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Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 
oddaje w ręce Czytelników zbiór analiz i szki-
ców, które powstały w ramach prac Polskiej 
Rady Architektury. Polska Rada Architektury 
to merytoryczny zespół architektów i urbani-
stów, kierowany przez prof. arch. Krzysztofa 
Chwaliboga, działający we współpracy z SARP 
i Krajową Izbą Architektów RP. Od 2000 roku 
zajmuje się jakością architektury i przestrzeni 
w Polsce. W tym czasie przygotował szereg 
publikacji – „Krajobraz i Polityka” (2007) oraz 
trzy tomy „Polskiej Polityki Architektonicznej” 
(2009, 2011, 2018 – przy współpracy TUP, KRIA 
i NCK). Obecny, czwarty tom, to opracowanie 
najobszerniejsze, powstałe we współpracy 
z NIAiU. Celem publikacji jest naszkico-
wanie problematyki jakości przestrzeni 
i architektury w Polsce oraz krytyczna ocena 
podejmowanych w tym zakresie działań, 
wskazanie przyczyn istniejącego stanu rzeczy, 
wreszcie przedstawienie propozycji adekwat-
nych rozwiązań systemowych.

Polska przestrzeń jest wartością naro-
dową, wspólnym dobrem nas wszystkich –  
i to dobrem rzadkim, które nieodwracalnie 
niszczymy złym sposobem zagospodarowania. 
Nie będzie wielkiej przesady w stwierdzeniu, 
że żyjemy w najbrzydszym kraju w Europie.  
Na naszych oczach znika piękno rodzimego 
krajobrazu (najbardziej wymownym przykła-
dem jest tutaj Podhale). Zaśmiecane przy-
padkową, złą zabudową są zarówno parki 
krajobrazowe, jak i narodowe. Przedmieścia 
rozlewających się chaotycznie miast i metro-
polii ciągną się niemal w nieskończoność. 
Brak urbanistyki i architektury jako sztuki 
niszczy krajobraz wsi, miasteczek i miast. 
Publikacje PRA od lat diagnozują ten problem 
i wskazują możliwości jego rozwiązania. 

Winę za dramatyczny stan krajobrazu 
ponoszą wadliwa legislacja i orzecznictwo 
sądów, które przez trzy dekady, od odzyskania 
suwerenności w 1989 roku, były kształtowane 
zgodnie z filozofią „niewidzialnej ręki rynku”. 
Ta ostatnia, jak przekonywano, miała przynieść 
właściwe rozwiązania przestrzenne. Państwo 
programowo wycofywało się więc z obo-
wiązku regulowania przestrzeni, na co nałożył 
się branżowo-resortowy podział gospodarki, 
odziedziczony jeszcze po PRL. Architektura 

i urbanistyka od czasów Władysława Gomułki 
były częścią przemysłu budowlanego. Mię-
dzy innymi z tego powodu zawód architekta 
nie ma w Polsce ustawowej definicji, a jakość 
przestrzeni nie cieszy się należytym zaintere-
sowaniem społeczeństwa. Bez właściwego 
umocowania tej kwestii w systemie zarządza-
nia państwem jakiekolwiek zmiany na lepsze 
nie są możliwe. Poprawienie jakości prze-
strzeni powinno być celem działań kolejnych 
rządów i samorządów. Architektura i urba-
nistyka muszą zostać wpisane do poświę-
conego kulturze działu ustawy o działach 
administracji rządowej. Tylko w ten sposób 
można realizować zapisy Deklaracji z Davos 
podpisanej przez Wicepremiera i Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
prof. Piotra Glińskiego w 2018 roku. Jednocze-
śnie musi zostać uchwalona ustawa o zawo-
dzie architekta. Następnym krokiem powinna 
być ustawa o architekturze, która ukierunkuje 
wszystkie zmiany legislacyjne, w tym działa-
nia samorządów. Należałoby także ustanowić 
mądre prawo dotyczące planowania miejsco- 
wego. O tym ostatnim mówi się od czasu 
uchwalenia obowiązujących przepisów, czyli 
od roku 2003. Kolejne rządy nie zdecydowały 
się jednak na wprowadzenie niezbędnych 
zmian. Obowiązujące od dwóch dekad prawo 
oraz wadliwe orzecznictwo sądów i SKO 
demolują polską przestrzeń. Za postępujące 
niszczenie krajobrazu, ale i katastrofalne skutki 
ekonomiczne w dużej mierze odpowiada wła-
śnie „polska łanowa i wuzetkowa urbanistyka”.

Wraz z PRA oddajemy w państwa ręce 
teksty, które – mamy nadzieję – uzmysłowią 
politykom i samorządowcom wagę tej pro-
blematyki oraz skutki wieloletnich zaniedbań, 
przedstawią także możliwości przeciwdziała-
nia negatywnym tendencjom i wzory godne 
naśladowania.

Bolesław Stelmach
dr hab. inż. arch. prof. PŁ 
Dyrektor Narodowego Instytutu Architektury 
i Urbanistyki 

Słowo wstępne
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Wstęp

Krzysztof Chwalibóg

Niniejszy tom „Polskiej Polityki Archi-
tektonicznej” jest kolejną, czwartą już 
publikacją Polskiej Rady Architektury1 
dotyczącą problemów kształtowania 
rodzimej przestrzeni. To opracowa-
nie stanowi odpowiedź na widoczne 
oznaki kryzysu przestrzennego. Cało-
ściowe ujęcie tego zagadnienia, ze 
względu na jego złożoność, wydaje 
się zadaniem niezwykle trudnym. 
Wyłonienie istoty problemów bez 
sięgnięcia do uniwersalnych warto-
ści wyrażonych w czytelny sposób 
wydaje się skazane na niepowodze-
nie, zwłaszcza w obliczu gąszczu 
wątków składających się na kształ-
towanie środowiska zbudowanego. 
Dlatego też obecna edycja „Polskiej 
Polityki Architektonicznej” skupia się 
na trzech podstawowych kwestiach, 
leżących u podstaw kreowania środo-
wiska zbudowanego i kluczowych dla 
jego naprawy. Kwestiom tym odpo-
wiada podział tomu na trzy części:

1.  Studia nad systemem kształto-
wania przestrzeni

2. Szkice o wartościach
3. Autorskie studia przypadków
Opracowanie to kierujemy 

do wszystkich uczestników procesu 
kształtowania środowiska zbudowa-
nego w naszym kraju, w szczegól-
ności zaś do władz państwowych 
odpowiedzialnych za system plano-
wania przestrzennego, projektowania 
i realizacji inwestycji. To przed nimi 
stoi bowiem obowiązek wdrożenia 

1 Skład Polskiej Rady Architektury w 2020 r.: Chwalibóg Krzysztof (przewodniczący), 
Andrzejewski Piotr, Baranowski Andrzej, Chwalibóg Andrzej, Czerakcziew 
Borys, Deńko Stanisław, Gadomski Piotr, Grochulski Jerzy, Ingarden Krzysztof, 
Jurkowski Ryszard, Kowalewski Adam, Lisowski Bohdan, Mazur Łukasz, ks. prał. 
dr Niewęgłowski Wiesław, Pawłowska Ewa, Przestaszewska-Porębska Ewa, Remi 
Zenon, Stelmach Bolesław, Szczepański Rafał, Ścisło Mariusz, Turant-Chwalibóg 
Bożenna, Ujma-Wąsowicz Katarzyna, Wojciechowski Stefan, Wolski Przemysław, 
Zemła Gustaw.

2 Pod pojęciem Baukultur kryje się każda działalność człowieka zmieniająca 
przestrzeń zbudowaną. Wspomniana przestrzeń, w tym cały zaprojektowany 
i zbudowany kapitał, osadzony w środowisku naturalnym i z nim związany,  
musi być rozumiana jako jeden podmiot. Baukultur obejmuje istniejące budynki, 
wliczając w to zabytki i inne elementy dziedzictwa kulturowego, a także projekty 
i konstrukcje współczesnych obiektów, infrastrukturę, przestrzeń publiczną oraz 
krajobrazy.

zasad Polityki Architektonicznej. 
Wynika on nie tylko z wytycznych 
deklaracji z Davos, Ku wysokiej jako-
ści Baukultur dla Europy, podjętej 
na konferencji Ministrów Kultury 
państw członkowskich Unii Europej-
skiej 22 stycznia 2018 roku, lecz także 
z kryzysowego stanu polskiej prze-
strzeni publicznej.

Wprowadzenie

Baukultur 2 i Polityka 
Architektoniczna w Europie
Dziś, w złożonym kulturowo i tech-
nologicznie świecie globalnych 
zjawisk, kształtowanie środowiska 
zbudowanego może wydawać się 
procesem niezwykle skomplikowa-
nym. Zjawiska kryzysowe, towarzy-
szące temu procesowi, przekładają 
się negatywnie na wszystkie sfery 
życia współczesnego człowieka – 
poczynając od społecznej, poprzez 
gospodarczą i ekonomiczną, na 
duchowej kończąc. W trosce o kształt 
przestrzeni europejskiej, rozumia-
nej jako dobro wspólne wszystkich 
Europejczyków, Rada Unii Europej-
skiej w 2004 roku wezwała państwa 
członkowskie do tworzenia narodo-
wych polityk architektonicznych. Ze 
względu na rangę całego przedsię-
wzięcia Unia uznała tę kwestię za 
jeden z priorytetów cywilizacyjnych 
i od lat 90. minionego wieku wdraża 
w życie politykę architektoniczną, 
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stanowiącą fundament zrównoważo-
nego rozwoju. W efekcie tych działań 
większość państw członkowskich (za 
wyjątkiem tylko kilku, w tym Polski) 
wprowadziła na szczeblu rządowym 
krajowe  
polityki architektoniczne. Opierają się 
one na przesłankach takich dokumen-
tów unijnych, jak:

• Konwencja o ochronie dzie-
dzictwa architektonicznego 
Europy, uchwalona w Granadzie 
3 września 1985 roku; głównym 
celem niniejszej konwencji jest 
ochrona zabytków, zespołów 
budowlanych oraz terenów, 
na których powstało dzieło stwo-
rzone wspólnie przez człowieka 
i naturę.

• Europejska konwencja o ochronie 
dziedzictwa archeologicznego, 
przyjęta 16 stycznia 1992 roku 
w Valletcie na Malcie; dokument 
ten gwarantuje ochronę dziedzic-
twa archeologicznego jako źródła 
europejskiej pamięci zbiorowej 
oraz narzędzia badań historycz-
nych i naukowych.

• rezolucje, deklaracje i stanowi-
ska Europejskiego Forum Polityk 
Architektonicznych; powstanie 
Forum poprzedziło spotkanie 
ekspertów w dziedzinie polityki 
architektonicznej, które odbyło 
się w 1997 roku w Rotterdamie. 
Trzy lata później w Paryżu sfor-
mułowano Rezolucję w sprawie 
jakości architektury w środowi-
sku miejskim i wiejskim w Euro-
pie. Rezolucja ta została przyjęta 
przez Europejską Radę Ministrów 
12 lutego 2001 roku.

• Europejska konwencja  
krajobrazowa, podpisana we 
Florencji 20 września 2000 roku 
(zaczęła obowiązywać 
1 marca 2004 roku); głównym  
jej celem jest zapewnie-
nie ochrony poszczególnych 
typów krajobrazów. Nakłada 

ona obowiązek tworzenia, 
a także realizowania przemy-
ślanej i zrównoważonej poli-
tyki w zakresie krajobrazu, przy 
udziale społeczeństwa obywa-
telskiego oraz lokalnych i regio-
nalnych jednostek administracji 
publicznej. Zobowiązuje również 
do uwzględniania charakteru 
kraj obrazu w procesie kształ-
towania polityki terytorialnej, 
planowania przestrzennego 
lub innych polityk sektorowych.

• Architektura a jakość życia – 
zarys strategii Rady Europy – 
ACE 2004 rok;

• Dyrektywa 2005/36/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady 
z 7 września 2005 roku w sprawie 
uznania kwalifikacji zawodowych 
zmieniona Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/55/UE 
z 20 listopada 2013 roku;

• Ku wysokiej jakości Baukul-
tur dla Europy – deklaracja 
z Davos, podjęta na konferen-
cji Ministrów Kultury państw 
członkowskich Unii Europejskiej 
22 stycznia 2018 roku.

Polityki Architektoniczne to rozległe 
programy rządowe, które obejmują 
trzy zasadnicze filary Baukultur:

• otoczenie prawne i gospodarcze;
• szkolnictwo wyższe i kwalifikacje 

odpowiedzialnych uczestników;
• świadomość społeczną kształto-

waną poprzez powszechną edu-
kację architektoniczną.
W programach tych cele 

doraźne, średnio- i długoterminowe, 
a także ochrona wartości uniwersal-
nych, rozpisane zostały na instytucje 
państwa oraz instytucje pozarządowe 
i społeczne.

