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Ekspertyza Wrocławskiej Polityki Mobilności

DIALOG
SPOŁECZNY9

Finansowane z dotacji Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w Działaniu”
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AKCJA MIASTO

Akcja Miasto to stowarzyszenie tworzone przez miesz-

kańców i dla mieszkańców Wrocławia. Jesteśmy ludź-

mi z wielu środowisk, z różnymi historiami, poglądami,  

zainteresowaniami. Połączył nas Wrocław i dlatego wła-

śnie działamy razem.
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1. Ruch pieszych i osób o ograniczonej sprawności

2. Polityka parkingowa

3. Transport rowerowy

4. Transport zbiorowy

5. Ekonomia i finanse

6. Planowanie przestrzenne

7. Kształtowanie zrównoważonej mobilności

8. Bezpieczeństwo przemieszczania się

9. Dialog społeczny

10. Transport samochodowy osobowy (indywidualny) 

11. Ochrona środowiska

Wrocławska Polityka Mobilności (WPM) to najważniejszy strategiczny doku-
ment o transporcie w mieście. Zobowiązuje ona urzędników i władze miasta 
do konkretnych działań na rzecz zrównoważonej mobilności.

Głównym celem WPM jest zmniejszenie odsetka podróży samochodem  
do 35%. Tymczasem przez 3 lata od uchwalenia WPM (2013 r.) we Wrocławiu 
zarejestrowanych jest o 14% więcej aut i na koniec 2016 r. było ich 639 na 1000 
mieszkańców.

Chcemy sprawdzić, w czym tkwi problem. Dlatego przez rok analizujemy WPM 
rozdział po rozdziale. Spotykamy się z urzędnikami, wnioskujemy o infor-
macje, zbieramy dane. Naszym celem jest obiektywna ocena zapisów WPM. 
Sprawdzimy, czy transport we Wrocławiu rzeczywiście jest zrównoważony. 
Ocenimy, w jakim stopniu cele WPM są realizowane.
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PLANOWANIE  
PRZEBIEGU PROCESU  
KONSULTACYJNEGO 

(forma konsultacji, dobór metody,  
zakres dyskusji)

Wstęp
Dialog społeczny to istotny obszar Wrocławskiej 

Polityki Mobilności. Właściwe przeprowadzenie 

procesu partycypacji — od informowania po współ-

tworzenie rozwiązań z grupami interesów — wpływa 

na poprawne wdrożenie poszczególnych obszarów 

tego dokumentu. To również uświadamianie i kształ-

towanie społecznej odpowiedzialności za podejmo-

wane codziennie przez każdego z nas decyzje.

Proces partycypacyjny powinien toczyć się równo-

legle do każdego z realizowanych obszarów Wro-

cławskiej Polityki Mobilności i wspierać realizowane 

w jej ramach działania. To ważne, by wypracowy-

wać właściwe rozwiązania z zakresu mobilności, 

które byłyby przyjazne dla samych mieszkańców. 

Celami niniejszej ekspertyzy są: ocena przebiegu 

procesu partycypacji, od momentu wprowadzenia 

Wrocławskiej Polityki Mobilności aż do chwili obec-

nej, oraz wskazanie dalszych rekomendacji, które 

pomogą usprawnić ten proces w przyszłości. 

Czym jest partycypacja?
Aby mówić o udziale mieszkańców w projektowaniu 

rozwiązań, należałoby najpierw wyjaśnić, czym jest 

partycypacja i jak może wyglądać jej proces. 

Według Sherry A. Arnstein partycypacja obywatel-

ska (ta, która dotyczy obywateli) to synonim wła-

dzy obywatelskiej. Inaczej mówiąc to redystrybucja 

władzy, która pozwala na włączenie ludzi do proce-

sów politycznych i gospodarczych.

INFORMOWANIE

DIAGNOZA

Diagnoza to jeden z ważniejszych etapów procesu 

partycypacji. Od sposobu jej przeprowadzenia za-

leży powodzenie całego przedsięwzięcia. Diagnoza 

obejmuje właściwe rozpoznanie tematu/zagadnie-

nia, którego dotyczy proces partycypacji. Powinna 

być poparta wiedzą o problemach i potrzebach, wy-

kraczających daleko poza ramy czasowe, w których 

odbywa się właściwy proces partycypacji. 

Jej najważniejszym celem jest dostarczenie infor-

macji o interesariuszach obszaru, którego dotyczy 

proces oraz o innych zakończonych, trwających lub 

planowanych działaniach, które mogą mieć na niego 

realny wpływ. Często podczas tego etapu odkrywa 

się sytuacje, które z perspektywy mieszkańców są 

realnymi problemami, niedostrzegalnymi z perspek-

tywy biurka urzędnika. 

Proces partycypacji to praca obydwu stron: organi-

zatora konsultacji (administracji), jak i samych inte-

resariuszy. Właściwe przygotowanie i rozpoznanie 

tematu daje podstawy do merytorycznej dyskusji, 

co zwiększa szanse na wypracowanie ustaleń zado-

walających wszystkich uczestników procesu. 

