z dziećmi). Zastanawiano się, czy powinno się 
w parku wyznaczyć miejsca, w których psy i ich 
właściciele byliby uprzywilejowanym użytkow-
nikiem, czy gdzieś zaś psy powinny przebywać 
na określonych warunkach. Mimo że duża część 
uczestników deklarowała się jako właściciele 
psów i jednocześnie wśród uczestników  
były osoby nieposiadające psów, a którym  
swobodnie biegające psy nie przeszkadzają, 
uznano że doprecyzowanie zasad będzie  
pomocne. Znakomita większość uznała, że 
jakkolwiek zachowanie przenikania się funkcji 
i mieszanie się  różnych użytkowników jest  
walorem Pola, jednak dla zapewnienia  
komfortu korzystania z parku należy wprowa-
dzić strefowanie.  

Na bazie  dyskusji warsztatowych zespół  
projektowy zaproponował 7 koncepcji stref, 
które różniły się pod względem dostępności 
parku dla psów przebywających bez smyczy, 
począwszy od opcji najbardziej restrykcyjnej 
z przeznaczeniem dla psów swobodnie biega-
jących wyłącznie łąki w okolicach ulicy  
Rostafińskich, do najbardziej liberalnej  
– z pozostawieniem możliwości psów przeby-
wających bez smyczy na terenie całości parku, 
z wyłączeniem terenu po dawnej bazie MPO 
(wszystkie szkice w aneksie). Należy przy tym 
pamiętać, że obie te opcje, które roboczo  
można by określić mianem „skrajne”,  
jakkolwiek pojawiły się w dyskusji  
warsztatowej, zgłaszane były przez pojedyn-
czych użytkowników. Bazując na kryteriach 
podnoszonych przez mieszkańców podczas 
warsztatów w trakcie kolejnych dyskusji 
z mieszkańcami zawężono opcje. Zespół za-
proponował również możliwość ewolucyjne-
go modyfikowania zakresu „psich stref”, wraz 
z wdrażaniem pozostałych elementów zago-
spodarowania Pola, wskazanych w niniejszym 
raporcie. 

Generalnie, mieszkańcy życzyliby sobie możli-
wości przebywania z psami na terenie całego 
parku, z wyjątkiem wydzielonych placów za-
baw dla dzieci oraz ostoi dla zwierząt, jednak 
w pewnych obszarach proponują egzekwowanie 
konieczności prowadzenia psa na smyczy. Taki 
obowiązek – według nich – powinien być wpro-
wadzony na ciągach komunikacyjnych i przy ich 
przekraczaniu oraz przy gastronomii. Proponują 

również przebywanie psów wyłącznie na smyczy 
na dużej polanie piknikowej, w otoczeniu ma-
łych stawów –  także z uwagi na propozycję, by 
w tym terenie lokować rozproszone atrakcje dla 
dzieci, oraz na zaadaptowanym terenie po bazie 
MPO jako obszarze, co do którego dopiero moż-
na projektować sposób korzystania z niego i nie 
następuje kolizja z dotychczasowymi przyzwy-
czajeniami użytkowników. 

Według uczestników warsztatów w obszarach 
wyznaczonych jako strefy, w których dopuszcza 
się przebywanie psów bez smyczy powinno się 
lokować udogodnienia, które będą zachęcały 
właścicieli psów do korzystania, takie jak zbiorniki 
wodne i poidła, mała architektura zarówno dla 
psów (kłody, wydrążone pnie, drewniane kładki, 
inne przeszkody o charakterze naturalistycznym), 
jak i ich opiekunów (zadaszenia, ławki, śmietniki). 

Pies

Mapa stref swobodnego wybiegu psów (zaznaczone kolorem żółtym do pomarańczowego) opracowana na podstawie wniosków z warsztatów
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W miarę możliwości „zabawki” dla psów mogłyby 
być również atrakcyjne także dla ludzi. Jedno-
cześnie udogodnienia te nie powinny być na tyle 
liczne lub interesujące, by stanowić zachętę do 
przywożenia psów spoza dzielnicy.

Na mapie kolor żołty oraz odcienie pomarańczo-
wego oznacza proponowane strefy swobodnego 
przebywania psów, wypracowane na podstawie 
rekomendacji warsztatowych. Przy wyznaczaniu 
stref przyjęto następujące kryteria wskazywane 
przez uczestników konsultacji:
• spójność wskazań uczestników warsztatów
• funkcjonalność stref swobodnego przebywa-

nia psów
• dostępność od strony trzech dzielnic
• przystawalność do obecnych przyzwyczajeń 

(organizacja stref wokół miejsc aktualnie 
intensywnie wykorzystywanych przez właści-
cieli psów)

• wielkość terenu (jako gwarancja, że psy się 
wybiegają i jednocześnie zieleń nie będzie 
podlegać nadmiernej presji)

• obecność naturalnych wygrodzeń (krzewy, 
pagórki, barierka tramwaju)

W przypadku strefy umownie nazwanej jako 
„mokotowska” (od strony ul. Rostafińskich) zapro-
ponowano wariant przejściowy, np. na okres roku 

(kolor żółty), a na kolejne lata do wyboru jeden 
z dwóch wariantów (dwa odcienie pomarańczu) 
(szczegółowo omówione w wytycznych krajobra-
zowych). 

Postulowano również wprowadzenie zakazu 
przywiązywania psów do ogrodzenia placów 
zabaw, co wiąże się z potrzebą usytuowania w ich 
okolicy (być może zresztą nie tylko tutaj) tzw. 
psich parkingów.

Według uczestników warsztatów, zasady powin-
ny być wprowadzane stopniowo, przejściowo 
i łączyć się z akcją informacyjną, darmowymi 
warsztatami instruktażowymi lub innymi formami 
edukacji. Pomocny może być kontakt ze środo-
wiskiem właścicieli psów – wg mieszkańców 
ma ono silnych liderów, których wsparcie ułatwi 
wprowadzanie ustaleń, pomoc w ustaleniu się 
zwyczaju, normy. Środowiska te mogą dawać 
przykład postępowania dla innych.

Jak podkreślali uczestnicy, dla zbudowania kultu-
ry korzystania z wyznaczonych stref kluczowa jest 
dobra informacja. Proponowano zatem wpro-
wadzenie map Pola uwzględniających obszary, 
w których pies powinien przebywać na smyczy 
i gdzie może być puszczony luzem, systemu 
znaków skierowanych do użytkowników z psami 

(pionowych tabliczek oraz poziomych znaków 
w nawierzchni ścieżek). 

UWAGI INNE

Uczestnicy wskazywali, że – podobnie jak w przy-
padku kwestii utrzymania porządku w parku 
w ogóle – potrzebna jest większa liczba koszy 
na śmieci oraz psich pakietów, a także działania 
edukacyjne skierowane do właścicieli psów doty-
czące sprzątania po swoich pupilach oraz zasad 
wspólnego korzystania z przestrzeni parku. Nale-
ży przy tym wskazać, że już w tej chwili podejmo-
wane są oddolnie tego typu akcje, np. z inicjaty-
wy Magdaleny Kata, która w pobliżu najbardziej 
uczęszczanych ścieżek rozwiesza komunikaty do 
„psiarzy”.

Proponuje się również wprowadzenie bądź 
ściślejsze egzekwowanie obowiązku wnoszenia 
opłaty za zajęcie terenu przez „psie szkoły”. 

Spontaniczna akcja edukacyjna (inicjatywa: Magdalena Kata), „pakiet psi” oraz przykładowe oznaczenia dotyczące przebywania z psami

Pies
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Imprezy

Celem bloku warsztatowego było okre-
ślenie postulatów i wytycznych doty-
czących imprez i wydarzeń o różnym 
charakterze, które miałyby odbywać się 
na terenie Pola Mokotowskiego, zarów-
no w zakresie lokalizacji, jak i dobrych 
praktyk organizacyjnych; wskazać, 
jakie imprezy zdaniem mieszkańców 
wpisują się w charakter parku, a które 
nie. W pierwszej części bloku, w ramach 
wprowadzenia, przedstawiono do-
świadczenia oraz kompetencje Zarządu 
Oczyszczania Miasta w zakresie proce-
su uzgadniania organizacji imprez na 
terenie Parku. Omówiono również całą 
procedurę, w której uzgodnienie z ZOM 
stanowi jedynie jeden z jej elemen-
tów. Dyskusję poprzedziła prezentacja 
rozwiązań organizacyjnych w zakresie 
organizacji imprez na przykładzie Cen-
tral Parku w Nowym Jorku i Hyde Parku 
w Londynie. 

ORGANIZACJA IMPREZ NA  
POLU MOKOTOWSKIM – OBECNIE

Obecnie jedyne ramy dla organizacji imprez 
stanowią ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Pola Mokotowskiego, 
który wyznacza obszar, gdzie dopuszcza się orga-
nizację imprez masowych. Wyznaczony w planie 
obszar obejmuje teren od polany przy ul. Rosta-
fińskich, przez okolice jeziorka, teren po MPO, po 
tzw. „sawannę”. Dodatkowo, w ramach tego tere-
nu, Rada Dzielnicy Ochoty uchwałą nr 64/2015 
z dnia 27 stycznia 2015 wskazała na „sawannie” 
obszar lokalizacji targów gastronomicznych (dz. 
18/9). Uchwała ta wskazuje jako podmiot od-
powiedzialny za utrzymanie czystości ZOM, zaś 
jako komórkę umocowaną do zawierania umów 
na zajęcie terenu – Delegaturę Biura Gospodarki 
Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota.
Na terenie Pola Mokotowskiego odbywa się cały 
szereg imprez: od indywidualnych pikników, 
małych pikników rodzinnych, małych i dużych 
projekcji filmowych, dużych edukacyjnych 

i komercyjnych pikników, małych imprez spor-
towych, masowych imprez sportowych. Spo-
radycznie odbywają się masowe koncerty. Na 
terenach parkowych nie można organizować 
imprez komercyjnych o charakterze zamknię-
tym. Oprócz terenów stricte parkowych, na cele 
imprez wykorzystywany jest Stadion Syrenki (Ju-
wenalia Warszawskie), sporadycznie teren Skry. 
Otoczenie kulturalno-imprezowe stanowią też 
kluby studenckie w sąsiedztwie (Stodoła), bądź 
na terenie Pola Mokotowskiego (Park), czy na 
terenie Skry (Iskra). Na terenie Parku bądź w jego 
pobliżu działają też różne puby i restauracje 
(Bolek, Lolek, Tola, Zielona Gęś, Jeff’s, do niedaw-
na Merlin). Wszystkie wyżej wymienione miejsca 
prowadzą swoje niezależne kalendaria imprez. 

Obecnie procedura uzyskania zgody na realizację 
imprezy na terenie Pola Mokotowskiego obej-
muje szereg różnych podmiotów i biur z różnych 
struktur organizacyjnych. Jest również odmienna 
dla dzielnicy Ochota w porównaniu do pozosta-
łych dzielnic. Na Ochocie prowadzona jest przez 
Wydział Kultury, a następnie po zatwierdzeniu 
przez Zarząd Dzielnicy trafia do Delegatury Biura 
Gospodarowania Nieruchomościami,  na Moko-
towie i w Śródmieściu – wnioski trafiają bezpo-
średnio do DBGN. Różnice w zakresie procedury, 
jej skomplikowanie i rozproszenie pomiędzy 
komórkami osłabiają efektywność procesu po-
dejmowania decyzji oraz skutkują niejednolitym 
podejściem do zarządzania parkiem.  

Według statystyk ZOM, tylko na terenie parku 
w 2015 roku odbyło się 48 imprez, z czego 32 
w części ochockiej i 16 w części mokotowskiej. 
Według oceny MAU na podstawie informacji 
przekazanej przez ZOM, co najmniej kilkanaście 
imprez wymagało ustawienia sceny plenerowej, 
z czego ok. 8 imprez wymagało dodatkowego 
dnia na montaż i demontaż i trwała nie mniej 
niż 2 dni. W roku 2015 jedną z imprez stanowił 
siedmiodniowy festiwal w pobliżu tzw. „sawanny”. 
Opłaty z tytułu wykorzystywania przestrzeni par-
ku nie trafiają jednak na cele naprawy szkód po 
imprezach, utrzymania czy modernizacji parku, 

zaś nadmierne wykorzystanie Pola na cele imprez 
prowadzi do degradacji zieleni.

UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI 
IMPREZ NA PRZYKŁADZIE CENTRAL PARKU

Istotnym elementem pracy warsztatowej było omó-
wienie zasad organizacji imprez w innych dużych 
miastach. Choć trudno porównywać skalę Central 
Parku do Pola Mokotowskiego, jednak widać pewne 
analogie odnośnie użytkowania przestrzeni w obu 
parkach. W obu przestrzenie i polany rekreacyjne są 
chętnie i swobodnie wykorzystywane przez miesz-
kańców, oba przyciągają różnych użytkowników 
i stanowią ważny element systemu zieleni miejskiej. 
W świadomości warszawiaków Pole Mokotowskie 
jest stołecznym Central Parkiem, bo „można tu 
wszystko”. Wbrew pozorom, teren Central Parku, 
mimo wrażenia pełnej swobody, stanowi przestrzeń 
starannie i mądrze regulowaną.  

Jednak nie zawsze tak było. W latach siedem-
dziesiątych XX w. park przeżywał duży kryzys, 
wskutek zaniedbań pielęgnacyjnych, a także m. 
in. intensywnego wykorzystania na cele imprez 
masowych. W latach osiemdziesiątych XX w. od-
dolnie powstała fundacja non-profit, której celem 
była poprawa stanu zagospodarowania parku. 
Obecnie Central Park Conservancy zarządza 
Central Parkiem na zlecenie miasta Nowy Jork. 
Odpowiada za utrzymanie, remonty oraz groma-
dzenie znacznej części funduszy. W parku pracują 
zatrudnieni ogrodnicy, jak i wolontariusze, a wo-
kół parku wytworzyła się trwała społeczność. Park 
podzielony jest na szereg stref o zróżnicowanym 
charakterze funkcjonalnym i krajobrazowym. 

W Parku działa regulamin:
• Określone strefy ustanowiono strefami ciszy, 

gdzie niedopuszczalne jest używanie od-
twarzaczy, organizowanie imprez czy nawet 
używanie instrumentów muzycznych. 

• Organizacja imprez masowych nie jest możli-
wa także np. na terenie Sheep Meadow. 

• Jednocześnie, organizacja imprez masowych 
jest możliwa na terenie Great Lawn, swego 

Fot. Uwarunkowania Central Parku: na górze: Central Park w latach 
siedemdziesiątych XX w. był zdegradowany licznymi imprezami 
oraz pozbawiony właściwej pielęgnacji; na środku: zniszczona 
zieleń po masowej imprezie – trawa będzie musiała być zupełnie 
wymieniona; na dole: dla regeneracji zieleni wyłącza się części 
parku z użytkowania bądź stosuje się czerwone flagi.
Pełna prezentacja  z bloku „Imprezy na Polu” znajduje się na 
załączonej do raportu płycie CD.
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Fot. Imprezy odbywające się na Polu Mokotowskim: na 
górze po lewej: IV Piknik Polowy – Warszawa; na środku po 
lewej: Międzynarodowy Dzień Jogi; na dole po lewej: trening 
poprowadzony przez Ewę chodakowską z racji wydarzenia All in for 
#mygirls; na górze po prawej: Dog Chow; na środku po prawej:  
Jeff’s Banana Run;  na dole po prawej: kino letnie. 
Pełna prezentacja  z bloku „Imprezy na Polu” znajduje się na 
załączonej do raportu płycie CD.

rodzaju „ikony” Central Parku. Niemniej, biorąc 
pod uwagę wyniki raportu „The Great Lawn, 
its public use, maintenance, and repair” z 2009 
roku, wprowadzono szereg ograniczeń or-
ganizacyjnych dla imprez, mimo że podłoże 
Great Lawn ma specjalną konstrukcję poma-
gającą w utrzymaniu wysokiej jakości trawy. 
Na przykład, wejście na teren Great Lawn jest 
niemożliwe wczesną wiosną i jesienią, kiedy 
trwa nawożenie i kultywacja trawnika, tak 
by w jak najlepszym stanie zniósł obciążenie 
latem. Zgodnie z regulaminem zgłoszenia 
i wniesienia minimalnej opłaty wymagają 
imprezy od 22 osób wzwyż. Na terenie Great 
Lawn może odbyć się maksimum 6 dużych 
(powyżej 5 tysięcy osób) imprez rocznie, przy 
czym maksimum 2 miesięcznie. Duże imprezy 
mogą odbywać się tylko w czerwcu, lipcu, do 
połowy sierpnia i w ostatni tydzień września. 

• Organizator ponosi opłatę stałą w zależności 
od rodzaju imprezy, jaką chce zorganizować, 
przy czym preferowane cenowo są wydarze-
nia charytatywne.

• Organizator, oprócz opłat stałych oraz za zaję-
cie terenu i w zależności od długości trwania 
wydarzenia, zgodnie z regulaminem wnosi 
dodatkowe opłaty za każdy element wykorzy-
stany na imprezie: balon, scenę, nagłośnienie, 
namiot, itd..

• Przed imprezą organizator wpłaca na rzecz 
parku zabezpieczenie finansowe na rzecz 
ewentualnych szkód, przy czym kwotę ustala 
zarządca parku.

• Wydarzenia mogą być w każdej chwili od-
wołane przez zarządcę parku z uwagi na np. 
zagrożenie zniszczenia murawy (w przypadku 
niespodziewanych opadów, itd.).

• Przy organizacji imprez zabronione jest obcią-
żanie tłumem i sprzętem przestrzeni korzenio-
wej drzew.

• Dla lepszego rozłożenia obciążeń stosuje się 
specjalne maty.

• Sceny ustawia się czasem na oddarnionej na-
wierzchni z obowiązkiem odtworzenia nowej 
trawy po imprezie.

Przyjęcie zbliżonych rozwiązań podyktowanych 
troską o poziom utrzymania zieleni planuje się 
w regulaminie Hyde Parku w Londynie („Hosting 
Major Events in the Royal Parks”, 2015). 

WNIOSKI Z WARSZTATÓW 

Od początku prac warsztatowych postulatem 
powtarzającym się przy wszystkich stołach było 
ograniczenie bądź wyeliminowanie imprez, 
zwłaszcza masowych, z obszaru Pola Mokotow-
skiego. Wnioskiem z dyskusji nie była jednak 
chęć bezwarunkowego wyeliminowania imprez 
w ogóle, gdyż padały również głosy, że park po-
winien pełnić różne funkcje i wymaga znalezienia 
harmonii między potrzebami ludzi, a także flory 
i fauny. Generalnie jednak, imprezy powinny być 
funkcją wtórną w stosunku do potrzeby zachowa-
nia dobrego stanu przyrody parkowej. Wspólnie 
określono szereg postulatów w zakresie wytycz-
nych dla imprez.

1. Postulowane ograniczenia dla imprez  
masowych
Uczestnicy warsztatów wyrazili sprzeciw wo-
bec potencjalnej realizacji trwałej infrastruktury 
związanej z organizacją imprez, takiej jak mu-
szla koncertowa. Bardzo często pojawiającą się 
w dyskusjach alternatywną lokalizacją był teren 
klubu sportowego Skra. Mieszkańcy podkreślali 
ogromny potencjał tego miejsca i możliwości 
jego aktywizacji na cele rozrywkowe i sportowe. 
Wielu rozmówców wskazało, że być może te-
ren Skry byłby dobrym miejscem dla lokalizacji 
muszli koncertowej, obok przywrócenia funkcji 
sportowych. 

Chęć wyeliminowania imprez masowych z parku 
argumentowano przede wszystkim obserwowa-
ną skalą zniszczeń parku po każdej imprezie oraz 
obecnością dwóch stadionów sportowych przy-
legających do parku (jako możliwych lokalizacji 
alternatywnych), jak również dużą liczbą klubów 
muzycznych na obrzeżach parku. Sprzeciw budzi-
ła również organizacja na terenie parku imprez 
komercyjnych i reklamowych, pod przykrywką 
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pikników rodzinnych promujących konkretne 
marki i produkty.

2. Skala imprez
Uczestnicy warsztatu wyrazili sprzeciw wobec 
imprez masowych na obszarze zieleni parkowej. 
Preferowana skala ewentualnych imprez obej-
muje m. in. wydarzenia o charakterze pikników, 
wydarzenia społeczne i kulturalne:
• imprezy indywidualne („kocyki”) – gdyż taki 

jest w oczach mieszkańców cel użytkowy zie-
leni Pola Mokotowskiego – aby móc przyjść 
z kocykiem i posiedzieć. Wydarzenia indywi-
dualne, organizowane przez osoby fizyczne 
nie powinny być regulowane.

• małe pikniki rodzinne – przede wszystkim 
o charakterze społecznym, charytatywnym; 
nie dopuszcza się imprez promocyjnych i re-
klamowych.

• projekcje filmowe na leżakach, mały teatr  
– preferowane w kameralnej skali.

• małe i średniej wielkości imprezy np. rodzin-
ne i sportowe – w określonych miejscach 
i czasie: sportowe, Dog Chow, rodzinne. Skalę 
imprez winien ograniczać bezwzględny zakaz 
dostarczania sprzętu na wydarzenie za pomo-
cą ciężarówek.

Istotny dylemat pojawia się jednocześnie w od-
niesieniu do Dnia Ziemi, imprezy, która trwale 
wpisała się w kalendarz imprez parkowych, jed-
nocześnie wobec jej zwiększającej się popular-
ności oraz zmieniającego się charakteru (wzrost 
liczby stoisk komercyjnych) – osiągającej coraz 
większą skalę i zwiększającej presję na przyrodę 
parkową. Zdarzają się również niebezpieczne 
sytuacje, np. kolizje z rowerzystami na trasie 
w kierunku ulicy Batorego (obecnie organiza-
torzy są zobowiązani do zaproponowania i wy-
egzekwowania organizacji ruchu rowerowego, 
z zapewnieniem bezpieczeństwa). Zastosowanie 
wytycznych wskazanych przez uczestników 
konsultacji w zasadzie eliminowałoby możliwość 
jej organizacji, zatem jej utrzymanie w parku 
wymagałoby, na przykład, wyznaczenia szcze-
gólnych kryteriów odnoszących się do tego 

konkretnego wydarzenia, co tworzyłoby nie-
korzystny precedens. Z drugiej strony, wyegze-
kwowanie zakazu organizacji Dnia Ziemi na Polu 
– biorąc pod uwagę rangę imprezy – spowodo-
wałoby konieczność jej przeniesienia do innego 
parku warszawskiego, tym samym nie rozwiązu-
jąc problemu, ale „przerzucając go gdzie indziej” 
(trochę na zasadzie syndromu Not In My Bac-
kyard). Tę kwestię należałoby zatem rozważyć 
w gronie stosownych instytucji. Do rozważenia 
pozostaje np. możliwość zmodyfikowania loka-
lizacji imprezy (np. centralna część parku i rejon 
Toli) oraz zmniejszenie skali imprezy np. poprzez 
przywrócenie jej wcześniejszego charakteru pro-
-przyrodniczego (ograniczenie liczby stoisk han-
dlowych, nie związanych z ochroną środowiska).  
Ewentualnie zmniejszenie liczby dopuszczalnych 
imprez w sezonie celem odnowy zieleni po pre-
sji spowodowanej przez Dzień Ziemi.

3. Wytyczne czasowe
Uczestnicy warsztatu zaproponowali ogranicze-
nie dopuszczalnej w sezonie liczby imprez na 
terenie parku i wskazanie okresów szczególnie 
istotnych dla przyrody, w których imprezy po-
winny być ściśle regulowane. Wytyczne można 
podsumować następująco:
• Maksymalna liczba imprez na terenie zieleni 

parkowej Pola Mokotowskiego w sezonie nie 
powinna przekraczać 6, przy czym każdora-
zowo impreza nie powinna przekraczać liczby 
500 jednoczesnych uczestników;

• Nie powinny się odbywać się więcej niż  
2 imprezy miesięcznie;

• Pewne okresy powinny być wyłączone z orga-
nizacji imprez ze względu na potrzeby pie-
lęgnacyjne zieleni oraz szczególne potrzeby 
lęgowe ptaków; imprezy mogłyby się zatem 
odbywać w czerwcu, lipcu oraz częściowo 
w sierpniu i wrześniu.

4. Wytyczne lokalizacyjne
Pole Mokotowskie składa się z przestrzeni o róż-
nym charakterze, w tym o różnych charakterach 
przestrzeni zieleni. Dopuszczalna lokalizacja 
imprez wynika z ustaleń MPZP oraz uchwały Rady 

Dzielnicy Ochota, jednak z uwagi na charakter 
parku, postuluje się dodatkowe wytyczne w tym 
zakresie:
• Imprezy nie powinny odbywać się w są-

siedztwie „dzikiego zakątka”, aby nie płoszyć 
ptaków.

• Imprezy masowe powinny odbywać się na 
terenie stadionu Skry (obszar A MPZP), ewen-
tualnie na terenie stadionu Syrenki.

• Małe pikniki (bez reklam) i projekcje filmowe 
– mogłyby pozostać w obecnych lokaliza-
cjach, tj. w większości w obszarze C MPZP.

• Na polanie w okolicach Biblioteki Narodowej 
(strefa B MPZP) mogłyby się odbywać impre-
zy o charakterze edukacyjnym i charytatyw-
nym (np. dot. adopcji psów).

• W strefie śródmiejskiej przy „grzybku” wen-
tylatorni metra, proponowanej jako strefa 
studencka i młodzieżowa, mógłby stanąć 
jako mebel miejski mały podest, służący 
jako miejsce do siedzenia oraz w razie po-
trzeby jako podest – spontaniczna  
scena kulturalna, przy której mogłoby się 
gromadzić do ok. 200 osób (slam poetyc-
ki, koncert akustyczny młodego zespołu, 
teatr).