Baukultur i Polityka 
Architektoniczna w Polsce
W Polsce problem spójnej poli-
tyki architektonicznej podnoszony 
był przez Polską Radę Architektury 

w kolejnych edycjach „Polskiej Poli-
tyki Architektonicznej” (w latach 
2009, 2011 i 2018). Polski rząd zawarł 
jej wytyczne w Krajowej Polityce 
Miejskiej 2023, ogłoszonej w paź-
dzierniku 2015 roku. Ta ostatnia 
została jednak zarzucona i nie docze-
kała się – jak dotąd – kontynuacji. 
Jednocześnie, od czasu transformacji 
ustrojowej w roku 1989, trwa perma-
nentna przebudowa prawa. Dotyczy 
ona również systemu planowania 
przestrzennego i procesu inwestycyj-
nego, a więc podstawowych narzędzi 
i instrumentów kształtowania środo-
wiska zbudowanego. Jednak proces 
ten, prowadzony na gruncie dość nie-
jasnej doktryny liberalnej i skupiony 
wyłącznie na aspekcie gospodarczym 
i politycznym, trudno uznać za świa-
dome podjęcie zobowiązań polityki 
architektonicznej.

Choć globalny kryzys dotyka 
wszystkie kraje europejskie, jego 
zasięg, przebieg i skutki w poszcze-
gólnych państwach istotnie się róż-
nią. Różnice te wynikają ze stopnia 
społecznego rozumienia architek-
tury, a w konsekwencji również roli 
architekta. W krajach o utrwalonych 
tradycjach i bogatym dorobku cywi-
lizacyjnym znajdują one odbicie 
w lokalnych systemach prawnych, 
sam kryzys zaś – jego symptomem 
jest komercjalizacja i trywializacja 
wartości – ma inny wymiar niż w Pol-
sce. Państwa te dysponują bowiem 
systemem instrumentów zarówno 
w prawie pisanym, jak i zwyczajo-
wym, które pozwalają na poprawny, 
co do uniwersalnych zasad metodo-
logicznych, przebieg procesu kształ-
towania otoczenia.

W tej sytuacji priorytetem Pol-
ski powinno być wyłonienie podsta-
wowych instrumentów planowania 
i projektowania oraz zdefiniowanie 

3 Witruwiusz, O architekturze ksiąg dziesięć, tłum. K. Kumaniecki, Warszawa 1999.

roli architekta na gruncie wspólnego 
jej rozumienia w kręgu kultury euro-
pejskiej, wyrażonego w Dyrektywie 
2005/36/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie uznania 
kwalifikacji zawodowych. Stanowi to 
– z punktu widzenia polityki architek-
tonicznej i zrównoważonego rozwoju 
– warunek konieczny dla naprawy 
polskiej rzeczywistości.

Z tej perspektywy należy stwier-
dzić, że dopiero ostatnie cztery lata 
przyniosły projekty legislacyjne: 
kodeks U-B, projekt ustawy o archi-
tektach, założenia do projektu ustawy 
o planowaniu przestrzennym oraz 
projekt nowelizacji prawa budowla-
nego, które – konsekwentnie dopro-
wadzone do końca – będą mogły 
realizować wspomniany priorytet. 
Z tego też względu należy postrze-
gać je jako pierwszy, choć wciąż 
nieformalny, etap Polskiej Polityki 
Architektonicznej.

***
Piękno. Użyteczność. Trwałość. 
To wartości wymienione przez Witru-
wiusza w traktacie O architekturze3 
z I wieku p.n.e. Czy te trzy słowa 
zdolne są opisać dzisiejszy, złożony 
kulturowo i technologicznie świat? 
O ile użyteczność i trwałość są obec-
nie wartościami stale oczywistymi, 
o tyle status piękna wymaga głębszej 
refleksji. Dziś mamy bowiem do czy-
nienia z powierzchownym i strywiali-
zowanym rozumieniem tego pojęcia. 
Piękno postrzegane jest jako swego 
rodzaju zbytek, można rzec: deser 
po daniu głównym, jakim stały się 
właśnie użyteczność i trwałość.

Kształtowanie otoczenia to 
jedna z podstawowych aktywności 
człowieka. Wiąże się ona z jego kon-
dycją biologiczną, psychiczną i spo-
łeczną. Ten pierwotny i naturalny 



10Krzysztof Chwalibóg

pierwiastek, niezależnie od nadbu-
dowy cywilizacyjnej, leży u podstaw 
tworzenia architektury. Również 
i dziś, mimo że aktywność tę rozu-
miemy szeroko – jako kształtowa-
nie środowiska i otoczenia w ujęciu 
Baukultur – pozostaje ona, i to nie-
zależnie od tego, co budujemy: 
miasto, katedrę czy przydomowy 
garaż, odpowiedzią na fundamen-
talne potrzeby człowieka zarówno 
w wymiarze indywidualnym, jak 
i społecznym.

Piękno i ład wydają się 
konieczne, aby odnaleźć porządek 
w chaosie natury i odzyskać poczu-
cie bezpieczeństwa. Ponad wszelką 
wątpliwość dowiedziono bowiem, 
że chaotyczne i brzydkie otoczenie, 
oddziałując podprogowo na użyt-
kowników, podnosi poziom stresu. 
Ma to negatywne skutki zarówno 
dla kondycji jednostek, jak i całego 
społeczeństwa. Obcowanie z pięk-
nem należy zatem do najbardziej 
pierwotnych, atawistycznych potrzeb 
ludzkich.

Triada Witruwiusza jest jed-
nością, a piękno – tak jak dwie 
pozostałe jej części – pozostaje 
podstawowym celem kształtowa-
nia naszego otoczenia. Wartości te, 
odniesione do pojęcia Baukultur, 
składają się ponadto na swoisty 
„kod genetyczny” idei zrównoważo-
nego rozwoju.

W publikacji zwracamy uwagę 
na te cechy otaczającej nas prze-
strzeni, które determinują sposób, 
w jaki oddziałuje ona na naszą psy-
chikę, a przez to powodują, że czu-
jemy się w niej dobrze lub źle. 
Określenie takich cech w bieżącej 
edycji „Polskiej Polityki Architek-
tonicznej” wydaje się potrzebne, 
ponieważ nie znajdziemy podobnego 
ujęcia w publicystyce z zakresu archi-
tektury i urbanistyki, a wpływ cha-
rakteru otoczenia na samopoczucie 
psychofizyczne jednostki powinien 

być problemem szeroko dyskuto-
wanym i obecnym w powszechnej 
świadomości.

Autorzy zamieszczonych w tomie 
opracowań skupili więc uwagę na 
trzech wyrazistych wartościach oto-
czenia. Są nimi:

• sposób wpisania obiektu w kon-
tekst (czyli skalę i charakter naj-
bliższej okolicy);

• stosowność architektury;
• jakość relacji krajobrazu zbudo-

wanego i naturalnego.
Wartości te zostały wyodręb-

nione z gąszczu wszystkich pozosta-
łych po to, aby umożliwić czytelną 
ich prezentację. Zilustrowane zostały 
konkretnymi przykładami. Pomagają 
one zrozumieć poglądy poszczegól-
nych autorów, a także odnieść ich 
koncepcje do współczesnej praktyki 
kształtowania przestrzeni.

W niniejszej publikacji zostały 
również przedstawione systemy 
i narzędzia kształtowania przestrzeni 
w Polsce oraz w dwóch innych kra-
jach europejskich – Wielkiej Bryta-
nii i Francji. Mówiąc o „systemach”, 
mamy na myśli nie tylko zestaw 
praw z zakresu regulacji przestrzeni, 
lecz także szeroko pojętą „kulturę 
przestrzenną”.

Konfrontacja z rozwiązaniami 
stosowanymi w innych krajach euro-
pejskich wydaje się warunkiem nie-
zbędnym do dokonania obiektywnej 
oceny realizacji aktualnych celów 
polityki społecznej i gospodarczej. 

Syntetyczne zestawienie najbar-
dziej istotnych elementów oraz cech 
funkcjonowania systemów w wymie-
nionych krajach pozwala ustalić, jakie 
są między nimi różnice, a także okre-
ślić, czego brak w systemie polskim. 
Umożliwia również zidentyfikowanie 
tych cech, które w procesie kształto-
wania wartości otoczenia przestrzen-
nego są niezbywalne, niezależnie od 
szerokości geograficznej czy ustroju 
politycznego.

Jeśli jednak mamy dokonać 
porównania, a więc i oceny poszcze-
gólnych systemów, niezbędne 
wydaje się określenie kryteriów, które 
pozwolą stwierdzić, jakimi narzę-
dziami operuje każdy z nich. Pomoże 
to ustalić, które z tych narzędzi mogą 
okazać się przydatne w procesie 
kształtowania podstawowych wartości 
otoczenia. Kryteria te można wyłonić 
na podstawie motywu 27 preambuły 
do Dyrektywy 2005/36/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 
7 września 2005 roku w sprawie uzna-
nia kwalifikacji zawodowych: „Projekt 
architektoniczny, jakość obiektów 
budowlanych, ich harmonijne wkom-
ponowanie w otoczenie, poszanowa-
nie charakteru krajobrazu naturalnego 
i miejskiego oraz zbiorowego i pry-
watnego dziedzictwa należą do kwe-
stii o znaczeniu publicznym. Dlatego 
też wzajemne uznawanie kwalifikacji 
powinno być oparte na kryteriach 
jakościowych i ilościowych gwa-
rantujących, że osoby posiadające 
uznane kwalifikacje potrafią zrozu-
mieć i wyrazić potrzeby jednostek, 
grup społecznych i władz w zakresie 
planowania przestrzennego, projekto-
wania, organizacji i konstrukcji budyn-
ków, konserwacji i wykorzystywania 
dziedzictwa architektonicznego oraz 
ochrony naturalnej równowagi”4. 

Owo „zrozumieć i wyrazić” 
zawiera istotę procesu tworzenia 
środowiska zbudowanego. Proces 
ten sprowadza się bowiem do tłu-
maczenia ludzkich potrzeb – w całej 
ich złożoności i przy uwzględnieniu 
wszystkich uwarunkowań – na język 
fizycznej materii, a dokonuje się 
poprzez projektowanie urbani-
styczne i architektoniczne w trzech 
zasadniczych fazach. Wspomniane 
fazy to: formułowanie potrzeb i okre-
ślenie celu, przygotowanie koncepcji 

4 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
7 września 2005 roku w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych.

realizacji i wreszcie sama realizacja. 
Jeśli wyeliminować lub zmargina-
lizować którąś z nich, cały proces 
po prostu się nie dokona lub dokona 
ze szkodą dla podstawowych warto-
ści otoczenia.

W świetle tego za podsta-
wowe kryterium zarówno oceny, 
jak i budowy systemu oraz narzędzi 
kształtowania środowiska zbudo-
wanego, należy przyjąć gwarancję, 
że wszystkie te fazy będą reprezento-
wane we właściwych relacjach wzglę-
dem siebie.

Podkreślić też trzeba, że doko-
nujmy tego porównania nie z per-
spektywy badaczy-teoretyków, 
ale z punktu widzenia wieloletnich 
uczestników procesów planowa-
nia, projektowania i realizowania 
inwestycji.

Krzysztof Chwalibóg
mgr inż. arch. prof. hon. 
przewodniczący Polskiej Rady Architektury
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Systematyka 
planowania 
przestrzennego 
i procesu 
przygotowania 
inwestycji w Polsce 
pod kątem systemu 
i narzędzi kształtowania 
wartości otoczenia 
przestrzennego

14

Geneza stanu obecnego

Transformacja ustrojowa Polski 
po 1989 roku prowadziła od pań-
stwa ideologicznego do obywatel-
skiego państwa prawa. Przebudowa 
systemu politycznego i prawnego 
dokonywała się głównie w aspekcie 
społeczno-gospodarczym i politycz-
nym, szczególnie dynamicznie
w pierwszej dekadzie. W orbicie 
tego procesu znalazły się też dzie-
dziny, których regulowanie winno 
wychodzić od przesłanek meryto-
rycznych i metodologicznych, nieza-
leżnych od jakiejkolwiek doktryny. 
Planowanie przestrzenne i proces 
inwestycyjny  należą do tych dzie-
dzin. W rezultacie do roku 2003 
przebudowane zostały dwa akty 
prawa, podstawowe dla systemu 
i narzędzi kształtowania środowi-
ska zbudowanego: ustawa Prawo 
budowlane i ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Przebudowa ta nie wyłoniła instru-
mentów niezbędnych do właściwego 
funkcjonowania procesu kreowa-
nia środowiska zbudowanego. 
Wręcz przeciwnie. Ustawa Prawo 
budowlane z roku 1994 i ustawa 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z roku 2003 ostatecz-
nie wyeliminowały istniejące jeszcze 
w minionym systemie podstawowe 
instrumenty projektowania urbani-
stycznego i architektonicznego, a rolę 
architekta sprowadziły do specjalno-
ści budowlanej.

W rezultacie obecny system 
oparty został wyłącznie na planowa-
niu przestrzennym, dysponującym 
jednym narzędziem – aktem prawa 
miejscowego, oraz na projektowaniu 
budowlanym, również dysponują-
cym tylko jednym narzędziem  
– projektem budowlanym.  