Etap diagnozy powinien dostarczyć wyczerpujących 

danych, na podstawie których możliwe jest zaplano-

wanie przebiegu całego procesu. Istotnym aspektem 

jest tu forma spotkań konsultacyjnych, dobór meto-

dy czy zakres prowadzonych rozmów. 

Istnieje wiele różnych technik konsultacji społecz-

nych. Oto niektóre z nich1:  

 — Ankieta online — jedna z prostszych i stosun-

kowo mało kosztownych metod. Pozwala w dość 

krótkim czasie na szybkie zebranie danych i opi-

nii internautów (np. mieszkańców osiedla), którzy 

wcześniej uzyskali dostęp do ankiety. 

 — Spotkania otwarte — jedno z najczęściej sto-

sowanych narzędzi partycypacyjnych, w których 

mogą brać udział wszyscy zainteresowani danym 

zagadnieniem. Podczas spotkania zwykle przed-

stawiany jest główny temat, po czym uczestnicy 

mogą formułować uwagi oraz zadawać pytania. 

Jednostka organizująca powinna zadbać o odpo-

wiednią akcję informacyjną o planowanym spo-

tkaniu. 

— Budżet partycypacyjny / budżet obywatelski  
- coraz popularniejsza metoda partycypacji, po-

zwalająca na współtworzenie przez obywateli bu-

dżetu związanego z danym obszarem. Mieszkańcy 

sami mogą proponować projekty oraz inwestycje 

mające na celu poprawę warunków mieszkanio-

wych w ich najbliższej okolicy, np.: budowę siłowni 

zewnętrznej, rewitalizację terenów zielonych, sa-

dzenie drzew.

Zgłaszane projekty, które przeszły pozytywnie 

weryfikację, są grupowane w zależności od prze-

znaczonej na nie kwoty realizacji. W późniejszym 

etapie mieszkańcy głosują na przedstawione pro-

jekty, sami decydując, które inwestycje mają być 

zrealizowane. Końcowym etapem jest rozdzielenie 

środków finansowych i przystąpienie do procesu 

inwestycji. 

O popularności tej metody we Wrocławiu świadczy 

fakt, że oprócz Wrocławskiego Budżetu Obywatel-

skiego (WBO) funkcjonującego od 2014 r., miasto  

w 2017 r. przeznaczyło dodatkowe środki finanso-

we na realizację projektów dotyczących samych 

terenów zieleni związanych z rekreacją i wypo-

czynkiem. Tym samym powstało Zielone WBO.

— Panel obywatelski — polega na zbieraniu szer-

szej opinii na dany temat od reprezentatywnej 

grupy osób, które są wybierane w sposób losowy. 

Swoje stanowisko mogą przedstawić wszystkie 

grupy związane z danym zagadnieniem. Panel 

zwykle kończy się dyskusją oraz sformułowaniem 

rekomendacji, które są wdrażane w odpowiedzi  

na poruszany problem2. 

KONSULTACJE  
SPOŁECZNE 

ZBIERANIE I ANALIZA 
DANYCH 

OPRACOWANIE  
ROZWIĄZAŃ 

PREZENTACJA WYNIKÓW / 
DYSKUSJE / KONSULTACJE  

Z INTERESARIUSZAMI

Ryc. 1 Przykładowy proces partycypacji

1.  źródło: https://konsultacje.um.warszawa.pl/baza_wiedzy/techniki_konsultacji_spolecznych     
2.  http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/techniki/panel-obywatelski/
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Miastem, które sięgnęło po taką formę partycypa-

cji jest Gdańsk, który w przeciągu dwóch ostatnich 

lat zorganizował dwa panele dotyczące problemów 

zagospodarowania wody oraz czystości powietrza.  

W ślad za Gdańskiem organizację panelu w przy-

szłym roku planuje miasto Lublin. Lublinianie będą 

zastanawiać się wspólnie jak walczyć ze smogiem. 

Niestety Wrocław nie stosuje na razie wspomnianej 

formy partycypacji — według nas świetnie spraw-

dziłaby się w wypracowaniu rozwiązań dotyczących 

zanieczyszczenia powietrza lub sprawnej i wygodnej 

komunikacji miejskiej.

Działania konsultacyjne mogą mieć jedno z dwóch 

założeń: dążyć do wspólnego wypracowania roz-

wiązań lub do poznania opinii interesariuszy na 

temat już wypracowanego i przedstawionego roz-

wiązania. Problem zaczyna się, gdy w kluczowych 

zagadnieniach/obszarach przeważa ten drugi spo-

sób działania — pojawia się niezadowolenie zain-

teresowanych, mających poczucie, że w pełni nie 

uczestniczyli w całym procesie partycypacyjnym 

i zostali w nim pominięci. W takich sytuacjach roz-

wiązania zaprezentowane przez urząd są najczę-

ściej negowane. 