W trakcie warsztatów w jednej z grup pojawił 
się pomysł przeniesienia imprezy Dog Chow na 
południe od obecnej lokalizacji, tak aby pozosta-
wić dostępną polanę rekreacyjną. Jednocześnie 
z rozmów z ZOM wynika, że w obecnej lokalizacji 
presja imprezy jest de facto mniejsza (alterna-
tywna lokalizacja powoduje np. konieczność 
zapewnienia dojazdu technicznego) i z dotych-
czasowych doświadczeń wynika, że organizacja 
tej imprezy wiąże się ze znacznie mniejszymi 
szkodami w porównaniu do innych imprez orga-
nizowanych na Polu.

5. Wytyczne organizacyjne
• Wyznaczenie dróg dojazdowych dla zaopa-

trzenia imprez, tak aby wykorzystać istnieją-
ce trakty asfaltowe bez konieczności jeżdże-
nia po trawie. Transport sprzętu na terenie 
parku optymalnie powinien odbywać się 

Schemat powyżej przestawia dopuszczelne lokalizacje imprez 
masowych w obowiązującym MPZP (linia zielona) oraz obszar 

lokalizacji targów śniadaniowych według uchwały Rady Dzielnicy 
Ochota. 

Poniżej wstępny schemat podumowujący wnioski mieszkańców, 
który powstał podczas warsztatów
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meleksami czy cargo bike. W ostateczności 
busem, jednak większe pojazdy i ciężarówki 
powinny mieć stały zakaz wjazdu na teren 
parku. 

• Foodtrucki: proponuje się umożliwienie 
obecności nie więcej niż 2–3 foodtrucków 
jako działań towarzyszących imprezom 
z każdorazową koniecznością uzyskiwania 
zezwolenia oraz wyznaczenie miejsc, w któ-
rych mogą parkować. 

• Targi śniadaniowe są mile widziane przez 
mieszkańców jeśli chodzi o charakter impre-
zy, jednak rzeczywista możliwość ograniczenia 
generowanej przez nie presji jest dużym wy-
zwaniem. Wykorzystywanie podczas targów 
dużych pojazdów (niezbędnych dla możliwo-
ści serwowania gorących posiłków) wymaga 
wyznaczenia i przygotowania konkretnego 
terenu, gdzie możliwe będzie ich zaparkowa-
nie bez szkody dla zieleni parkowej. 

• Proponuje się ograniczenie dopuszczalnej 
mocy nagłośnieniowej dla imprez na terenie 
parku – do max. 6000W dla zestawu nagłoś-
nieniowego, co pozwala na nagłośnienie 
kameralnych pikników czy innych niedużych 
imprez plenerowych.

• Zakaz ustawiania sprzętu w obrębie rzutu 
koron drzew.

• Uzgodnienie zasad wykorzystywania małej 
architektury wokoło lokali prywatnych  na 
terenie parku.

• Stosowanie banerów reklamowych, balonów 
i innych nachalnych elementów sponsorowa-
nych powinno być zabronione.

• Wprowadzenie ograniczeń handlu na terenie 
Pola poprzez podtrzymanie dotychczasowej 
praktyki dopuszczenia maksymalnie 2 ka-
wiarni mobilnych i jednocześnie promowanie 
handlu zdrową żywnością (świeże soki, zdro-
we przekąski).

6. Formalizacja wytycznych 
Powinien powstać jasne regulamin dla Pola 
Mokotowskiego, uwzględniający kompetencje 
i obowiązki jednolitego zarządcy, w tym warunki 
organizacji imprez.

Regulamin powinien uwzględniać określone po-
wyżej ograniczenia w zakresie organizacji imprez. 
Regulamin powinien stanowić narzędzie dla do-
chodzenia odpowiedzialności finansowej orga-
nizatora oraz egzekwowania naprawienia wyrzą-
dzanych szkód, na przykład poprzez ustalenie 
odpowiednio wysokich kaucji. W umowie dzier-
żawcami (organizatorami imprez) należy wprowa-
dzić zapis określający kary za nieprzestrzeganie 
warunków korzystania z terenu lub stosować 
regulamin organizacji imprez jako standardowy 
załącznik do umowy. 

Regulamin powinien zawierać również tabelę 
opłat za organizację imprez na terenie Pola Moko-
towskiego. Opłata powinna składać się z dwóch 
części – stałej: uzależnionej od celu i rodzaju 
imprezy (np. niższej dla imprez charytatywnych), 
oraz zmiennej: zależnej od powierzchni zajętości 
terenu oraz czasu trwania, liczby i rodzaju pla-
nowanych do wykorzystania w trakcie imprezy 
elementów (odrębna opłata za wprowadzenie na 
teren małej sceny, namiotu, itp.) .

Tabela podsumowująca wymagania poszczególnych  rodzajów imprez, według wniosków mieszkańców, duże imprezy sportowe,  
duże koncerty plenerowe oraz imprezy o charakterze sportowym i kulturowym nie powinny mieć miejsca na terenie parku,  
lecz np. na terenach sportowych obok.

RODZAJ IMPREZY DOJAZD 
CIĘŻARÓWKI SCENA DOJAZD BUSA PRĄD

BALONY/ 
REKLAMY

INDYWIDUALNA NIE NIE NIE NIE NIE

PROJEKCJE FILMOWE/TEATR NIE NIE TAK TAK TAK/NIE

MAŁE PIKNIKI RODZINNE NIE NIE TAK TAK TAK/NIE

PIKNIKI 
EDUKACYJNE/CHARYTATYWNE

NIE TAK/NIE TAK TAK TAK/NIE

MAŁE IMPREZY SPORTOWE NIE NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE

ŚREDNIE IMPREZY SPORTOWE TAK/NIE TAK TAK TAK TAK/NIE

DUŻE IMPREZY SPORTOWE TAK TAK TAK TAK TAK

DUŻE KONCERTY PLENEROWE TAK TAK TAK TAK TAK
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Wolne wnioski

ZARZĄDZANIE PARKIEM

Istotnym problemem sygnalizowanym przez 
uczestników konsultacji społecznych było roz-
członkowanie systemu zarządzania parkiem, 
skutkujące deficytami w zakresie skutecznego 
podejmowania decyzji i ich egzekwowania, czy 
słabym przepływem informacji. Uczestnicy jako 
jeden z kluczowych postulatów zgłaszają zatem 
potrzebę ustanowienia jednego zarządcy parku, 
dysponującego własnym budżetem, częściowo 
pochodzącym z przychodów z udostępniania 
parku oraz puli przeznaczonej np. na rekompen-
satę szkód powstałych w wyniku imprez. Będzie 
to zatem prowadziło do bardziej efektywnego 
gospodarowania finansami. 

Takie rozwiązanie przyczyni się również do zwięk-
szenia współpracy między lokalną społecznością 
i innymi użytkownikami parku a zarządzającym 
– skracając ścieżkę sygnalizowania problemów, 
proponowania zmian i ich komunikowania miesz-
kańcom i generalnie poprawi dostęp do informa-
cji na temat parku dla użytkowników. Zarządca – 
posiadając wyspecjalizowaną komórkę do spraw 
komunikacji społecznej – może na bieżąco infor-
mować mieszkańców, np. na temat stosowanych 
metod pielęgnacji poszczególnych stref parko-
wych (na przykład, wyjaśniając, dlaczego w okre-
ślonych obszarach rezygnuje się z koszenia, czy 
uprzedzając o podejmowanych interwencjach, 
takich jak malowanie ławek).

W chwili opracowywania raportu pojawiła się 
inicjatywa ratusza utworzenia Zarządu Zieleni 
Miejskiej. Być może możliwe byłoby zintegrowa-
nie tego projektu Miasta z postulatami mieszkań-
ców poprzez utworzenie w ramach planowanej 
stanowiska lub komórki odpowiedzialnej w cało-
ści za Pole Mokotowskie.

Niezależnie od tego rozwiązania potrzebne jest 
zacieśnienie i zintegrowanie współpracy pomię-
dzy zarządcą parku a innymi służbami miejskimi, 
np. strażą miejską czy policją w celu skoordyno-
wania podejścia do egzekwowania przepisów. Za-

sadne byłoby również powierzanie kontroli parku 
tym samym funkcjonariuszom straży miejskiej 
czy policji, dzięki czemu będą lepiej rozumieli 
specyfikę otoczenia, mogąc sprawniej reagować 
w ramach interwencji. Będą także lepiej rozpo-
znawani przez mieszkańców, co również będzie 
wspierać bezpieczeństwo.

STREFA LOTNICZA

Projekt zaproponowany przez Fundację LOT 
Classic i dyskutowany z mieszkańcami w trakcie 
warsztatów, zyskał przychylność dzięki swojemu 
nawiązaniu do lotniczej historii Pola. Pierwotnie 
zaproponowana przez Fundację lokalizacja na 
terenie po MPO została skorygowana i proponuje 
się skumulowanie tematów związanych z lotni-
ctwem w rejonie śródmiejskim i okolicy Pomnika 
Lotników Polskich. Fundacja we współpracy z Mi-
rosławem Nizio, współtwórcą Muzeum Powstania 
Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Pol-
skich, proponuje, by projekt – na kształt lotnicze-
go ,,Centrum Kopernika” łączył zabawę z nauką, 
w niektórym miejscach zmuszając zwiedzających 
do aktywności zarówno fizycznej, jak i intelek-
tualnej. Elementami projektu mogą być (cyt. za 
wnioskodawcami, Fundacją LOT Classic):
• Pawilon, w którym prezentowana będzie 

historia oraz współczesne osiągnięcia pol-
skiego przemysłu lotniczego i myśli technicz-
nej. Przeszklenie pawilonu może umożliwić 
oglądanie części eksponatów o każdej porze. 
Niektóre mogą być umieszczone na zewnątrz. 
Lokalizacja zaproponowana w trakcie warsz-
tatów: rejon Ronda Jazdy Polskiej. Być może 
jako element/ rozszerzenie pawilonu ogólno-
dostępnego z kawiarnią (zob. funkcje)

• Pawilon, w którym przedstawiana będzie hi-
storia Lotniska na Polach Mokotowskich oraz 
historia lotnictwa polskiego i światowego. 
Tam mogą odbywać się warsztaty lotnicze, 
konferencje, spotkania, prelekcje, czasowe 
wystawy sztuki związane z tematyką lotni-
czą, takie jak malarstwo czy fotografia. Pro-
ponowana lokalizacja: teren po stacji Orlen 
obok GUS.

Schemat  usytuowania istniejących i proponowanych elementów związanych z dziedzictwem kulturowym Pola Mokotowskiego jako kolebki 
polskiego lotnictwa. Podczas warsztatów padła propozycji zamiany istniejącej stacji benzynowej na pawilon muzealny związany z lotniczą 
historią Pola Mokotowskiego (propozycja zgodna z MPZP).

ALEJA GWIAZD LOTNICTWA

TEMATYCZNY
PLAC ZABAW

POMNIK 
LOTNIKÓW
POLSKICH

EKSPONATY 
HISTORYCZNYCH 

SAMOLOTÓW

PAWILON
MUZEALNY
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• Wagon kolejowy jako część ekspozycji stałej 
– stanowił on jeden z pierwszych elementów 
należących do infrastruktury lotniska. Był 
miejscem sprzedaży biletów i halą odlotów 
dla rejsów odbywających się z lotniska na Po-
lach Mokotowskich. Dzisiejsze, proponowane 
przeznaczenie to ekspozycja archiwalna, kol-
portaż materiałów dydaktycznych, literatury 
lotniczej itd., a także miejsce krótkiego odpo-
czynku i możliwość kupna napoju i drobnej 
przekąski. 

• Klub lotniczy – stylizowany obiekt przedsta-
wiający „port lotniczy”, jako miejsce spotkań 
miłośników lotnictwa, z ofertą gastronomicz-
ną, ogródkiem na zewnątrz i wypożyczalnią 
leżaków, wkomponowujący się w architekturę 
miejsca i nienaruszający spokoju przestrzeni. 
W klubie mogą znaleźć się również elemen-
ty i eksponaty historyczne. Jedna z elewacji 
może być wykorzystana jako ekran do prezen-
tacji materiałów filmowych w kinie letnim. 

INNE

Mieszkańcy postulują integrowanie terenów do-
tychczas wydzielonych z parku, to jest np. zlikwi-
dowanie Wyższej Szkoły Infrastruktury i Zarzą-
dzania, stacji Orlen przy GUS oraz budynków 
salonów samochodowych i włączenie tych tere-
nów do parku. Postulowane jest również poro-
zumienie się ze Związkiem Działkowców w celu 
uzgodnienia ewentualnych zasad możliwości 
korzystania z ciągów pieszych na terenie ogro-
dów działkowych dla spacerowiczów czy też dla 
dzieci z pobliskich szkół i przedszkoli w ramach 
zajęć przyrodniczych. Tereny działkowe, zgodnie 
z planem miejscowym, powinny zachować swoją 
funkcję, czy to na dotychczasowych zasadach, czy 
to w ramach nowo określonych zasad, np. ogro-
dów społecznościowych, gdyby zaistniała taka 
okoliczność. Rekomenduje się również odzyska-
nie i zintegrowanie z parkiem działki będącej 
własnością Politechniki Warszawskiej (obecnie 
ogrodzony teren w rejonie śródmiejskim) oraz 
działki będącej własnością dewelopera (przy 
ulicy Rostafińskich) (obecnie bardzo chętnie 

użytkowanej przez właścicieli psów). Uczestnicy 
konsultacji proponują również porozumienie się 
z Politechniką Warszawską w celu umożliwienia 
korzystania z obiektów sportowych PW na Polu 
Mokotowskim.
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Rysunek Master Planu

OGRÓD SENSORYCZNY

POLANA „BOLKA”

ŁĄKI
KWIETNE

OGÓRD 
SPOŁECZNOŚCIOWY

DZIKI ZAKĄTEK

TERENY SKRY

ŁĄKI KWIETNE

WIELOPOKOLENIOWA 
STREFA REKREACJI

NATURALNY PLAC 
ZABAW

PLAC PRZED 
BIBLIOTEKĄ

OGRÓD SZTUKI

BIBLIOTEKA 
NARODOWA

STREFA 
REKREACYJNA 
PRZY „GRZYBKU”

PAWILON 
PARKOWY

PAWILON 
PARKOWY

FONTANNA 
OGRÓD KWIATOWY

KAMPUS CENTRALNY PW

WAWELSKA

AL. N
IEPO

D
LEG

ŁO
ŚĆI

ŻW
IR

KI
 I 

W
IG

U
RY

SGH

GUS

ICHIP

JEZIORKO 

POLANA PRZY GÓRKACH

0       100                 200                           300m

Master Plan stanowi zbiorczy rysunek podsumowujący wnioski 
warsztatowe w odniesieniu do całej przestrzeni parku. Zgodnie 
z wnioskami z warsztatów proponuje się szereg niewielkich in-
terwencji funkcjonalnych, bez naruszania struktury parku. W od-
niesieniu do terenu po MPO, proponowanego jako „polana Bolka”, 
rysunek oddaje intencję wynikającą z warsztatów nie definiując 
ostatecznego rozwiązania – może  to być przestrzeń polany rekre-
acyjnej otoczonej krajobrazowymi zadrzewieniami. Proponowane 
strefy wykorzystują walory poszczególnych lokalizacji, a propono-
wane nowe ścieżki piesze uwarunkowane są zapisami MPZP bądź 
istniejącymi przedeptami.
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Wizualizacja terenu po MPO z lotu ptaka

ICHIP
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Schemat funkcjonalny parku
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Rysunek przedstawia schemat funkcjonalny przestrzeni parku. Proponuje się rozwinięcie 
pewnych funkcjonalności w oparciu o istniejące potencjały oraz zapotrzebowanie użytkowni-
ków, wyrażone podczas warsztatów charrette, zwłaszcza w bloku poświęconym funkcjonal-
ności Pola Mokotowskiego.
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Schemat zieleni
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LEGENDA:

Rysunek przedstawia schemat proponowanej 
klasyfikacji zieleni przestrzeni parku, w oparciu 
o przygotowaną specjalnie metodologię (s. 36)
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Schemat układu komunikacyjnego

DO UPORZĄDKOWANIA

LIKWIDACJA (WG MPZP)

DO UPORZĄDKOWANIA

DO UPORZĄDKOWANIA
WEEKENDOWE 
PARKOWANIE
WZDŁUŻ ULICY

POLE MOKOTOWSKIE

POLITECHNIKA

WEEKENDOWE 
PARKOWANIE
WZDŁUŻ ULICY

P

P

WC

P

P

WC

P

P

WC

P

P

WC

P

P

WC

P

P

WC

ŚCIEŻKI ROWEROWE

STACJE VETURILO

ŚCIEŻKA KAPUŚCIŃSKIEGO

STOJAKI NA ROWERY

PLANOWANA TRASA TRAMWAJOWA

STACJE METRA

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE

PRZYSTANKI TRAMWAJOWE

PARKINGI

PROPONOWANE PRZEJŚCIA PIESZE

LEGENDA:

0       100                 200                           300m

Rysunek przedstawia schemat układu ko-
munikacyjnego ścieżek rowerowych, miejsca 
wnioskowanych powiązań pieszych w poziomie 
terenu oraz wytyczne w zakresie uporządko-
wania parkowania wokół parku, z propozycją 
weekendowego parkowania na skrajnym 
zewnętrznym pasie al. Niepodległości
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Schemat przestrzeni publicznych parku i stref wejściowych
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Rysunek przedstawia schemat głównych  
kierunków powiązań przestrzeni publicznych 
parku z otoczającymi terenami.
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Przekroje urbanistyczne wnętrz parkowych
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Proponowany charakter przestrzeni i wnętrz par-
kowych określono w rozwinięciach widokowych 
przekrojów. Od początku powstania parku Pole 
Mokotowskie wnętrza urozmaicone i kształtowa-
ne profilowaniem terenu były istotnym elemen-
tem definiującym przestrzeń. 

Przekroje urbanistyczne wnętrz parkowych
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Wprowadzenie

Poniższe wytyczne stanowią podsta-
wę dla dalszych działań projektowych. 
Warsztaty charrette posłużyły ukierunko-
waniu koncepcji ogólnego zagospoda-
rowania Pola Mokotowskiego, uwzględ-
niającego zagadnienia zieleni (przyrody), 
komunikacji, funkcji i imprez oraz zasad 
dotyczących obecności psów w parku. 

Wytyczne przedstawione w tym rozdziale – ba-
zujące na rekomendacjach szeroko opisanych 
w części poświęconej wnioskom z warsztatów 
– ilustrują te rekomendacje jeśli chodzi o rozwią-
zania krajobrazowe, estetyczne i funkcjonalne, 
z konkretnymi przykładami. Z pewnością wy-
tyczne te nie wyczerpują wymagań specyfikacji 
projektowych do zamówień publicznych. Dalsze 
uszczegółowienie (np. opracowanie projektów 
konkretnych inwestycji) musi nastąpić w ramach 
wewnętrznych decyzji na szczeblu władz miasta 
lub poszczególnych biur lub jednostek, ewentu-
alnie wraz z potrzebnymi uzgodnieniami z miesz-
kańcami. Musi ono obejmować celowe analizy, 
prace projektowe czy opracowanie budżetów dla 
danych przedsięwzięć.

Większe zagadnienia projektowe, takie jak prze-
kształcenia krajobrazowe (np. proponowane 
w konsultacjach pagórki stanowiące izolację 
akustyczną), zagospodarowania terenu po MPO 
wymagają dodatkowych analiz, takich jak analizy 
gruntowe (np. warunki hydrologiczne), ocena 
wartości przyrodniczej i krajobrazowej drze-
wostanu. Podobnie zależne od szczegółowych 
analiz jest określenie możliwej do wprowadze-
nia gospodarki zielenią danej strefy. Koncepcja 
zagospodarowania zaprezentowana w raporcie 
musi zostać zweryfikowana i uzupełniona na pod-
stawie map do celów projektowych oraz aktuali-
zacji inwentaryzacji terenu. Architekci krajobrazu 
zwracają uwagę na rolę waloryzacji poszcze-
gólnych wnętrz parkowych – co było w zamyśle 
Stanisława Bolka, projektanta parku w latach 
siedemdziesiątych. Dalsze uszczegółowienia 
zagadnień komunikacyjnych leżą w kompetencji 
ZDM (ścieżki rowerowe, parkowanie w weekendy 

w ciągu al. Niepodległości) lub urzędów dziel-
nic (np. likwidacja parkingów). Zaproponowane 
ścieżki rowerowe wykreślone w raporcie zostały 
skonsultowane z ZDM oraz przekazane do dal-
szych prac projektowych tamże.
Niezależnie jednak od tego, jakie uszczegóło-
wienia i decyzje konieczne są do wdrożenia 
wniosków z niniejszego raportu, daje on czy-
telne rekomendacje co do oczekiwanego przez 
mieszkańców kierunku gospodarowania parkiem 
i proponowanych rozwiązań w tym zakresie.

Wytyczne krajobrazowe dla Pola Mokotowskiego 
zostały podzielone na pięć grup tematycznych 
w ujęciu:
• kompozycyjnym,
• przyrodniczym,
• społecznym,
• symbolicznym
• estetyczno-użytkowym

Niniejsze wskazania obejmują zestaw wytycznych 
projektowych i dotyczą propozycji kształtowania:
• głównej alei parkowej
• zbiornika wodnego
• stref brzegowych
• wejść do parku 
• pawilonów parkowych
• torowiska tramwajowego
• ścieżek rowerowych
• terenu po MPO
• przestrzeni zabaw dla dzieci
• infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 
• stref dla psów 
• ogrodu społecznościowego
• terenu przy fontannie
• elementów małej architektury
• oznakowania

Wytyczne krajobrazowe – kompozycja

Aspekt kompozycyjny dotyczy wytycznych zwią-
zanych z kształtowaniem układu kompozycyjne-
go poszczególnych parkowych wnętrz, wnętrz 
sąsiadujących oraz całego parku. 

Układ kompozycyjny parku Pole Mokotowskie powi-
nien charakteryzować się prostotą i przejrzystością, 
z poszanowaniem uwarunkowań krajobrazowych.

Kompozycja całego parku powinna zostać oparta 
na wyraźnie dziś widocznym mocnym wielkoska-
lowym zestawieniu dużych wnętrz parkowych 
– płaszczyzn poziomych (powierzchnie trawiaste) 
oraz pionowych (masywy drzew).

Należy kształtować harmonijne wewnętrzne 
powiązania kompozycyjne i widokowe, które 
dotyczą poszczególnych parkowych wnętrz kra-
jobrazowych oraz powiązań między sąsiednimi 
wnętrzami. Przejawia się to kształtowaniem kom-
pozycji atrakcyjnej, w której występują elementy 
przyciągające uwagę (dominanty w skali lokalnej, 
elementy charakterystyczne), lecz nie konkuru-
ją one pod względem swojej wagi. Dzięki temu 
kompozycja nie jest przeładowana, poszczególne 
elementy eksponują się na odpowiednim tle (np. 
obecnie liczne elementy rzeźbiarskie w okolicy 
stawu, eksponując się na tle elementów progra-
mowych, powodują wrażenie chaosu kompozy-
cyjnego). 

Nowoprojektowane elementy o charakterze roślin-
nym powinny mieć odpowiednią skalę, ich wyso-
kość, szerokość i długość powinna być proporcjo-
nalna do aktualnych wielkości i powierzchni terenu. 
Należy wzmocnić strukturę kompozycyjną ochoc-
kiej części parku poprzez wprowadzenie dębowej 
alei wzdłuż głównego szlaku komunikacyjnego 
w nawiązaniu do dzisiejszych szpalerowych nasa-
dzeń dębów w odmianie kolumnowej. 

Teren po MPO powinien być komponowany 
w sposób swobodny, z dużym udziałem po-
wierzchni otwartych, z zastosowaniem powiązań 
kompozycyjnych z otoczeniem, co zostanie szcze-
gółowo omówione dalej.

Czytelnia na otwartym powietrzu znajdująca się 
w sąsiedztwie Biblioteki Narodowej powinna być 
powiązana kompozycyjnie z otoczeniem, jednym 
z wariantów możliwych do zastosowania jest 
wprowadzenie geometrycznego układu związa-
nego z  kompozycją budynku i ogrodu biblioteki 
i wypełnienie go nasadzeniami nawiązującymi do 
gatunków zastosowanych na terenie po MPO. 

Należy w sposób płynny spajać park z otoczeniem. 
Można to osiągnąć poprzez zastosowanie w strefach 
brzegowych spajających układów nasadzeń (krzewy 
ozdobne, drzewa, łąki kwietne) które mogą poten-
cjalnie być zastosowane zarówno w pasach zieleni 
przyulicznej, jak i w strefach brzegowych parku, 
płynnie łącząc wnętrze parku z jego zewnętrzem.

Planowane zielone torowisko tramwajowe pro-
wadzone we fragmencie przez park mogłoby zo-
stać zaaranżowane jako łąka kwietna lub murawa 
rozchodnikowa.

Fot. Widok z parku elementy rzeźbiarskie na tle placu zabaw 

Fot. Widok na aleję parkową
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Wytyczne krajobrazowe – przyroda

Aspekt przyrodniczy obejmuje opiekę nad róż-
norodnie użytkowaną zielenią parkową w trosce 
o podkreślenie jej walorów i wzbogacanie bioróż-
norodności.

Ostoje przyrody – spokojne, zaciszne miejsca, 
siedliska bioróżnorodności – powinny być „stre-
fami ciszy”, gdzie płoszenie zwierząt powinno 
być ograniczone do minimum. Dostęp do nich 
powinien być ograniczony, przy jednoczesnym 
zapewnieniu dojścia do wnętrza (wykoszenie 
korytarzy, polan. Zabiegi zubożające siedlisko, 
takie jak roboty ziemne, przemieszczanie gleby, 
usuwanie ściółki powinny być zminimalizowane. 
Prace pielęgnacyjne (koszenie traw, przycinanie 
krzewów i drzew) powinny być ograniczone, a na 
czas sezonu lęgowego (marzec-wrzesień) zanie-
chane.  Powinno się pozostawiać szczątki roślinne: 
martwe drewno, opadłe gałęzie i liście. Dobrze jest 
zapewnić bytującej w ostojach faunie dostęp do 
wody w sąsiedztwie. Ostoje przyrody powinny być 
oddzielone od terenów wykorzystywanych rekre-
acyjnie poprzez kształtowanie stref buforowych, 
„okrajków”, pasowych nasadzeń krzewów lub traw 
dopasowanych do warunków siedliskowych. 