Ten ostatni, będący w istocie instruk-
cją wykonania obiektu, zaliczyć 
należy do fazy realizacyjnej procesu 
inwestycyjnego. Przyczyniło się to 
między innymi do chaosu w podziale 
ról i kompetencji w procesie pla-
nowania przestrzennego i procesu 
inwestycyjnego. Bardzo szybko,  
jak na skalę czasową tych procesów, 
ujawniły się w przestrzeni całego 
kraju negatywne skutki takiego stanu 
rzeczy. Już bowiem około 2008 roku 
wiadomo było, że system wymaga 
istotnej przebudowy.

Poza środowiskiem architektów 
nie jest jednak oczywiste, że nie-
malże wszystkie negatywne zjawiska 
– zarówno w makro-, jak i mikroskali 
– mają bezpośredni lub pośredni 
związek z wyeliminowaniem pod-
stawowych narzędzi projektowania 
urbanistyki i architektury oraz zmar-
ginalizowania roli architekta. Jak 
głęboką lukę stanowi to w całym sys-
temie, ilustruje porównanie poglądo-
wych schematów funkcjonalnych: 

• ustawy Prawo budowlane 
z roku 1974, obowiązującej 
do roku 1995, i ustawy o plano-
waniu przestrzennym z roku 1984,  
obowiązującej (z mniej istotnymi 
i przejściowymi zmianami)  
do roku 2003 (schemat 1);

• obecnej ustawy Prawo budow-
lane, obowiązującej od roku 1995 
i ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, 
obowiązującej od roku 2003 
(schemat 2).
W schematach oznaczono  

pole „projektowanie u-a” (urbani-
styczno-architektoniczne). Obejmuje 
ono te instrumenty systemu, które 
reprezentowały proceduralnie proces 
projektowania urbanistyczno-archi-
tektonicznego, poprzedzający projek-
towanie budowlane i techniczne.
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PLAN KRAJOWY

SCHEMAT FUNKCJONALNY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I PROCESU PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI
BP – 1974 UoPiZP –1984

PLAN REGIONALNY

NORMATYW 
URBANISTYCZNY

MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN SZCZEGÓŁOWY 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. ZAŁOŻENIA DO PLANU
2. USTALENIA PLANU + CZĘŚĆ INFORMACYJNA

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE** 

na podstawie projektu koncepcyjnego
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PLAN REALIZACYJNY – DECYZJA NR 1
PROJEKT URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZY

POZWOLENIE NA BUDOWĘ – DECYZJA NR 2
PROJEKT TECHNICZNY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

lub
PLAN REALIZACYJNY + PROJEKT TECHNICZNY

DECYZJA LOKALIZCYJNA
1. INFORMACJA O TERENIE
2. PROJEKT LOKALIZACYJNY

  * Wszystkie schematy zostały opracowane przez autora.
**  Uchwała nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1969 r. w sprawie projektowania inwestycji ustalała „ramowe zasady 

sporządzania, uzgadniania i zatwierdzania założeń techniczno-ekonomicznych i projektów inwestycji związanych 
z budową, rozbudową, przebudową i modernizacją podejmowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej”. 
W minionym systemie polityczno-społecznym inwestycje nieuspołecznione stanowiły, z systemowego punktu 
widzenia, margines, więc sporządzanie założeń T-E było faktycznie systemowym instrumentem projektowania 
koncepcyjnego, poprzedzającym projektowanie techniczne.

SCHEMAT FUNKCJONALNY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I PROCESU PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI
BP – 1995 UoPiZP – 2003

PR
O

C
ES

 IN
W

ES
TY

C
Y

JN
Y

PL
A

N
O

W
A

N
IE

 L
O

K
A

LN
E

PL
A

N
O

W
A

N
IE

 
PO

N
A

D
LO

K
A

LN
E

USTAWA 
KRAJOBRAZOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO 
ZAGOSPODAROWANIA KRAJU

USTAWA O 
REWITALIZACJI

PLAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

STUDIUM UiKZP GMINY**

STUDIUM UiKZP ZW. METROPOLITARNEGOSPECUSTAWY*

SPECDECYZJE*
DECYZJA o W.Z. I Z.T.***

1. DECYZJA o U.L.I.C.P.
2. DECYZJA o W.Z.

MIEJSCOWY PLAN 
ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO
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POZWOLENIE NA BUDOWĘ 
PROJEKT BUDOWLANY

    *  Specustawy i specdecyzje – ustawy i idące za nimi akty prawa administracyjnego, które pozwalają na realizację 
inwestycji infrastrukturalnych niezależnie od ustaleń planistycznych gminy.

  **  Studium UiKZP gminy – studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, o którym  
mowa w art. 9 i 10 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

***  Decyzja o W.Z. i Z.T. – decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2. 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Schemat 2Schemat 1*
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Systematyka planowania 
przestrzennego i procesu 
inwestycyjnego

Planowanie przestrzenne
• To główny instrument polityki 

przestrzennej. Dotyczy integra-
cji, godzenia i harmonizowania 
interesów różnych podmio-
tów oraz zjawisk społecznych 
i gospodarczych, ich alokację 
w przestrzeni na poziomie mia-
sta, gminy, regionu i kraju. Obej-
muje także ponadnarodowe 
całości, co wyrażać się winno 
we współpracy międzypaństwo-
wej i międzyregionalnej. 

• Podmiotem planowania 
przestrzen nego jest społecz-
ność a przedmiotem szeroko 
rozumiane środowisko natu-
ralne i zbudowane1 tej społecz-
ności; planowanie należy do 
sfery regulacyjnej i wyraża się 
poprzez powszechnie obowiązu-
jące normy prawne stanowione 
w trybie procesu legislacyjnego 
w aktach prawa miejscowego 
i w konstytutywnych2 aktach 
prawa administracyjnego.

Urbanistyka
• Zajmuje się analizą struk-

tur miejskich i osiedleńczych, 
ich powstawaniem i historią 
rozwoju oraz budowaniem miast 

1 Środowisko zbudowane należy rozumieć zgodnie z pojęciem Baukultur: 
„Baukultur obejmuje każdą działalność człowieka zmieniającą przestrzeń 
zbudowaną. Cała wspomniana przestrzeń, w tym cały zaprojektowany 
i zbudowany kapitał osadzony w środowisku naturalnym i z nim związany, musi 
być rozumiany jako jeden podmiot. Baukultur obejmuje istniejące budynki, 
wliczając zabytki i inne elementy dziedzictwa kulturowego, a także projekty 
i konstrukcje współczesnych budynków, infrastrukturę, przestrzeń publiczną 
i krajobrazy”. Deklaracja podjęta na konferencji Ministrów Kultury państw 
członkowskich Unii Europejskiej w Davos (22 stycznia 2018 r.), Ku wysokiej 
jakości Baukultur dla Europy, tłum. Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, 
https://niaiu.pl/baukultur/[dostęp: 24.08.2020].

2 Decyzja konstytutywna (in abstracto) – akt władczy, wydany przez uprawniony 
podmiot, skierowany do abstrakcyjnego zbioru podmiotów.

3 Decyzja deklaratoryjna (in concreto) – akt władczy, wydany przez organ 
administracyjny, skierowany do strony albo stron – podmiotu indywidualnego 
albo grupy podmiotów indywidualnych.

i osiedli; a także opracowaniem 
koncepcji i projektów planistycz-
nych, urbanistycznych i architek-
tonicznych. Zadania urbanistyki 
obejmują minimalizację kon-
fliktów interesów użytkowni-
ków poszczególnych obiektów 
budowlanych oraz ochronę 
środowiska zarówno przyrodni-
czego, jak i kulturowego. Urba-
nistyka należy do warsztatu 
projektowego architekta.

• Podmiotem urbanistyki 
jest inwestor (publiczny, insty-
tucjonalny czy indywidualny) 
i konkretna grupa użytkowników, 
a przedmiotem konkretny, mniej 
lub bardziej złożony czy też roz-
legły obszarowo zamiar inwesty-
cyjny. Rozstrzygnięcia zapadają 
w procesie projektowania urba-
nistycznego i architektonicznego. 
Mają charakter konkretny i indy-
widualny, należą tym samym do 
pierwszej fazy procesu inwesty-
cyjnego, podlegając procedurom 
i deklaratoryjnym3 aktom prawa 
administracyjnego.
Z powyższej systematyki  

wynika, że na etapie planowa-
nia ustala się ogólne cele i ramy 
dla urbanistyki, a ostateczne decyzje 
o porządku urbanis tycznym,  
w tym zrównoważeniu interesów 
użytkowników oraz wartościach  
otoczenia przestrzennego,  

rozstrzyga projektowanie urbani-
styczne i architektoniczne.

Potwierdza to choćby kwestia 
partycypacji społecznej w procesie 
planowania przestrzennego i pro-
jektowania inwestycji. Partycypacja 
społeczna jest jednym z najistotniej-
szych elementów systemu kreowania 
naszego otoczenia, który ma oparcie 
w konstytucji obywatelskiego pań-
stwa prawa, ponieważ właśnie  
poprzez partycypację następuje 
zrównoważenie potrzeb i interesów 
w procesie tworzenia przestrzeni 
publicznej. Obecnie sprowadzona 
została ona do formalności, która 
w nikłym stopniu zapewnia realny 
udział społeczny w podejmowaniu 
decyzji. Wynika to między innymi 
z tego, że jedynym polem dla party-
cypacji społecznej jest dziś akt prawa 
miejscowego, a więc dokument pro-
cedowany w trybie procesu legisla-
cyjnego, w którym:

• artykułowane interesy obywatela 
można uwzględnić tylko wtedy, 
gdy dają się przełożyć na ogólną 
normę, jaką operuje akt prawa 
powszechnego;

• z abstrakcyjnej normy aktu  
planowania przestrzennego prze-
ciętny obywatel, bez udziału spe-
cjalisty (czyli architekta), nie jest 
w stanie wyczytać konkretnych 
skutków dla swojego otoczenia.
Polem partycypacji społecz-

nej, która pozwala na bezpośredni 
i realny udział w podejmowaniu 
decyzji, jest faza projektowania urba-
nistycznego i architektonicznego –  
tej jednak brak w naszym systemie.

Z powyższej systematyki płyną 
dalsze wnioski, które należy uwzględ-
nić zarówno w ocenie samego sys-
temu, jak i w procesie wyłaniania 
narzędzi kształtowania wartości 

4 J. Sozański, Akty prawa miejscowego a przepisy porządkowe, czyli kształt 
i charakter własnych regulacji normatywnych samorządu terytorialnego, 
„Roczniki Administracji i Prawa” 2015, t. 2 , nr XV, s. 33–56. Podkreślenia autora. 

otoczenia przestrzennego, a także 
ustalania ich wzajemnych relacji.

Przy ustalaniu zakresu rozstrzy-
gnięć, jakie można czynić w planie 
miejscowym, a więc zakresu  
i treści planu miejscowego (aktu 
prawa miejscowego), trzeba wziąć 
pod uwagę, że: „[…] Akty prawa 
miejscowego są to akty o charakterze  
normatywnym. Są adresowane 
do nieokreślonej grupy osób, 
wyznaczając im ich prawa lub obo
wiązki. Za ich pomocą organy admi-
nistracji publicznej w sposób władczy 
(jednostronny) określają reguły 
zachowania dotyczące generalnie 
(nieimiennie) oznaczonych kategorii 
podmiotów w abstrakcyjnie (a więc 
również niekonkretnie) wskazanych 
sytuacjach. Zatem cechą charaktery-
styczną tego typu aktów jest wpro-
wadzenie do porządku prawnego 
nowych norm prawnych, obowiązu-
jących w sposób generalny i abstrak
cyjny. […] Akty prawa miejscowego 
jako akty normatywne powszechnie 
obowiązujące nie mogą odnosić się 
do konkretnej, jednostkowej, niepo
wtarzalnej sytuacji, muszą posiadać 
cechy ogólności i abstrakcyjności.  
Nie mogą określać adresata poprzez 
wymienienie go z imienia lub 
nazwy. Natomiast abstrakcyjność 
normy wyraża się w tym, że naka-
zywane, zakazywane albo dozwo-
lone postępowanie ma mieć miejsce 
w określonych, z reguły powta
rzalnych okolicznościach, nie zaś 
w jednej konkretnej sytuacji”4.

Obecna postać planu miej-
scowego jest narzędziem „jedno-
wymiarowym”, tzn. wszystkie 
ustalenia – niezależnie od ich cha-
rakteru i szczegółowości – stanowią 
normę prawną. Plan zawiera usta-
lenia o różnym charakterze, które 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Polityka_przestrzenna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Polityka_przestrzenna&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/RozwÛj_gospodarczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miasto
https://niaiu.pl/baukultur/[dostęp
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organ_administracji_publicznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organ_administracji_publicznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Organ_administracji_publicznej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osiedle
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_środowiska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ochrona_środowiska
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-111a9b46-ed77-4aea-aa6a-df70e807ea11
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.cejsh-b1318bfd-33bb-43b1-8bd1-da81d30e2d2b
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podzielić można, co do zasady, na 
dwie kategorie:

• ustalenia planistyczne, 
czyli reguły, zasady, wskaźniki 
i warunki odnoszone do obszaru;

• warunki zabudowy i zagospo-
darowania terenu odnoszone 
do pojedynczych działek.
O ile pierwsza kategoria usta-

leń mieści się w przytoczonej wyżej 
charakterystyce aktu prawa miejsco-
wego, o tyle druga – ze względu na 
swoją szczegółowość, konkretność 
i wrażliwość na uwarunkowania 
indywidualne, które można wiary-
godnie rozpoznać dopiero na eta-
pie projektowania – często nie tylko 
stoi na granicy kompetencji aktu 
prawnego, lecz też usztywnia pro-
ces zmiany planu, a w konsekwencji 
blokuje proces inwestycyjny. Zmiana 
tych ustaleń, nawet wówczas gdy nie 
zmieniają one zasad, reguł i ogól-
nego porządku urbanistycznego, 
zadysponowanego w ustaleniach 
planistycznych, wymaga powtórzenia 
całej procedury legislacyjnej.