Przy planowaniu procesu partycypacji warto zwró-

cić uwagę na to, że nie istnieje jeden modelowy spo-

sób przeprowadzenia konsultacji. W zależności od 

tematyki, rodzaju grup zainteresowań czy wyboru 

metody, przebieg procesu może się różnić. Jednak 

warto pamiętać o 6 zasadach konsultacji, którymi 

za każdym razem należy się kierować. Więcej na ten 

temat możemy przeczytać w wielu publikacjach, 

m.in. w pozycji “Konsultacje społeczne. Poradnik 

dla organizacji pozarządowych”3. 

Informowanie mieszkańców o prowadzo-
nych inwestycjach transportowych
Nie jest łatwo obiektywnie ocenić tego punktu Wro-

cławskiej Polityki Mobilności. Z jednej strony moż-

na powiedzieć, że magistrat informuje o zmianach,  

bo ogłasza w swoim Biuletynie Informacji Publicznej 

wszystkie przetargi na inwestycje albo przedstawia 

zmiany transportowe na portalu www.wroclaw.pl. 

Z drugiej strony — takie informacje nigdy nie dotrą  

do wszystkich mieszkańców.

Niemniej jednak spójna narracja dookoła działań 

prowadzonych w ramach Wrocławskiej Polityki 

Mobilności jest niezbędna. Bez poparcia społecz-

nego trudniej liczyć na odwagę polityków w jej 

realizacji. Właśnie dlatego tak ważne jest informo-

wanie mieszkańców, szczególnie przy tych inwe-

stycjach, które wzbudzają emocje.

Dotychczas trudno jest jednak pozytywnie oce-

nić komunikację magistratu. Sztandarowy przy-

kład to wydzielenie torowiska na ul. Traugutta we 

wrześniu 2016 roku. Część mieszkańców była za-

skoczona zmianami. Ani Urząd Miejski, ani biuro 

prasowe prezydenta nie przygotowało się, by za-

powiedzieć i dokładnie wytłumaczyć wrocławia-

nom istotę tej zmiany. 

Już po przeprowadzeniu zmian brakowało m.in. 

przedstawienia twardych danych, które pokaza-

łyby, że przyniosły one transportową korzyść. Dy-

rektor Departamentu Infrastruktury i Gospodar-

ki w odpowiedzi na interpelację jednej z radnych 

miejskich pisała: “Czas przejazdu ulicą Traugutta 

od strony Kościuszki do Krasińskiego samocho-

dem jest już porównywalny do sytuacji przed 

wydzieleniem torowiska.” Lokalne media jednak 

szybko to zweryfikowały i okazało się, że nikt tego 

tak naprawdę nie zmierzył.

Urzędników wyręczały ruchy miejskie, które tłu-

maczyły sens zmiany, a nawet analizowały dane  

z urządzeń GPS w tramwajach4. To nie zastąpi jed-

nak nigdy spójnej polityki informacyjnej, za jaką 

odpowiada magistrat (również na skutek zapisów 

WPM). To ona daje możliwość skutecznego kształ-

towania opinii społecznej i zrozumienia dla dzia-

łań związanych ze zrównoważoną mobilnością.

Stworzenie platformy dialogu społecznego
Właściwa wymiana informacji oraz współtworze-

nie rozwiązań powinny toczyć się na dostępnej dla 

wszystkich zainteresowanych platformie dialogu 

społecznego. We Wrocławiu funkcję tę spełnia por-

tal partycypacji społecznej „Wrocław Rozmawia”  

(www.wroclaw.pl/rozmawia), który istnieje od  

5 grudnia 2016 r. We wcześniejszym okresie tę funk-

cję sprawowały profil na Facebooku oraz podstro-

na na portalu wroclaw.pl (istniejące od 20 lutego  

2015 r.).

Ryc. 2 Strona internetowa “Wrocław Rozmawia”

  3.  http://www.federacja-ngo.pl/upload/file/Poradnik_konsultacje_spoleczne.pdf

4  http://www.akcjamiasto.org/dlaczego-wydzielenie-na-traugutta-to-dobra-decyzja/    
     http://tumw.pl/oswiadczenie-ruchow-miejskich-ws-wydzielenia-torowiska-na-ul-traugutta-w-kontekscie-dzialan-radnych/      
     http://tumw.pl/tramwaj-na-traugutta-wreszcie-mknie/
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Platforma spełnia funkcje informacyjne o plano-

wanych i minionych spotkaniach, jednak brak jest 

w niej miejsca na dialog z interesariuszami. Jest 

to raczej  blog poświęcony partycypacji społecznej 

i zorganizowanych akcjach. Aby poprawić funkcjo-

nowanie tego narzędzia, należy się zastanowić nad 

wprowadzeniem możliwości prowadzenia dyskusji 

i zgłaszania swoich uwag do danego tematu. Obec-

nie platforma zapewnia jedynie komunikację jedno-

stronną ze strony miasta i urzędników, nie dotykając 

istoty partycypacji, czyli dialogu społecznego. 