Strefy brzegowe wzdłuż stref  T1 należy kształ-
tować jako dłuższe pasy okalające dane miejsce. 
Zwartym zadrzewieniom powinien towarzyszyć 
pas krzewów oraz ziołoroślowy okrajek (łąka ko-
szona jeden raz w roku) o szerokości około 1-2 m, 
które stanowią strefę bezpieczeństwa dla zwierząt 
oraz świetne miejsce, gdzie przebywający w parku 
mogą usiąść. Luźniejszym zadrzewieniom może to-
warzyszyć tylko ziołoroślowy okrajek.  Preferowane 
gatunki krzewów w strefach brzegowych – zbioro-
wisko Berberidion (np. berberys, ligustr, trzmielina, 
dereń świdwa), a w miejscach wilgotniejszych 
– zbiorowisko Prunetalia spinosae (np. głóg, śliwa 
tarnina, trzmielina),  rośliny zielne – zbiorowisko 
z klasy Trifolio-Geralnietea.

Realizowanie edukacji przyrodniczej dzięki zaaran-
żowaniu bazy warsztatowej sąsiadującej z ostojami 
przyrody (domki fińskie), wytyczenie systemu ście-
żek edukacyjnych oraz przede wszystkim stworze-
nie warunków do rozwijania się bioróżnorodności 
na terenie Pola Mokotowskiego.

Stworzenie kilkumetrowego „pasa ochronnego” 
z roślinnością łąkową – mieszanka dostosowa-
na do warunków siedliskowych. Zastosowanie 
bezpiecznych przejść dla zwierząt, np. korytarze 
podziemne czy wiadukty (wraz z barierami i ogro-
dzeniami) przy ul. Rostafińskich, gdzie zwierzęta 
migrują z ogródków działkowych do parku i z po-
wrotem. 

Tworzenie na ograniczonym obszarze rzadko 
koszonych (1–2 razy w sezonie) łąk kwietnych, 
sprzyjających obecności gatunków roślin wraż-
liwych na koszenie i związanych z nimi grup 
owadów. Na pozostałych przestrzeniach traw-
nikowych należałoby intensywność koszenia 
zmniejszyć do 3-4 rocznie i zwiększyć wysokość 
noży tnących. Odtworzenie płatów rzadko ko-
szonych łąk kwietnych służyć będzie zwiększeniu 
bogactwa gatunkowego i liczebności nie tylko 
owadów, ale i ptaków oraz drobnych ssaków. 
Łąka kwietna aranżowana w strefie sąsiadującej 
z ulicą (strefa brzegowa) służyć będzie zbieraniu 
zanieczyszczeń w strefach przyulicznych.

Pod okapami drzew kształtowanie rabat o na-
turalnym charakterze z roślin rodzimych, dopa-
sowanych do warunków siedliskowych terenu. 
Dobór gatunków na „naturalistyczne rabaty” pod 
drzewami, gdzie runo bazuje na klasie Querco-
-Fagetea. Rabaty aktualnie aranżowane na Polu 
Mokotowskim w miejscach zacienionych opierają 
się na ozdobnych gatunkach roślin obcych. Zale-
ca się dobór gatunków rodzimych. Interesującym 
działaniem o dużych walorach przyrodniczych 
i edukacyjnych byłoby zastosowanie egzem-
plarzy, które są usuwane na potrzeby inwestycji 
budowlanych w Warszawie. 

Zaaranżowanie naturalnego zbiornika stworzy 
warunki dogodne dla wielu gatunków stref wod-
no-lądowych, takich jak ważki czy płazy. Najwięk-
szą wartość przyrodniczą mają zbiorniki przez 
cały rok wypełnione wodą, z rozwiniętą roślinno-
ścią wodną, z brzegami porośniętymi naturalną 
roślinnością. Takie obszary stają się miejscem ży-
cia ptaków, płazów oraz licznych bezkręgowców 

wodnych. Celowe jest zaaranżowanie naturalnej 
strefy wodnej w innej części parku, np. terenie 
po MPO i stworzenie dodatkowych zbiorników 
wodnych w innych obszarach parku.

Pawilony parkowe zgodnie z oczekiwaniami 
uczestników warsztatów powinny wpisywać się 
w trend budownictwa ekologicznego, powinny 
być energooszczędne, z zastosowaniem odna-
wialnych źródeł energii, wykorzystaniem szarej 
wody, materiałów naturalnych lub z recyklingu, 
z zielonymi dachami itd..

Wycinki drzew należy ograniczyć do minimum. 
Warto przeprowadzić szereg akcji o charakterze 
edukacyjnym, które pokazywałyby, że wycinki 
drzew mają na celu bezpieczeństwo spacero-
wiczów. Można urządzić pokaz „kontrolowanej 
wichury” – wybierając drzewo w złym stanie 
zdrowotnym, grożące wykrotem lub złamaniem 

Fot. Domek dla owadów powieszony za nisko Fot. Przykładowe elementy ścieżki edukacyjnej

Fot. Przykładowe elementy ścieżki edukacyjnej Fot. Przejścia wykoszone w łące kwietnej 

Fot. Galeria budek lęgowych
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Zaaranżowanie miejsca spotkań i przestrzeni do 
działań dla osób odwiedzających park, okolicz-
nych mieszkańców oraz osób odwiedzających 
Bibliotekę  Narodową ma potencjał wspierania 
budowy kapitału społecznego poprzez integro-
wanie użytkowników wokół wspólnych celów, 
kreowanie wspólnotowości, zwiększanie poczu-
cia sprawczości.  

Zachowanie charakteru parku wyrażanego po-
przez  aktualną strukturę przestrzenną parku oraz 
dowolność i różnorodność jego użytkowania. 
Uszanowanie roli miejsc ważnych dla użytkowni-
ków, czyli stawu oraz wnętrza wokół niego, które 
było wskazywane jako „serce parku”, miejsc spa-
cerowych – spokojnego odpoczynku, po trzecie 
miejsc cennych pod względem przyrodniczym 

Umożliwienie budowy społeczności wokół dwóch 
domków fińskich przy ul. Leszowej. Pierwszy etap 
obejmowałby, zależnie od stanu technicznego 
budynków, remont lub rekonstrukcję obu dom-
ków. Podczas warsztatów pojawiły się propozycje 
dotyczące charakteru realizowanych w domkach 
inicjatyw: Muzeum Kapuścińskiego, miejsce 
edukacji przyrodniczej dla dzieci, miejsce działań 
kulturalnych i artystycznych, baza dla organizacji 
pozarządowych (NGO). Propozycje uczestników 
dotyczyły też aranżacji ogrodu społecznego, 
kompostownika w ogrodzie, miejsca do grillowa-
nia. Powyższa inicjatywa umożliwiłaby  realizację 
oddolnych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ar-
tystycznym, edukacyjnym i społecznym – wzorem 
w tym przypadku może być działanie inicjatywy 
Otwarty Jazdów – Partnerstwo dla Jazdowa.

Wytyczne krajobrazowe – przyroda Wytyczne krajobrazowe – społeczność

i wykonać symulację sił, jakim podlega podczas 
silnych wiatrów (np. stosując elastyczne liny 
naciągane z odpowiednia mocą). Planowane 
usunięcia należy poprzedzać akcjami informacyj-
nymi, oznakowywać drzewa planowane do usu-
nięcia, stosować tablice z informacjami dotyczą-
cymi polityki dotyczącej zieleni (np. wyjaśnienia 
dotyczące częstotliwości koszenia czy zasobów 
przyrodniczych danej strefy). Planowane wycinki 
warto konsultować z osobami zainteresowanymi 
(okoliczni mieszkańcy, stali użytkownicy par-

ku, stowarzyszenia). Celowe jest pozostawienie 
ściętych drzew i wykorzystywanie ich na terenie 
parku w ostojach przyrody oraz w ich sąsiedztwie 
jako elementy małej architektury lub do zasiedle-
nia czy wykorzystywania przez zwierzęta.

Fot. Rzeźby mogą być wpisane w zielen – wejscie od metra PM

Fot. Kształtowanie naturalnych rabat pod grupami drzew 

Fot. Naturalistyczne nasadzenia w pobliżu stawów

Fot. Przykładowe elementy świeżki edukacyjnej

Fot. Ogród Powszechny

Fot. Wspólny ogród, Służewski Dom Kultury

Fot. Otwarty Jazdów

Fot. Plac Defilad  w Warszawie
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Aspekt symboliczny obejmuje uwzględnienie 
tradycji terenu, podkreślenie historii i tożsamości 
miejsca, poszanowanie istniejących elementów 
nawiązujących do tożsamości (Ścieżka Kapuściń-
skiego, marszałek Józef Piłsudski) oraz stosowanie 
nowych elementów nawiązujących do tożsa-
mości lokalnej (XVIII w. – pola i łąki, dominium 
Ujazdowa, od XIX w. – historia lotnicza).
Wyróżnione identyfikatory tożsamości obejmu-
ją: w kontekście formy – układy kompozycyjne, 
ukształtowanie terenu, budowę wnętrz krajobrazo-
wych, detale architektoniczne, tworzywo ogrodo-
we – dobór materiałów budowlanych i roślinnych; 
w kontekście funkcji – sposób użytkowania terenu, 
aktywności podejmowane w parku; w kontekście 
znaczenia – aspekty pozamaterialne dotyczące  
wartości historycznych, symbolicznych. 
Z aspektem symbolicznym jest powiązana poru-
szana dalej identyfikacja przestrzeni parku – jego 
podział na dwie wyraźnie oddzielone części. W tym 
przypadku rozwiązaniem jest  spójny system iden-
tyfikacji wizualnej (opisane w aspekcie estetyczno-
-użytkowym) oraz spójne rozwiązanie przyjęte dla 
wejść oraz stref brzegowych.

Aspekt estetyczny odnosi się do dbałości, by po-
szczególne elementy budujące dane wnętrze par-
kowe były postrzegane w powiązaniu z całością 
wnętrza i określały się wzajemnie. Ważną kwestią 
jest harmonijne zestawienie poszczególnych ele-
mentów zagospodarowania: zarówno tych o cha-
rakterze architektonicznym, jak i przyrodniczym. 
Nadrzędną kwestią w tym przypadku jest prze-
myślane łączenie elementów zagospodarowania, 
ich kształtów, struktur, faktur, kolorów itp.. 
Wzorcem estetycznym dla Pól Mokotowskich 
powinna być Ścieżka Kapuścińskiego, dobrze 
współgrająca z przestrzenią parku, lekka w swojej 
estetyce dzięki skali elementów, zastosowanym 
kształtom, materiałom, barwom. 
Umiejętne wpisanie w zieleń wszystkich obiek-
tów o charakterze architektonicznym zarówno 
istniejących, jak i projektowanych. W przypadku 
budynków istniejących – punktów gastronomicz-
nych zlokalizowanych aktualnie w parku, których 
formy są zróżnicowane i niezależne od kontekstu 
krajobrazowego – celowe jest sformułowanie 
zasad dotyczących estetyki samych budynków 
oraz ich otoczenia – katalogu dobrych praktyk, 
gdzie będą zamieszczone wariantowe rozwiąza-
nia ujednolicenia elewacji (np. poprzez zastoso-
wanie paneli porośniętych pnączami), elementów 
małej architektury wyposażających letnie ogródki 
(wygląd mebli, ogrodzenia, zastosowanie donic 
z roślinnością itd.). Dwie  nowe publiczne toalety 
– granitowe kostki, sprawiają wrażenie elemen-
tów obcych „wstawionych” w przestrzeń parku. 
Powinny one zostać powiązane z zielonym cha-
rakterem otoczenia np. poprzez obudowanie ich 
konstrukcją umożliwiająca wspinanie się pnączy. 

Nowe pawilony parkowe także w płynny sposób 
należy wpisać się w parkowe otoczenie. Celowe 
jest wkomponowanie ich w parkową zieleń lub 
ukształtowanie terenu, przyjęcie niezbyt dużej 
skali obiektu, ażurowość, lekkość projektowanej 
konstrukcji, zastosowanie naturalnej kolorystyki. 
Także urządzenia i wyposażenie stosowane na 
placach zabaw, w siłowniach plenerowych oraz 
na pozostałych terenach o charakterze rekreacyj-
nym powinny wpisywać się w charakter wnętrza 
parkowego dzięki zastosowaniu stonowanej 
kolorystyki, naturalnych materiałów, pasujących 
kształtów. 

Celowe jest stopniowe ujednolicenie nawierzchni 
w parku, zaczynając od wymiany fragmentów 
w złym stanie technicznym. Docelowo można 
dążyć do zastosowania nawierzchni mineral-
nych (aktualnie z tej nawierzchni jest wykonany 

fragment Ścieżki Kapuścińskiego w północno-
-wschodniej części parku).

Zaprojektowanie identyfikacji wizualnej i prze-
strzennej dla parku Pole Mokotowskie umożliwi 
odczytanie jako całości dwóch części parku 
śródmiejskiej i ochockiej. Ułatwi identyfika-
cję wejść oraz komunikację na terenie parku. 

Wytyczne krajobrazowe – estetyka i funkcjonalnośćWytyczne krajobrazowe 
– symbolika

Fot. Element ścieżki Ryszarda Kapuścińskiego Fot. Tablica informacyjna o ścieżce Ryszarda Kapuścińskiego

Fot. Dzisiejsze tablice informacyjne przy wejściach do parku

Fot. Przykład urządzeń zabawowych oraz elementów siłowni wewnętrznej wpisanych w krajobraz parku

Fot. Widok z parku na Pub Bolek
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Aktualnie zastosowane tablice informacyjne 
mają niską wartość estetyczną, nie wpisują się 
w charakter otoczenia. Ujednolicone oznaczenia 
wejść – zastosowanie tablic lub mniej typowych 
elementów przestrzennych – ułatwi orientację 
w terenie. Identyfikacja wizualna będzie przy-
datna np. w przypadku zaaranżowania ścieżek 
edukacyjnych. 

Usytuowanie w strefie wejściowej przy restauracji 
Jeff’s oraz przy Metrze Pole Mokotowskie elemen-
tów charakterystycznych, atrakcyjnych widokowo, 
np. elementów rzeźbiarskich podkreślających wej-
ścia. Przy czym przy wejściu od strony metra powin-
ny być to elementy wpisane w zieleń oraz „zaciszny” 
charakter otoczenia, w przypadku wejścia od Jeff’s 
mogą być to obiekty sztuki współczesnej.

Z całościową identyfikacją przestrzeni Pola Mo-
kotowskiego jest także powiązane zastosowanie 

jednolitych elementów małej architektury na 
terenie prawie całego parku (z wyjątkiem ostoi 
przyrody czy przed Pomnikiem Lotników). Aktual-
nie elementy wyposażenia bywają zróżnicowane 
w swojej formie lub mało estetyczne (np. betonowe 
kosze z plastikowymi workami). Celowa jest syste-
matyczna wymiana istniejących elementów małej 
architektury oraz uzupełnienie asortymentu zgod-
nie z oczekiwaniami użytkowników (nowe elemen-
ty – zdroje, zwiększenie liczebności – ławki, kosze, 
stojaki rowerowe). Dobrym pomysłem dotyczącym 
podkreślenia wybranych miejsc (z uwzględnieniem 
aspektów kompozycyjnych) jest zastosowanie 
nietypowych elementów wyposażenia (tj. siedziska 
K.myki  zlokalizowane w parku).

W przypadku ostoi przyrody oraz w strefach 
dla psów celowe jest zastosowanie naturalnych 
elementów wyposażenia wpisujących się w cha-
rakter terenu, np. siedziska-kłody formy naturalne 
lub obrobione, kosze z wydrążonych pni.

Na terenie parku należy zakazać wszelkich form 
reklamowych: banerów, tablic, nietypowych ele-
mentów, itp..
Pod okapami drzew należy aranżować rabaty 
naturalne obsadzone roślinami cienioznośnymi 
o estetyce  naturalnej.

Aspekt użytkowy w znacznej mierze dotyczy 
zapewnienia komfortu użytkowania parku i reali-
zują go następujące założenia: 
• Dostosowanie lokalizacji planowanych funkcji 

do aktualnej struktury parku i potencjału 
terenu oraz oparcie planowanych zmian na 
aktualnym sposobie wykorzystania poszcze-
gólnych miejsc,

• Zachowanie aktualnej swobody dotyczącej 
łączenia funkcji oraz różnorodności podejmo-
wanych w parku aktywności, 

• Zachowanie równowagi między udziałem te-
renów otwartych, umożliwiających swobodne 
wykorzystanie i eksplorację, a terenów zdefi-
niowanych pod kątem pełnionych funkcji na 
skutek zastosowania konkretnych elementów 
infrastruktury

Szczegółowe wytyczne:
• Wymiana nawierzchni w złym stanie  

technicznym
• Uzupełnienie asortymentu obiektów malej 

architektury oraz innych urządzeń o charakte-
rze utylitarnym.

• Poprawa bezpieczeństwa – lepsze oświetle-
nie parku po zmroku.

• Zminimalizowanie efektu zaplecza poprzez 
zagospodarowanie terenu parku, wprowadze-
nie uporządkowanych nasadzeń, oświetlenie i 
sprzątanie stref zapleczy.

• Spójny system identyfikacji wizualnej, który 
uczytelni wejścia do parku oraz ułatwi poru-
szanie się po nim (identyfikacja kierunków oraz 
ważnych miejsc).

• Zapewnienie komfortu akustycznego w są-
siedztwie ruchliwych ulic (ul. Wawelska, al. 
Niepodległości, ul. Żwirki i Wigury). Mini-
malizacja hałasu może nastąpić poprzez 

kształtowanie trawiastych wałów ziemnych 
na obrzeżach parku wzdłuż ulic, aranżowanie 
nasadzeń drzew i krzewów o dużej miąższo-
ści i zagęszczeniu lub zastosowanie efektu 
psychologicznego poprzez estetyczne kształ-
towanie strefy brzegowej z użyciem materiału 
roślinnego. 

• Zapewnienie komfortu wizualnego dotyczą-
cego harmonijnego kształtowania widoków

Wytyczne krajobrazowe – estetyka i funkcjonalność

Fot. Przykład altany parkowej

Fot. Propozycja elementu identyfikacyjnego parku

Fot. Elementy placów zabaw

Fot. Naturalne elementy placów zabaw

Fot. Zły stan nawierzchni alejki parkowej

Fot. Elementy małej architektury nie pasujące do wystroju parku

Fot. Elementy naturalne
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Główna aleja parkowa może zostać uzupełniona przez nasadzenia dębów kolumnowych, jakie obecnie rosną po jej drugiej stronie. Wzdłuż alei może powstać ścieżka biegowa i ścieżka rowerowa, przeznaczone dla aktywnie spędzających czas użytkowników parku.

Wytyczne – zastosowania
Główna aleja w parku
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Naturyzacja kanału wodnego w części ochockiej parku pozytywnie wpłynie na estetykę otoczenia i zwiększenie bioróżnorodności. Inwestycja powinna  być skorelowana z modernizacją jeziorka.

Wytyczne – zastosowania
Naturyzacja kanału wodnego
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• Stworzenie wizualnej bariery zmniejszającej 
poczucie dotkliwości hałasu;

• Izolacja parku od ulicy – możliwość wglądu 
do parku z chodnika;

• Ograniczona widoczność parku z ulicy;
• Roślinność odporna i pochłaniająca część 

zanieczyszczeń – wymaga odpowiedniego 
doboru gatunkowego

Propozycja 
rozwiązania

Cechy

Strefy brzegowye z nasadzeniami krzewów izo-
lacyjnych w pasie oddzielającym ulicę od ścieżki 
pieszej

• Zwiększenie estetyki stref brzegowych 
parku;

• Zapraszający charakter stref brzegowych – 
dobry wgląd do parku

Strefy brzegowe z lokalizacją łąk kwietnych, 
zieleni reprezentacyjnej w pasie oddzielającym 
ulicę od ścieżki pieszej

• Wizualna granica parku zapewniająca 
ochronę przed hałasem;

• Izolacja parku od terenów zewnętrznych 
– możliwość wglądu do parku z chodnika, 
jak również z ulicy, jedynie przez otwarcia 
pomiędzy pagórkami

W trakcie warsztatów zdefiniowano trzy podsta-
wowe warianty rozwiązania stref brzegowych. Są 
one możliwe do zastosowania w różnych lokaliza-
cjach zdefiniowanych stref wymagających inter-
wencji. Raport uwzględnia pewną wstępną pro-
pozycję odnośnie kształtowania stref w zakresie 
lokalizacji m. in pagórków. Opisane rozwiązania  
mają jednak charakter wymienny i mogą zostać 
dostosowane do ostatecznych preferencji użytko-
wych czy funkcjonalnych przy zachowaniu pełnej 
spójności z proponowanym Master Planem.

Stref brzegowych z lokalizacją pagórków od-
dzialących park od ulicy

Wytyczne – zastosowania
Strefy brzegowe

WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3
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OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE STREF WEJŚCIA

Obecnie strefy wejścia do parku często są nieczy-
telne i niefunkcjonalne. Zaleca się zatem wyeks-
ponowanie strefy wejść poprzez: 
• uporządkowanie przebiegów i nawierzchni 

chodników, 
• ujednolicenie nawierzchni w celu stworzenia 

zapraszających placyków wejściowych,
• uporządkowanie zieleni, w tym również do-

danie większej liczby pięter roślinności (ziele-
ni reprezentacyjnej), 

• właściwe oświetlenie (głównie rejon ulicy 
Czubatki oraz Batorego, ciąg ulicy Rostafiń-
skich i od ul. Boboli) – niekoniecznie z zasto-
sowaniem wysokich latarni, które często są 
zasłaniane przez drzewa, ale raczej niższe 
lampy. 

Tereny przy głównych węzłach komunikacyjnych 
(wyjścia z metra, główne skrzyżowania) powinny 
być wyposażone w toalety z przewijakami dla 
niemowląt, stojaki na rowery, ewentualny pawi-
lon parkowy czy wypożyczalnię sprzętu sezono-
wego.

W strefach wejściowych do parku zaleca się loka-
lizację elementów identyfikujących w postaci np. 
napisów czy słupków.

STREFA WEJŚCIOWA PRZY RESTAURACJI JEFF’S 

• lokalizacja pawilonu parkowego w strefie 
wejściowej przy restauracji Jeff’s nie jest 
możliwa, ze względu na ustalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, 
dlatego w danej strefie wejściowej proponuje 
się lokalizację altany parkowej jako obiek-
tu małej architektury, dającej schronienie 
w przypadku złej pogody. Wybór lokalizacji 
altany uwzględnia projektowane skarpy 
i otwarcia.

Na górze: Propozycja rozwiązania strefy wejściowej przy ul. Batorego poprzez wykorzystanie murków oddzielających zieleń od alei parkowych jako nieoficjalnych miejsc do siedzenia.
Na dole: Propozycja rozwiązania strefy wejściowej przy restauracji Jeff’s uwzględniająca wymianę i ujednolicenie nawierzchni chodników, wprowadzenie skarp izolujących wzdłuż ul. Żwirki i Wigu-
ry, lokalizację altany parkowej chroniącej przed deszczem jako elementu małej architektury

Wytyczne – zastosowania
Strefy wejścia do parku

Wejście od ulicy Batorego

Wejście przy restauracji Jeff’s
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Propozycja rozwiązania strefy wejściowej od stacji metra Pole Mokotowskie poprzez ujednolicenie nawierzchni chodników, wprowadzenie zieleni reprezentacyjnej oraz lokalizację elementu identyfikacyjnego parku

Wytyczne – zastosowania
Strefy wejścia do parku

Wejście od ulicy Batorego
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Wytyczne – zastosowania
Pawilon parkowy przy Pomniku Jazdy Polskiej
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Podczas warsztatów byli obecni inicjatorzy 
Całorocznego Ekologicznego Pawilonu 
Parkowego wraz z elementami małej architektury. 
Pawilon ten może być zlokalizowany w miejscu 
wskazanym na rysunku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w strefie 
wejściowej przy pomniku Jazdy Polskiej. 

Pawilon Ekologiczny promować ma zdrowy, 
aktywny wypoczynek, regenerację oraz integrację 
społeczną w miejskiej przestrzeni.

Grupą docelową projektu miałyby być wszystkie 
grupy społeczne i wiekowe, w tym osoby starsze, 
rodzice z dziećmi oraz osoby niepełnosprawne. 
Układ powierzchni placu oraz usytuowanie 
budynku umożliwiałyby jego dowolne 
użytkowanie przez różnych odwiedzających 
w tym samym czasie.

Proponuje się: 
• formę architektoniczną uwzględniającą 

zrównoważony rozwój, troskę o środowisko 
naturalne parku, zawierającą innowacyjne 
rozwiązania w celu promocji zdrowego stylu 
życia;

• wykorzystanie naturalnych materiałów  
i kolorystyki polegającej na prostocie i jasno 
sprecyzowanym, zawężonym zakresie barw 
i form

Charakterystyka:
• Budowa skarpy ziemnej, z nachyleniem stoku 

odpowiadającej 45%;
• Zagospodarowanie terenu elementami małej 

architektury, tj.: ławki, siedziska, kosze na 
odpady, donice na roślinność itp.;

• Taras z naturalnym zadaszeniem w postaci 
drzew lub ekologicznych materiałów;

• Budowa stojaków na rowery;
• Budowa oświetlenia zewnętrznego 

poprawiającego funkcjonalność 
i bezpieczeństwo;

• Zagospodarowanie terenu otaczającego 
pawilon z zastosowaniem różnych 
elementów, m.in. szafek dla sportowców czy 
stolików do gier planszowych.