Jednocześnie nie korzysta się 
z innej podstawowej kompeten-
cji aktu prawa powszechnego, 
czyli określania obowiązku dzia-
łań i ich zakresu, niezbędnych do 
realizacji ustaleń planu na dalszych 
etapach całego procesu. Wynika to 
z prostej przyczyny: takie ustalenia 
prawo miejscowe może odsyłać 
tylko do narzędzi wyodrębnionych 
w aktach wyższego rzędu, tych zaś 
(w przypadku projektowania urbani-
stycznego i architektonicznego) brak.

Plan miejscowy/zabudowy5 
powinien mieć, zamiast obec-
nej, struktury jednowymiarowej, 

5 Założenia reformy systemu planowania przestrzennego (2019 r.) zastępują 
obecny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (plan miejscowy) 
planem zabudowy. Plan zabudowy ma być aktem prawa miejscowego 
tożsamym z obecnym planem miejscowym. Ponieważ w opublikowanych 
założeniach ustawodawca posługuje się tym terminem (plan zabudowy), 
używam takiego zapisu dla łatwiejszej identyfikacji pojęć będących w obiegu 
publicznym.

strukturę bardziej złożoną, ana-
logiczną do relacji ustawa 
– rozporządzenie:

• do ustaleń obligatoryjnych planu 
powinna należeć kategoria 
pierwsza – „ustawowa”;

• do ustaleń fakultatywnych,  
czynionych w zależności 
od potrzeb, powinna należeć 
kategoria druga – „wykonawcza”.
Przy czym, o ile zmiana ustaleń 

obligatoryjnych może być dokony-
wana wyłącznie w trybie legisla-
cyjnym, czyli poprzez uchwałę rady 
gminy stanowiącej prawo miej-
scowe, o tyle zmiany ustaleń fakul-
tatywnych planu, jeśli nie wymagają 
zmian w części obligatoryjnej, 
powinny być zmieniane uchwałą 
zwykłą rady gminy. Gdy wymaga 
to konsultacji społecznych, a także 
podjęcia zobowiązań między inte-
resariuszami (w tym gminą), które 
wykraczają poza zakres zarządu 
zwykłego, powinno stosować się 
rozprawę administracyjną (Kodeks 
postępowania administracyjnego) 
jako pole partycypacji społecz-
nej i negocjacji interesariuszy oraz 
gminy z inwestorem, po przedsta-
wieniu przez inwestora koncepcji 
urbanistyczno-architektonicznej.

Jednocześnie należy uzupełnić 
system o projektowanie urbani-
styczno-architektoniczne, którego 
proceduralną reprezentacją byłaby, 
wzorem instytucji urban permission 
w innych krajach europejskich, zgoda 
urbanistyczna.

W ustaleniach planu miejsco-
wego będzie można wówczas wska-
zywać obszary, tereny lub rodzaje 
inwestycji, które wymagają uzyskania 

zgody urbanistycznej na podstawie 
koncepcji urbanistyczno-architekto-
nicznej, uwzględniającej wszystkie 
uwarunkowania i wynikające z nich 
zobowiązania stron, niezbędne 
do realizacji porządku urbanistycz-
nego, których w planie miejscowym 
jako akcie prawa powszechnego nie 
można ustalić. Jest to szczególnie 
potrzebne w przypadku tych obsza-
rów, na których realizacja porządku 
urbanistycznego, ustalonego w pla-
nie miejscowym, pociąga za sobą 
konieczność uwzględnienia uwa-
runkowań realizacyjnych, niemożli-
wych do zapisania (patrz: wykładnia 
dotycząca właściwości aktu prawa 
miejscowego) albo pełnego ziden-
tyfikowania na etapie uchwalania 
planu lub wymaga zobowiązań 
w zakresie realizacji infrastruktury 
technicznej i społecznej, jak też zobo-
wiązań wynikających z partycypacji 
społecznej na etapie projektowania. 
W szczególności obszarami takimi 
są obszary lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, inwestycji wymagają-
cych partnerstwa publiczno-prywat-
nego lub prowadzonych w ramach 
procesu rewitalizacji czy też publicz-
nych programów mieszkaniowych; 
dla takiego obszaru lub terenu plan 
miejscowy powinien określać nie-
zbędny zakres opracowań projekto-
wych i działań operacyjnych, w tym 
minimalny zakres zobowiązań stron 
i obligować do uzyskania zgody 
urbanistycznej. Dotyczyć to powinno 
również pojedynczych obiektów, 
których realizacja wywołuje istotne 
skutki urbanistyczne, krajobrazowe, 
infrastrukturalne czy środowiskowe – 
i to niezależnie od statusu inwestora. 
Przykładem mogą tu być wielko-
powierzchniowe obiekty handlowe, 
które w wielu przypadkach wyma-
gają szczególnych reżimów operacyj-
nych i realizacyjnych, aby właściwie 
kształtować relacje z przestrzenia 

publiczną i powiązanie z infrastruk-
turą techniczną i społeczną.

System oparty na powyższych 
przesłankach zilustrowano na sche-
macie funkcjonalnym, na podstawie 
założeń zespołu doradczego do przy-
gotowania założeń reformy procesu 
inwestycyjno-budowlanego oraz sys-
temu planowania i zagospodarowa-
nia przestrzennego przy Ministrze 
Infrastruktury i Rozwoju w roku 2019 
oraz Prawa budowlanego w obecnej  
jego postaci (schemat 3). Zintegro-
wany projekt inwestycyjny (ZPI), 
przewidziany w tych założeniach, 
powinien być głównym narzę-
dziem wypełnienia luki systemowej, 
powstałej w okresie transforma-
cji ustrojowej (patrz: schemat 2), 
i stanowić instrument tak zwanej 
urbanistyki operacyjnej. Jego istotę 
poglądowo można określić jako ada-
ptację założeń techniczno-ekonomicz-
nych (Uchwała nr 110 Rady Ministrów 
z dnia 23 czerwca 1969 roku w spra-
wie projektowania inwestycji –  
obowiązująca do roku 1995) 
do ustroju obywatelskiego państwa 
prawa, w którym następuje partycy-
pacja społeczna i równoważenie inte-
resu publicznego z indywidualnym 
poszczególnych interesariuszy plano-
wania i procesu inwestycyjnego.

W innych krajach europejskich 
jest ono instrumentem projektowania 
(już nie planowania – to dokonuje się 
w aktach planowania przestrzennego) 
i realizacji inwestycji o złożonych 
uwarunkowaniach realizacyjnych 
– w tym inwestycji infrastruktural-
nych. Wprowadzenie tego narzędzia 
pozwoli na zlikwidowanie jeszcze 
jednej patologii obecnego systemu 
– tak zwanych specustaw – poprzez 
pełne zintegrowanie zagadnień 
infrastrukturalnych z planowaniem 
przestrzennym i projektowaniem 
urbanistyczno-architektonicznym.
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ŚREDNIOOKRESOWA STRATEGIA ROZWOJU KRAJU
STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

PONADLOKALNA i GMINNA STRATEGIA ROZWOJU

PLAN OGÓLNY
w tym

SCHEMAT FUNKCJONALNY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I PROCESU PRZYGOTOWANIA INWESTYCJI
NA BAZIE ZAŁOŻEŃ do REFORMY SYSTEMU – 2019
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  *  Obszar zintegrowanego inwestowania – roboczy termin używany w toczącym się procesie legislacyjnym, oznaczający 
obszary i rodzaje inwestycji, dla których plan miejscowy/zabudowy lub plan ogólny wskazuje obowiązek uzyskania 
zgody urbanistycznej na podstawie ZPI.

**  ZPI – Zintegrowany projekt inwestycyjny to termin wprowadzony przez założenia reformy procesu inwestycyjno- 
  -budowlanego oraz systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego w 2019 roku.

Stosowanie tego narzędzia 
umożliwi również wyelimi nowanie 
z sytemu krytykowanej decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospo-
darowaniu terenu, która staje się 
zbędna, w sytuacji, gdy warunki 
inwestowania określone są dla 
całego obszaru gminy w hierar-
chicznym porządku – od planu ogól-
nego, poprzez krajowe standardy 
urbanistyczne, na gminnych przepi-
sach/standardach urbanistycznych 
i planach zabudowy skończyw-
szy – a inwestor odnosi się do nich 
poprzez projekt urbanistyczno-archi-
tektoniczny lub ZPI. 

Podsumowanie

Powyższa systematyka prowadzi do 
wyłonienia przesłanek dla systemu 
bezpośrednich narzędzi kształtowa-
nia wartości otoczenia i ich repre-
zentacji w dwóch głównych aktach 
prawnych tego systemu – w ustawie 
Prawo budowlane i ustawie o plano-
waniu przestrzennym. Tym podsta-
wowym narzędziem, które zostało 
na przestrzeni lat 90. ubiegłego 
wieku wyeliminowane z systemu, 
jest projektowanie urbanistyczne 
i architektoniczne.

Ponadto winien zostać zrewi-
dowany podział ról w procesie pla-
nowania przestrzennego i procesie 
inwestycyjnym – odpowiednio do 
kompetencji uczestników tych pro-
cesów. Jest on integralną częścią 
instrumentów, narzędzi i procedur 
służących kształtowaniu wartości 
otoczenia przestrzennego i decyduje 
o ich skuteczności. Stąd inicjatywę 

6 Pojęcie zintegrowanego projektowania wymaga interdyscyplinarnej współpracy 
projektantów, wykonawców, użytkowników i władz na każdym etapie, 
począwszy od koncepcji projektu, a na jego realizacji skończywszy. Głównym 
założeniem jest traktowanie struktur osiedleńczych, budowli i ich zespołów 
jako całości działającej w harmonii ze środowiskiem naturalnym, krajobrazem, 
wartościami kulturowymi i szeroko identyfikowanymi potrzebami społecznymi 
oraz indywidualnymi. Zintegrowane projektowanie to wymóg priorytetu 

legislacyjną wprowadzenia ustawy 
o architektach, Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju, należy widzieć jako 
niezbywalny element sprawnego 
systemu narzędzi kształtowania 
wartości otoczenia przestrzennego. 
Ustawa, wprowadzona na ścieżkę 
legislacyjną we wrześniu 2018 roku, 
powinna tę kwestię uregulować 
zgodnie z tym, jak rozumie się rolę 
architekta we wspólnym obszarze 
kultury europejskiej.

Zarysowany system narzę-
dzi dawałby niezbędne minimum 
gwarancji:

• poprawności procesu planowa-
nia i procesu inwestycyjnego, 
opartego na metodologicznej 
ciągłości planowania przestrzen-
nego – projektowania urbani-
stycznego i architektonicznego 
oraz projektowania technicznego 
i realizacji;

• zintegrowania na etapie pro-
jektowania aspektu krajobra-
zowego, urbanistycznego, 
architektonicznego i infrastruk-
turalnego kształtowania ładu 
przestrzennego;

• realnej partycypacji społecznej 
w procesie kształtowania prze-
strzeni publicznej;

• podziału ról odpowiedniego 
do kompetencji uczestników pla-
nowania przestrzennego i pro-
cesu inwestycyjnego.
Wprowadzenie rozwią-

zań uwzględniających przesłanki 
wskazane w niniejszym artykule 
jawi się jako konieczne mini-
mum dla spełnienia podstawo-
wych wymogów projektowania 
zintegrowanego6 oraz warunek 

Schemat 3
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spójności w zasadniczych elemen-
tach z dojrzałymi systemami innych 
krajów. Należy widzieć je również 
w kontekście polskiej polityki archi-
tektonicznej. Deklaracja z 22 stycz-
nia 2018 roku, podjęta na konferencji 
Ministrów Kultury państw człon-
kowskich Unii Europejskiej w Davos, 
w tym ze strony polskiej przez Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, jedno z kluczowych zagrożeń 
wymienionych w dokumencie Ku 
wysokiej jakości Baukultur dla 
Europy dostrzega bowiem w „[…] 
tendencji do obniżenia jakości 
zarówno przestrzeni zbudowanych, 
jak i otwartych krajobrazów w całej 
Europie, widoczne w trywializacji 
prac budowlanych i wszelkich pro
cesów, które do niego prowadzą, 
braku wartości projektowych, obej-
mującym brak troski o zrównowa-
żony rozwój, rosnącą eksurbanizację 
oraz nieodpowiedzialne użycie  
gruntów, degradację zabytkowej 
tkanki oraz utratę tradycji i tożsamo-
ści regionalnych”.7

cywilizacyjnego, jakim jest idea zrównoważonego rozwoju podjęta na szczeblu 
globalnym (Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dniu 25 września 
2015 r., Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 
2030), europejskim (Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 
europejskich, przyjęta w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007 roku, na konferencji 
ministrów państw Unii Europejskiej w sprawie rozwoju miast i ich spójności 
terytorialnej; Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 września 
2015 r. w sprawie miejskiego wymiaru polityki UE 3; Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie roli miast w ramach 
instytucjonalnych Unii – 2017/2037) i krajowym – strategicznym dokumentem 
w Polsce jest Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2017 r.).