Na razie tę funkcję może spełniać profil “Wrocław 

rozmawia” na Facebooku, jednak nie jest on szcze-

gólnie popularny i często odwiedzany przez zainte-

resowanych.

Wymienione wyżej platformy dialogu społecznego 

to narzędzia online. Co w przypadku osób, które na 

co dzień nie korzystają z internetu lub zaglądają tu 

dosyć rzadko? Mowa tu zwłaszcza o seniorach, któ-

rzy również chcą mieć realny wpływ na decyzje po-

dejmowane w mieście. 

Dobrym rozwiązaniem może być zaangażowanie 

wspólnot mieszkaniowych, rad osiedli lub klubów 

seniora, na etapie informowania oraz w później-

szych etapach, w zbieranie uwag i wniosków miesz-

kańców. W prawie każdej dzielnicy we Wrocławiu 

funkcjonują takie jednostki, zrzeszając najbardziej 

aktywnych i zaangażowanych członków, którzy rów-

nież mogą mieć wpływ na działania podejmowane  

w naszym mieście. Jednym ze sposobów informowa-

nia o planowanych inwestycjach są lokalne gazety 

osiedlowe, m.in. “Nasze osiedle”, które można zna-

leźć w lokalnych sklepach i lokalach usługowych5. 

Ryc. 3  Przykładowa informacja o planowanej inwestycji z propo-
zycją dwóch wariantów — Gazeta “Nasze osiedle”, numer 2/2018

Ciekawym rozwiązaniem jest zamieszczenie na 

końcu każdego wydania “Naszego osiedla” ankiety, 

która może być pomocna w poznaniu opinii miesz-

kańców dotyczących jakiegoś wariantu inwestycji. 

Uzupełnioną i wyciętą ankietę można wrzucić do 

specjalnych skrzynek w siedzibach Rad Osiedli lub 

w wyznaczonych sklepach, punktach usługowych.

Ryc . 4 Przykładowa ankieta zamieszczona w gazecie “Nasze osiedle”, numer 2/2018

Jest to dobre rozwiązanie, o ile nie jest ono jedyną 

formą partycypacji i dialogu z mieszkańcami. Przy 

przedstawionej powyżej (Ryc. 2) inwestycji, czyli wy-

znaczaniu nowej trasy linii tramwajowej nr 16, urząd 

jako formę partycypacji wybrał ankiety internetowe 

i papierowe — na stronie 14 opisujemy szerzej, dla-

czego takie działania nie powinny być główną formą 

dialogu, a jedynie wspomagać cały proces partycy-

pacji. 

Dobrym przykładem platformy dialogu społecznego 

jest Miejski System Konsultacji Społecznych Urzę-

du Miasta w Jaśle6. Zaraz po wejściu na stronę wy-

świetla się informacja o aktualnych konsultacjach, 

w których można wziąć udział. Na stronie dostępny 

jest również formularz, który umożliwia znalezienie 

interesujących nas konsultacji.

Po zalogowaniu mieszkaniec może zamieścić swo-

je uwagi do każdej otwartej konsultacji. Po wejściu 

na interesujący nas temat  wyświetla się informacja 

o całym przebiegu postępowania: od opisu konsul-

tacji, po harmonogram, załączniki oraz podsumo-

wanie zawierające zgłaszane do projektu uwagi. 

System pomaga porządkować cały proces partycy-

pacji, który staje się dla jego uczestników bardziej 

przejrzysty.

5     http://gazetanaszeosiedle.pl/wydania-gazety-w-pdf/ 6   https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl
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Konsultowanie z mieszkańcami osiedli 
rozwiązań transportowych planowanych 
w ich sąsiedztwie
Podobnie jak w przypadku informowania wszystkich 

mieszkańców, Urząd Miejski nie ma określonego 

konkretnego procesu konsultacyjnego, który doty-

czyłby zmian w transporcie na osiedlach. Zalążkiem 

realizacji tego punktu jest broszura informacyjna 

wydana pod koniec 2017 roku przez Wrocławskie 

Centrum Rozwoju Społecznego (jednostka gminna, 

która bezpośrednio współpracuje ze wszystkimi 

radami osiedli) — “Zmiany w komunikacji zbioro-

wej w latach 2018-2022”. Przedstawia ona wszyst-

kie planowane do 2022 roku zmiany transportowe  

w podziale na osiedla Wrocławia:

Ryc. 6

Rady Osiedli są informowane o zmianach i mogą 

składać swoje stanowiska w formie uchwał. Nie 

mają jednak żadnej gwarancji, że ich głos zostanie 

uwzględniony. Dlatego też ocena tego punktu w ca-

łości nie jest możliwa. Zamiast tego przedstawiamy 

wybrane zmiany transportowe i towarzyszące im 

konsultacje. Skupimy się na pokazaniu dobrych 

i złych praktyk.

1. We wrześniu 2017 roku Urząd Miejski przepro-

wadził konsultacje społeczne ws. planowanej trasy 

tramwajowej na Ołtaszyn. Celem konsultacji było 

poznanie opinii mieszkańców i wypracowanie osta-

tecznych rozwiązań.