Zgodny z MPZP wariant proponowanej lokalizacji pawilonu parkowego przy rondzie Jazdy Polskiej w formie 
budynku o lekkiej konstrukcji z wieloma przeszkleniami, wbudowanego w projektowaną skarpę. Proponuje 
się zielony dach, stanowiący kontynuację  skarpy. Pawilon zlokalizowany w znacznej odległości od placyku 
wejściowego z naturalnie wyznaczoną polaną poprzez projektowaną skarpę oraz nowe nasadzenia drzew. 
Teren odizolowany skarpą od uciążliwości ulic stanowi nową, kameralną przestrzeń rekreacyjną, zamiast 
niewykorzystanego obecnie trawnika przy ulicy.

Zgodny z MPZP wariant proponowanej lokalizacji pawilonu parkowego przy pomniku Jazdy Polskiej 
w formie budynku otwierającego się na plac wejściowy. Proponuje się odgrodzenie budynku szpalerami 
drzew od ulicy i głównej alei pieszej. Propozycja zakłada także lokalizację ogródka gastronomicznego na 
południe od budynku.

Wytyczne – zastosowania
Pawilon parkowy przy Pomniku Jazdy Polskiej
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Propozycja lokalizacji pawilonu parkowego przy stawie, w formie parterowego budynku z dwoma tarasami 
– na dachu budynku oraz przy wschodniej elewacji.

Propozycja lokalizacji pawilonu parkowego przy stawie w formie dwukondygnacyjnego budynku z dużym 
tarasem na pierwszej kondygnacji oraz ogródkiem  gastronomicznym.

KLUBOKAWIARNIA KOŁO STAWU 

• likwidacja obecnego szpecącego park budyn-
ku pubu Merlin, 

• budowa nowego pawilonu, w miarę możli-
wości uwzględnienie postulatów uczestni-
ków warsztatów w zakresie funkcjonalności 
klubokawiarni,

• możliwość wypożyczenia leżaków i sprzętu 
sportowego,

• lokalizacja dużego ogródka gastronomicznego.

Wytyczne – zastosowania
Pawilon parkowy przy stawie
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Zgodnie z oczekiwaniami użytkowników, archi-
tektura pawilonów powinna być lekka i wpisywać 
się w krajobraz parku, nie dominując przestrzeni 
zielonych. Obiekty powinny m. in. wpisywać się 
w skarpy bądź być w znacznej mierze przeszklone.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego Pola Mokotowskiego wyznacza strefy 
lokalizacji pawilonów parkowych i ustala bardzo 
precyzyjne zasady ich kształtowania, spójne co 
do intencji z oczekiwaniami uczestników wyrażo-
nymi na warsztatach:
• ustala się lokalizowanie budynków o wy-

sokich walorach architektonicznych; mini-
mum 75% elewacji pawilonu powinno być 
przeszklonych lub otwartych, nie dotyczy to 
części wbudowanych w skarpę ziemną, 

• dopuszcza się stosowanie dachów płaskich, 
dachów spadzistych o kącie nachylenia połaci 
dachowych do 20 stopni, dachów szklanych 
o kącie nachylenia połaci dachowych do 
35 stopni oraz dachów pokrytych zielenią 
o kształtach nieregularnych,

• przy każdym pawilonie powinien znaleźć się 
ogródek gastronomiczny, z możliwością za-
stosowania lekkich przykryć, werand i ogro-
dów zimowych,

• powierzchnia użytkowa pawilonu parkowego 
nie powinna być większa niż 400m2; po-
wierzchnia tarasu ogródka gastronomiczne-
go przy pawilonie nie powinna być większa 
niż 400 m2,

• wysokość pawilonu nie powinna być większa 
niż 8 m; długość elewacji lub rozpiętość pawi-
lonu nie powinna być większa niż 30 m

• w pawilonach ustala się obowiązek lokalizo-
wania toalet dostępnych publicznie

We wszystkich projektowanych budynkach po-
winny być zlokalizowane ogólnodostępne toalety 
dostosowane do potrzeb osób niepełnospraw-
nych oraz uwzględniające potrzeby osób z nie-
mowlakami i małymi dziećmi  (przewijaki). 

Fot. Inspiracje dla proponowanych pawilonów parkowych o lekkiej konstrukcji z zewnętrznymi ogrodami gastronomicznymi

Wytyczne – zastosowania
Architektura pawilonów
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Wytyczne – zastosowania
Torowiska tramwajowe

Proponuje się zastosowanie rozwiązań bardziej 
innowacyjnych i proprzyrodniczych niż stające się 
powoli pewnym standardem zielone torowisko. 
Dobrym rozwiązaniem są np. murawy rozchodni-
kowe czy łąki kwietne. 

Szczególnej uwagi wymagają skrzyżowania trasy 
tramwajowej w pobliżu wejść do parku, tj. Bana-
cha – Rostafińskich oraz Batorego – Rostafińskich. 
Należy dołożyć starań, aby trasa tramwajowa nie 
ograniczyła wygodnej dostępności parku. Do-
brym przykładem może być uformowanie wejścia 
do parku od strony Boboli jako placyku oznaczo-
nego jako przestrzeń wspólna, niewydzielona 
barierkami.
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Wytyczne podsumowują dyskusje warsztatowe z 
mieszkańcami, wnioski warsztatowe ZDM oraz pra-
ce koncepcyjne MAU oparte na skonsolidowanych 
wnioskach i dobrych praktykach. Wytyczne przy-
gotowano wariantowo w zakresie proponowane-
go przebiegu ścieżek rowerowych w postaci:
• Wariantu warsztatowego 1
• Wariantu warsztatowego 2 – alternatywnego

Wariant warsztatowy 1 zawiera propozycje 
bazujące na wyrażonych w czasie warsztatu pre-
ferencjach wykonawczych i funkcjonalno-użyt-
kowych ZDM. Planowana ścieżka rowerowa przy 
terenie po MPO oddzielona jest od głównej alei 
parkowej rzędem dębów. Rozwiązanie zakłada 
powiązanie dwóch planowanych ścieżek rowe-
rowych poprowadzonych w relacji północ – po-
łudnie i wschód – zachód  poprzez skrzyżowanie 
o ruchu okrężnym. Utrudniony zostaje dostęp 
do terenu po MPO, wymagający przekroczenia 
dwóch ciągów rowerowych. Ścieżka rowerowa w 
kierunku ul. Żwirki i Wigury została poprowadzo-
na w miejscu istniejącej alei pieszej, oddzielając 
tym samym przestrzeń przed barem Tola od tere-
nu przy jeziorku.

Jako uzupełnienie rysunku przebiegu opraco-
wano schemat funkcjonalno – przestrzenny 
zagospodarowania strefy wejścia do parku od 
ulicy Żwirki i Wigury, uwzględniający planowane 
przez ZDM skrzyżowanie ścieżek rowerowych 
(kolor ścieżek użyty jedynie symbolicznie). 
Załamanie toru jazdy o podobnym kącie w ko-
rytarzu wschód-zachód (Banacha – Biblioteka 
Narodowa) oraz w korytarzu wschód-południe 
(Żwirki i Wigury – Biblioteka Narodowa) pozwoli 
na redukcję prędkości w obszarze przecięcia z 
głównym ciągiem pieszym. Dodatkowo efekt 
redukcji prędkości, związany z załamaniem toru 
jazdy, będzie wzmocniony obecnością przecięć 
jezdni i torowiska tramwajowego oraz sygnaliza-
cji świetlnej, występujących w obrębie skrzyżo-
wania ul. Żwirki i Wigury z ul. Banacha. W rejonie 
intensywnie użytkowanego przejścia dla pieszych 
po północnej stronie skrzyżowania powstanie 
strefa akumulacji, stanowiąca kontynuację pla-

cyku zwalniającego, na którym będzie występo-
wało współdzielenie przestrzeni przez wszystkich 
użytkowników parku.

W wariancie warsztatowym 2 (alternatywnym) 
planowana ścieżka rowerowa przy terenie po 
MPO analogicznie oddzielona jest od głównej alei 
parkowej rzędem dębów. Rozwiązanie zakłada 
płynne połączenie dwóch ścieżek rowerowych 
poprowadzonych w relacji północ – południe i 
wschód – zachód. Powyższe rozwiązanie zapew-
ni wygodny dostęp do odzyskanego terenu po 
MPO od strony jeziorka, jak również umożliwi 
zachowanie połączenia funkcjonalnego terenu 
przy jeziorku z terenem przed barem Tola. Ścieżka 
rowerowa w kierunku ul. Żwirki i Wigury może zo-
stać poprowadzona w ciągu ul. Rokitnickiej. Przy 
takim rozwiązaniu, przestrzeń górek pomiędzy 
główną aleją parkową a ulicą Rokitnicką może być 
rekreacyjnie wykorzystana, np. na spontaniczne 
miejsca  zabaw dla dzieci, zgodnie z wytycznymi 
dla funkcji zebranymi na warsztatach.

Dla wariantu również opracowano schemat 
funkcjonalno-przestrzenny zagospodarowania 
strefy wejścia do parku od ulicy Żwirki i Wigury. 
Alternatywne rozwiązanie polega na wytworze-
niu wyniesionego placyku na skrzyżowaniu ciągu 
pieszego i rowerowego w sąsiedztwie Jeffs’a. 
Ścieżki rowerowe usytuowane są na terenie po-
między głównymi traktami pieszymi. Strefa bufo-
rowa pomiędzy polaną rekreacyjną a ulicą oraz 
trasą tramwaju zagospodarowana jako sekwencja 
ukształtowanych górek, z roślinnością typu łąki 
kwietne bądź nasadzeniami naturalistycznymi. 

Niezwykle istotnym elementem obu wariantów 
jest konieczność rozwiązania strefy przed Bi-
blioteką Narodową, która powinna być zapro-
jektowana w formie spójnego placu lub skweru  
jako przestrzeni współdzielonej przez wszystkich 
użytkowników, w celu zapewnienia jej reprezen-
tacyjnego charakteru oraz zwiększenia bezpie-
czeństwa wszystkich użytkowników. Wskazana 
również propozycja kształtowania przestrzeni 
przed Biblioteką Narodową.

Wytyczne – zastosowania
Ścieżki rowerowe

Fot. po lewej: ścieżka rowerowa oddzielona od ulicy chodnikiem lub terenem zieleni; po prawej: stacja rowerów Veturilo

Ścieżka rowerowa może być wytyczona w szerokim pasie pomiędzy wałem ziemnym a główną aleją w części ochockiej. Widoczne jedno z pro-
ponowanych dodatkowych wejść na teren po MPO, nie wymagających przecinania wału. Przecięcie wału zaplanowano przy wejściu na teren 
po MPO od strony Biblioteki Narodowej. Dostęp dla osób niepełnosprawnych będzie możliwy również od strony jeziorka.
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Wytyczne – zastosowania
Ścieżki rowerowe – wariant 1
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NOWE ŚCIEŻKI ROWEROWE NA POLU MOKOTOWSKIM
WERSJA WARSZTATOWA 1

wzdłuż ul. Rokitnickiej
• zastąpienie istniejącej ścieżki pieszej ścieżką rowerową
• kolizja z terenem przeznaczonym na zabawy dzieci między 

górkami – wniosek z bloku „funkcje”
• utrudniony dostęp do terenów zieleni, kolizje z istniejącymi 

ścieżkami poprzecznymi pieszymi zlokalizowanymi pomiędzy 
górkami

do ul. Ondraszka
• kolizje z istniejącymi ścieżkami pieszymi (6 kolizji o mniejszej 

intensywności niż w wariancie 2 – utrudnienia w swobodnym 
poruszaniu się pieszych  i dostępie do terenów zieleni, w tym do 
terenów MPO)

• przebieg projektowanej ścieżki rowerowej przez teren 
przeznaczony pod usługi kultury – kolizja z zapisami MPZP

• brak kolizji z obecnie funkcjonującymi głównymi skrzyżowaniami 
ciągów pieszych – centrum Pola Mokotowskiego

• rozwiązanie uwzględniające skrzyżowanie z ruchem okrężnym 
w celu zwiększania bezpieczeństwa ruchu pieszego poprzez 
wymuszenie redukcji prędkości rowerzystów 

wzdłuż alei głównej przy Bibliotece Narodowej
• odizolowanie ruchu rowerowego od głównej alei pieszej
• konieczna wycinka drzew w przypadku poprowadzenia 

wydzielonej ścieżki rowerowej przy terenie Biblioteki Narodowej
• możliwe rozwiązanie łączące ruch rowerowy i pieszy przy BN 

poprzez plac typu ”shared space” bez wycinki drzew

do ul. Boboli
• kolizja z dojściem do powiększonego terenu zabaw  

– do uwzględnienia 
• wykorzystanie części istniejącej szerokiej drogi dojazdowej  

do realizacji ścieżki rowerowej

wzdłuż ul. Batorego
• zastąpienie części ścieżki pieszej za pawilonami przy  

ul. Batorego ciągiem pieszo-rowerowym
• nieunikniona wycinka kilku drzew w przypadku poszerzania 

istniejącej ścieżki pieszej

tranzyt do ulicy Batorego
• utrudnione dojście pieszych do terenu przy ul. Rostafińskich 

– zejście na tereny rekreacyjne każdorazowo przez ścieżkę 
rowerową

• skrzyżowanie z głównymi ciągami pieszymi przy barze „Merlin” 
– do uwzględnienia jako przejście dla pieszych lub placyk typu 
„shared space”

LEGENDA

projektowane przejścia

drzewa prawdopodobnie do usunięcia

kolizje z ruchem pieszym do uwzględnienia  
(obligatoryjne przejście dla pieszych)

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Wytyczne – zastosowania
Ścieżki rowerowe – wariant 1
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Wytyczne – zastosowania
Ścieżki rowerowe – wariant 2
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NOWE ŚCIEŻKI ROWEROWE NA POLU MOKOTOWSKIM
WERSJA WARSZTATOWA 2 (ALTERNATYWNA)

w ciągu ul. Rokitnickiej
• konieczność współistnienia alei parkowej uwzględnionej w mpzp, 

utrudniony dostęp do terenów Skry, kolizje z planowanymi 
ścieżkami poprzecznymi

• likwidacja parkingów możliwa do zaakceptowania przez Urząd 
Dzielnicy Ochota

• likwidacja parkingów wnioskowana przez uczestników warsztatów
• oddalenie się od kolizji z terenem przeznaczonym na zabawy 

dzieci między górkami – wniosek z bloku „funkcje” – powyższa 
część parku pozostaje dostępna dla innych użytkowników; 
pozostawienie istniejącej ścieżki pieszej umożliwi lepszy dostęp do 
terenu z pagórkami – brak kolizji

do ul. Ondraszka
• kolizje z istniejącymi ścieżkami pieszymi (5 kolizji o większej 

intensywności niż w wariancie 1)– utrudnienia w swobodnym 
poruszaniu się pieszych i dostępie do terenów zieleni, w tym do 
terenów MPO

• proponowana ścieżka rowerowa zgodna z MPZP – poza obszarem 
usług kultury

• brak kolizji z obecnie funkcjonującymi głównymi skrzyżowaniami 
ciągów pieszych – centrum Pola Mokotowskiego

wzdłuż alei głównej przy Bibliotece Narodowej
• odizolowanie ruchu rowerowego od głównej alei pieszej
• konieczna wycinka większej liczby drzew w przypadku 

poprowadzenia wydzielonej ścieżki rowerowej przy terenie 
Biblioteki Narodowej

• możliwe rozwiązanie łączące ruch rowerowy i pieszy przy BN 
poprzez plac typu ”shared space” z ograniczeniem wycinki drzew

do ul. Boboli
• kolizja z dojściem do powiększonego terenu zabaw  

– do rozwiązania
• wykorzystanie części istniejącej szerokiej drogi dojazdowej do 

realizacji ścieżki rowerowej – lokalizacja ścieżki po prawej lub lewej 
stronie – do rozważenia

wzdłuż ul. Batorego
• zastąpienie części ścieżki pieszej za pawilonami przy ul. Batorego 
• ciągiem pieszo-rowerowym
• konieczna wycinka kilku drzew w przypadku poszerzania istniejącej 

ścieżki pieszej 

tranzyt do ulicy Batorego
• rozwiązanie umożliwia pieszym, w tym z psami, swobodny dostęp 

do terenu przy ul. Rostafińskich bez konieczności przekraczania 
ścieżki rowerowej na jak najdłuższym odcinku jej przebiegu

• skrzyżowanie z głównymi ciągami pieszymi przy barze „Merlin” 
– do uwzględnienia jako przejście dla pieszych lub placyk typu 
„shared space”

LEGENDA
kolizje z ruchem pieszym do uwzględnienia  
(obligatoryjne przejście dla pieszych)

ścieżka piesza do usunięcia

projektowane przejścia

placyk zwalniający typu ”holenderskiego”  zwiększający 
bezpieczeństwo wspólnego ruchu rowerowego i pieszego

drzewa prawdopodobnie do usunięcia

przyszłe ważne połączenia

ścieżka rowerowa do usunięcia
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placyk zwalniający
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Legenda

łąki kwietne

pagórki krajobrazowe

wariant 2 (alternatywny)

altana parkowa

trasa tramwajowa do ul. Rostafińskich

rzeźba/postument

DETAL A – wersja warsztatowa alternatywnaDETAL A – wersja warsztatowa

Powyższy rysunek stanowi zaproponowany schemat funkcjonalno-przestrzenny zagospodarowania strefy wejścia do parku od ulicy Żwirki 
i Wigury, uwzględniający planowane przez ZDM skrzyżowanie ścieżek rowerowych (kolor ścieżek użyty jedynie symbolicznie). Załamanie 
toru jazdy o podobnym kącie w korytarzu wschód-zachód (Banacha – Biblioteka Narodowa) oraz w korytarzu wschód-południe (Żwirki 
i Wigury – Biblioteka Narodowa) pozwoli na redukcję prędkości w obszarze przecięcia z głównym ciągiem pieszym. Dodatkowo efekt reduk-
cji prędkości, związany z załamaniem toru jazdy, będzie wzmocniony obecnością przecięć jezdni i torowiska tramwajowego oraz sygnalizacji 
świetlnej, występujących w obrębie skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Banacha. W rejonie intensywnie użytkowanego przejścia dla 
pieszych po północnej stronie skrzyżowania powstanie strefa akumulacji, stanowiąca kontynuację placyku zwalniającego, na którym będzie 
występowało współdzielenie przestrzeni przez wszystkich użytkowników parku.

Alternatywne rozwiązanie polegające na wytworzeniu wyniesionego placyku na skrzyżowaniu ciągu pieszego i rowerowego w sąsiedztwie 
Jeff’s. Ścieżki rowerowe usytuowane są na terenie pomiędzy głównymi traktami pieszymi. Strefa buforowa pomiędzy polaną rekreacyjną 
a ulicą oraz trasą tramwaju zagospodarowana jako sekwencja ukształtowanych górek, z roślinnością typu łąki kwietne bądź nasadzeniami 
naturalistycznymi.

Wytyczne – zastosowania
Rowery – wejście od ul. Żwirki i Wigury
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DETAL C

Rozwiązanie alternatywne – zachowując istniejące drzewa, przestrzeń 
przed Biblioteką można zaaranżować również jako spójny plac o natu-
ralnej mineralnej nawierzchni. Przestrzeń dla rowerów może wydzielać 
inny odcień zastosowanej mieszanki mineralnej.

Obecnie pomiędzy drzewami w rejonie Biblioteki Narodowej występuje przestrzeń utrudniająca poruszanie się zarówno pieszych, jak i rowerzystów. Potrzeby pieszych i rowerzystów nie mają od-
zwierciedlenia w posadzce urbanistycznej. Przestrzeń składa się z nieracjonalnie usytuowanych powierzchni utwardzonych ignorujących obecność drzew, wydeptanych ścieżek oraz pozbawionych 
zieleni płatów ziemi. Obserwacja stanu zieleni wskazuje, że drzewa ze względu na duże zagęszczenie rywalizują o światło, z czego wynika ich kształt oraz wysoko zbudowane korony. Przestrzeń 
pod drzewami, o dużym stopniu zacienienia, uniemożliwia wegetację np. trawy. Rozwiązanie separacji ruchu pieszego i rowerowego, a więc wydzielenia drogi dla rowerów obok ciągu pieszego, 
wymaga wycinki części drzew, także okazów o dobrej kondycji, dając efekt przecinki i nie rozwiązując problemu nadmiernego zagęszczenia. Z tego względu proponuje się w miarę równomierne 
prześwietlenie zadrzewienia poprzez usunięcie najsłabszych okazów drzew i wprowadzenie placu zwalniającego ruchu rowerowy, charakteryzującego się odmienną nawierzchnią (np. makadamo-
wą lub hansegrand, w zależności od optymalnych parametrów funkcjonalno-użytkowych i estetycznych), a co za tym idzie wykształcenie przestrzeni współdzielonej przez wszystkich użytkowni-
ków parku. Przestrzeń wokół drzew zaaranżować można jako zielone wyspy, pokryte cieniolubnymi gatunkami roślin.

Wytyczne – zastosowania
Rowery – wejście przy Bibliotece Narodowej

Krajobrazowy plac o nawierzchni mineralnej

Wydzielona ścieżka wymagająca wycinki

Plac o nawierzchni mineralnej
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Wytyczne – zastosowania
Rowery – skrzyżowanie przy terenie po MPO

Planowana ścieżka rowerowa przy terenie po MPO od-
dzielona jest od głównej alei parkowej rzędem dębów. 
Rozwiązanie zakłada powiązanie dwóch planowanych 
ścieżek rowerowych poprowadzonych w relacji pół-
noc – południe i wschód – zachód  poprzez skrzyżo-
wanie o ruchu okrężnym. To pilotażowe w Warszawie, 
lecz stosowane na zachodzie rozwiązanie ma na celu 
zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie przecięć z cią-
gami pieszymi oraz zwiększenie uwagi rowerzystów na 
samym skrzyżowaniu szlaków rowerowych. Utrudniony 
zostaje dostęp do odzyskanego terenu po MPO, wy-
magający przekroczenia dwóch ciągów rowerowych. 
Ścieżka rowerowa w kierunku ul. Żwirki i Wigury została 
poprowadzona w miejscu istniejącej alei pieszej, od-
dzielając tym samym przestrzeń przed barem Tola od 
terenu przy jeziorku.

DETAL B – wersja warsztatowa 1

TOLA

W rozwiązaniu alternatywnym, planowana ścieżka 
rowerowa przy terenie po MPO analogicznie oddzie-
lona jest od głównej alei parkowej rzędem dębów. 
Rozwiązanie zakłada płynne połączenie dwóch ścieżek 
rowerowych poprowadzonych w relacji północ – połu-
dnie i wschód – zachód. Powyższe rozwiązanie zapewni 
wygodny dostęp do odzyskanego terenu po MPO od 
strony jeziorka, jak również umożliwi zachowanie połą-
czenia funkcjonalnego terenu przy jeziorku z terenem 
przed barem Tola. Ścieżka rowerowa w kierunku ul. 
Żwirki i Wigury może zostać poprowadzona w ciągu ul. 
Rokitnickiej. Przy takim rozwiązaniu, przestrzeń górek 
pomiędzy główną aleją parkową a ulicą Rokitnicką 
może być rekreacyjnie wykorzystana, np. na sponta-
niczne miejsca  zabaw dla dzieci, zgodnie z wytycznymi 
dla funkcji zebranymi na warsztatach.

DETAL B – wersja warsztatowa 2 (alternatywna)

TOLA

Potencjalne zastosowanie mineralnej nawierzchni  
wodoprzepuszczalnej na ścieżkach rowerowych w parku

Przykład ronda dla rowerów z miasta Lejda
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Wytyczne – zastosowania
Rowery – wejście na teren po MPO przy Bibliotece Narodowej

Proponuje się zachowanie wału ziemnego oddzielającego teren MPO, z wyjątkiem wejścia na teren proponowanej otwartej czytelni plenerowej przy Bibliotece Narodowej. Ruch rowerowy powinien zostać spowolniony przy skrzyżowaniu ścieżek, przez podniesienie rzędnej ścieżki do poziomu 
chodnika lub/i wyraźne zaznaczenie materiałem przecięcia ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym, uwzględniające pierwszeństwo ruchu pieszego.
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ARANŻACJA TERENU PO MPO 

• aranżacja terenu o charakterze 
krajobrazowym, z zachowaniem przestrzeni 
otwartych oraz uwzględnieniem funkcji 
wypoczynkowej, 

• wyznaczenie miejsc do grillowania oraz 
piknikowania,

• opcjonalnie zaaranżowanie strefy gier np. 
boule, stoliki do gier, 

• zachowanie wału pomiędzy terenem po 
MPO a główną aleją, z przecięciem wału 
umożliwiającym wejście do strefy przy 
Bibliotece Narodowej,

• zaproponowanie połączenia alei pieszej 
z terenem po MPO poprzez projektowane 
w wyznaczonych miejscach schody 
prowadzące przez wał.

STREFA CISZY (MIEJSCE DO CZYTANIA)

• zaaranżowanie zacisznego miejsca, częściowo 
odizolowanego od otoczenia, połączonego 
z ogrodem Biblioteki Narodowej 
(bezpośrednie wyjście), 

• elementy zagospodarowania i wyposażenia: 
pergole, altany, ławki, miejskie leżaki, inne 
siedziska. Oznaczenie miejsca jako strefy ciszy 
z zakazem hałasowania.

Propozycja zagospodarowania terenu po MPO o charakterze krajobrazowym z zachowaniem przestrzeni otwartych. Głównym założeniem jest 
utworzenie polany ograniczonej łąkami kwietnymi, pagórkami krajobrazowymi oraz nowymi nasadzeniami drzew. Proponuje się utworzenie 
czytelni na świeżym powietrzu w części w pobliżu Biblioteki Narodowej.