7 Ku wysokiej jakości Baukultur ..., op. cit. Podkreślenie autora. 
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Kryzys gospodarki 
przestrzennej

Kryzys gospodarki przestrzennej, 
patologie urbanizacyjne i narasta-
jący chaos przestrzenny generują 
ogromne straty społeczne i gospo-
darcze. Od wielu lat są one przed-
miotem krytyki, która nasiliła się 
zwłaszcza po roku 2003, kiedy 
zmieniono ustawę o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
i widoczne stały się szkodliwe efekty 
braku polityki przestrzennej państwa 
oraz wadliwość obowiązującego 
prawa1.

Ostatnie 10 lat przyniosło szcze-
gólne nasilenie negatywnych zjawisk,  
związanych z rozwojem gospodar-
czym i boomem inwestycyjnym. 
W konsekwencji rozpraszanie zabu-
dowy i niekontrolowana, niszcząca 
suburbanizacja przybrały rozmiary 
niespotykane w cywilizowanych  
krajach. Fot. 1  

Kryzys ten potwierdzają 
raporty i badania naukowe, a także 

1 Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030; „Studia KPZK” 2018, 
t. 182: Studia nad chaosem przestrzennym, cz. I–III, Warszawa 2018.

wystąpienia organizacji zawo dowych 
i samorządowych. Paradoksalnie, 
na szczególne wyróżnienie wśród 
dokumentów przedstawiających  
stan gospodarki przestrzennej,  
kryzys planowania przestrzennego 
i jego skutki, zasługują dokumenty 
rządowe. Krytykę zawiera przyjęta 
przez Radę Ministrów 13 grudnia 
2011 roku Koncepcja Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju 2030  
[zob. uchwała] (KPZK 2030), która 
w obszernej części diagnostycznej, 
opracowanej przez zespoły czoło-
wych polskich ekspertów, stwier-
dza m.in.: „Nieuporządkowany 
system gospodarki przestrzennej 
wywołuje konkretne skutki w sfe-
rze społecznej i gospodarczej. Są 
nimi przede wszystkim problemy 
społeczne w postaci patologii, alie-
nacji, frustracji i konfliktów wyni-
kające z segregacji społecznych, 
zabudowy przedmieść bazujących 

1  Przykład chaosu i brzydoty w jednej z podwarszawskich gmin
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na zamkniętych osiedlach, pozba-
wionych przestrzeni publicznych, 
terenów rekreacyjnych i zieleni oraz 
dogodnego dostępu do dobrej jako-
ści usług publicznych. Degradacja 
śródmieść i wielkopłytowych osie-
dli oraz popegeerowskich zespo-
łów zabudowy wielorodzinnej. […] 
Zewnętrzne koszty społeczne chaosu 
przestrzennego związane z rozlewa-
niem się miast w Polsce są o 30% 
większe w stosunku do kosztów roz-
lewania się miast w krajach Europy 
Zachodniej. […] Przepisy kolejnych 
ustaw dotyczących sfery przestrzen-
nej należą do najczęściej i powszech-
nie, do tego całkowicie bezkarnie, 
łamanych przepisów prawa”2. 
Porównanie tych zapisów z później-
szymi działaniami rządu (między 
innymi odejście od koniecznych 
i obiecywanych zmian prawa) rodzi 
pytanie, czy Rada Ministrów, akcep-
tując uchwałą nr 239/2011 Koncepcję 
Przestrzennego Zagospodarowania  

2 Uchwała nr 239..., op. cit.
3 Uchwała Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej z 2011 r.
4 Projekt ustawy z 18 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez 
Radę Ministrów 21 sierpnia 2015 r.

Kraju 2030, była świadoma, co czyni  
i czy ministrowie zrozumieli, co za -
wiera ten dokument.

Ustawowy organ doradczy 
rządu, Główna Komisja Urbanistyczno-
-Architektoniczna, w uchwale z roku 
2011 stwierdza: „Polska gospodarka 
przestrzenna jest w stanie kryzysu, 
skutki jej nieracjonalności odczu-
wane są stale i powszechnie.  
Niekontrolowana urbanizacja i brak 
koordynacji przestrzennej procesów 
inwestycyjnych utrudniają funkcjono-
wanie wielu jednostek osadniczych, 
pogarszają warunki życia oraz obni-
żają społeczną, kulturową i ekono-
miczną wartość przestrzeni. Interes 
publiczny nie jest chroniony, nawet 
jego postrzeganie jest ułomne, ogra-
niczone zwykle do spraw inwestycji 
infrastrukturalnych […]”3. Ostatnio 
opracowane dokumenty oraz uza-
sadnienia inicjatyw legislacyjnych 
kolejnych rządów4 kontynuują kry-
tykę stanu gospodarki przestrzennej. 

2  Wadliwy plan miejscowy. Prawo uniemożliwia scalenia. Jak budować na „paskach” gruntu?

Warto przytoczyć fragment pro-
jektu Kodeksu urbanistyczno- 
budowlanego (z dnia 23 listopada 
2017 roku) Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Budowlanego, powołanej 
w 2011 roku. W uzasadnieniu pro-
jektu Komisja stwierdziła: „Analiza 
funkcjonowania przepisów regulu-
jących gospodarowanie przestrzenią 
[…] prowadzi do wniosku,  
że konieczne jest kompleksowe  
uregulowanie zagadnień związanych 
z szeroko rozumianym gospodaro-
waniem przestrzenią […]. Kluczowym 
zagadnieniem są narastające koszty 
związane z rozlewaniem się zabu-
dowy i nieskoordynowaniem prze-
strzennym procesów inwestycyjnych, 
w tym inwestycji celu publicznego 
[…]. Urbanizacja gmin nie uwzględ-
nia zasad zrównoważonego rozwoju 
i ładu przestrzennego”5. Fot. 2

W Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju – SOR (2017) 
Rada Ministrów zapowiada: „[…] 
przeciwdziałanie niekontrolowanej 
suburbanizacji poprzez prowadze-
nie bardziej racjonalnej gospodarki 
terenami (opartej na prognozach 
demograficznych i inwestycyjnych), 
zwiększanie efektywności realizacji 
inwestycji na terenach uprzednio 
zagospodarowanych, które utra-
ciły swoje dotychczasowe funkcje, 
podnoszenie jakości i efektywności 
planowania i zagospodarowania 
przestrzennego w miastach i ich 
obszarach funkcjonalnych”. Dekla-
ruje ponadto: „[...] wspieranie zrów-
noważonego rozwoju ośrodków 
miejskich oraz przeciwdziałanie nega-
tywnym zjawiskom niekontrolowa-
nej suburbanizacji (ekonomicznym, 

5 Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego. Posiedzenie z dnia 23 listopada 
2017 r.

6 Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 
2030 r.).

7 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 maja 2007 r.

społecznym, przestrzennym, i środo-
wiskowym) poprzez stworzenie regu-
lacji prawnych z zakresu planowania 
przestrzennego […]”6.

Chaos przestrzenny i jego skutki 
są również od lat przedmiotem  
raportów i publikacji jednostek 
naukowo-badawczych. W Stanowi-
sku Zgromadzenia Ogólnego  
Polskiej Akademii Nauk, przyjętym 
24 maja 2007 roku, czytamy:  
„Do władz publicznych kierujemy 
apel o stanowienie takiego prawa 
regulującego planowanie prze-
strzenne i gospodarowanie prze-
strzenią na poziomach: krajowym, 
regionalnym i lokalnym, które będzie 
sprzyjać ładowi przestrzennemu, 
racjonalnej gospodarce terenami 
i innymi zasobami naturalnymi, 
ekonomizacji przestrzeni, prawo-
rządności decyzji planistycznych 
i lokalizacyjnych”7.

Dnia 8 lipca 2014 roku w liście 
otwartym do Prezesa Rady Ministrów 
Donalda Tuska grupa samorządow-
ców, ekonomistów, przedstawi-
cieli nauki i biznesu, urbanistów 
i architektów zaapelowała o prze-
prowadzenie reformy gospodarki 
przestrzennej: „Brak należytej troski 
ze strony kolejnych rządów o stan 
przestrzeni naszego kraju, narasta-
jący chaos i niekontrolowana urbani-
zacja […] powodują olbrzymie straty 
społeczne. Stają się coraz poważ-
niejszą barierą rozwoju kraju. Chaos 
przestrzenny, a zwłaszcza niekon-
trolowane rozpraszanie zabudowy 
i »rozlewanie się« miast, to źródło 
wielu niekorzystnych zjawisk [...] 
dewastacja przestrzeni przekłada się 
na znaczące obniżenie jakości życia, 
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kryzys finansów publicznych i zaha-
mowanie rozwoju naszego kraju”8. 
Podobnie jak poprzednie – apel ten 
został jednak zlekceważony.

Źródła kryzysu

Dyrektorowi Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, narzekającemu na 
samowole budowlane, Starosta 
Nowego Targu wyjaśnił: „urbani-
styka w Polsce się nie przyjęła”9. 
Starosta miał rację, źródła tego zja-
wiska omawiają Studia nad chaosem 
przestrzennym (dalej: Studia 2018). 
Do najważniejszych należy prawo, 
jego błędy, luki, wady merytoryczne 
i jurydyczne. Wybitny autorytet 
prawa, na propozycję wprowadzenia 
uściślających parametrów do ustaw, 
stwierdził na posiedzeniu Komisji 
Kodyfikacyjnej: „Ależ moi drodzy, 

8 List otwarty do premiera Donalda Tuska.
9 Rozmowa autora z Dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego w 2005 r.

ustawy to nie podręczniki urbani-
styki”. Oczywiście w protokole się to 
nie znalazło, ale słyszało to dwudzie-
stu członków Komisji. Paradoksal-
nie, jest w tym trochę racji. Problem 
polega na tym, że podstawą plano-
wania przestrzennego, lokalizacji 
inwestycji czy decyzji ekonomicznie 
istotnych w polityce przestrzennej 
gminy są ustawy, a nie podręczniki 
urbanistyki i ekonomii. Jeśli regula-
cje ustawowe są niejasne, nieprecy-
zyjne i niespójne, zagospodarowanie 
terenu musi być wadliwe.

 Błędem prawa, niosącym 
fatalne skutki, jest brak regulacji, 
które zapobiegałyby działaniom 
szkodliwym, generującym straty 
społeczne i finansowe. Samorzą-
dów lokalnych, odpowiedzialnych 
za ład przestrzenny, nie wspiera 
prawo administracyjne, tolerujące 
rozpraszanie zabudowy i szerokie 

3  Urbanistyka „narolna”

stosowanie decyzji administracyj-
nych, popularnych „wuzetek”. Źró-
dłem częstych nieporozumień jest 
również pojmowanie ładu prze-
strzennego jako pojęcia czysto teo-
retycznego, związanego z estetyką 
przestrzeni i krajobrazem miejskim, 
a co za tym idzie – oderwanego 
od realiów i codziennej praktyki. 
Jest wręcz przeciwnie: bezład 
przestrzenny ma wiele wymiarów 
i wywołuje konkretne materialne 
skutki, o czym będzie mowa w dal-
szej części tekstu.

Istniejący, ale słabo zdefinio-
wany interes publiczny, jest kolejną 
wadą polskiego prawa. Z tego 
powodu przestrzenie publiczne 
i tereny rekreacyjne, których prawo 
nie zalicza do inwestycji celu 
publicznego, są często ograniczane. 
Tym bardziej że prawa gospodarki 
przestrzennej nie określają zasad 
wyważania interesów, ustawa o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z 2003 roku (dalej: ustawa 
o pizp 2003) pozwala na opracowy-
wanie analiz ekonomicznych, śro-
dowiskowych i społecznych, ale nie 
nakazuje ich przygotowania. W efek-
cie są to często regulacje martwe.

Kolejnym źródłem kryzysu 
gospodarki przestrzennej jest nie-
jasny zakres prawa własności 
i doktryna (nie: prawo) „wolności 
zabudowy”. Ich niedookreślenie 
w ustawach dotyczących gospo-
darki przestrzennej spowodowało 
szeroką ingerencję w zagospodaro-
wanie terenu Wojewódzkich Sądów 
Administracyjnych (dalej: WSA). 
Najczęstszym źródłem sporów, tra-
fiających na wokandy WSA, jest sto-
sowanie czterech pojęć: „wolność 
zabudowy”, „dobre sąsiedztwo”, 
„kontynuacja funkcji” i „kontynu-
acja zabudowy”. W ciągu czterech 

10 Dane za: Centralną Bazą Orzeczeń Sądów Administracyjnych.
11 Tekst orzeczeń cytowany za: Centralną Bazą Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

lat (2013–2016) były one przywoły-
wane w orzeczeniach, z czego: „wol-
ność zabudowy” 2851 razy, „dobre 
sąsiedztwo” 3504 razy, „kontynuacja 
funkcji” 6096 razy, a „kontynuacja 
zabudowy” 478 710 razy.