Wstępem do dyskusji było przedstawienie poten-

cjalnych wariantów trasy tramwajowej. Część z nich 

była autorstwa urzędników, inne autorstwa miesz-

kańców. Nie były to same kreski na mapie, ale rów-

nież analizy, ilu mieszkańców mieszka w sąsiedz-

twie przystanków dla każdego z wariantów.

Dobre praktyki

Ryc. 5 Tramwaj na Ołtaszyn. Warianty trasy przed warsztatami konsultacyjnymi (lewa grafika, źródło: https://www.wroclaw.pl/
rozmawia/zielony-tramwaj-oltaszyn) i po warsztatach (prawa grafika, źródło: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/zielony-tram-
waj-oltaszyn-raport-z-konsultacji)

Magistrat zorganizował dwa spotkania warsztatowe, 

na których mieszkańcy dyskutowali o różnych wa-

riantach trasy. Podsumowanie każdego ze spotkań 

znajduje się na portalu Wrocław Rozmawia. Ponad-

to mieszkańcy mogli zgłosić swoje uwagi za pomocą 

formularza internetowego. 

Przygotowane warianty trasy pozwoliły utorować 

dyskusję, a mieszkańcy mieli dobrą okazję do za-

prezentowania swojego zdania. W marcu 2018 r. 

ukazał się raport z konsultacji społecznych, w któ-

rym zmniejszono liczbę wariantów trasy do 3.



14 15

Dialog społeczny - Ekspertyza Wrocławskiej Polityki Mobilności Dialog społeczny - Ekspertyza Wrocławskiej Polityki Mobilności

2. Latem 2017 r. Urząd Miejski przeprowadził kon-

sultacje ws. rozszerzenia strefy płatnego parkowania 

(SPP). Punktem wyjścia były narastające konflikty 

poza istniejącą strefą oraz problem nielegalnego 

parkowania samochodów.

Urzędnicy przedstawili propozycję rozszerzenia stre-

fy, jednak to nie samo rozszerzenie było najbardziej 

istotne. Nowością i sednem proponowanych zmian 

był mechanizm ich wdrażania w danej okolicy.  

W proponowanej wersji postawienie parkomatu na 

ulicy wewnątrz SPP miałoby działać następująco:

Ryc. 6 Infografika przedstawiająca zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Propozycja magistratu z konsultacji  
społecznych

Punkt 4. na grafice informuje, że pieniądze uzyskane 

z opłat byłyby przeznaczane w całości na niewiel-

kie inwestycje drogowe w danym rejonie. Chodzi 

o remonty nawierzchni chodników i jezdni, odre-

staurowywanie zieleńców, dodawanie ławek, wiat 

przystankowych itp. To naszym zdaniem słuszny 

mechanizm, bo mieszkańcy będą widzieli, że płatne 

parkowanie to nie tylko kolejny podatek, ale również 

zysk dla ich okolicy.

Podobnie jak w pozostałych wymienionych wcześniej 

przykładach, oprócz spotkań konsultacyjnych miesz-

kańcom została przedstawiona również ankieta.

Konsultacje o SPP pozytywnie wyróżniały się jesz-

cze w dwóch aspektach. Po pierwsze — gdy temat 

wzbudził większe emocje niż początkowo zakła-

dano, urzędnicy od razu przyznali, że są otwarci na 

dodatkowe spotkania konsultacyjne na osiedlach. 

Tak rzeczywiście się stało i odbyły się one na wszyst-

kich osiedlach, które miałyby według propozycji 

UM zostać objęte SPP. Po drugie — urzędnicy bar-

dzo dogłębnie przedstawili problem. Na platformie 

Wrocław Rozmawia ukazało się wiele tekstów, które 

tłumaczyły sens proponowanych zmian. Część z nich 

pojawiła się w trakcie konsultacji, w odpowiedzi na 

uwagi i wątpliwości zgłaszane przez mieszkańców.

3. Trzeci przykład dobrych praktyk to konsultacje, 

które dotyczyły przystanków tramwajowych na ul. 

Świdnickiej (przystanek Renoma w kierunku cen-

trum i przystanek Arkady Capitol w kierunku Krzy-

ków). Urzędnicy pytali mieszkańców, jak powin-

na wyglądać przestrzeń tych przystanków i którzy 

uczestnicy ruchu (pasażerowie, kierowcy, piesi) po-

winni być uprzywilejowani.

Punktem wyjścia były analizy przeprowadzone przez 

magistrat. Z badań natężenia ruchu wynikało, że  

w szczycie komunikacyjnym przez ulicę przemiesz-

cza się: 11000 pasażerów komunikacji zbiorowej, 

2500 kierowców i pasażerów aut, 2500 pieszych 

i 250 rowerzystów. Istniejąca infrastruktura utrud-

nia jednak korzystanie z tramwajów, bo pasaże-

rowie muszą do nich wchodzić z poziomu jezdni.  