Inspiracje dla czytelni na świeżym powietrzu

Wytyczne – zastosowania
Teren po MPO
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Inspiracje dla czytelni na świeżym powietrzu Teren po MPO rekomenduje się zagospodarować jako polanę rekreacyjną otoczoną łąkami kwietnymi. Dobór 
nasadzeń powinien zapewniać atrakcyjność wizualną drzew w różnych porach roku, jak i użytkową np. dla 
zwierząt (np. jarzębiny, bzy, dąb czerwony, itd.).

Alternatywne propozycje zagospodarowania terenu po MPO  – na górze: przestrzeń 
otwarta lub na dole: ukształtowany krajobrazowo park z układem wodnym, 
nawiązującym charakterem do przestrzeni po drugiej stronie wału ziemnego

Wytyczne – zastosowania
Teren po MPO
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Wytyczne – zastosowania
Przestrzenie zabaw dla dzieci

POWIĘKSZENIE PLACU ZABAW PRZY STAWIE

Modernizacja, przebudowa i rozbudowa istnie-
jącego placu z uwzględnieniem zarówno dzieci 
młodszych, jak i dzieci starszych. Wprowadzenie 
oczekiwanych przez dzieci urządzeń zabawo-
wych, zaaranżowanie tematycznego placu zabaw 
(np. motyw przewodni „przygody piratów” z uwa-
gi na bliskość stawu). Wprowadzenie elementów 
atrakcyjnych dla opiekunów spędzających czas 
na placu zabaw – plac zabaw dla dorosłych oraz 
elementy siłowni plenerowej. Wprowadzenie 
elementów wodnego placu zabaw.

Marki referencyjne – place zabaw – serie eko i na-
turalne: Playcite, Lars Laj, Richter, Kompan
Marki referencyjne – wodny plac zabaw: Richter, 
Kompan, Arsplay

PRZEARANŻOWANIE PLACU ZABAW  
W ŚRÓDMIEJSKIEJ CZĘŚCI PARKU

Zaaranżowanie tematycznego placu zabaw np. 
inspiracja motywem lotniska (w nawiązaniu do 
historii terenu). Zalecane jest rozwinięcie pomy-
słów dzieci, nadanie im bardzo atrakcyjnej formy, 
gdyż motyw lotniska spodobał się dzieciom, ale 
nie budził takiego entuzjazmu jak np. wioska 
piracka. Pomysły dzieci dotyczące motywów 
związanych z lotnictwem możliwych do wykorzy-
stania na placu zabaw obejmują: pasy startowe 
wykorzystane jako małe boisko, tory do gier, mini 
budynek lotniska, wykorzystanie fragmentów 
zdjęcia lotniczego Pola Mokotowskiego  jako 
elementu ozdobnego i edukacyjnego (wykorzy-
stanie go jako wzoru nawierzchni, element wypo-
sażenia lub innego elementu zagospodarowania). 
Urządzenia zabawowe:  urządzenie wielofunkcyj-
ne – samolot, drabinki i zabawki w kształcie wali-
zek, bujaki w kształcie samolotów. Wprowadzenie 
zieleni wysokiej (drzew) lub/i budowa pergoli 
i obsadzenie jej pnączami, czyli zaaranżowanie 
miejsc, gdzie można skryć się w cieniu.

Marki referencyjne place zabaw – serie eko i natu-
ralne: Playcite, Lars Laj, Richter, Kompan

ZMIANA ARANŻACJI I POSZERZENIE FUNKCJI 
NOWEGO PLACU ZABAW – SAWANNA

Przeniesienie istniejących sprzętów na „stary” plac 
zabaw, aranżacja przestrzeni sensorycznej dla 
dzieci na terenie sawanny.

NATURALNY PLAC ZABAW – PRZESTRZEŃ  
SENSORYCZNA – OGRÓD ZMYSŁÓW DLA DZIECI

• dosadzenie roślinności oddziałującej na zmysł 
wzroku, dotyku,  zapachu i smaku, pielęgna-
cja istniejącej roślinności, 

• zaaranżowanie miejsca umożliwiającego za-
bawę w Indian (motyw tematycznego placu 
zabaw, który pojawiał się zarówno w rozmo-
wach z mniejszymi, jak i starszymi dziećmi), 
np. totem, drewniane konie, kaktusopodobne 
rośliny, ścieżka bosych stóp, pnie, kłody, wy-
drążone kawałki drewna, głazy, stosy gałęzi, 
z których można budować indiańskie szałasy, 

• skorzystanie z sąsiedztwa „dzikiego zakątka”  
– wprowadzenie elementów edukacji przy-
rodniczej dotyczącej np. bioróżnorodności (ta-
blice informacyjne, totemy informacyjne, inne 
elementy inspirujące do nauki przez zabawę).

NASADZENIA NA PLACACH ZABAW

• bez roślin trujących,
• rośliny o atrakcyjnym pokroju np. drzewa o zwi-

słych gałęziach, które tworzą „domek do zabawy”,
• rośliny odporne i łatwo regenerujące się, mię-

dzy którymi można buszować,

Insppiracje dla tematycznego placu zabaw 
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• rośliny zielne o jadalnych liściach – rabata 
z ziołami,

• gatunki o atrakcyjnych kwiatostanach i owo-
costanach stanowiących materiał do zabawy

TAJEMNICZE MIEJSCA DZIECIĘCYCH ZABAW  
– POJEDYNCZE ELEMENTY PROGRAMOWE 

Zaaranżowanie tajemniczych miejsc dla dzieci, 
zachęcających do odkrywania przestrzeni parku. 
Wpisanie w przestrzeń parku pojedynczych ele-
mentów zabawowych, wykorzystanie rzeźby tere-
nu i naturalnych materiałów. Przykładowe ele-
menty zagospodarowania: tunele w pagórkach, 
zjeżdżalnie z wykorzystaniem naturalnych różnic 
wysokości, pagórek jako „ścianka” wspinaczkowa 
itd.. Powinny być to elementy wpisane w krajo-
braz, takie które prowokują do eksploracji terenu,  
a sposób korzystania z nich jest zróżnicowany, 
zależny od kreatywności dziecka i nie zawsze jest 
od razu oczywisty.

Fot. Wieloletnie rabaty ziołowe na placach zabaw  jako naturalny 
element edukacji przyrodniczej – np. szałwia, mięta, lubczyk, 
tymianek 

Zabawki wpisane w przestrzeń – najczęściej wykorzystują 
ukształtowanie terenu

Wytyczne – zastosowania
Przestrzenie zabaw dla dzieci
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Fot. Drewniane elementy placów zabaw: zjeżdżalnie, elementy 
drewniane, linowe, do wspinania

Fot. Elementy edukacji przyrodniczej wykonane z naturalnych 
materiałów

Wytyczne – zastosowania
Przestrzenie zabaw dla dzieci
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Fot. na górze: Labirynt jednościeżkowy, składający się z pojedynczej wijącej się ścieżki, tworzącej harmonijny wzór i prowadzącej  
do centrum

Niżej: Elementy wodnego placu zabaw

Fot. Plac zabaw z roślinnością i materiałami sprzyjającymi integracji 
sensorycznej, czyli m. in. zdolności do odczuwania, rozumienia, 
segregacji informacji dostarczanej przez wszystkie systemy 
zmysłów. Przestrzeń sensoryczna stymuluje zmysły węchu, wzroku, 
słuchu,  dotyku, wspierając rozwój dzieci.

Wytyczne – zastosowania
Przestrzenie zabaw dla dzieci
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SIŁOWNIA PLENEROWA 

rozbudowa siłowni już istniejących, z uwzględ-
nieniem oczekiwań dotyczących intensywności 
ćwiczeń. Wybudowanie nowej siłowni (okolice „Sa-
wanny”), gdzie można uwzględnić stanowiska do 
ćwiczeń dedykowane osobom starszym (element 
rehabilitacji ruchowej). Wprowadzenie elementów 
siłowni zewnętrznej w strefie rekreacyjnej koło 
stawu. Uwzględnienie potrzeb osób starszych – 
zaaranżowanie siłowni plenerowej dla seniorów. 
Marki referencyjne: Playcite, Lars Laj, Active Senior

MIEJSCE AKTYWNOŚCI DEDYKOWANE STU-
DENTOM W POBLIŻU „GRZYBKA”
zlokalizowanie toru dla rolkarzy, wrotkarzy 
i osób jeżdżących na deskach wzdłuż szerokiego 
ciągu pieszego. Rozbudowa sąsiedniej siłowni 
zewnętrznej, która mogłaby zostać poszerzona 
o urządzenia do ćwiczeń kalisteniki lub elementy 
umożliwiające ćwiczenia z parkour. 

MIEJSCE W PARKU TYLKO DLA MŁODZIEŻY 
połączenie ze strefą aktywności studenckiej koło 
„Grzybka” – zaaranżowanie atrakcyjnego toru dla 
rolkarzy, wrotkarzy i deskorolkarzy.

MIEJSCE AKTYWNOŚCI DLA WSZYSTKICH 
zaaranżowanie przestrzeni sensorycznej, o otwar-
tym charakterze na terenie „Sawanny”. Opcjonalne 
uwzględnienie ażurowych wydzieleń pomiędzy 
poszczególnymi strefami poprzez zastosowanie 
nasadzeń krzewów, z zastosowaniem naturalnych 
elementów i materiałów, gdzie zostaną zlokalizo-
wane elementy zagospodarowania interesujące 
zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób starszych. 
Zachowanie istniejącej roślinności, wprowadzenie 
nowych nasadzeń. Zaaranżowanie miejsc wpisują-
cych się w naturalny charakter terenu, atrakcyjnych 
dla młodzieży i dorosłych. W sąsiedztwie budowa 
publicznej toalety oraz altany parkowej.

STACJA VETURILO – WYPOŻYCZANIE ROWERÓW 
zlokalizowanie wypożyczalni rowerów Veturilo 
dla dzieci i dorosłych w sąsiedztwie głównej alei, 
w jej centralnej części (na wysokości terenu  
po  MPO).

ŚCIEŻKA BIEGOWA 

zaaranżowanie pętli biegowych o długości 2,5 
oraz 5m w ochockiej części parku. Proponowana 
nawierzchnia – nawierzchnia mineralna.

TRASA DLA NARCIARZY BIEGOWYCH 
zaaranżowanie trasy dla narciarzy biegowych 
zgodnie z przebiegiem ścieżki biegowej.

BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ (ISTNIEJĄCE) 
zachowanie w obecnym kształcie i w aktualnej 
lokalizacji.

MIEJSCE DLA ROLKARZY 
zaaranżowanie miejsc ćwiczeń dla rolkarzy, 
wrotkarzy i osób jeżdżących na deskach w śród-
miejskiej części Pola Mokotowskiego wzdłuż 
szerokiego ciągu pieszego; wykorzystanie 
dwóch istniejących ramp. Możliwość stworzenia 
niewielkiego fun parku w miejscu istniejącego 
parkingu przy ul. Batorego, w przypadku jego 
przeniesienia.

LODOWISKO 
zaaranżowanie sztucznego lodowiska np. w czę-
ści niecki stawu.

MIEJSCA PIKNIKOWE 
zachowanie otwartych przestrzeń z możliwo-
ścią urządzania pikników (1. okolice Pomnika 
Lotników Polskich, 2. teren naprzeciwko Domu 
Studenckiego Riwiera, 3. polana między Lolkiem 
i wzniesieniem, 4. polana między dużym stawem 
i Lolkiem, 5. polana przy Rostafińskich, 6. kamien-
ne schody 7. Teren po MPO.)

MIEJSCA DO GRILLOWANIA 
zaaranżowanie miejsc wypoczynku z całoroczny-
mi grillami – teren MPO, strefa śródmiejska.Fot. Elementy siłowni plenerowych dla osób młodszych, jak i starszych.

Wytyczne – zastosowania
Sport i rekreacja
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Wytyczne – zastosowania
Sport i rekreacja

Ścieżka biegowa o nawierzchni mineralnej
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Fot. Wizualizacja lodowiska – zaaranżowanego zimą w części niecki stawu, zapewniającego atrakcję w parku również zimą

Fot. Ścieżka biegowa w części ochockiej z proponowaną nawierzchnią 
mineralną, zimą zmieniana w trasę dla narciarzy biegowych

Wytyczne – zastosowania
Sport i rekreacja
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Fot. Propozycje aranżacji miejsc rekreacji, odpoczynku oraz gier 
w przestrzeni parku (boule, szachy, gry stołowe)

Fot. Wpisane w krajobraz miejsca ćwiczeń dla rolkarzy 
i rowerzystów np. przy strefie studenckiej, przykładowe aranżacje 
niewielkiego fun parku; stół do ping-ponga

Wytyczne – zastosowania
Sport i rekreacja
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STREFA ŚRÓDMIEJSKA

W strefie śródmiejskiej proponuje się wskazanie 
możliwości swobodnego wybiegu psów na więk-
szej części terenu, z wyłączeniem okolicy fontan-
ny, zieleni reprezentacyjnej oraz postulowanego 
w konsultacjach pawilonu parkowego u zbiegu 
Trasy Łazienkowskiej i ul. Armii Ludowej, a tak-
że tranzytowego ciągu komunikacji rowerowej, 
gdzie psy powinny być prowadzone na smyczy. 
Proponowane umieszczenie krzewów (zielona 
linia łamana) wzdłuż ulicy Armii Ludowej w celu 
częściowej izolacji akustycznej tego obszaru 
mogłoby służyć również zabezpieczeniu psów 
swobodnie biegających na tym obszarze przed 
wbiegnięciem na ulicę. Na rysunku zaznaczono 
również możliwą lokalizację niewielkiego zbiorni-
ka wodnego oraz kłód służących do siedzenia.

STREFA OCHOCKA

W strefie ochockiej proponuje się wyłączenie ze 
strefy swobodnego przebywania psów okolic 
„dzikiego zakątka” i wyznaczenie jako naturalnej 
granicy strefy ciągu rowerowego i obrysu terenu 
po bazie MPO (zob. koncepcje tego terenu). W tej 
strefie postuluje się również otwarcie i istotne 
rozbudowanie terenu zabaw dla dzieci i dorosłych 
z możliwością swobodnego przebywania tam 
psów. Proponuje się również wprowadzenie natu-
ralnych obramowań obszaru w postaci zakrzewień 
lub innych zwartych nasadzeń, szczególnie w oko-
licach ciągu rowerowego oraz wzdłuż alei Nie-
podległości, co jest również zgodne z postulatem 
izolacji akustycznej obszaru. W tej części z uwagi 
na obecność dzikiego zakątka zasadne będzie 
wprowadzenie krzewów owocujących, które mogą 
dostarczać pożywienia dla ptaków (np. gęsto 
krzewiący się ognik szkarłatny, głóg, śliwa tarnina, 
róża dzika lub rdzawa czy też jeżyna bezkolcowa). 
Proponuje się również zlokalizowanie w strefie 
zbiornika wodnego (przykładowa lokalizacja na 
rysunku).

STREFA MOKOTOWSKA

W strefie umownie nazwanej jako „mokotow-
ska” proponuje się dwa etapy wyznaczania stref. 

W pierwszym okresie z uwagi na istniejące przy-
zwyczajenie do korzystania przez właścicieli psów 
z dużego stawu i brak alternatywnych źródeł lub 
zbiorników wodnych, z których psy mogłyby ko-
rzystać w upalne dni, proponuje się pozostawie-
nie możliwości swobodnego przebywania psów 
po zachodniej i południowej stronie dużego sta-
wu i wyznaczenie naturalnej wschodniej granicy 
strefy na ciągu komunikacyjnym w kierunku ulicy 
Batorego. Obowiązek prowadzenia psa na smyczy 
powinien być również egzekwowany na obszarze 
dużej polany piknikowej. W obrębie zielonego 
obrysu, zgodnie z ogólną rekomendacją miesz-
kańców zabezpieczenia przed psami terenu ostoi 
przyrody, proponuje się całkowite wyłączenie 
tego fragmentu z obecności psów (z możliwo-
ścią wykorzystywania tego terenu jako polany 
piknikowej w obrębie wykoszonych miejsc na 
rozłożenie koca). Jak była mowa części poświęco-
nej zieleni, na tym terenie proponuje się również 
wykoszenia wyznaczające ścieżki i zachęcenie 
użytkowników do pozostawania w ich granicach. 
Linią przerywaną zaznaczono obszar w granicach 
działki prywatnej, który obecnie jest szczególnie 
chętnie wykorzystywany przez właścicieli psów 
i który – wobec braku możliwości jej wygrodzenia 
– dalej będzie wykorzystywany w ten sposób.

Termin modyfikacji granic strefy może być wy-
znaczony przez trzy kamienie milowe: rozbudowę 
ścieżki rowerowej od Alei Lotników do Batorego 
i/lub wyznaczenie dotychczasowej ścieżki rowe-
rowej jako ścieżki biegowej i udostępnienie no-
wych źródeł wody lub zbiorników wodnych. Do-
stępność nowych miejsc, w których psy mogą się 
bawić w wodzie stanowić będzie alternatywę wo-
bec dotychczas wykorzystywanego w tym celu 
dużego stawu, co powinno stanowić zachętę dla 
właścicieli i ta kwestia jest niezależna w warian-
tach A i B. Z kolei rozbudowa ścieżki rowerowej 
z pewnością spowoduje znaczące zwiększenie 
szybkiego ruchu tranzytowego, zatem wyznacze-
nie strefy swobodnego wybiegu po jednej stronie 
ścieżki, a nie po obu jej stronach, byłoby logiczne 
z punktu widzenia bezpieczeństwa i wygody ko-
rzystania zarówno rowerzystów, jak i biegających 
luzem psów. Takie rozwiązanie oparcia granicy 
strefy w rejonie ścieżki rowerowej w kierunku Ba-

torego, wraz z propozycją jej oddzielenia roślin-
nością, proponowane jest w wariancie A. Wariant 
B zakłada możliwość swobodnego przebywania 
psów po obu stronach ścieżki, z koniecznością 
prowadzenia psa na smyczy w bezpośrednim 
sąsiedztwie oraz przy przekraczaniu ciągu pie-
szego i rowerowego, zaś jako naturalną granicę 
strefy przyjmuje się okolice proponowanej ścieżki 
biegowej.

Pojawiła się też propozycja do rozważenia w uzgod-
nieniu z operatorami lokali gastronomicznych, by 
w części z nich w ogóle nie dopuszczać obecności 
psów – z odpowiednim oznakowaniem lokali.

W każdej ze stref swobodnego przebywania 
psów zaproponowano orientacyjną lokalizację 
zbiornika wodnego.

W strefach swobodnego przebywania psów 
zaleca się:
• lokalizowanie udogodnień, które będą zachę-

cały właścicieli psów do korzystania, takich 
jak: zbiorniki wodne i poidła, mała architektura 
zarówno dla psów (kłody, wydrążone pnie, 
drewniane kładki, inne przeszkody o charak-
terze naturalistycznym), jak i ich opiekunów 
(zadaszenia, ławki, śmietniki).

• wyposażenie stref w krany lub zaaranżowanie 
niewielkich zbiorników wodnych 

• wprowadzenie pasowych grup krzewów – gę-
sto sadzone mogą stanowić naturalne odgro-
dzenie od innych części parku.

Jakiekolwiek zasady odnośnie zachowania i prze-
bywania psów w parku, powinny być wprowa-
dzane stopniowo, przejściowo i łączyć się z akcją 
informacyjną.

Proponuje się wprowadzenie map Pola Mokotow-
skiego uwzględniających obszary, w których pies 
powinien przebywać na smyczy i gdzie może być 
puszczony luzem, systemu znaków skierowanych 
do użytkowników z psami (pionowych tabliczek 
oraz poziomych znaków w nawierzchni ścieżek).

Trzy „dzielnicowe” strefy swobodnego przebywania psów (na żółto). 
W strefie mokotowskiej kolorem ciemnożółtym zaznaczono etap II 
wariant 1 strefy, zaś kolorem pomarańczowym etap II wariant 2.
Zakreskowany obszar znajduje się na terenie prywatnym; zielony 
obrys wyznacza ostoje przyrody.

Wytyczne – zastosowania
Strefy dla psów
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Na górze: teren przy ul. Rostafińskich z proponowaną lokalizacją niewielkiego zbiornika wodnego. Niżej: odizolowanie strefy swobodnego 
przebywania psów od obszarów cennych przyrodniczo i pozostałych obszarów rekreacyjnych powinno mieć możliwie naturalny charakter, 
wykorzystując walory terenu, zakrzewienia o różnym charakterze, żywopłoty (np. irga błyszcząca). Strefy powinny być w odpowiedni 
sposób czytelnie oznaczone w przestrzeni.

Umieszczone w strefie psiej zabawki powinny mieć naturalny cha-
rakter wpisujący się w krajobraz parku. Zbiorniki wodne powinny 
umożliwić kąpiel, zachowując jednocześnie wizualnie możliwie 
naturalistyczny charakter.

Wytyczne – zastosowania
Strefy dla psów
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Inspiracje dla proponowanych ogrodów społecznościowych w sąsiedztwie istniejących domków fińskich. 

W zależności od stanu technicznego budynków 
remont lub rekonstrukcja obu domków fińskich.

Przeznaczenie rejonu domków fińskich i samych 
domków jako miejsca realizacji różnorodnych od-
dolnych inicjatyw, mających za zadanie integrację 
lokalnej społeczności (osób odwiedzających park 
czy Bibliotekę, okolicznych mieszkańców, działań 
kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych). 
Ze względu na historię parku i sąsiedztwo dom-
ków fińskich ze ścieżką Kapuścińskiego propo-
nowane jest utworzenie w jednym z budynków 
Muzeum Kapuścińskiego wraz z Centrum Repor-
tażu pod egidą Uniwersytetu Warszawskiego. 

Utworzenie ogrodu społecznego – przestrzeń 
przeznaczona na teren ogródka mogłaby stać się 
nie tylko miejscem edukacji dzieci, młodzieży i 
dorosłych (np. prowadzenie warsztatów przyrod-
niczych, kulinarnych), ale również miejscem życia 
wielu organizmów.

Wytyczne – zastosowania
Ogrody społecznościowe – domki fińskie
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Wytyczne – zastosowania
Teren przy fontannie

Zagospodarowanie terenu wokół fontanny powinno uwzględniać modernizację nawierzchni na przyjazną dla rodziców z wózkami i niepełnosprawnych. Proponowane jest stworzenie „tajemniczego” ogrodu kwiatowego wokoł fontanny oraz rozbudowa fontanny o niewielkie wodne elementy 
zabaw dla dzieci, przy minimalnej ingerencji w obecny reprezentacyjny charakter miejsca.
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Wytyczne – zastosowania
Mała architektura

ISTNIEJĄCE ISTNIEJĄCEWYTYCZNE WYTYCZNE

Fot. Najczęściej występujące ławki na 
terenie parku, część jest w złym stanie 
technicznym

Fot. Ławki bez oparcia, ustawione 
wzdłuż ścieżek 

Fot. Ławki ustawione wzdłuż ścieżek 
prowadzących do przejść przez układy 
wodne w części ochockiej

Fot. Ławki ustawione przy jeziorku 
w części ochockiej

Fot. Ławki ustawione przy jeziorku 
w części ochockiej będące elementami 
ścieżki Kapuścińskiego

Ujednolicenie ławek 
na terenie całego 
parku z wyłączeniem 
ławek stojących na 
przedpolu Pomnika 
Lotników Polskich oraz 
(opcjonalnie) wokół 
fontanny w części 
śródmiejskiej

Ujednolicenie, ustawie-
nie ławek z oparciami

Proste formy, wygodne 
ławki z oparciem. Marki 
referencyjne:
mmcite (na zdjęciu 1 
model vera, na zdjęciu 
2 model miela), Jumat 
s.c. (na zdjęciu 3 model 
Nicea), Zano (np. model 
Bergen, Soft).

Ujednolicenie, zastoso-
wanie ławek bez oparć 
z uwagi na aspekty 
kompozycyjne wokoł 
stawu. Zastosowane 
ławki powinny być 
spójne kolorystycznie 
i materiałowo z wy-
mienianymi ławkami 
z oparciami (zdjęcie 1). 
Dopuszcza się zastoso-
wanie ławek według in-
dywidualnego projektu 
przy kompleksowej mo-
dernizacji przestrzeni 
wokół stawu (zdjęcie 2).

Ławki Siedziska nieformalne

Fot. Ławki zlokalizowane wokół fon-
tanny w czesci śródmiejskiej

Fot. Ławki zlokalizowane przy Pomniku 
Lotników w części śrdómiejskiej

Zachowanie, dosta-
wianie, sukcesywna 
wymiana kłód na nowe, 
szersze stosowanie na 
terenie parku, opcjonal-
nie stosowanie „obro-
bionych” kłód – porów-
naj sąsiednia fotografia

Zachowanie ławek 
przy Pomniku 
Lotników Polskich 
wpasowujących się 
w charakter placu, jak 
również możliwosć 
zachowania ławek 
ustawionych wokół 
fontanny po ich 
odnowieniu.

Fot. Zlokalizowane w kilku miejscach parku, pozostałość po ściętych drzewach; 
te nietypowe siedziska są lubiane przez użytkowników, pozwalają na różnorodne 
wykorzystanie (siedzenie, leżenie, opieranie się)

Fot. Siedziska w formie kamieni, proj. 
M. Kwasieborski (K.myki, w przestrzeni 
od 2007 r.)

Fot. Siedziska w formie murków 
wzdłuż ciągów pieszych

Zachowanie, 
dostawienie.

Ponadto użytkownicy 
parku są otwarci 
na inne tego typu 
propozycje oraz na 
mniej typowe siedziska 
np. leżaki, hamaki itd.