Płyną stąd następujące wnioski:
• konieczność częstej inge-

rencji Sądów Administracyj-
nych potwierdza, że ustawa 
o pizp 2003 oraz regulacje 
dotyczące „wuzetek” – decyzji 
administracyjnych o warunkach 
zabudowy, są wadliwe;

• orzeczenia WSA mają istotny 
udział w formułowaniu  
i realizacji polityki przestrzennej 
władz publicznych, zwłaszcza 
samorządów gminnych;

• sędziowie, formułując orzecze-
nia, oceniając i przywołując 
w uzasadnieniu wyroków pojęcia 
takie, jak „wolność zabudowy”, 
„dobre sąsiedztwo”, „kontynu-
acja funkcji” oraz „kontynuacja 
zabudowy”, wkraczają w domenę 
wiedzy urbanistycznej i ekono-
micznej, chociaż nie wszyscy 
mają odpowiednie kompeten-
cje zawodowe; tym bardziej, 
że decyzje te często dotyczą 
również czynników ekonomicz-
nych, społecznych, kulturowych 
i środowiskowych.
W Studiach 2018 przytoczono 

kilkanaście orzeczeń ilustrujących 
powyższe tezy. Nawet jeśli  
prezentowane w nich przykłady11  
pod względem jurydycznym  
okazują się prawidłowe,  
merytorycznie są sprzeczne 
z dostępną wiedzą urbanistyczną 
i zasadami ładu przestrzennego.

Prawo uniemożliwia również 
de facto scalenia gruntów. Ta luka 
prawna niesłychanie utrudnia  
gminom prawidłowe przygotowanie 

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query
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4  Ogrzewanie w rozproszonej zabudowie – źródło zanieczyszczenia powietrza

terenów wskazanych w planach  
miejscowych pod zabudowę. Fot. 3  

Kolejną wadą systemu plano-
wania jest brak prawnych powiązań 
krajowego, regionalnego i lokalnego 
planowania przestrzennego. Wpro-
wadzenie hierarchii planów – postulat 
często wysuwany przez niektórych 
urbanistów – byłoby zdaniem praw-
ników niekonstytucyjne. Jeśli nawet 
można się z tym stwierdzeniem zgo-
dzić, to dla prawidłowego gospoda-
rowania przestrzenią prawo powinno 
zapewnić hierarchiczność realizacji 
celów przestrzennej polityki krajowej 
i regionalnej na poziomie lokalnym.

Koszty i straty chaosu 
przestrzennego

Przedstawione w Studiach 2018 koszty 
chaosu przestrzennego wynoszą 
84,3 mld zł rocznie. Są to jednak tylko 
koszty udokumentowane. W rzeczy-
wistości liczba ta jest o wiele większa, 
ponieważ często nie da się ich dokład-
nie policzyć lub nie są one objęte 
monitoringiem. Niekiedy publikowane 

12 W Studiach 2018 omówione zostały straty w 12 dziedzinach życia społecznego 
i gospodarczego.

dane są fałszywe, aby przekonać oby-
watela, że rząd czy sejm troszczą się 
o jego dobro. Przykładem mogą być 
wskaźniki zanieczyszczenia powietrza 
– inne w Polsce niż w Unii Europej-
skiej. W wielu dziedzinach aktyw-
ności społeczno-zawodowej koszt 
owego bezładu jest jednak dobrze 
znany. Dziedziny te wymienione są 
w Studiach12:

• Straty społeczne i gospodarcze 
w dziedzinie osadnictwa są efek-
tem niezadowalającego stanu 
obsługi przez infrastrukturę spo-
łeczną i techniczną. Wynika to 
z wadliwej, ekstensywnej i nie-
racjonalnej struktury zagospo-
darowania terenów. Często do 
rozproszonej zabudowy gminy 
nie sposób doprowadzić dróg, 
wodociągów, kanalizacji oraz sieci 
energetycznych. Często też napo-
tyka się trudności z utrzymaniem 
tej infrastruktury. Również zapew-
nienie odpowiedniego standardu 
obsługi komunikacyjnej i usłu-
gowej jest niezwykle trudne ze 
względu na ich wysokie koszty. 
Fot. 4  

• Straty w dziedzinie transportu 
są w Studiach 2018 dokładnie 
udokumentowane. Chaos prze-
strzenny powoduje wzrost natę-
żenia ruchu i rosnącą mobilność 
dzienną. Szczególnie dużym 
problemem jest przestrzenne 
niedopasowanie miejsc pracy 
i zamieszkania. Chaos prze-
strzenny powoduje zwiększenie 
popytu na transport również 
z powodu wadliwej lokalizacji 
funkcji miejskich.

• Według ostatnich badań bez-
ład przestrzenny na rynku nie-
ruchomości generuje straty 
ekonomiczne, niepewność 
inwestycyjną, spekulacje grun-
tami oraz utratę wpływów gmin 
z opłaty planistycznej. Nadpo-
daż gruntów budowlanych grozi 
„bańką spekulacyjną” – załama-
niem rynku nieruchomości i dra-
stycznym spadkiem ich wartości.

• Koszty środowiskowe (w tym 
przyrodnicze) chaosu przestrzen-
nego są bardzo wysokie.  
Do głównych czynników degra-
dujących strukturę środowiska 
i systemów przyrodniczych 
należy zaliczyć szkodliwe prze-
kształcenia dolin rzecznych, 
gęstnienie sieci dróg połączone 
ze wzrostem intensywności 
ruchu, ekspansję rozproszonej 
zabudowy na tereny przyrodni-
czo-rolnicze, która z kolei wiąże 
się z likwidacją wielu lokalnych 
korytarzy ekologicznych. Najgor-
sza w skutkach jest ekspansja 
rozproszonej zabudowy pod-
miejskiej. Powoduje ona bowiem 
całkowitą likwidację korytarzy 
ekologicznych. W Studiach 2018 
zwrócono również uwagę na 
spadek powierzchni biologicz-
nie czynnych ekosystemów, 
rozdrobnienie krajobrazowych 
systemów ekologicznych, spadek 

różnorodności biologicznej oraz 
osłabienie ich odporności na 
skutki procesów urbanizacji.
Wysokie koszty komunalne  

różnych modeli przestrzennych, 
w tym suburbanizacji, są przedmio-
tem badań w krajach rozwiniętych.  
Profesor David Thompson z zespo-
łem naukowców Uniwersytetu 
w Ottawie przeprowadził analizę 
porównawczą kosztów obsługi 
gospodarstwa domowego  
(household) w zabudowie podmiej-
skiej (suburbia) z kosztami gospo-
darstwa domowego w mieście, 
w prowincji Halifax. Analiza objęła 
kilkanaście funkcji komunalnych, 
takich jak: parki i rekreacja, wywóz 
śmieci, straż pożarna, policja, trans-
port publiczny, dowożenie dzieci do 
szkoły, działania kulturalne, drogi, 
kanalizacja i przelewy burzowe, 
zaopatrzenie w wodę. W rachunku 
globalnym koszty obsługi jednej 
rodziny mieszkającej na terenie pod-
miejskim były ponad dwukrotnie 

5  Porównanie kosztów obsługi według funkcji komunalnych 
w zabudowie zwartej i podmiejskiej
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wyższe od kosztów obsługi rodziny 
mieszkającej w mieście. Należy pod-
kreślić, że badania dotyczyły zapla-
nowanej urbanizacji13. W przypadku 
niekontrolowanego rozlewania się 
miast i chaotycznej suburbanizacji, 
z którą mamy do czynienia w Polsce, 
dysproporcje kosztów będą jeszcze 
większe. Fot. 5  

Ogromne są też straty społeczne, 
niestety nie zawsze policzalne. Roz-
proszona zabudowa powiększa na 
przykład zanieczyszczenie powie-
trza. Skutki tego są dramatyczne. 
„Newsweek” w numerze z 18 stycz-
nia 2017 roku podaje: „wyniki 
badań jednoznacznie wskazują14, 
że istnieje związek pomiędzy jako-
ścią powietrza a średnią długością 
życia. Spośród 50 miast UE o naj-
gorszej jakości powietrza aż 33 to 
miasta polskie, z czego aż siedem 
znajduje się w pierwszej dziesiątce. 
Prowadzi to do chorób układu ser-
cowo-naczyniowego, układu odde-
chowego oraz raka. Aż 90 procent 
nowotworów spowodowanych jest 
właśnie działaniem zanieczyszczeń 
środowiskowych, w tym zanieczysz-
czeń powietrza, które każdego dnia 
odkładają się w naszym organi-
zmie”. Dnia 11 kwietnia 2018 roku 
portal Polsat News poinformował, 
że 45 tysięcy osób rocznie umiera 
w Polsce z powodu smogu. To 
12 procent wszystkich zgonów15.  
To są straty ogromne, a ich koszty 
często wręcz niepoliczalne, zwykle 
nawet nie chcemy ich liczyć. 

Chaos przestrzenny i wadliwe 
zagospodarowanie terenu mają 

13 D. Thompson, Suburban Sprawl. Exposing Hidden Costs, Identifying 
Innovations, University of Ottawa, Sustainable Prosperity, Ottawa 2013.

14 Zakład Środowiskowych Czynników Ryzyka Zdrowia (Katedra Zdrowia 
Środowiskowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego) od lat prowadzi badania 
nad wpływem zanieczyszczeń na zdrowie człowieka.

15 45 tys. osób umiera w Polsce rocznie z powodu smogu. To 12 proc. wszystkich 
zgonów, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-04-11/45-tys-osob-umiera-
w-polsce-rocznie-z-powodu-smogu-to-12-proc-wszystkich-zgonow/ [dostęp: 
03.09.2020].

również szkodliwe skutki społeczne.  
Na nowo zabudowanych, niepowią-
zanych ze sobą funkcjonalnie obsza-
rach relacje i więzi między ludzkie 
ulegają rozluźnieniu, utracone 
zostaje ponadto poczucie lokalnej 
tożsamości.

Kilkanaście lat porażek 
legislacyjnych

Narastające straty społeczne i gospo-
darcze wywoływały aktywność legi-
slacyjną kolejnych rządów. Jednak 
wszystkie próby reform i naprawy 
systemu planowania przestrzennego 
po roku 2005 zakończyły się porażką.

Pierwszą inicjatywę podjęto, 
realizując zalecenia zawarte w Kon-
cepcji Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju 2030 (dalej: KPZK 2030), 
ale kolejne plany działań, mające na 
celu realizację ustaleń KPZK 2030, 
zostały odrzucone. Rządowy projekt 
nowelizacji ustawy pizp 2013, który 
przeszedł wszystkie uzgodnienia 
(2010), również nie trafił do sejmu. 
Próbę usunięcia fundamentalnych, 
prawnych wad gospodarki prze-
strzennej podjęła powołana uchwałą 
Rady Ministrów Komisja Kodyfika-
cyjna Prawa Budowlanego: 23 listo-
pada 2017 roku przyjęła ona projekt 
Kodeksu urbanistyczno-budowla-
nego. Jednak już po roku Komisja 
została zlikwidowana. Powołany 
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwo-
 ju zespół ekspertów opracował 
w roku 2018 Założenia systemowe 

planowania przestrzennego. Prace 
na założeniach zakończono16. 

Trudno ocenić, jakie są szanse 
przełamania niemocy rządu, jednak  
historia prac legislacyjnych nie 
napawa optymizmem. Często cie-
szymy się sukcesami miast, które 
prowadzą racjonalną politykę prze-
strzenną, oferują mieszkańcom coraz 
lepsze warunki życia, są centrami 
innowacyjności i ośrodkami kultury. 
Jednak architektura i urbanistyka 
wielu z nich – Gdańska, Poznania 
czy Wrocławia – nie usprawiedliwia 
bierności władz centralnych, odpo-
wiedzialnych za politykę przestrzenną 
państwa, ponieważ w tym samym 
momencie tysiące hektarów rozpro-
szonej zabudowy generuje ogromne 
straty społeczne i gospodarcze, 
a osiedla bez usług, zieleni i trans-
portu publicznego stały się miejscem 
życia setek tysięcy Polaków.

Niechętnie jednak poszukujemy 
odpowiedzi na wiele narzucających 
się pytań. Dlaczego się nie powiodły 
wszystkie bez wyjątku próby napra-
wienia błędów dotychczasowych 
ustaw? Jakie są źródła klęsk legisla-
cyjnych? Dlaczego wciąż brak woli 
politycznej – a dotyczy to wszystkich 
elit rządzących, bez względu na róż-
nice ideologiczne między nimi – by 
wprowadzić konieczne zmiany? 
Mamy tu do czynienia ze zdumiewa-
jącym zjawiskiem – ponadpartyjnym 
porozumieniem na rzecz ochrony 
chaosu przestrzennego, zawiązanym 
przez ugrupowania, które we wszyst-
kich pozostałych obszarach politycz-
nej odpowiedzialności toczą zawzięte 
boje. Dlaczego? Wydaje się, że nie-
które przyczyny niemocy politycznej 
i administracyjnej można nazwać:

• Troska o ład przestrzenny nie 
zawsze znajduje poparcie spo-
łeczne. Władza oświadczyła 

16 Rozmowa autora z przewodniczącym zespołu.

narodowi w roku 1989, że jeste-
śmy u siebie i że wszystko, co nie 
jest zakazane, jest dozwolone.