To dla niektórych bariera, nawet jeśli na przystanku 

stoi tramwaj niskopodłogowy.

Urząd przeprowadził dla mieszkańców dwa spo-

tkania: informacyjno-konsultacyjne i warsztaty.  

To drugie zakładało pracę w grupach nad fotoma-

pą, na której zapisywano propozycje. Uczestnika-

mi byli urzędnicy odpowiedzialni za transport oraz 

mieszkańcy zainteresowani tematyką konsultacji.  

Na warsztaty przygotowany  został również film, 

który z lotu ptaka pokazywał sytuację na całym 

pasie drogowym i przedstawiał wypowiedzi miesz-

kańców.

Ważniejszą niż zwykle częścią konsultacji była an-

kieta. Urzędnicy zadbali o to, żeby wzięli w niej 

udział także mieszkańcy, którzy poruszają się na co 

dzień samochodem. W tym celu oprócz udostępnie-

nia ankiety online, w której w różnej reprezentacji 

mogli zagłosować różni użytkownicy dróg, urzędni-

cy przeprowadzili dodatkowe badanie ankietowe 

na parkingu przy centrum handlowym Renoma, 

aby zapewnić odpowiednią ilość danych od tej kon-

kretnie grupy.
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1. W grudniu 2016 roku, niedługo po otwarciu mo-

stu na ul. Racławickiej, zmienione zostały trasy au-

tobusów D i 126. Jako Akcja Miasto wnioskowaliśmy 

o udostępnienie wszystkich analiz, które uzasadnia-

łyby przeprowadzone zmiany. Wydział Transportu 

odesłał nam tylko zakreślone ręcznie kolorami nowe 

trasy autobusów. Nie istniało żadne wyliczenie, któ-

re mogłoby uzasadnić ich inny przebieg.

 

Te zmiany spotkały się z krytyką ze strony mieszkań-

ców, bo dojazd do węzła przesiadkowego na przy-

stanku Hallera został mieszkańcom Krzyków utrud-

niony. Mieszkańcy Kleciny zebrali nawet ponad 2000 

podpisów z głosem sprzeciwu wobec zmian. Urzęd-

nicy początkowo zasłaniali się poparciem Rady 

Osiedla Krzyki-Partynice. Mieszkańcy nie dali jednak 

za wygraną i w kwietniu 2017 r. wysłali petycję do 

prezydenta Dutkiewicza. To podziałało, bo autobus 

D wrócił na starą trasę miesiąc później. Co więcej — 

dzięki protestom magistrat zapowiedział też zwięk-

szenie częstotliwości autobusu 133 — drugiego, któ-

ry dociera na Klecinę.

Ten przykład pokazuje, jak nie przeprowadzać zmian 

transportowych. Zawiodła strona merytoryczna, bo 

zmiany nie były poprzedzone odpowiednimi anali-

zami. Nie odzwierciedlały potrzeb pasażerów. Pro-

blemem był też brak komunikacji, zarówno na eta-

pie decydowania o zmianach, jak i po ich wdrożeniu.  

To również dlatego sprzeciw mieszkańców był tak 

duży.

Złe praktyki
2. Na początku 2017 roku Wydział Transportu uru-

chomił internetową ankietę dla mieszkańców na te-

mat tego, który autobus powinien mieć wydłużoną 

trasę na Ołtaszyn: 127 czy 144. Urzędnicy nazwali 

nawet ten proces “konsultacjami”, choć oczywiście 

z prawdziwymi konsultacjami nie miało to nic wspól-

nego.

Dlaczego to zła praktyka? Po pierwsze, nie towarzy-

szą jej żadne analizy. Nie wiadomo, które z zapropo-

nowanych rozwiązań bardziej pomogłoby ogółowi 

mieszkańców. Planowanie transportu nie powinno 

być plebiscytem, tylko zbiorem decyzji wynikających 

również z eksperckiej wiedzy. Po drugie, ankieta in-

ternetowa jako jedyny element udziału mieszkań-

ców w decyzji nigdy nie zastąpi zwykłej rozmowy. 

Porównanie samej ankiety internetowej z proce-

sem partycypacyjnym na stronie 6  jasno pokazuje, 

jak bardzo takie działanie odbiega od standardów. 

Korzystanie z takich rozwiązań może prowadzić do 

konfliktów między mieszkańcami i do spadku zaufa-

nia do samej idei konsultacji społecznych.

Projektowanie rozwiązań transportowych 
przy współpracy grup zainteresowań

W mieście, oprócz samych mieszkańców, rozwią-

zania transportowe powinny być konsultowane 

i współtworzone z innymi grupami zainteresowań. 

Do tego celu zostały powołane specjalne rady spo-

łeczne: 

—  Rada do Spraw Mobilności (powołana na podsta-

wie Zarządzenia Prezydenta Wrocławia Nr  321/15 

z dnia 22 stycznia 2015r., a następnie 3189/15 

z dnia 30 grudnia 2015 r.