W
Y

T
Y

C
Z

N
E

 P
R

O
JE

K
T

O
W

E

107

Fot. Słupki metalowe, zielone, 
występujące lokalnie

Fot. Słupki metalowe, występujące 
lokalnie

Fot. Słupki typu U-12, występujące 
lokalnie

Fot. Słupki żeliwne, występujące 
lokalnie

Wytyczne – zastosowania
Mała architektura

Słupki

Latarnie

Infrastruktura rowerowa
ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCE

ISTNIEJĄCEWYTYCZNE

WYTYCZNE

WYTYCZNE
Wybór jednolitych 
słupków, np. żeliwny 
współczesny z syrenką 
lub o nowoczesnej styli-
styce (marki referencyj-
ne: mmcite, art. Urba, 
Puczyński s.c., ZANO, 
Jumat)

Fot. Drugi typ latarni zlokalizowanych 
na tereni parku: źródło światła pod 
okrągłym kloszem

Fot. Pierwszy typ latarni zlokalizowa-
nych na tereni parku: źródło światła 
pod podłużnym kloszem

Sukcesywna wymiana 
latarni na wybrany 
model spójny 
z typem pierwszym, 
z zastosowaniem 
energooszczędnych 
źródeł światła. Powinna 
się ona rozpocząć od 
miejsc, gdzie występują 
oba ich rodzaje. 
Zwiększenie liczby 
latarni w miejscach 
mniej bezpiecznych: 
wzdłuż bocznych alejek 
i stref zaplecza.

STOJAKI ROWEROWE 
• ujednolicenie 

i zwiększenie 
liczby stojaków 
rowerowych

STACJA NAPRAWY 
ROWERÓW 

• zlokalizowanie stacji 
naprawy rowerów

STACJA VETURILO – 
WYPOŻYCZANIE 
ROWERÓW 

• zlokalizowanie 
wypożyczalni 
rowerów Veturilo dla 
dzieci i dorosłych 
w sąsiedztwie 
głównej alei, w jej 
centralnej części (na 
wysokości terenu po 
MPO). 

Fot. Stojaki zlokalizowane przy siłowni 
plenerowej w części ochockiej 

Fot. Stojak przy barze „Lolek”, 
prawdopodobnie wystawiany 
sezonowo dla gości lokalu
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Zwiększenie liczby, wy-
miana, zastosowanie 
elementów estetycz-
nych

Wytyczne – zastosowania
Mała architektura
Kosze na śmieci

Fot. Betonowe kosze stosowane w 
całym parku

Fot. Pojedyncze elementy, ustawione 
w kilku miejscach, najczęściej 
wyglądające mało estetycznie 

ISTNIEJĄCE WYTYCZNE WYTYCZNEISTNIEJĄCE

Dystrybutory torebek na psie odchody

Wymiana, zastosowanie 
koszy dopasowanych 
do wyglądu ławek

Propozycja koszy w 
„ostojach przyrody”  T1 
– naturalne kosze wyko-
rzystujące pnie drzew

Zazielenienie elewacji

Wprowadzenie pnączy 
np. na konstrukcję z li-
nek stalowych lub obu-
dowanie bryły trejażem

Likwidacja, zamiana na 
toalety automatyczne 
lub toalety przenośne 
bardziej estetyczne

Fot. Nowe toalety automatyczne, 
granitowe prostopadłościany

Fot. Toaleta przenośna

Toalety publiczne
WYTYCZNEISTNIEJĄCE

Źródełka miejskie
ISTNIEJĄCE WYTYCZNE

Źródełka – ustawienie 
„poidełek” dla ludzi i 
zwierząt. 

Proponowane lokalizacje: 
przy placach zabaw, 
wzdłuż głównej alei 
(wejście od Ronda Jazdy 
Polskiej, przy siłowni 
plenerowej, przy RWE, 
BN, Tola, Lolek, Jeff’s, 
boisko do siatkówki, 
okolice Synapsis, okolice 
dzikiego zakątka), na 
skrzyżowaniach głównych 
ciągów komunikacyjnych, 
na zewnątrz lokali 
(możliwość umycia rąk). 
Jednolite pod względem 
formy źródełka na 
tereni całego parku z 
ewentualnym podziałem 
na poidełka i krany 
(bardziej praktyczne przy 
pojeniu zwierząt).

Marki referencyjne: 
Metalco, mmcite

Fot. Pozostałości po poidełku 
zlokalizowanym na terenie Skry
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Wytyczne – zastosowania
Mała architektura

Zaaranżowanie miejsc na 
stoliki do gier w okolicy 
strefy przeznaczonej dla 
młodzieży – przy „Grzybku” 
oraz w rozbudowanej 
strefie rekreacyjnej w cześci 
ochockiej, przy istniejącym 
placu zabaw przy jeziorku.

Wstawienie jednolitych 
grilli we wskazanych 
miejscach (teren po 
MPO, okolice „Grzybka” )

Aranżacja miejsc piknikowych

Grille stacjonarne

Stoliki piknikoweMiejsca do gier
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Wytyczne – zastosowania
Oznakowanie
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Propozycja fazowania
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Schemat obok jednoznacznie wskazuje, że wy-
pracowane propozycje zmian na terenie Pola 
Mokotowskiego mają charakter interwencyjny, 
składając się na zbiór niezależnych mniejszych 
działań i nie ingerując znacznie w strukturę parku. 
Największym obszarem działań staje się natural-
nie teren po bazie MPO. Ilustracja identyfikuje 
poszczególne rodzaje zadań, nie wskazując jed-
nak sekwencji ich realizacji, ponieważ te będą 
zależne od wielu zewnętrznych czynników: uwa-
runkowań i decyzji budżetowych w skali miasta, 
docelowej struktury zarządzania parkiem i de-
cyzyjności w poszczególnych obszarach, projek-
tów zgłaszanych do budżetu partycypacyjnego, 
a wpisujących się w Master Plan parku. Wskazane 
na schemacie zadania uwzględniono we wstęp-
nym ramowym kosztorysie na kolejnych stronach. 

Aranżacja strefy weściowej przy restauracji Jeff’s 

Rozbiórka istniejących pawilonów, budowa lekkich 
pawilonów usługowych

Likwidacja staji benzynowej, budowa pawilonu 
muzealnego związanego z lotnictem

Wprowadzenie nowych nasadzeń w strefach brzegowych

Rozbiórka baru Merlin; budowa lekkiego pawilonu 
parkowego

Lokalizacja urządzeń zabawowych – niespodzianek na 
terenie parku (np. w górkach) Zagospodarowanie terenu po MPO

Aranżacja strefy czytelni Biblioteki Narodowej

Aranżacja Alei Gwiazd Lotnictwa; lokalizacja eksponatów 
historycznych samolotów

Aranżacja strefy wejściowej przy pomniku Jazdy Polskiej; 
budowa ekologicznego pawilonu parkowego

Rozbiórka sztucznego zbiornika; odbudowa zbiornika 
naturalnego

Aranżacja stref dla psów

Aranżacja sesnorycznego placu zabaw i strefy rekreacji 
wspólnej

Aranżacja tematycznego placu zabaw związanego z 
lotnictwem

Rozbudowa istniejącego placu zabaw – aranżacja strefy 
rekreacji

Rewaloryzacja domków fińskich, aranżacja ogrodów 
społecznościowych

Aranżacja terenu wokół fontanny Inwestycja Tramwajów Warszawskich

Modernizacja nawierzchni istniejących ścieżek

Budowa nowych ścieżek

Aranżacja strefy wejściowej przy Bibliotece Narodowej

Aranżacja pozostałych stref wejściowych do parku

Aranżacja stefy rekreacji w strefie studenckiej (przy 
„grzybku”)
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Wstępny kosztorys

urządzenia fitness 4 4 000 7 000 16 000 28 000
urządzenia siłowe 5 4 000 9 000 20 000 45 000
urządzenia dla osób 
starszych - siłownia 
zewnętrzna

5
13 000 20 000 65 000 100 000

stoliki do gier 3 2 000 5 000 6 000 15 000
urządzenia dla rolkarzy 
wkomponowane w 
alejkę 5 3 500 5 500 17 500 27 500
podest 1 2 000 8 000 2 000 8 000
aranżacja zieleni 1200 40 80 48 000 96 000

atrakcje sensoryczne, 
drewniane zabawki 10 500 4 000 5 000 40 000

aranżacja zieleni 1200 30 120 36 000 144 000

remont lub 
rekonstrukcja 2 
domków 160 2 500 3 500 400 000 560 000

ogród społecznościowy 6000 0 20 0 120 000

urządzenia fitness 4 4 000 7 000 16 000 28 000
urządzenia siłowe 5 4 000 9 000 20 000 45 000
urządzenia dla osób 
starszych - siłownia 
zewnętrzna

5
13 000 20 000 65 000 100 000

stoliki do gier 5 2 000 5 000 10 000 25 000
rearanżacja 
przeniesionego 
parkingu w tereny 
rekreacyjne 3720 40 100 148 800 372 000
aranżacja zieleni 2000 30 120 60 000 240 000

zmiana nawierzchni 
(całej granitowej w 
części śródmiejskiej) 4500 120 150 540 000 675 000
nasadzenia drzew i 
krzewów 0 200 700 0 0

aranżacja zieleni 200 30 120 6 000 24 000
punktowe fontanny 10 10 000 15 000 100 000 150 000

TEREN MPO
nasadzenia drzew 120 50 100 6 000 12 000
nasadzenia krzewów 0 0 0 0 0
aranżacja terenu 
zieleni 50000 20 30 1 000 000 1 500 000

ROZBUDOWA LUB ARANŻACJA NOWYCH MIEJSC REKREACYJNYCH
STREFA PRZY "GRZYBKU"

STREFA "OGRODU SENSORYCZNEGO"

STREFA PRZY DOMKACH FIOSKICH

STREFA PRZY "JEZIORKU"

SKWER PRZY "FONTANNIE"

ELEMENT

ILOŚD 
[szt., 
mb, 
m2]

CENA 
JEDN. 
MIN 
[zł]

CENA 
JEDN. 
MAX 
[zł]

KOSZT 
MIN   [ZŁ]

KOSZT MAX   
[ZŁ]

ŚCIEŻKI PIESZE

asfalt 5095 220 270 1 120 900 1 375 650
betonowe 1263 220 270 277 860 341 010

nawierzchnia 
mineralna 3500 150 200 525 000 700 000
nawierzchnia 
betonowa 2000 130 170 260 000 340 000

ławki 420 1 300 2 100 546 000 882 000
kosze na śmieci 350 1 100 2 000 385 000 700 000
latarnie 150 3 000 5 000 450 000 750 000
tablice informacyjne 10 900 3 000 9 000 30 000

stojaki na rowery 20 330 600 6 600 12 000
poidełka 10 3 000 4 000 30 000 40 000
toalety 4 200 000 300 000 800 000 1 200 000
słupki 150 200 550 30 000 82 500
stoły z ławami 
(ławostoły) 20 1 800 2 900 36 000 58 000
urządzenia do 
odpoczynku (leżaki, 
hamaki, itp..) 20 500 5 000 10 000 100 000

NOWY "MERLIN" 340 2 000 3 500 680 000 1 190 000
PRZY STACJI METRA 
POLITECHNIKA 210 2 000 3 500 420 000 735 000

REARANŻACJA PLACU ZABAW 
PRZY "OGRODZIE 
SENSORYCZNYM" 350 80 1 000 28 000 350 000
REARANŻACJA PLACU ZABAW 
PRZY JEZIORKU 4000 80 280 320 000 1 120 000
REARANŻACJA PLACU ZABAW 
PRZY ŚCIEŻCE LOTNIKÓW W 
KIERUNKU PLACU 
TEMATYCZNEGO 1800 60 120 108 000 216 000
URZĄDZENIA ZABAWOWE - 
NIESPODZIANKI NA TERENIE 
PARKU 10 1 000 10 000 10 000 100 000

NOWE PAWILONY

PLACE ZABAW

MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ISTNIEJĄCYCH SCIEŻEK

UZUPEŁNIENIE ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

BUDOWA NOWYCH
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Wstępny kosztorys

nasadzenia drzew 30 200 400 6 000 12 000
nasadzenia krzewów 0 100 250 0 0
aranżacja terenu 
zieleni 3000 30 120 90 000 360 000
altany, wiaty, miejsca 
do siedzenia, 
oświetlenie 800 150 500 120 000 400 000
naturalistyczny 
element wodny 800 100 150 80 000 120 000

WEJSCIE OD JEFF's
zmiana nawierzchni 900 220 270 198 000 243 000
aranżacja zieleni 900 80 400 72 000 360 000
altana parkowa 1 15 000 30 000 15 000 30 000

zmiana nawierzchni 300 220 270 66 000 81 000
aranżacja zieleni 600 25 200 15 000 120 000

zmiana nawierzchni 3000 220 270 660 000 810 000
aranżacja zieleni 600 25 200 15 000 120 000

zmiana nawierzchni 3500 220 270 770 000 945 000

aranżacja zieleni 1600 25 150 40 000 240 000

aranżacja wałów 
ziemnych 1600 160 240 256 000 384 000

łąka kwietna zbierająca 
zanieczyszczenia 8000 19 30 152 000 240 000
aranżacja zieleni 0 25 150 0 0

oczko wodne w strefie 
śródmiejskiej 180 300 650 54 000 117 000
oczko wodne w strefie 
ochockiej 180 300 650 54 000 117 000
oczko wodne w strefie 
mokotowskiej 180 300 650 54 000 117 000
poidełka dla psów 6 1 000 3 000 6 000 18 000
drewniane zabawki - 
tory przeszków etc 30 500 2 000 15 000 60 000

rozbiórka sztucznego 
zbiornika 12950 90 100 1 165 500 1 295 000

odbudowa zbiornika 
naturalnego 12950 250 400 3 237 500 5 180 000

ARANŻACJA STREF BRZEGOWYCH

WEJŚCIE OD RONDA JAZDY POLSKIEJ

POZOSTAŁE WEJSCIA

ARANŻACJA STREFY CZYTELNI BIBLIOTEKI NARODOWEJ

ARANŻACJA STREF WEJŚCIOWYCH

WEJŚCIE OD BIBLIOTEKI NARODOWEJ

ARANŻACJA STREF DLA PSÓW

NATURALIZACJA UKŁADÓW WODNYCH

siedziska - kłody 10 600 1 400 6 000 14 000

kosze na śmieci - pniaki 20 600 1 400 12 000 28 000
stojaki rowerowe - 
kłody 4 600 1 400 2 400 5 600

elementy przyrodniczej 
ścieżki dydaktycznej 10 1 000 2 500 10 000 25 000

nasadzenia drzew 120 200 800 24 000 96 000
nasadzenia krzewów 250 100 250 25 000 62 500

SUMA 15 860 060 26 276 760

Uwagi:

5. Przedstawiony został zakres cenowy - koszt minimalny i maksymalny wykonania poszczególnych prac - 
uwzględniono możliwość wariantowego doboru cenowego w zależności od oczekiwań i możliwości 
zamawiajacego.

3. Podane wartości liczbowe dotyczące ilości poszczególnych elementów zostały podane jako orientacyjne i 
należy je zweryfikować podczas wykonywania szczegółowych projektów zagospodarowania dla poszczególnych 
części Parku

2. Kosztorys nie obejmuje inwestycji Tramwajów Warszwskich - budowy nowego torowiska tramwajowego wraz 
z przebudową ulicy Rostafińskich

4. Podane minimalne i maksymalne ceny jednostkowe podane są jako wartości orientacyjne i zostały 
oszacowane na podstawie własnych doświadczeń oraz rozeznania wśród producentów i wykonawców 
elementów zagospodarowania wyszczególnionych w kosztorysie. Pozostają one do weryfkacji w zależności od 
oczekiwanego rodzaju elementów i ich standardów materiałowych.

STREFA T1

STREFA T2

STREFA T3

1. Kosztorys nie obejmuje inwestycji przeprowadzanych przez Zarząd Dróg Miejskich - budowy nowych ścieżek 
rowerowych oraz przebudowy istniejących na terenie parku

Uwagi:      
1. Kosztorys nie obejmuje inwestycji przeprowadzanych przez Zarząd Dróg Miejskich – budowy nowych 
ścieżek rowerowych oraz przebudowy istniejących na terenie parku.     
2. Kosztorys nie obejmuje inwestycji Tramwajów Warszwskich – budowy nowego torowiska 
tramwajowego wraz z przebudową ulicy Rostafińskich.      
3. Podane wartości liczbowe dotyczące ilości poszczególnych elementów zostały podane 
jako orientacyjne i należy je zweryfikować podczas wykonywania szczegółowych projektów 
zagospodarowania dla poszczególnych części parku. Nie uwzględniono kosztów projektowych oraz 
dodatkowych potrzebnych ekspertyz.      
4. Podane minimalne i maksymalne ceny jednostkowe podane są jako wartości orientacyjne i zostały 
oszacowane na podstawie własnych doświadczeń oraz rozeznania wśród producentów i wykonawców 
elementów zagospodarowania wyszczególnionych w kosztorysie. Pozostają one do weryfkacji 
w zależności od oczekiwanego rodzaju elementów i ich standardów materiałowych.   
5. Przedstawiony został zakres cenowy – koszt minimalny i maksymalny wykonania poszczególnych prac 
– uwzględniono możliwość wariantowego doboru cenowego w zależności od oczekiwań i możliwości 
zamawiajacego.      
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Mapa inwentaryzacji urbanistycznej
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Wybrane ilustracje stanu istniejącego

Inwentaryzacja  urbanistyczna
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Mapa inwentaryzacji nawierzchni ścieżek parkowych
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ścieżka z elementami klinkierowymi w części śródmiejskiej

ścieżka granitowa w części środmiejskiej

ścieżka rowerowa z kostki brukowej

ścieżka prowadząca przez wodę ścieżka wysypana żwirem w części mokotowskiej

ścieżka asfaltowa w kolicy baru „Lolek”

ścieżka asfaltowa z wykończeniem z płyt chodnikowych droga gruntowa – ul. Fińska

ścieżka z płyt chodnikowych w części ochockiej

ścieżka wydeptana od ul. Żwirki i Wiguryteren parkingu utwardzonego przy ul. Batorego

ścieżka asfaltowa z wykończeniem z płyt chodnikowych

ścieżka asfaltowa z wykończeniem z płyt chodnikowych

ścieżka asfaltowa z elementami ścieżki Kapuścińskiego ścieżka z płyt chodnikowych przy Bibliotece Narodowej

ścieżka granitowa przy fontannie w części śródmiejskiej

Ścieżki parkowe
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Mapa biotopów Pola Mokotowskiego
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Mapa biotopów zlokalizowanych na Polu Mokotowskim z tabelą wskazującą na nazwę 
poszczgólnych biotopów oraz ich walor przyrodniczy. Autor dr hab. Piotr Sikorski.

Lista biotopów Pola Mokotowskiego
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Schemat zróżnicowania gatunkowego drzew

KLON WIERZBA

JODŁA TULIPANOWIEC

JARZĄB TOPOLA

GRUSZA SOSNA

GŁÓG ROBINIA

DĄB ORZECH

CZEREŚNIA OLIWNIK

BRZOZA

ZBIORNIKI WODNE

METASEKWOJA

CYPRYSIK

DZIAŁKI

MODRZEW

AMROWIEC

TEREN PARKU W ZARZĄDZIE ZOM

LEGENDA

GATUNKI DRZEW

ŚLIWA

LESZCZYNA WIŚNIA

KASZTANOWIEC ŚWIERK

JESION TRZMIELINA

JABŁOŃ SUMAK

GRAB ROKITNIK

DEREŃ PLATAN

DAGLEZJA OLSZA

BUK

TRAWNIKI

MIŁORZĄB

CZEREMCHA MORWA

BEZ

BUDYNKI

MAGNOLIA

LIPA WIĄZ

ŻYWOTNIK

0                    100         200              300m

Schemat opracowany na podstawie danych uzyskanych od BOŚ
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0                    100         200              300m

Schemat rozmieszczenia drzew owocowych

ZBIORNIKI WODNE

DZIAŁKI

TEREN PARKU W ZARZĄDZIE ZOM

LEGENDA

DRZEWA

OWOCOWE 

TRAWNIKI

BUDYNKI

POZOSTAŁE

Schemat opracowany na podstawie danych uzyskanych od BOŚ
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Schemat wieku drzewostanu

ZBIORNIKI WODNE

DZIAŁKI

TEREN PARKU W ZARZĄDZIE ZOM

LEGENDA

WIEK DRZEWOSTANU

140 – 200 

40 – 80 

0 – 40

TRAWNIKI

BUDYNKI

POWYŻEJ 200

80 -140

0                    100         200              300m

Schemat opracowany na podstawie danych uzyskanych od BOŚ
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Schemat stanu zdrowia drzewostanu

ZBIORNIKI WODNE

DZIAŁKI

TEREN PARKU W ZARZĄDZIE ZOM

LEGENDA

STAN ZDROWIA

ŚREDNI 

DOBRY

TRAWNIKI

BUDYNKI

ZŁY

0                    100         200              300m

Schemat opracowany na podstawie danych uzyskanych od BOŚ
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Inwentaryzacja stref wejściowych
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Inwentaryzacja stref zapleczy
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Inwentaryzacja stref brzegowych
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Podsumowanie  warsztatów dla dzieci

W trakcie warsztatów w sobotę dzia-
łał punkt konsultacyjny skierowany do 
dzieci. Wnioski i uwagi zgłaszane przez 
dzieci stały się istotnym elementem prac 
warsztatowych i znalazły wyraz m.in. w 
wytycznych dla przestrzeni dedykowa-
nych najmłodszym użytkownikom Pola 
Mokotowskiego.

Propozycje zgłoszone przez dzieci:
• Skatepark (z rampą i przeskokami)
• Dobry przykład placu zabaw uniwersalnego 

dla młodszych i starszych to park dla dzieci 
na Placu Wilsona oraz przy ul. Odyńca  (dla 
starszych dzieci)

• Powinno być miejsce w parku tylko dla mło-
dzieży (w wieku gimnazjalnym i licealnym)

• Tematyczne place zabaw: 
 ű wioska/miasto 
 ű Indianie 
 ű Dziki Zachód  
 ű piraci/mała wioska piracka 
 ű lotnisko 

• Na placu zabaw: trampoliny
• Ocena obecnego (nowego) placu zabaw: 

nijaki, nie podoba się; stary plac zabaw jest 
lepszy

• Przenieść zabawki z nowego na stary, a w 
miejscu nowego plac tematyczny

• Armatki wodne na placu zabaw (np. o tema-
tyce strażackiej albo oblężonego zamku); 
działałyby w lato, jak jest ciepło

• Na Polu Mokotowskim jest wystarczająco 
dużo ścieżek

• Wyznaczyć okrąg dla rolkarzy i deskarzy
• Nie dostawiać nowych budynków
• Wyremontować stare ścieżki (te z kwadrato-

wych płyt)
• Większe śmietniki albo częściej opróżniane, 

karać śmiecących
• Bez koszy na recycling, bo to trafia i tak do 

jednego kosza
• Akcja sprzątania świata 2 razy w roku
• Lato: brakuje stoiska z zimnym piciem, smo-

othie, shake’ami
• W Bibliotece Narodowej wydzielić część dla 

dzieci – z ogródkiem. Małą bibliotekę, gdzie 
odbywałyby się również warsztaty, gdzie 
można by było poczytać na powietrzu z ma-
łym bufecikiem 

• Brudne jeziorko
• Dzieci nie lubią pijących alkohol – zakazać 

sprzedaży lub spożywania,  większe kary, 
więcej policji. Osoby bezdomne im nie prze-
szkadzają

• Właściciele psów nie sprzątają, nie ma  
torebek

• Zdania podzielone czy powinno się, czy nie 
spuszczać psy ze smyczy. Psy mogą się po-
gryźć na wybiegu dla psów. Wolno biegające 
psy wbiegają pod koła roweru. Zakaz dla 
osób z psami bez smyczy na głównych alej-
kach, niech chodzą bocznymi, jeśli psy spusz-
czają ze smyczy

• Fajnie byłoby wykąpać się w jeziorku. Ostre 
kapsle od piwa w jeziorku – dzieci albo psy 
mogą się skaleczyć

• Zrobić basen
• Filtrowanie wody – siedzenie nad rurą  

wylotową

Fot. Kącik dla dzieci podczas warsztatów
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Fot. Wybrane warsztatowe rysunki dzieci dotyczące oczekiwań 
najmłodszych użytkowników Pola Mokotowskiego.

Podsumowanie  warsztatów dla dzieci
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Fot. na str. 137–138, podsumowanie ankiety dotyczącej 
wyposażenia placu zabaw. Dzieci przyklejały uśmiechnięte i smutne 
buźki pod wywieszonymi zdjęciami.

Podsumowanie  warsztatów dla dzieci
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Podsumowanie  warsztatów dla dzieci
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Wnioski z punktu konsultacyjnego i makiety

Zdjęcia makiety z opiniami użytkowników (czerwony – czego użytkownicy 
nie lubią, zielony – co użytkowniom się podoba) podczas warsztatów – 
cały obszar oraz teren przy jeziorku

Poniżej omówione wnioski z makiety 
zostały włączone do rozwiązań propo-
nowanych w ramach poszczególnych 
zagadnień. W tym miejscu przywołu-
jemy je z zachowaniem oryginalnego 
brzmienia i powtórzeń, jeśli takowe się 
pojawiały (również by dać pojęcie o licz-
bie podobnych uwag). Dla osiągnięcia 
czytelności wnioski zostały jednak po-
grupowane w kategorie w dwóch uję-
ciach: tematycznym (np. zieleń, funkcje, 
itd.) oraz przestrzennym (przypisanie 
uwagi do określonego obszaru Pola Mo-
kotowskiego). 