• Jeśli Polak ma działkę, to jest 
przekonany, że wolno mu na 
niej zbudować, co tylko zechce. 
W końcu to jego grunt i nikogo 
nie będzie prosił o pozwolenie. 
Często nie zdaje sobie sprawy, 
jak bardzo w ten sposób ryzy-
kuje. Jeśli jest to bowiem teren 
pozbawiony planu, nie wie, 
kto może być za rok jego sąsia-
dem – uciążliwy warsztat samo-
chodowy czy hałaśliwa szkoła. 
W konsekwencji mamy w Polsce 
sytuację niespotykaną w kra-
jach o gospodarce wolnorynko-
wej i demokratycznych rządach. 
Niespotykaną – bowiem rynek 
nieruchomości nie spełnia pod-
stawowych warunków wolnego 
rynku. Decydują o tym tak zwane 
efekty zewnętrzne (externalities) 
oraz brak wolnego dostępu 
do informacji.

• Brak jest społecznej świado-
mości, że wszyscy ponosimy 
ogromne koszty patologii urba-
nizacyjnych przy równoczesnym 
występowaniu wielu pilnych 
i niezaspokojonych potrzeb 
społecznych, takich jak niedo-
bór mieszkań czy fatalny stan 
służby zdrowia. Należy pamiętać, 
że są to właśnie efekty wysokich 
kosztów i strat wadliwej polityki 
przestrzennej. Bierna postawa 
Polaków, do których wiedza 
o ogromnym marnotrawstwie 
środków publicznych nie dociera, 
przekłada się na obojętność poli-
tyków, a w konsekwencji brak 
woli politycznej, potrzebnej do 
dokonania zmian. Kolejne rządy 
i sejmy nie traktują spraw gospo-
darki przestrzennej priorytetowo 

http://www.polsatnews.pl/
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-04-11/45-tys-osob-umiera-w-polsce-rocznie-z-powodu-smogu-to-12-proc-wszystkich-zgonow/ [dostęp
https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-04-11/45-tys-osob-umiera-w-polsce-rocznie-z-powodu-smogu-to-12-proc-wszystkich-zgonow/ [dostęp
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i lekceważą inicjatywy podejmo-
wane przez organizacje zawo-
dowe oraz samorządy. Nawet 
ograniczona próba naprawy 
„wuzetki”, podjęta przez dorad-
ców senatu w 2014 roku, nie 
powiodła się, bowiem komisja 
senacka ją odrzuciła, uznając, 
że propozycja narusza „święte 
prawo własności”. 

• Politycy mają świadomość strat, 
które generuje kryzys gospodarki 
przestrzennej. Jednak od kilkuna-
stu lat pozorują jedynie działania 
naprawcze. Jest to niezrozu-
miała, szkodliwa i trudna do 
zaakceptowania postawa.

• Niemocy polityków i bierno-
ści społeczeństwa towarzyszy 
aktywność wpływowych grup 
interesu, które starają się, aby 
słabość planowania przestrzen-
nego i „wolny rynek” nierucho-
mości – źródła ich kolosalnych 
dochodów – trwały nadal. Prze-
konują więc Polaków, że pla-
nowanie przestrzenne utrudnia 
inwestowanie. Jest to oczywisty 
nonsens, wystarczy porównać 
naszą gospodarkę przestrzenną 
z praktykami Niemiec, Francji 
czy Wielkiej Brytanii. Rządy tych 
krajów od połowy XX wieku 
modernizują i unowocześniają 
planowanie przestrzenne, które 
stanowi podstawowy instrument 
racjonalnej polityki przestrzen-
nej. W Polsce przy każdej pró-
bie wzmocnienia planowania 
wszczynany jest alarm, że pro-
wadzić ona będzie do wzrostu 
ceny mieszkań. Trzy lata temu, 
w trakcie Międzynarodowych 
Targów Budownictwa i Architek-
tury, jeden z czołowych dewe-
loperów stwierdził, że „gdyby 
nie było »wuzetek«, mieszka-
libyśmy w szałasach”. Pytanie: 
dlaczego mieszkańcy Rzymu, 
Berlina i Londynu nie mieszkają 

w szałasach, pomimo że są to 
miasta pod pełną kontrolą plani-
styczną? Oceniając rolę dewelo-
perów, należy jednak pamiętać, 
że część z nich domaga się 
wzmocnienia planowania prze-
strzennego i rozumie, że plan 
miejscowy zmniejsza ryzyko 
inwestycyjne. Wkład tej grupy 
w kształtowanie przestrzeni jest 
często bardzo korzystny.

• Nie zawsze doceniamy skutki 
bariery kulturowo-mentalnej. 
Jan Szomburg (Kongres Obywa-
telski 2015) trafnie ją zdefiniował. 
To „brak infrastruktury kulturo-
wo-mentalnej”, tworzonej przez 
„kompetencje cywilizacyjne, 
takie jak umiejętność dialogu, 
współpracy, lojalność, zaufanie, 
poczucie dobra wspólnego, zdol-
ność do empatii, kompromisu, 
rozwiązywania konfliktów”.  
Brak szacunku dla władzy jest 
jednak zrozumiały – ponad dwie-
ście lat, z krótkimi przerwami, 
była ona wrogiem Polaków. 
Odbudowanie autorytetu  
rządzących to trudne i, jak się 
wydaje, wciąż nieosiągalne zada-
nie liderów III RP.
Autorzy Studiów 2018 pod-

jęli próbę identyfikacji benefi-
cjentów chaosu. Komu chaos 
przynosi korzyści? Pytanie takie zadał 
sędzia Lucjusz Kasjusz Longinus 
w 125 roku p.n.e. Cui bono? Czyje 
interesy i wpływy są na tyle ważne, 
że rządzący od kilkunastu lat akcep-
tują wadliwy i szkodliwy system 
zarządzania przestrzenią? Niestety,  
to pytanie bardzo rzadko jest sta-
wiane w dyskusjach o zmianach 
prawa, a odpowiedź wydaje się 
potrzebna.

• Likwidacja decyzji administra-
cyjnej o warunkach zabudowy 
ograniczy możliwość spekulowa-
nia terenami rolnymi. Nie tylko 
pozbawi dochodu spekulantów 

– zlikwiduje też rynek, na którym 
działają projektanci tych decyzji, 
firmy konsultingowe, kancelarie 
prawne i lobbyści. To są nieraz 
setki tysięcy złotych – i to przy 
jednej tylko inwestycji17.

• Utrzymaniem status quo są zain-
teresowani właściciele karłowa-
tych gospodarstw rolnych, których 
interesów skutecznie broni jedna 
z czołowych partii politycznych. 
Jednak, wbrew zapewnieniom 
polityków, chłopi nie „budują na 
swoim”, bowiem wieś się wylud-
nia i właściciele wyprzedają tereny 
rolne. Dziś odralnianie jest jednym 
z głównych źródeł „rozlewania 
się” miast.

• Niektórzy działacze samorzą-
dowi również nie domagają 
się reformy. Sporządzanie pla-
nów jest bowiem kosztowne 
i pracochłonne. Partycypacja 
społeczna to trudne zadanie, 
zwłaszcza, że w procedurach 
planistycznych brak nowocze-
snych instrumentów nego-
cjacyjnych. Uchwalenie planu 
ograniczy możliwość „rządzenia”, 
którą gwarantują na terenach 
pozbawionych planu decyzje 
administracyjne.

• Utrzymaniem słabości plano-
wania przestrzennego i ochroną 
decyzji administracyjnych 
o lokalizowaniu inwestycji 
jest czasami zainteresowane 
nawet państwo jako inwestor. 
Ma ono dla swojej „wygody” 
kilka naście specustaw, ostat-
nio również dla budownictwa 
mieszkaniowego.

17 Dochodową obsługę rynku deweloperskiego przez kancelarie adwokackie 
ułatwia wadliwe prawo: niejasne lub błędne regulacje ustawowe oraz linia 
orzecznictwa sądów administracyjnych, których decyzje często prowadzą do 
rozwiązań sprzecznych z podstawowymi zasadami współczesnej urbanistyki.

18 Milton Friedman, jeden z twórców monetaryzmu, doceniał znaczenie 
planowania przestrzennego jako koniecznego regulatora gospodarki 
wolnorynkowej na rynku nieruchomości. Rynek nieruchomości bowiem wielu 
wymogów wolnego rynku nie spełnia. 

Władze mają świadomość,  
że wprowadzenie zmian jest nie-
uniknione. Wiedzą jednak również, 
że będzie to trudne tam, gdzie zaak-
ceptowano doktrynę „wolności 
zabudowy”, niespotykaną w cywilizo-
wanych krajach18. Analiza porażek 
prowadzi do oczywistego wniosku 
– reforma gospodarki przestrzennej 
będzie w Polsce możliwa, jeśli spo-
łeczeństwo zrozumie, jak fatalne są 
skutki niekontrolowanej urbanizacji, 
a także, jak ogromne są jej koszty 
społeczne i gospodarcze.

Kolejne rządy, uruchamiając 
inicjatywy legislacyjne, popełniały, 
świadomie lub nie, ogromny błąd. 
Nie prowadziły koniecznej, szerokiej 
kampanii informacyjnej, skierowanej 
do „szarego obywatela”, nie podjęły 
również próby zbudowania społecz-
nej akceptacji dla zmian.

Wiemy też, że reforma będzie 
z wielu powodów bardzo trudnym 
zadaniem. Wielka Brytania, kraj,  
który wprowadził prawne, 
powszechne normy miejskie w poło-
wie XIX wieku, od 150 lat moder-
nizuje planowanie przestrzenne. 
Malcolm Grant, wybitny prawnik 
i urbanista angielski, wieloletni 
dyrektor Departament of Land Eco-
nomy na Uniwersytecie w Cam-
bridge, nagrodzony za zasługi 
tytułem szlacheckim (CBE), takim 
stwierdzeniem rozpoczyna swoją 
znaną i bardzo cenioną pracę 
Urban Planning Law: „Ze wszyst-
kich prawnych ograniczeń ustano-
wionych po II wojnie światowej, 
żadne nie były tak kontrowersyjne, 
jak regulacje prawne dotyczące 
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6  Plan Aleksandrii – kompletny program miejski, projekt miasta realizowanego 23 wieki temu

7  Mirande, miasto obronne króla Francji, 1285 r.

planowania przestrzennego. Zda-
niem krytyków były zbyt sztywne 
(lub zbyt liberalne), zbyt radykalne 
(albo niewprowadzające potrzeb-
nych zmian), zbyt wszechstronne 
(albo zbyt »wąskie«). Były oskarżane 
o różnorodne »diabelskie« skutki – 
od kryzysu gospodarczego Wielkiej 
Brytanii do przestępczości nieletnich; 
odpowiadają za upadek centrów 
miast, marnotrawstwo terenów, 
niszczenie zabytków i utratę warto-
ściowych terenów rolnych – skutku 
urbanizacji”19.

Szczególną przeszkodą, stojącą 
na drodze zmian, jest stan wiedzy 
o procesach przestrzennych. Ostatnie  
lata przyniosły rozwój badań nad 
gospodarką przestrzenną, zwłaszcza 
cenne publikacje Komitetu Przestrzen-
nego Zagospodarowania Kraju PAN. 
Jednak luki w naszej wiedzy wciąż są 
poważne, nie potrafimy także rozwiać 
wielu związanych z tym obaw. Można 
zatem wyodrębnić szereg problemów.

• Brak rzetelnej oceny skutków 
stosowania w połowie inwesty-
cji lokalizacji poza terenem pla-
nów („wuzetki”). Komu i jakie 
daje to zyski? W tym przypadku 
konieczne wydają się szczegó-
łowe badania, obejmujące opis 
i ocenę procesu inwestowania, 
a także charakterystykę jego 
kolejnych etapów, począwszy 
od zakupu działki rolnej na koń-
cowych zyskach inwestora 
skończywszy. Badania przepro-
wadzone w Holandii wykazują 
bowiem, że wartość terenu, 
po jego uprzednim przygotowa-
niu przez gminę pod zabudowę, 
rośnie ponad pięciokrotnie, a zysk 
w 70 procentach jest zyskiem 
samej gminy, w 20–30 procentach 
zaś – dewelopera.

19 M. Grant, Urban Planning Law, London 1993.

• Straty inwestorów w przypadku, 
gdy tereny wskazane pod zabu-
dowę nie spełniają podstawo-
wych wymogów inwestycji. 
Nieobecność systemu rezerwacji 
terenu powiększa koszty inwe-
stycji publicznych. W odniesieniu 
do tego zagadnienia brak jednak 
konkretnych danych.