— Rada do spraw Polityki Rowerowej (powołana 

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Wrocławia 

Nr 319/15  z dnia 22 stycznia 2015 r., a następnie 

3191/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

W skład wymienionych rad społecznych wchodzą 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, przed-

stawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia, przedsię-

biorstw transportowych oraz uczelni wyższych. Ich 

celem jest pełnienie funkcji organu opiniodawczo-

doradczego Prezydenta Wrocławia w sprawach do-

tyczących współuczestnictwa w zarządzaniu mia-

stem w zakresie problematyki transportowej oraz 

polityki rowerowej. W obu zasiadają przedstawiciele 

Akcji Miasto.

Rada ds. Mobilności skupia się na dyskusjach zwią-

zanych z realizacją bieżącej polityki transportowej. 

Kilkukrotnie na spotkaniach pojawiały się propozy-

cje przebudowy i zmiany organizacji ruchu na waż-

nych ulicach w centrum miasta (m.in. Świdnicka, 

Pułaskiego, Traugutta, Łokietka). Rada opiniowała 

też istotne dokumenty o znaczeniu strategicznym: 

Plan Transportowy i Studium. Rzadko jednak po-

jawiały się tematy dotyczące głównego celu WPM, 

czyli zmniejszenia odsetka podróży samochodem. 

Wyjątkiem były dwa spotkania na koniec 2017 

roku, po których Rada wystosowała stanowisko do 

Prezydenta Dutkiewicza, gdzie apelowała o: wię-

cej środków na remonty torowisk, prowadzenie 

kompleksowych działań miękkich (bazujących na 

obiektywnych danych jak np. badania fokusowe) 

oraz o zwiększenie budżetu na przeprowadzenie 

Kompleksowych Działań Ruchu. Rada spotyka się 

regularnie — w latach 2015-2017 odbyło się 25 po-

siedzeń (w 2015 r. — 9 spotkań, w 2016 r. — 9 spo-

tkań, w 2017 r. — 7 spotkań).  

Spotkania Rady Rowerowej dotyczyły bardziej kon-

kretnych tematów, a ich ustalenia bezpośrednio 

przekładały się na politykę realizowaną przez Urząd 

Miejski. Dyskusje dotyczyły opiniowania inwestycji, 

ustalania kierunków rozwoju infrastruktury, analizy 

bieżącej polityki miasta, czy wykorzystania środ-

ków unijnych. Rada ustalała konkretne priorytety 

inwestycyjne miasta. W 2015 roku miało miejsce  

8 posiedzeń, w kolejnych dwóch było ich odpo-

wiednio 5 i 2.
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Organizowanie seminariów i dyskusji  
publicznych

W celu przeprowadzenia konsultacji społecznych 

i włączenia interesantów w proces partycypacyjny 

są organizowane: 

— Dyskusje publiczne (debaty) — są sformalizo-

waną dyskusją, która podlega pewnym zasadom 

— strony muszą ustosunkować się do argumentów 

przeciwników, porównać ich punkt widzenia ze 

swoim, co ma zagwarantować istnienie konfliktu 

pomiędzy debatującymi. 

— Seminaria — metoda prowadzenia konsultacji 

społecznych w formie czynnego uczestnictwa za-

interesowanych, którzy opracowują/proponują 

swoje rozwiązania na dany temat, które w następ-

nym etapie podlegają dyskusji uczestników semi-

nariów. 

Jednym z dobrych działań partycypacyjnych było 

zorganizowanie cyklu spotkań w ramach projektu 

“Analiza Funkcjonalna Wrocławskich Osiedli”. Zo-

stały one przeprowadzone w 2016 r. przez Fundację 

Dom Pokoju. W ramach jednego z takich spotkań 

organizatorzy przedstawili wstępne wyniki przepro-

wadzonej analizy, po czym zaprosili uczestników 

spotkania do konsultacji w ramach dyskusji stoliko-

wych. 

Przy każdym ze stolików omawiany był jeden te-

mat, np.: “PRZESTRZEŃ, czyli jak sposób urządze-

nia osiedla zachęca/zniechęca do podejmowania 

rozmaitych działań”. Każdy z uczestników mógł wy-

powiedzieć się na dany temat, a moderator zapisy-

wał wnioski z dyskusji. Po każdej rundzie przy sto-

likach zasiadały inne osoby, dzięki czemu dyskusje 

odbywały się w mniejszym gronie, jednocześnie or-

ganizatorzy mieli możliwość zebrania informacji od 

każdego zainteresowanego uczestnika. Taka forma 

konsultacji pozwala na zaangażowanie do dyskusji 

większej liczby osób i unikanie sytuacji konflikto-

wych, jakie czasami mają miejsce na dyskusjach 

otwartych. 