CO LUBIĘ

Dzikie miejsca, cenne przyrodniczo
• dziki charakter Pola (zwłaszcza dziki zakątek)
• dziki charakter zadrzewionych stref, np. 

wzdłuż ul. Wawelskiej słychać ptaki prawie jak 
na wsi, niemal nie słychać ulicy

• uwielbiam dziki zakątek
• dzikie miejsca (ostoje przyrody) – tu żyją rośli-

ny i zwierzęta / edukacja / cisza / ograniczony 
dostęp

• dziki zakątek (blisko ulicy Wawelskiej)
• dziki zakątek
• „dziki zakątek”
• natural vegetation (tłum. naturalna roślinność)
• „dziki zakątek” jest absolutnie miejscem wy-

jątkowym, z dala od tłumów można tam po 
prostu wypocząć (ale trzeba tam sprzątać!)

Swobodny charakter Pola, różnorodność
• brak wyraźnie wyznaczonych stref
• obecność różnorodnych stref (każdy ma swo-

je ulubione miejsce)
• mnogość bocznych odgałęzień (kameralne 

przejścia, alejki) – urozmaicenie spacerów
• przenikające się naturalnie strefy integrujące 

społeczność w różnym wieku
• dużo przestrzeni, zieleń po której można chodzić
• chodzenie po trawie
• największym walorem PM jest to, że każdy 

może zaznać swobody dla swoich działań. 

Można uprawiać sport, opalać się, space-
rować z dziećmi, a psy mogą się wybiegać, 
wyszaleć i kąpać

Polany, miejsca otwarte
• duże tereny (polany z pojedynczymi  

drzewami) głównie od Rostafińskich  
pozwalają na „wolność aktywności”  
– pikniki, sport, itd.

• duże polany (np. na tyłach Lolka), gdzie moż-
na piknikować, grać itd.

• łąka przy „riwierze”
• górka przy fontannie – najlepsze miejsce 

na spotkanie po pracy, poleżenie i wspólny 
powrót do domu; w zimie na sanki

• trawnik pomiędzy boiskami do siatkówki 
i „Merlinem”: przyjemna przestrzeń rekreacyj-
na (m. in. dobra do rzucania dyskiem!)

• sawanny cały teren obok „autystów”
• psia polana przy Rostafińskich

Woda
• łąka przy małych stawikach
• teren przy jeziorku – popieram!
• zieleń/ woda
• jezioro i żyjący teren wokół (skyline Warszawy 

w tle!)
• strefa spokoju, pół-dziki teren przy małych 

oczkach wodnych
• górka i sztuczne jezioro (jeśli jest dokładnie 

oczyszczone i wypełnione czystą wodą); 
dobre będzie dodanie innych fontann i wo-
dotrysków, wzbogacenie o kolorowe światła 
podświetlające wodę wieczorem

Różnice terenu
• różnice terenu – górki, pagórki – urozmaice-

nie spacerów
• trawiaste górki
• wzniesienia / górki przy rzeźbie psa  

– doskonale się tam biega

Place zabaw
• plac zabaw jest duży, wymaga jedynie małej 

modernizacji
• place zabaw (na starym placu zabawki są bar-
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dziej różnorodne niż na nowym; nowy plac 
trochę za mały)

• place zabaw

Sport i rekreacja
• urządzenia do ćwiczeń fizycznych na wolnym 

powietrzu
• drążki do podciągania, „siłownia” dla młodych
• siłownia plenerowa
• kuźnia golfa – zadbane trawniki, super atmos-

fera, strefa relaksu, zajęcia dla całej rodziny, 
muzyka, kultura, life style

• kuźnia golfa – wolne polany; czy komercyjna, 
czy publicznie dostępna – prowadzona przez 
fundacje jest ogólnodostępna, choć niektóre 
usługi są odpłatne, ale taniej niż na obiektach 
komercyjnych

Miejsca reprezentacyjne
• główna aleja: szeroka, wygodna, funkcjonalna
• koło fontanny w śródmiejskiej części parku 

(miejsce dobre do obserwacji ptaków)
• kompozycje kwiatowe w części śródmiejskiej, 

które mijam jadąc na rowerze

Kultura, historia
• historia i obecność domków fińskich  

(w 1945 były one częścią większego założe-
nia – osiedle dolny, górny [obecnie Jazdów] 
Ujazdów i właśnie Pole Mokotowskie); dzie-
dzictwo architektury fińskiej / drewnianej/ 
Kapuściński

Knajpki
• bar Lolek – organizacja, ogródek, koncepcja 

zieleni, leżaki, oferta gastronomiczna
• pub Lolek

Inne
• to, że nie ma tramwajów
• ogród jordanowski (dobre boiska, ale niedo-

inwestowane budynki)
• chwalę firmę sprzątającą i ogrodniczą

CO DO ZMIANY

Uwagi ogólne 
• Ograniczyć fragmentację i zabieranie kawał-

ków Pola
• Bardzo kochamy Pole Mokotowskie

Czystość i porządek
• Proszę, aby Dzień Ziemi sprzątał po sobie  

– okazja już w niedzielę!
• Proszę więcej koszy na śmieci w pobliżu tere-

nu prywatnego (przy Rostafińskich) – jest tam 
grillowisko i góra śmieci; potrzebna jest też 
toaleta koniecznie

• Zapewnić usuwanie śmieci stosownie do 
liczby osób w tygodniu

• Szkło przy skarpie posprzątać

Zieleń i przyroda
• Chronić drzewa owocowe
• Nie wycinać drzewek owocowych przy dzikim 

zakątku: są cudowne i oddzielają od samo-
chodów

• Zachować charakter swobodnego parku z nie 
koniecznie przesadnie wymuskaną zielenią

• Dosadzić drzewa iglaste
• (Zachować) drzewa „do włażenia”

Strefy brzegowe 
• Więcej drzew (nasadzeń) od strony ulic
• Odcięcie spalin z Wawelskiej – tunel lub panele
• Proponuję położyć większy nacisk na kwe-

stię ciszy – otoczenie parku niską zabudową 
oraz ścisłą (pozwoliłoby – paradoksalnie – na 
poszerzenie strefy parkowej, w której pano-
wałaby cisza i intymność). Na obrzeżach parku 
spędzanie wolnego czasu jest dziś niemożliwe 
i niebezpieczne ze względu na ruch samocho-
dowy. Pewnym (gorszym) rozwiązaniem są 
zielone pagórki, które mogłyby otaczać park

Staw i woda
• Do zmiany: Pond with concrete bottom (tłum. 

staw z betonowym dnem)
• Usunąć beton z „jeziora”, posadzić rośliny, po-

większyć wyspę i obsadzić roślinami dla ptaków

Zdjęcia makiety z opiniami użytkowników (czerwony – czego użytkownicy nie lubią, zielony – co użytkowniom się podoba) 
podczas warsztatów – teren „dzikiego zakątka” oraz polany przy Rostafińskich

Wnioski z punktu konsultacyjnego i makiety
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 Komunikacja
Strefy wejścia
• Do zmiany: brama wejściowa: Rondo Jazdy 

Polskiej
• Brak rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych 

dla głównych wejść na teren Pól Mokotowskich
• Tereny przy głównych węzłach komunikacyj-

nych (wyjścia z metra, główne skrzyżowania) 
powinny być bardziej wyeksponowane, doin-
westowane i posiadać funkcje zachęcające do 
posiadania z funkcji rekreacyjnych w centrum 
miasta; dodatkowe funkcje zapewnią brakują-
ce potrzeby

• Do zmiany: dzikie wejścia do parku od strony 
giełdy komputerowej (od Batorego) i stadio-
nu Syrenki

• Uczytelnienie strefy wejścia do parku od stro-
ny metra Pole Mokotowskie;

• Nie lubię tego, że na Pole nie da się czytelnie wejść
• Do zmiany: oświetlenie na ścieżce od Boboli 

i wzdłuż Rostafińskich 
• Uporządkowanie dojść na Pole (teraz śmiet-

nik np. przy Skrze), uczytelnienie granic (teraz 
rozmywają się)

• Ciekawsze zagospodarowanie pustego i za-
niedbanego skweru przy wejściu od Batorego

Przejścia przez ulice
• Do zmiany: przejście od ulicy Biały Kamień do 

parku albo gondole (kładka)
• Zlikwidować kładkę przez al. Niepodległości, zro-

bić przejście przez jezdnię z sygnalizacją świetlną
• Do zmiany: skrzyżowanie przy GUS  

– utrudnione dojście do strony GUS
• Do zmiany: kładka (przy Bibliotece Narodo-

wej): dopust boży 
• Do zmiany: Przejście koło GUS niedostoso-

wane dla osób niepełnosprawnych, wózków, 
rowerzystów

Ścieżki piesze
• Wyprostowanie labiryntu ścieżek
• Nie znoszę na Polu: krzywych betonowych ale-

jek z powybrzuszanymi fragmentami, chodni-
ka od strony Biblioteki do al. Niepodległości

• Frezowanie

• (Wprowadzić) Kolorowy asfalt i znaki na asfalcie
• Niektóre ścieżki są nieutwardzone, przez co 

zabłocone i trudne do przejścia przez wiele 
miesięcy

• Do zmiany: ścieżki od metra Pole Mokotowskie
• Dokończyć remont alejek pomiędzy stawem 

a al. Niepodległości (na rolkach nie można 
wjechać na kładkę)

• Do zmiany: bruk nie do chodzenia! przy fon-
tannie i przy bibliotece ludzie wydeptują ścież-
ki obok ścieżek (na trawniku) – proszę zmienić!

• Do zmiany: dojście do fontanny (i placu 
zabaw) – bruk nie pozwala podjechać z wóz-
kiem, rowerkiem jeździmy naokoło

• Proponuję rozwiązanie budowy ścieżek o robo-
czej nazwie „dróg rekreacyjnych” – tutaj rodzi się 
problem opracowania specyficznego oznako-
wania; dobrym pomysłem wydaje się konstruk-
cyjne oddzielenie trasy rekreacyjnej od pobli-
skiego terenu. W szczególności mam tu na myśli 
prowadzenie drogi w płytszym lub głębszym 
wykopie, co stworzy możliwość przerzucania 
ruchu pieszych kładkami nad wykopem

• Do zmiany: powiększające się przedepty
• Dużo przejść dla pieszych od działek

Rowery
• Wokół jeziorka ścieżka rowerowa nie jest 

odizolowana od pieszej, wywołując kolizje 
w węższych miejscach

• Budowa wydzielonej ścieżki rowerowej 
między ulicą Rostafińskich/ wejście od Bobo-
li a główną ścieżką rowerową nad stawem, 
a najlepiej dalej – do kładki nad Wawelską 
(trakt rowerowy pn-pd)

• Wymiana nawierzchni ścieżek rowerowych 
z kostkowej na asfaltową, która jest wygodniejsza

• Budowa wydzielonej, szerokiej ścieżki rowero-
wej łączącej wejście przy Banacha i Rondo Jazdy 
Polskiej przez kładkę nad Aleją Niepodległości 
(wzdłuż istniejącego traktu pieszo-rowerowego)

• Budowa drugiej ścieżki asfaltowej na prze-
dłużeniu ulicy Rokitnickiej (od Biblioteki do 
stawu) do jazdy na rowerach (reaktywowanie 
alei Piłsudskiego!) i rolkach, oświetlenie ścież-
ki z kolektorami słonecznymi

Zdjęcia makiety z opiniami użytkowników (czerwony – czego użytkownicy nie lubią, zielony – co użytkowniom się podoba) 
podczas warsztatów – teren przy fontannie oraz otoczenie pomnika Jazdy Polskiej

Wnioski z punktu konsultacyjnego i makiety



142

Z
A

Ł
Ą

C
Z

N
IK

I

• Do zmiany: Urywające się ścieżki rowerowe 
koło GUS

• Ucywilizować ruch rowerowy – rower to nie 
wróg, ale rowerzysta często tak

• Drogi rowerowe nie poprawią bezpieczeństwa; 
budowa takich dróg przez Pole jest równoznacz-
na z dzieleniem Pola bytem o charakterze jezdni

• Do zmiany: trasy dla rowerów i przestrzega-
nie przepisów

Parkingi
• Do zmiany: samochody na Rokitnickiej, wjazd 

od Rostafińskich przy Boboli i od Biały Kamień
• Zlikwidować parking przy wejściu od Batorego
• Nie wydawać zgody na parking Politechniki 

Warszawskiej (Instytut Chemii) i metra (postój 
techniczny)

• Likwidacja możliwości parkowania na ulicy 
Rokitnickiej (na całej długości), w zamian za 
wytyczenie deptaku dla pieszych i np. ścieżki 
do jazdy na rolkach

• Ograniczyć tendencję do likwidacji parkingów 
(jak nie Rokitnicka, to Ondraszka lub na od-
wrót, a nie obie ulice wyłączone z parkowania)

• W tygodniu mieszkańcy nie powinni być 
objęci strefą płatnego parkowania (bo chorzy, 
starsi ludzie, rodzice z większą liczbą dzieci)

• Uporządkować parkowanie przy Rostafińskich
• Zmniejszenie ruchu samochodowego
• Zakaz parkowania wszędzie, likwidacja parkingów
• Pawilony (przy ulicy Batorego) wyburzyć, 

może być parking

 Funkcje
Place zabaw 
• Organizować eventy tematyczne dla dzieci
• Do zmiany: zbyt małe przeszkody dla malusz-

ków, pstrokate kolory, nudne przyrządy;
• Wprowadzić wodę do zabawy dla dzieci 

(wodny plac zabaw: piach, tamy, pokrętła, 
sikawki, pluskawisko, rynna z wodą, potoczek 
do moczenia nóg)

• Place zabaw słabe w porównaniu z innymi 
placami w Warszawie – mało estetyczne, 
raczej dla młodszych, nie ma nic dla dzieci 
w wieku 7–13

• Na placu zabaw (posadzić) drzewo na środku, by 
zacieniało latem, a jesienią przepuszczało słońce

• Więcej placów zabaw lub rozbudować  
stary plac

• Do zmiany: przestarzały, nieocieniony  
plac zabaw

• Do zmiany: plac zabaw w pobliżu kasztanow-
ca, naprzeciwko terenów po bazie MPO

• Likwidacja placu zabaw przy ścieżce Kapu-
ścińskiego, ale zrobić teren zabaw na sawan-
nie przy autystach

• Place zabaw mają nieciekawe wyposażenie, 
ale to że są, jest ok

• Remont placu zabaw, by starsze dzieci też 
mogły się dobrze bawić

• Do zmiany: Place zabaw dla dzieci, siłownie

Nawiązania historyczne
• Domki fińskie: Uwypuklenie ścieżki Kapuściń-

skiego, włączenie pozostających domków 
fińskich; wyremontowanie ich i przeznaczenie 
na działania społeczne, kulturalne, eduka-
cyjne, artystyczne, sportowe, rekreacyjne; 
utworzenie warszawskiego szlaku architek-
tury drewnianej: osiedle Jazdów, Pole Moko-
towskie, osiedla Przyjaźni i inne

• historia – pawilon wystawowy  
z pamiątkami lotniczymi, zdjęcia,  
eksponaty, spotkania z pilotami, filmy histo-
ryczne lotnicze, wystawy zdjęć lotniczych

Sport i rekreacja
• Brak skateparku – obecna rampa nawet nie 

przypomina niczego, co ma związek z rampą, 
coś fajnego jest np. w Piasecznie

• Brak boisk do uprawniania sportów dla osób 
dorosłych

• Wizualnie nie podoba mi się siłownia plenerowa
• Budowa niskiego stadionu do jazdy na rol-

kach i wrotkach na niezagospo-darowanym 
terenie po dawnym MPO lub stadion Syrenki 
(jest taki projekt w Krakowie ST Cracovia)

Pawilony parkowe, gastronomia i pokrewne
• (Wprowadzić) punkty propagowania zdrowe-

go stylu życia / rekreacji / pawilony parkowe 

Zdjęcia makiety z opiniami użytkowników (czerwony – czego użytkownicy nie lubią, zielony – co użytkowniom się podoba) 
podczas warsztatów – teren przy Bibliotece Narodowej oraz teren po MPO

Wnioski z punktu konsultacyjnego i makiety
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(ekologiczne), punkt integrujący różne grupy 
społeczne, osoby starsze, dzieci, młodzież, 
studentów, pracowników biur, turystów, spa-
cerowiczów

• Zmienić budynek przy jeziorku, np. w kawiar-
nię / bar ze zdrowym jedzeniem, dodać leżaki

• Brak mini zoo i budki z lodami;
• Do zmiany: puby – ich otoczenie (bałagan),  

są z poprzedniej epoki
• Ograniczyć głośną muzykę latem z ogródków 

gastronomicznych
• Zobowiązać właścicieli lokali gastronomicz-

nych do ograniczenia hałasu w godzinach 
nocnych (osobny problem to hałas wywoły-
wany przez wracających z biesiadowania)

Toalety 
• Słaba infrastruktura, jeśli chodzi o toalety
• Za mało toalet w wielu miejscach
• Miejsca do siedzenia
• (Ustawić) ławki z oparciem 

Źródełka wodne
• Trzeba także wybudować studnię oligoceńską, 

by osoby, które przyszły bez wody, a chce im się 
pić mogły pójść do takiej studni, także bezdom-
ni mogą przyjść by się napić. Krany zimą byłyby 
przenoszone do budynku

Pies na Polu
• Pieski wszędzie, ale sprzątać po nich
• Psy na teren po MPO, na tyłach Biblioteki 

Narodowej
• Psy – odgrodzenie od strony Rostafińskich

Imprezy
• Nie organizować na Polu dużych imprez bo 

niszczona jest zieleń, brak parkingów, hałas
• Likwidacja imprez – hałas
• zbyt głośne imprezy, koncerty rockowe, rapo-

we itd., w domu słyszę wulgarną  
muzykę do późna w nocy, np. juwenalia

Merlin
• Merlin – do likwidacji lub zupełnego  prze-

kształcenia (zmiana estetyki: bryły, ogródka)

Sawanna
• Ten teren powinien być dostępny dla wszyst-

kich, także dla osób z psami swobodnie biega-
jącymi – proszę im tego nie zabraniać, tu bawią 
się całe rodziny z dziećmi i psami bez smyczy

Teren po MPO
• Do zmiany: łysa polana w miejscu po MPO
• Zachować azyl zwierzęcy przy Bibliotece Na-

rodowej – super sprawa
• teren po MPO bez drzew może służyć jako 

lotnisko dla zdalnie sterowanych modeli lata-
jących (wymagane uzgodnienie z PAZP i ULC)

• Do zmiany: teren po MPO – zieleń, drzewa od 
Biblioteki (wentylacja)

Rejon ul. Waryńskiego („strefa studencka”): 
• Do zmiany: fontanna i okolice: zbyt uregulo-

wana, „zamknięta” przestrzeń
• Zlikwidować Orlen przy GUS
• (Postawić) samolot przy pomniku lotników
• Brak kawiarni na wschodniej części – tylko 

stacja benzynowa

Skra
• Odnowić teren klubu, zagospodarować na 

potrzeby sportu, uruchomić baseny
• Rewitalizacja basenu
• Do zmiany: nieczynna Skra
• Do zmiany: stadion i baseny Skra
• Likwidacja prowizorki wokół i na Skrze
• Sprzątnąć teren Skry
• Przywrócić baseny zdewastowane (czy ktoś 

zostanie ukarany za ich zniszczenie)

Inne
• ul. Banacha – zwężenie do 2 pasów ruchu
• Wyższa Szkoła Infrastruktury i Zarządzania  

do likwidacji
• Plac przed Biblioteką Narodową do reorgani-

zacji (plus nowe stojaki rowerowe  
– ale ma potencjał)

Zdjęcia makiety z opiniami użytkowników (czerwony – czego użytkownicy nie lubią, zielony – co użytkowniom się podoba) 
podczas warsztatów – wejście przy restauracji Jeff’s oraz wejście od stacji metra Pole Mokotowskie

Wnioski z punktu konsultacyjnego i makiety
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Szkice warsztatowe
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Szkice warsztatowe
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Warsztatowe schematy dotyczące stref swobodnego przebywania psów
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Bibliografia i spis ilustracji

SPIS ILUSTRACJI
Okładka: MAU
Ilustracja na str. 2-3: zdjęcie z lotu ptaka – www.google.pl/
intl/pl/earth
Ilustracja na str. 4-5: zdjęcie parku – Centrum Komunikacji 
Społecznej; identyfikacja konsultacji społecznych – Centrum 
Komunikacji Społecznej
Ilustracje na str. 7: infografika – MAU
Ilustracje na str. 8: ortofotomapy historyczne – www.mapa.
um.warszawa.pl
Ilustracje na str. 9: kolumna pierwsza od lewej: Lotnisko Mo-
kotowskie – https://goo.gl/ZZI7RW; Tor Wyścigowy – https://
goo.gl/ncVhMa; Lotnisko Mokotowskie – www.seiren.pl; 
kolumna druga od lewej: http://biblioteka.warszawa1939.
pl; dzielnica Piłsudskiego – http://polemokotowskie.pl; 
domek fiński – http://static.panoramio.com/photos/origi-
nal/93676910.jpg; kolumna druga od prawej: szkic rozmiesz-
czenia domków fińskich – http://www.kolejkamarecka.pun.
pl/; zaplecze odbudowy stolicy – fotopolska.eu; kolumna 
pierwsza od prawej: tereny zaplecza śmieciarek MPO – war-
szawa.wyborcza.pl, rok 1993
Ilustracja na str. 10: schemat rodzajów biotopów – MAU
Ilustracje na str. 11: zdjęcia zieleni – fot. Piotr Sikorski; zdjęcia 
ptaków: fot. Stanisław Łubieński (dzikaochota.wordpress.
com)
Ilustracja na str. 12: rysunek miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Pola Mokotowskiego – DAWOS sp. 
z o.o.
Ilustracje na str. 13: na górze: fragment rysunku Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Warszawy – Miejska Pracownia Planowania Przestrzenne-
go i Strategii Rozwoju; na dole: schemat powiązań przestrze-
ni publicznych – Dawos sp. z o.o.
Ilustracje na str. 14: mapa informacyjna Pola Mokotowskiego 
– MAU, podkład: ortofotomapa – www.mapa.um.warszawa.
pl
Ilustracje na str. 15: po lewej na górze: zdjęcie z lotu ptaka 
– www.google.pl/intl/pl/earth; po prawej na górze: zdjęcia 
stanu istniejącego parku – MAU; po lewej na dole: zdjęcia 
stanu istniejącego – fot. Joanna Stefańska i Anna Wieczorek; 
po prawej na dole: zdjęcie lotnicze – Urząd m. st. Warszawy
Ilustracja na str. 16: schemat krajobrazowy – Maja Skibińska
Ilustracje na str. 17: pierwsza kolumna od lewej: zdjęcia 
parku – Centrum Konsultacji Społecznych; druga kolumna od 
lewej: szkic sytuacyjny S. Bolka z 1973 roku i Stanisław Bolek 
– http://warszawa.fotopolska.eu/;
Ilustracje na str. 18-19: diagramy uwarunkowań administra-
cyjnych, organizacyjnych i lokalizacji – MAU
Ilustracje na str. 20: po lewej na górze: widok na al. Niepod-
ległości – fot. Maja Skibińska; po lewej na dole: Biblioteka 
Narodowa – fot. Marcin Białek, CC by, https://commons.
wikimedia.org/wiki/National_Library_in_Warsaw#/media/
File:Warszawa-Biblioteka_Narodowa.jpg; na środku: zdjęcie 
z lotu ptaka – www.google.pl/intl/pl/earth; po prawej na 
górze: praca konkursowa na kampus centralny Politechniki 
Warszawskiej – 22 architekci  

Sp. z o.o.; po prawej na dole – szkic warsztatowy otoczenia 
Biblioteki Narodowej – MAU
Ilustracje na str. 21: po prawej na dole: spis opinii przesy-
łanych na adres konsultacje@um.warszawa.pl lub zostały 
zamieszczone na forum na stronie www.konsultacje.um.war-
szawa.pl; pozostałe zdjęcia: z II etapu konsultacji – Fundacja 
„Stocznia”
Ilustracje na str. 23: mapy opracowane w I etapie konsultacji 
przez Joannę Stefańską i Annę Wieczorek
Ilustracja na str. 24-25: zdjęcie z przebiegu warsztatów – fot. 
Maciek Jaźwiecki
Ilustracje na str. 26: grafika i harmonogram warsztatów – 
MAU; 
Ilustracje na str. 27: zdjęcia z prac przygotowawczych zespołu 
projektowego – MAU
Ilustracje na str. 29: zdjęcia z przebiegu warsztatów: druga 
kolumna od lewej pierwsze zdjęcie – fot. Maciek Jaźwiecki; 
trzecia i czwarta kolumna – fot. Ewelina Lach; pozostałe 
zdjęcia – MAU
Ilustracje na str. 30: zdjęcia z przebiegu warsztatów – fot. 
Maciek Jaźwiecki
Ilustracje na str. 31: zdjęcia z przebiegu warsztatów: pierw-
sza, druga i trzecia kolumna od lewej – fot. Mateusz Jaźwiec-
ki; czwarta kolumna – fot. Maciek Jaźwiecki
Ilustracje na str. 32: zdjęcia z przebiegu warsztatów: pierwsza 
kolumna na środku i na dole – fot. Maciek Jaźwiecki; druga 
kolumna na środku i na dole – fot. Mateusz Jaźwiecki; trzecia 
kolumna – fot. Marek Jezierski; pozostałe zdjęcia – MAU
Ilustracje na str. 33: zdjęcia z przebiegu warsztatów – fot. 
Rafał Motyl
Ilustracja na str. 34-35: zdjęcie makiety – fot. Maciek Jaźwiec-
ki
Ilustracje na str. 36: klasyfikacja zieleni – opracowanie 
MAU przy użyciu zdjęć: T5 – http://www.radiodienst.pl/
en_US/die-frauen-des-polnischen-papstes/; http://www.
sosrodzice.pl/miejsce/pub-lolek-warszawa/;  T4 – http://
www.garnek.pl/pawel/2887921/pole-mokotowskie-par-
k-im; http://zom.waw.pl/parki/galeria ; T3 – fot. Joanna 
Stefańska i Anna Wieczorek; http://www.wiadomosci24.pl/
artykul/dzien_ziemi_w_warszawie_wyklad_na_swiezym_po-
wietrzu_194317.html; T2 – fot. Joanna Stefańska i Anna 
Wieczorek ; http://zielona.um.warszawa.pl/tereny-zielone/
parki/pole-mokotowskie; T1 – http://warszawa.wyborcza.pl/
warszawa/1,34889,6596491,Na_Polu_Mokotowskim_wybu-
duja_osiedle_.html; fot. Piotr Sikorski
Ilustracje na str. 37: fragmenty prezentacji warsztatowej  
– MAU
Ilustracje na str. 38: zdjęcia warsztatowe: na górze i na środku 
– MAU, na dole – fot. Maciek Jaźwiecki
Ilustracje na str. 39: na górze: zdjęcie folii warsztatowej  
– MAU; na dole: schemat przyrodniczy – prof. M. Luniak
Ilustracje na str. 40: na górze: schemat EEC 2015– prezen-
tacja warsztatowa, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie 
– http://cyclingchallenge.eu/pl/home; na dole: Pole Moko-
towskie – Veturilo – prezentacja warsztatowa, Zarząd Dróg 
Miejskich w Warszawie