„Istotą konsultacji społecznych jest poznawa-
nie perspektyw i potrzeb różnych aktorów życia 
społecznego i wspólny namysł nad konkretnymi  
rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą reali-
zować ich zróżnicowane potrzeby.” 7

Fot. 1 Przebieg dyskusji stolikowych. Zdjęcia dzięki uprzejmości Fundacji Dom Pokoju (autor zdjęć: Leszek Sulich)

Fot. 2 Rola moderatora w dyskusjach stolikowych. Zdjęcia dzięki uprzejmości Fundacji Dom Pokoju (autor zdjęć: Leszek Sulich)

Niestety taka forma konsultacji społecznych to rzad-

kość — najczęściej przybierają one postać dyskusji 

otwartych, podczas których z powodu ograniczeń 

czasowych głos mają najczęściej tylko najbardziej 

zaangażowani.
7   Źródło: http://poradnik.ngo.pl/co-to-sa-konsultacje-spoleczne
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Promowanie poprzez edukację społeczną 
oraz kampanie informacyjno-reklamowe 
„nowoczesnej kultury mobilności”, czyli 
korzystania z niezmotoryzowanego spo-
sobu przemieszczania się – pieszo, rowe-
rem oraz komunikacją zbiorową
Jednym z postulatów Wrocławskiej Polityki Mobil-

ności jest promowanie niesamochodowych środków 

transportu. Dane na temat organizowanych kampa-

nii i akcji promocyjnych w czasie jej obowiązywa-

nia możemy znaleźć na stronie urzędu: http://bip.

um.wroc.pl/artykul/631/22375/wroclawska-polity-

ka-mobilnosci w tabeli do monitoringu — czynnik 3.

Spośród wszystkich wymienionych działań znaczną 

część stanowią projekty promujące ruch rowerowy: 

Wrocławskie Święto Rowerzysty (2012-2017 r.), Kam-

pania “Kocham Wrocław, wybieram rower” (2015 

r.), Mapa rowerowa Wrocławia, “Nie porzucaj mnie  

na zimę” — akcja promocyjna używania rowerów 

w czasie zimowym, Rowerowa szkoła, European  

Cycling Challenge (od 2015 r.). 

Działania promujące alternatywne środki transpor-

tu — ruch pieszy lub komunikację zbiorową, to tylko 

marginalna część wszystkich akcji. Więcej o tym za-

gadnieniu możemy przeczytać w ekspertyzie z ob-

szaru “Ochrona środowiska”. 

REKOMENDACJE
Podobnie jak w wielu innych obszarach Wrocław-

skiej Polityki Mobilności, nie sposób jednoznacznie 

ocenić, czy zapisy w obszarze Dialogu Społecznego 

są realizowane. Niektóre założenia są spełnione tyl-

ko częściowo, więc jest tu pole do poprawy. Współ-

praca z mieszkańcami przy projektowaniu inwesty-

cji oraz informowanie o zmianach transportowych 

to dwa najważniejsze założenia, które powinny być 

realizowane w szerszym stopniu niż dotychczas.  

To drugie dotyczy również wyjaśniania mieszkań-

com, dlaczego dane inwestycje są niezbędne, a więc 

dotyczy spójnej narracji dotyczącej zrównoważonej 

mobilności.

Jakie są ponadto problemy  
do rozwiązania?

1. Stosowanie większej ilości innych metod kon-

sultacji społecznych, np. dyskusji stolikowych, 

które dają możliwość spojrzenia na dany problem 

z kilku ważnych perspektyw i wypracowania bar-

dziej przemyślanych rozwiązań. 

2. Zwiększenie udziału innych form konsulta-

cji społecznych kosztem spotkań otwartych —  

organizowanie warsztatów lub dyskusji w małych 

grupach umożliwia wypracowanie większej ilości 

rozwiązań i poznanie opinii większej liczby inte-

resariuszy. Taka forma konsultacji społecznych 

sprzyja też dialogowi i konstruktywnemu wypra-

cowaniu rozwiązań.  

3. Ankiety internetowe powinny funkcjonować 

jako narzędzie wspomagające. Nigdy nie zastąpią 

one spotkań i rozmów pomiędzy interesariuszami 

danego zagadnienia. 

4. Rozwój platformy “Wrocław rozmawia” — 

umożliwienie dodawania swoich uwag lub wnio-

sków, dotyczących danego tematu oraz stwo-

rzenie narzędzia offline, które umożliwi udział  

w debacie miejskiej osób nie korzystających na  

co dzień z internetu.

5. Wprowadzenie nowej metody konsultacji spo-

łecznych — panelu obywatelskiego. 
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To dzięki wpłatom od osób takich jak Ty, możemy działać skutecznie. 

Pomóż nam realizować nasze wspólne cele! 

Numer konta

83 1140 2004 0000 3902 7553 6628

tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Stowarzyszenie Akcja Miasto
Kniaziewicza 12/4
50-454 Wrocław 
http://www.akcjamiasto.org/darowizna/
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Ekspertyza z obszaru “Ochrona środowiska” http://www.akcjamiasto.org/NaStrazyWPM/

“Walka o ulice. Jak odzyskać miasto dla ludzi” Sadik-Khan Janette, Solomonow Seth

https://konsultacje.um.jaslo.pl/pl
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Wrocław, czerwiec 2018 r.
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