Ilustracje na str. 41: zdjęcia folii warsztatowych – MAU
Ilustracje na str. 42: na górze: rozwiązanie ciągów rowero-
wych, Central Park – http://www.ehmanyc.org/bike-cen-
tral-park.html; na dole: rozwiązanie ciągów rowerowych, 
Vondelpark – https://goo.gl/Q86e3a
Ilustracje na str. 43: na górze: rozwiązanie separacji ruchu 
rowerowego i pieszego – BoH, CC, https://commons.wiki-
media.org/wiki/File:Amstelveenseweg_tegenover_4.JPG; na 
środku: rozwiązanie separacji ruchu rowerowego i pieszego 
– http://www.rvanhetg.dds.nl/vondel.htm; na dole: podnie-
sienie tarczy skrzyżowania – https://www.utrecht.nl/fiets/
fietsnieuws
Ilustracje na str. 44: schematy intensywności użytkowania 
parku – MAU – na podstawie danych zebranych podczas 
I etapu konsultacji społecznych, Joanna Stefańska i Anna 
Wieczorek
Ilustracje na str. 45: zdjęcia folii warsztatowych – MAU
Ilustracje na str. 46: na górze: inspiracja, funkcja rekreacyj-
na – http://goo.gl/UpZd0j; na środku: inspiracja – funkcja 
rekreacyjna nad wodą – http://goo.gl/HFqOuy; na dole: 
drewniany domek na drzewie – http://www.thebrickssi.com/
wp-content/uploads/2013/07/IMG_0565.jpg
Ilustracje na str. 47: na górze i na środku: Neptune Park: Sara-
toga Springs, Utah; Imagination Playground: Manhattan, New 
York – http://www.earlychildhoodeducationzone.com/best-
-playgrounds-in-america/; na dole: tor przeszkód – http://
www.larslaj.pl/produkt/beczka/429
Ilustracje na str. 48: na górze: schemat stref swobodnego 
przebywania psów – MAU; 
Ilustracje na str. 49: od lewej: zdjęcie psów w parku – fot. Jo-
anna Stefańska i Anna Wieczorek; edukacyjna akcja społecz-
na – fot. M. Kata, „pakiet psi”– http://goo.gl/ueLpwD; znak 
poziomy https://thumbs6.dreamstime.com/t/dog-off-leash-
-sign-tarmac-48364862.jpg
Ilustracje na str. 50: przykładowe zdjęcia z Central Par-
ku: na górze: https://ephemeralnewyork.files.wordpress.
com/2015/01/centralparkgreatlawn1970s.jpg; na środku i na 
dole: trening http://www.palemale.com/grladaoct220.html
Ilustracje na str. 51: zdjęcia z imprez odbywających się 
na Polu Mokotowskim: po lewej na górze: Piknik polo-
wy – http://www.militarni.pl/; po lewej na środku: Mię-
dzynarodowy Dzień Jogi – http://voyagesmes.blogspot.
com/2015/06/dzien-jogi-w-polsce.html; po lewej na dole: 
trening – http://ofsajd.onet.pl/all-in-for-mygirls-2103-w-
-tym-roku-bedzie-jeszcze-lepiej/xv9zh; po prawej na górze: 
Dog Chow – http://pieskiesprawy.pl/czas-wolny-z-psem/
final-dog-chow-disc-cup-w-warszawie/; po prawej na środku: 
bieg w parku – http://festiwalbiegow.pl/album/jeffs-bana-
na-run-w-warszawie-24102015#.V2lbHuuLTcs; po prawej na 
dole: kino letnie – http://metrowarszawa.gazeta.pl/metro-
warszawa/1,141637,18293647,Kino_letnie_Warszawa__czy-
li_100_lezakow_i_ekran_na.html
Ilustracje na str. 52: na górze: tereny przeznaczone pod 
organizacje imprez określone w mpzp – MAU na podkładzie 
Dawos Sp. z o.o.; na dole: schemat warsztatowy z bloku „Im-
prezy na Polu” – MAU

Ilustracja na str. 53: tabela z rodzajem imprez – MAU
Ilustracja na str. 54: schemat lotniczy – MAU
Ilustracja na str. 56-57: wizualizacja – MAU
Ilustracja na str. 58: rysunek Master Planu – MAU
Ilustracja na str. 59: wizualizacja – MAU
Ilustracja na str. 60: schemat funkcjonalny – MAU
Ilustracja na str. 61: schemat zieleni – MAU
Ilustracja na str. 62: schemat układu komunikacyjnego – MAU
Ilustracja na str. 63: schemat przestrzeni publicznych – MAU
Ilustracja na str. 64-65: przekroje urbanistyczne wnętrz par-
kowych – MAU
Ilustracja na str. 66-67: wizualizacja – MAU 
Ilustracje na str. 68: wytyczne krajobrazowe – kompozycyjne 
– fot. Maja Skibińska
Ilustracje na str. 69: wytyczne krajobrazowe – przyroda – na 
dole po lewej i na środku – fot. Maja Skibińska; na górze na 
środku: http://www.sztuka-architektury.pl/index.php?ID_
PAGE=36435; na górze po prawej: http://www.baseland.
fr/en/entertainment-parks/eana; na dole po prawej – fot. 
Martyna Cziszewska
Ilustracje na str. 70: wytyczne krajobrazowe – przyroda – fot. 
Maja Skibińska; wytyczne krajobrazowe – społeczne: pierw-
sza kolumna od prawej: http://cojestgrane24.wyborcza.pl/
cjg24/Warszawa/1,45,241822,Otwarcie-Ogrodu-Powszech-
nego.html; http://sdk.waw.pl/pracownie/rodzinne/wspolny-
-ogrod; http://miastowspolnasprawa.tumblr.com/; http://
dzialam-zmieniam.pl/ogrody-spoleczne-a-moze-w-sanoku/; 
druga kolumna od prawej – fot. Maja Skibińska
Ilustracje na str. 71: wytyczne krajobrazowe – symbolika 
– fot. Maja Skibińska; wytyczne krajobrazowe – estetyka 
i funkcjonalność: Ścieżka Kapuścińskiego – http://magdalena-
bodnari.blogspot.com/2015/08/warszawa-sciezka-kapuscin-
skiego-na.html; pozostałe zdjęcia – fot. Maja Skibińska
Ilustracje na str. 72: wytyczne krajobrazowe – estetyka 
i funkcjonalność: pierwsza kolumna od lewej: https://
rioranchowaterwisegarden.wordpress.com/grape-ar-
bor/; https://pl.pinterest.com/pin/98938523038488324/; 
druga kolumna od lewej: https://pl.pinterest.com/
pin/11892386492900381/?from_navigate=true; fot. A. Wik-
torko; pierwsza kolumna od prawej – fot. Maja Skibińska
Ilustracje na str. 73-74: wizualizacje i zdjęcia stanu istniejące-
go – MAU
Ilustracje na str. 75: propozycje rozwiązania stref brzego-
wych, wizualizacje i zdjęcia: na dole na środku – http://goo.
gl/yB8URa; pozostałe – MAU
Ilustracje na str. 76-80: szkice, wizualizacje i zdjęcia stanu 
istniejącego – MAU
Ilustracje na str. 81: inspiracje pawilonu parkowego: 
pierwsza kolumna: http://goo.gl/QE3UrF; http://goo.gl/
TJl6kD; Rafał Klos, http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cj-
g24/1,13,19323781,0,Miejsca-przyjazne-dzieciom-w-Warsza-
wie--Tam-warto-.html; druga kolumna: http://www.imamu-
seum.org/visit/the-park; Murray Fredericks, http://www.
akademiasztuki.org/Lewitujaca-willa; http://architizer.com/
projects/cafe-birgitta/; trzecia kolumna: http://budynkipod-
ziemne.pl/pl/artykul/11_wzorce; http://stephanverkuijlen.
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blogspot.com/; http://www.sztuka-architektury.pl/na_fasa-
dzie.php5?show=578
Ilustracje na str. 82:inspiracje zielonego torowiska: po lewej 
na górze –  Hendrikje Schreiter, http://goo.gl/5Uh9HG ; po 
prawej na górze: https://goo.gl/Hn67c2; pierwsza kolumna: 
https://fototramwaj.wordpress.com/2012/02/26/z-wizyta-w-
-gopie/; druga kolumna: http://inhabitat.com/europes-grass-
-lined-green-railways-good-urban-design/; https://goo.gl/
SVx2WL; trzecia kolumna: http://goo.gl/ZELjQu
Ilustracje na str. 83: na górze – wizualizacja i zdjęcie stanu 
istniejącego – MAU; na dole po lewej: ścieżka rowerowa – 
http://goo.gl/cIkuZf; na dole po prawej: stacja Veturilo  
– http://kurierpoludniowy.pl/img/art_11335.jpg
Ilustracja na str. 84-85: schematy przebiegu ścieżek rowero-
wych – MAU
Ilustracja na str. 86-87: schematy alternatywnego przebiegu 
ścieżek rowerowych – MAU
Ilustracje na str. 88: szkice wejścia od restauracji Jeff’s – MAU
Ilustracje na str. 89: wizualizacje i zdjęcie stanu istniejącego 
– MAU
Ilustracje na str. 90: wizualizacje – MAU; po prawej na górze: 
przykład ronda dla rowerów, Lejda – https://goo.gl/23v4IQ; 
po prawej na dole: mineralna nawierzchnia wodoprzepusz-
czalna – na dole: www.terraway.plIlustracje na str. 91: wizu-
alizacja i zdjęcie stanu istniejącego – MAU
Ilustracja na str. 92: po lewej: wizualizacja – MAU; po prawej: 
inspiracje czytelni na świeżym powietrzu: na górze – http://
www.green-design-blog.com.pl/kreatywna-altana-ogrodo-
wa/; na środku: http://www.architekturakrajobrazu.info/
ogrody-i-parki/44-ogrody-wiata/2106-qinhuangdao-red-rib-
bon-park; na dole: http://goo.gl/rr3VPk
Ilustracje na str. 93: pierwsza kolumna od lewej: inspiracje 
czytelni na świeżym powietrzu: https://pl.pinterest.com/
pin/361906520029725921/; http://www.architekturakra-
jobrazu.info/ogrody-i-parki/44-ogrody-wiata/2106-qinhu-
angdao-red-ribbon-park; http://www.magdallenamagazine.
pl/2016/05/czytaj-w-plenerze_27.html; druga kolumna 
od lewej: przykłady nasadzeń na terenie po MPO: druga 
kolumna od lewej: http://www.greenspiration.pl/laka-kwiet-
na/; Eigenes Werk, https://commons.wikimedia.org/wiki/
Sorbus_aucuparia#/media/File:Werne-12-07-08_126a.jpg; 
http://goo.gl/wAlCxi; druga kolumna od prawej: http://goo.
gl/Gb5r23; www.west8.nl/projects/governors_island_pha-
se_1_park_and_public_space/?s=n; Andrew Butko, CC by 
– https://commons.wikimedia.org/wiki/Sorbus_aucuparia#/
media/File:Sorbus_aucuparia_in_Donetsk_4.jpg; wizualiza-
cje: pierwsza kolumna od prawej: – MAU
Ilustracje na str. 94: inspiracje – elementy placów zabaw: 
pierwsza kolumna od lewej: samolot – http://www.api-play.
org/eibe-takes-flight; wieża – https://goo.gl/lHE96b; drew-
niana zabawka – Richter Spielgeräte GMBH, http://www.
richter-spielgeraete.de/pdf-catalogs.html; druga kolumna 
od lewej: zabawka linowa – http://www.playcite.eu/pl/
produkty/place-zabaw/tay-play/tay-play-active-6000-s-5; 
motyw statku – http://goo.gl/o6Nhn7; motyw łodzi – fot. S. 
Godlewski; pierwsza kolumna od prawej: drewniana zabawka 

– http://www.play-scapes.com/play-design/contemporary-
-design/ships-slides-and-snails-richter-spielgerate/
Ilustracje na str. 95: pierwsza kolumna od lewej, rabaty 
ziołowe: http://www.sadowniczy.pl/product-pol-36204-Szal-
wia-lekarska-Salvia-officinalis.html; http://www.future-
gardens.pl/mieta-pieprzowa-mentha.html; http://www.
wymarzonyogrod.pl/zakladanie-ogrodu/ogrodek-ziolowy/zio-
la-w-ogrodzie-lubczyk-ogrodowy-uprawa-lubczyka-w-ogro-
dzie,136_2612.html; zabawki nieformalne: druga kolumna od 
lewej: http://www.kidsinprague.com/post/sacre-coeur-play-
ground-prague-5/; https://www.pinterest.com; http://land-
scapevoice.com/wavefield/; pierwsza kolumna od prawej: 
https://www.pinterest.com/pin/3025924722026354/; http://
goo.gl/DQcdc3
Ilustracje na str. 96: drewniane elementy placów zabaw: 
pierwsza kolumna o lewej: https://www.royalparks.org.uk/
parks/hyde-park/things-to-see-and-do/sports-and-leisure/
hyde-park-playground; https://www.pinterest.com; https://
www.flickr.com/photos/buechners/4669861229; druga 
kolumna od lewej: http://www.ilex-paysages.com/en/2623/
achievements/parc-du-vallon-la-duchere-69/; https://pl.pin-
terest.com/pin/344736546449006052/; http://creativeplay.
ie/clerihan-playground/; druga kolumna od prawej: http://
goo.gl/nJ5uqs; http://www.thebrickssi.com/wp-content/
uploads/2013/07/IMG_0565.jpg; http://www.earthsca-
peplay.ca/project/robinia-playground/; elementy edukacji 
przyrodniczej: pierwsza kolumna od prawej: http://projek-
towanieizakadanieogrodw.blogspot.com/2013/04/natural-
ne-materiay.html; http://www.grit.com/farm-and-garden/
do-it-yourself/how-to-make-hugelkultur-raised-beds.aspx; 
fot. Maja Skibińska
Ilustracje na str. 97: inspiracje – elementy placów zabaw : 
pierwsza kolumna: elementy drewniane – http://sztuka-
-krajobrazu.pl/1839/artykul/korzysci-naturalnych-placow-
-zabaw; wysoka roślinność – https://www.pinterest.com/
pin/318066792412225678/; druga kolumna: drewniane 
elementy – fot. S. Godlewski; naturalne elementy – fot. Maja 
Skibińska; drewniane elementy – https://www.pinterest.
com/pin/1759287325837264/; po prawej na górze: labirynt 
jednościeżkowy – http://goo.gl/Kj3Dhg; elementy wodnego 
placu zabaw: druga kolumna od prawej: https://fr.pinterest.
com/pin/289567451022542291/; http://goo.gl/Wp8thU; 
pierwsza kolumna od prawej: http://goo.gl/krGXAL; http://
goo.gl/4kkiUc
Ilustracje na str. 98: elementy siłowni plenerowych: pierwsza 
kolumna od lewej: http://www.active-senior.pl/galeria_
menu.html; http://www.active-senior.pl/galeria_menu.html; 
https://sourceable.net/senior-playgrounds-and-universal-
-design/; druga kolumna: Richter Spielgeräte GMBH, http://
www.richter-spielgeraete.de/pdf-catalogs.html; http://www.
huffingtonpost.com/2015/06/04/playgrounds-for-senior-
s_n_7452270.html; http://www.playcite.eu/produkty/spor-
tove-ihriska-a-fitness/factory/stanovisko-1
Ilustracje na str. 99: wizualizacja i zdjęcie stanu istniejącego 
– MAU
Ilustracje na str. 100: po lewej na górze: nawierzchnia ścieżki 

biegowej – http://esporte.maisrevista.com.br/?cat=3; ścież-
ka biegowa – http://hanzavia.pl/; po prawej: wizualizacja 
lodowiska i zdjęcie stanu istniejącego – MAU
Ilustracje na str. 101: po lewej na górze: fun park – Fot. Arch.
BTProjekt, http://goo.gl/HAhhP2; pierwsza kolumna od 
lewej: fun park – http://www.veloprojekt.com/newave_port-
folio/warszawa-plac-zabaw-nad-wisla/; rampa – MAU; druga 
kolumna od lewej: fun park – http://greenspiration.pl/
olimpijski-plac-zabaw/; stół do ping-ponga – MAU; miej-
sca gier i odpoczynku: druga kolumna od prawej: http://
lazarz.pl/?id=2&nr=6984; https://goo.gl/C6Jhc2; http://
sztuka-krajobrazu.pl/1646/artykul/wyspa-w-nowym-yorku; 
pierwsza kolumna od prawej: E. Ridenour, http://serapdx.
com/2011/11/broken-urban-park-obryant-3/; http://goo.gl/
WZPZmR; http://goo.gl/5c8PJK
Ilustracje na str. 102: schematy stref swobodnego przebywa-
nia psów – MAU
Ilustracje na str. 103: po lewej na górze: wizualizacja – MAU; 
po lewej na dole: przykład rośliny odpowiedniej do oddzie-
lenia stref psich – http://midwestherbaria.org/portal/ima-
gelib/imgdetails.php?imgid=321335, CC by, fot. Sodininkas.
com; http://goo.gl/83XiIi; kolumna pierwsza od prawej: 
udogodnienia dla psów: https://goo.gl/3eJ4E0; https://goo.
gl/kDUJVu; http://www.landscapemagic.net/1/landscape/
ponds.asp?artID=15633
Ilustracje na str.104: inspiracje ogrodów społecznościo-
wych: po lewej na górze – https://delightfulchildrensbooks.
com/2011/05/30/gardening/; po lewej na dole – fot. Maja 
Skibińska; po prawej na górze – http://archirama.murator-
plus.pl/lifestyle/architektura-warszawy-co-dalej-z-osiedlem-
-jazdow-w-warszawie,70_2591.html#; po prawej na dole – 
http://sdk.waw.pl/pracownie/rodzinne/wspolny-ogrod
Ilustracje na str. 105: wizualizacja i zdjęcie stanu istniejącego 
– MAU
Ilustracje na str. 106:
Istniejące: MAU, Joanna Stefańska i Anna Wieczorek
Wytyczne ławki: http://www.mmcite.com/pl/produkty#!law-
ki-parkowe/vera; http://www.stylepark.com/db-images/
cms/mmcit/img/p291197_2200_1515-4.jpg; http://www.
jumat.pl/; http://www.mmcite.com/uploads/news_thumb_
fe/7dcd340d84f762eba80aa538b0c527f7/popup/06_d70l-
f6ee16e295f435a7474f7e7a94065.jpg; http://sztuka-krajo-
brazu.pl/1819/artykul/park-w-apeldoorn
Wytyczne siedziska nieformalne: https://pl.pinterest.com/
pin/477522366710063830/; https://pl.pinterest.com/
pin/270004940137599487/; http://twinsproject.pl/index.
php/galeria/;  http://nahamaku.com.pl/tag/hamak/page/3/; 
http://goo.gl/WZPZmR; http://goo.gl/5c8PJK;  https://pl.pin-
terest.com/pin/323555554456443474/
Ilustracje na str. 107:
Istniejące: MAU, Joanna Stefańska i Anna Wieczorek
Wytyczne słupki: http://www.jumat.pl/produkty/slupki-
-uliczne/slupek-practic-kod-0415/;  http://sklepznagar.pl/
slupek-zeliwny-warszawski-SYRENKA-typ-wspolczesny-H77; 
http://www.jumat.pl/produkty/slupki-uliczne/slupek-miasto-
-kod-0412/ 

Wytyczne infrastruktura rowerowa: http://www.mmcite.
com/pl#!stojaki-rowerowe/edgetyre; http://www.larslaj.pl/
produkt/stojak-rowerowy-practic/435; http://www.e-sto-
jakirowerowe.pl/media/djmediatools/cache/1-zdjecia-he-
ader/800x400-crop-90-stojak-street-rowerowy.jpg; http://
rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,34975,19401921,zbiorka-sie-
-udala-beda-dwie-stacje-rowerowe-w-rzeszowie.html; http://
biznesalert.pl/veturilko-wypozyczalnia-rowerow-dla-dzieci/
Ilustracje na str. 108:
Istniejące: MAU, Joanna Stefańska i Anna Wieczorek
Wytyczne kosze na śmieci: http://www.mmcite.com/pl/
produkty#!kosze-na-odpadki/prax; http://www.jumat.pl/
produkty/kosze-na-smieci/kosze-parkowe-efekt-kod-0251/; 
http://www.siuksliudeze.lt/siuksliadeze-ben-01/; https://goo.
gl/hmrtHa
Wytyczne dystrybutory na torebki na psie odchody: http://
goo.gl/o8rwlM; http://psipakiet.pl/; http://psipakiet.pl/blog/
jak-miasta-radza-sobie-ze-sprzataniem-po-czworonogach/
Wytyczne toalety: http://goo.gl/rOiium; https://pl.pinterest.
com/pin/75153887509783865/; https://pl.pinterest.com/
pin/298574650271856037/
Wytyczne źródełka miejskie: http://www.archiexpo.es/prod/
mmcite-1-as/product-63740-1532637.html; http://www.
metalcopolska.pl/produkty/poidelko-spring-f/; http://www.
supporttheroyalparks.org/visit_the_parks/kensington_gar-
dens/trumpet_drinking_fountain/photos/album/455#!pret-
tyPhoto; http://www.archiexpo.es/prod/benito/pro-
duct-57873-199141.html
Ilustracje na str. 109:
Miejsca do gier: http://lazarz.pl/aktfoto/6500/6984/05.jpg; 
http://www.dasag.pl/oferta/szachy,51; http://www.asport.
pl/p/31574,363/stol-do-ping-ponga--do-uzytku-rekreacyjne-
go-park-cornilleau/
Grille stacjonarne: http://www.metalcopolska.pl/; http://
www.metalcopolska.pl/produkty/grill-parkowy-b-bq/; fot. 
Maja Skibińska
Stoliki piknikowe: http://www.larslaj.pl/produkt/lawostol-
-kwadratowy-ocynkowana-stal/375; http://www.mmcite.
com/pl#!stoly/vera-solo
Ilustracje na str. 110: oznakowanie w parku: druga kolum-
na od lewej na środku – http://www.centralparknyc.org/ 
;trzecia kolumna od lewej na środku – http://goo.gl/qnbZSO; 
trzecia kolumna od lewej na dole – http://www.gabpproper-
ty.com/Dog-Park-Sign-Off-Leash-Recreation-Area/PS932GRE; 
pozostałe – MAU
Ilustracja na str. 111: schemat propozycji fazowania – MAU
Ilustracja na str. 114-115: zdjęcie folii warsztatowej – fot. 
Maciek Jaźwiecki
Ilustracja na str. 116: Mapa inwentaryzacji urbanistycznej – 
MAU
Ilustracje na str. 117: zdjęcia stanu istniejącego – MAU, Joan-
na Stefańska i Anna Wieczorek
Ilustracje na str. 118-135: mapy i zdjęcia – MAU
Ilustracje na str. 136: rysunki warsztatowe
Ilustracje na str. 137: zdjęcia oceniane przez dzieci: pierwsza 
kolumna: fot. S. Godlewski; Imagination Playground: Man-

Spis ilustracji
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hattan, New York – http://www.earlychildhoodeducationzo-
ne.com/; druga kolumna: fot. S. Godlewski; Neptune Park: 
Saratoga Springs http://www.earlychildhoodeducationzone.
com/; trzecia kolumna: Blue Lake Regional Park: Fairview, 
Oregon, http://www.earlychildhoodeducationzone.com/; 
http://theplaygroundcompany.co.uk/products/outdoor_mu-
sic/naturalmusic/drain_pipe_drums; czwarta kolumna: 
http://www.kidsinprague.com/post/sacre-coeur-playground-
-prague-5/; http://www.natureplaywa.org.au/places/yokine-
-playground
Ilustracje na str. 138: pierwsza kolumna: Nay Aug Park: 
Scranton, Pennsylvania, http://www.earlychildhoodedu-
cationzone.com/best-playgrounds-in-america/; Kamakana 
Playground: Kona, Hawaii, http://www.earlychildhoodeduca-
tionzone.com/best-playgrounds-in-america/; druga kolumna: 
http://www.earthscapeplay.ca/project/robinia-playground/; 
http://twinsproject.pl/index.php/galeria/; trzecia kolumna: 
Medora Children’s Park: Medora, North Dakota, http://www.
earlychildhoodeducationzone.com/best-playgrounds-in-
-america/; http://www.goettinger-tageblatt.de/Goettingen/
Uebersicht/Diesen-zehn-Spielplaetzen-droht-das-Aus; fot. 
S. Godlewski; czwarta kolumna: fot. Maja Skibińska; http://
twinsproject.pl; https://www.royalparks.org.uk/parks/hyde-
-park/things-to-see-and-do/sports-and-leisure/hyde-park-
-playground
Ilustracje na str. 139-146: schematy, zdjęcia, szkice – MAU
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