• „Banki ziemi”: problem wiel-
kości terenów rolnych zakupio-
nych na obszarach możliwych 
do zabudowy. Zjawisko to jest 
źródłem presji inwestycyjnej 
i działań spekulacyjnych. Wciąż 
nie wiemy jednak, jakie są jego 
rzeczywiste rozmiary.

• Roszczenia odszkodowawcze. 
Deweloperzy Miasteczka Wila-
nów wygrali pozwy na ponad 
400 mln zł. Nie wiemy jednak, 
jakie są globalne wymiary spraw 
przegranych w sądach przez 
gminy w całej Polsce.

• Brak danych o rozmiarach  
substandardowej zabudowy 
(urbanistyki narolnej, którą  
charakteryzuje nieobecność 
usług, mniejsza dostępność 
szkół, ośrodków rekreacji  
i opieki medycznej, ale też brak 
zieleni czy sieci transportu 
publicznego). Nie wiemy,  
jaka jest liczba mieszkańców 
na terenach o wydłużonych 
dojazdach do pracy (wyno-
szących czasem ponad dwie 
godziny). Fot. 9  
Luki w naszej wiedzy to efekt 

braku środków na badania naukowe 
oraz istnienia barier ideologicznych, 
takich jak unikanie w III RP tematów 
niezgodnych z polską wersją neolibe-
ralizmu gospodarczego (potwierdzają 
to doświadczenia Instytutu Rozwoju 
Miast w Krakowie).
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Reforma gospodarki 
przestrzennej – obowiązek 
władzy publicznej

Od początków naszej cywilizacji 
troska o miasto była jednym z naj-
ważniejszych zadań rządzących. 
Królowie, samorządy, a w ostatnich 
wiekach demokratycznie wyłaniane 
władze określały reguły budowy 
miast, systemy administrowania, 
reguły społeczne i reguły prawne20. 
Decydowali o ich architekturze,  
przestrzeniach publicznych  
i fortyfikacjach. Niektóre z kanonów 
urbanistyki przetrwały tysiąclecia. 
Antropologia form miasta zmieniała 
się z wiekami21, jednak zasada odpo-
wiedzialności rządzących była nie-
zmienna. Zmieniały się programy, 
funkcje, instytucje i organizacja – 
sens pozostawał zawsze ten sam: 
miasto jest ważne.

W IV wieku p.n.e. (332 roku p.n.e.) 
na zlecenie Aleksandra Wielkiego 
macedoński architekt Dinokrates 
zaprojektował Aleksandrię. Jej pro-
gram zawiera wiele funkcji, które 
spotykamy w mieście współczesnym 
– dzielnice mieszkaniowe, świątynie, 
stadiony, cmentarze, fortyfikacje, 
koszary i porty. Fot. 6  

Podstawowe ekonomiczne 
i prawne zasady zarządzania mia-
stem są dorobkiem średniowiecza. 
Pierwsze karty i prawa miejskie 
powstały w XI wieku we Flandrii. 
Ekonomiczne regulacje prawne – 
podatki, regulacje sporów i trybunały 
negocjacyjne, zeznanie jako dowód 
w sporze prawnym, ochrona praw 
właściciela – to wiek XII. Również 
urbanistyka średniowieczna stała 

20 P. Clark, European Cities and Towns. 400–2000, New York 2009.
21 L. Benevolo L, The History of the City, The MIT Press, Cambridge MA 1980; 

J. Rykwert, The Idea of a Town. The Anthropology of Urban Form in Rome, 
Italy and the Ancient World, Princeton NJ 1988.

22 S. Moholy-Nagy, Matrix of Man. An Illustrated History of Urban Environment, 
London 1968.

na bardzo wysokim poziomie, miała 
określone zasady i polityczne cele. 
Królowie Francji budowali miasta 
o militarnym znaczeniu, takie jak 
Mirande (1285), aby bronić się  
przed Anglią lub przed buntow-
nikami we własnym królestwie. 
Tak powstało miasto satelita Carcas-
sonne (1262), a idea miast satelickich 
przetrwała aż do XX wieku22. Fot. 7  

Pięć wieków później (1746) 
rozstrzygnięto konkurs na urbani-
stykę centrum Paryża, który ogłosił 
Ludwik XV. Swój dzisiejszy kształt 
otrzymały wtedy Luwr i Île de la Cité 
oraz 17 placów paryskich, władca 
uznał bowiem, że miasto Paryż jest 
ważniejsze dla Francuzów niż królew-
ska rezydencja w Wersalu. Dziś są 
to również dzielnice miasta chętnie 
odwiedzane przez miliony turystów. 
Fot. 8  

Współczesność to aktywne 
działania oraz polityka przestrzenna 
rządów i parlamentów. W XX wieku 
prawie wszystkie kraje Europy powo-
łały na poziomie rządowym organy 
odpowiedzialne za sprawy urbani-
styki, miast i mieszkalnictwa. Rosło 
znaczenie i prawna pozycja polityki 
przestrzennej. Komisja Nowych 
Miast w Wielkiej Brytanii, państwie 
o najdłuższej tradycji samorządności 
lokalnej w Europie, zawieszała prawa 
samorządów na obszarach jej powie-
rzonych, aby sprawniej realizować 
politykę rządu. We Francji urzędnik 
państwowy – prefekt, posiada sze-
roki zakres kompetencji i możliwość 
ingerencji w sprawy gospodarki 
przestrzennej, działania planistyczne 
samorządów i aktywność sektora 
prywatnego. W Hiszpanii plany 

8  Paryż zaplanowany – Ludwik XV i Baron Haussmann
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urbanistyczne miast Katalonii opra-
cowują same miasta, ale uchwala 
regionalny parlament.

Wzrost znaczenia ideologów 
liberalizmu przyniósł w latach sie-
demdziesiątych ubiegłego wieku 
istotne zmiany. Państwo opiekuńcze 
stało się nieatrakcyjne, ograniczono 
też kontrolę planistyczną. Spektaku-
larne przykłady to reformy planowa-
nia w Wielkiej Brytanii. Pod rządami 
Margaret Thatcher zlikwidowano 
Greater London Council (GLC). Skutki 
tej decyzji okazały się bardzo nieko-
rzystne. Jej następca (John Major) 
powołał ponownie organ plani-
styczny Wielkiego Londynu. Sprawa 
była niezręczna, ponieważ robił to 
nadal rząd konserwatystów, zmie-
niono więc nazwę na Greater London 
Administration (GLA). Co interesu-
jące, prerogatywy nowej instytucji 
zostały powiększone i obecnie kieruje 
nią z urzędu burmistrz Londynu.

Współczesne zainteresowanie 
władz centralnych sprawami miast, 
architektury i urbanistyki przypomina 
niekiedy postępowanie władców 
średniowiecznych. Dobry przy-
kład to budowa Muzeum d’Orsay 
w Paryżu. W lutym 1973 roku prezy-
dent Georges Pompidou przedsta-
wił ideę przekształcenia paryskiego 
dworca kolejowego w muzeum sztuki 
francuskiej. Rada Gabinetowa,  
której przewodził prezydent Valéry 
Giscard d’Estaing, 20 paździer-
nika 1977 roku podjęła decyzję 
o budowie muzeum, określiła też 
jej koszty i program. Jury konkursu, 
obradujące 5 czerwca 1979 roku 
w obecności prezydenta Francji, 
wyłoniło sześć prac finałowych.  
Prezydent do realizacji wybrał projekt 
autorstwa Jeana-Paula Philippona, 
Renauda Bardona i Pierre’a Col-
boca, który sam uznał za najlep-
szy. Była to bowiem decyzja zbyt 

ważna, aby pozostawić ją architek-
tom. Opowiadał mi to wiele lat póź-
niej Pierre Vago, przewodniczący 
jury. Wciąż bardzo to przeżywał. 
Muzeum w 1986 roku uroczy-
ście otworzył kolejny prezydent, 
François Mitterrand.

Zainteresowanie kolejnych  
prezydentów i rządów Francji archi-
tekturą Paryża jest zrozumiałe.  
Szereg projektów, takich jak Centre 
Georges Pompidou czy Piramida 
Luwru, realizowano jako „projekty 
prezydenckie”. Dla rządzących – 
Paryż, jego urbanistyka i architek-
tura, to bowiem kwestie zbyt ważne, 
aby decyzje w tych sprawach podej-
mował ktoś inny, powiedzmy autor 
projektu. Z przykładów tych płynie 
dodatkowe przesłanie. Pokazują one 
zasadę kontynuacji, postawę kolej-
nych prezydentów szanujących doro-
bek i osiągnięcia poprzednich władz. 
Wspomniane Muzeum Orsay  
„budowali” przecież gaulista,  
arystokrata i socjalista – politycy 
wywodzący się z różnych politycz-
nych obozów, a jednak szanujący 
pracę poprzedników. Sama kon-
cepcja ciągłości prac to dziedzictwo 
średniowiecza – wspaniałe katedry 
Francji wznoszono nierzadko przez 
sto i więcej lat. Kultura kontynuacji 
w polityce przestrzennej jest niesły-
chanie ważna również i dziś. Będąca 
obecnie (2020 rok) na ukończeniu 
budowa trasy A2, wiodącej przez 
Ursynów, nie wymagała wyburzeń. 
Została ona uwzględniona w planach 
Warszawy w latach 1978–1981.  
Jednak współcześni politycy nie chcą 
z tej lekcji korzystać. Kolejne rządy 
III Rzeczypospolitej ciągłość zacho-
wały w jednej tylko sprawie, która 
w dodatku okazała się szkodliwa. 
Po roku 2003 wszystkie bez wyjątku 
redukowały publiczną kontrolę pro-
cesów urbanizacyjnych.

Uwarunkowania reformy i drogi 
wyjścia z kryzysu

Stan polskiej gospodarki przestrzen-
nej i rozmiary szkód, jakie wywołuje 
przestrzenny bezład, nakazują podję-
cie działań naprawczych. Głównym 
warunkiem zbudowania racjonalnego 
modelu gospodarki i wprowadzenia 
zmian, dotyczących szerokiego spek-
trum interesów publicznych i prywat-
nych, jest uzyskanie poparcia i zgody 
społecznej. Polacy nie doceniają zna-
czenia racjonalnego gospodarowania 
przestrzenią. Zmiana tych postaw 
wymaga szerokiej edukacji społecz-
nej. To zadanie władz. Konieczna jest 
jednak debata publiczna i kampania 
informacyjna w środkach maso-
wego przekazu, zwłaszcza w telewi-
zji. Konieczne są także wystąpienia 
polityków wysokiej rangi oraz debaty 
ekspertów z liderami samorządów 
lokalnych, opiniotwórczymi grupami 
społecznymi, „ruchami miejskimi”, 
samorządami i organizacjami biz-
nesowymi. Konieczne jest wreszcie 
przedstawianie pełnych, wiarygodnie 
oszacowanych kosztów, jakie gene-
ruje obecny, wadliwy system zarzą-
dzania przestrzenią. Niezbędny jest 
do tego aktywny udział organizacji 
i liderów samorządowych.

Jeśli wiedza o pożytkach z pla-
nowania przestrzennego i znaczenia 
kontroli procesów przestrzennych 
dotrze do świadomości społecznej, 
kontrola rozwoju i ochrona ładu 
przestrzennego znajdą się na liście 
priorytetów społecznych, a potem 
politycznych. Wówczas zaczniemy 
porządkować prawo, nasze instytucje 
i obyczaje. Będzie to proces trudny – 
jak wszystkie zmiany cywilizacyjne. 
Jest on jednak nieunikniony; jego 
odwlekanie zwiększa jedynie koszty 

23 Przejrzystość procesu stanowienia prawa. Raport z realizacji projektu „Społeczny 
monitoring procesu stanowienia prawa”, red. M. Jurkiewicz, Warszawa 2008.

społeczne i gospodarcze patologii 
urbanizacyjnych.

Następujące po sobie etapy 
budowy nowego systemu gospoda-
rowania przestrzenią powinny poka-
zać skutki wprowadzanych zmian 
– konkretne społeczne i gospodarcze 
korzyści ładu przestrzennego.  
Wieloletnie porażki inicjatyw legisla-
cyjnych wykazały, że bez starannego 
przygotowania kolejnych etapów 
reformy, a także zdobycia poparcia 
społecznego dla związanych z tym 
działań, jej podjęcie i wdrożenie jest 
nierealne.

Uświadomienie ludziom korzy-
ści, do których zmiany te dopro-
wadzą, wymaga odpowiedniego 
zestawu argumentów i informacji. 
Ostatnie lata przyniosły co prawda 
szereg cennych prac badawczych, 
nadal wykazujemy jednak poważne 
luki w naszej wiedzy. Wciąż jeszcze 
nie mamy pełnego obrazu stanu 
gospodarki przestrzennej, pełnego 
bilansu strat i kosztów chaosu prze-
strzennego. Nasza wiedza o źródłach 
wadliwej polityki przestrzennej jest 
również ograniczona. Nie wiemy 
na przykład, dlaczego sejm, wła-
dze rządowe i samorządowe nie 
potrafią uporządkować sfery pla-
nowania przestrzennego. Dlaczego 
ograniczenie spekulacji na rynku 
nieruchomości, co udało się innym 
krajom Europy, w Polsce jest wciąż 
nieosiągalne?

Nie znamy przesłanek podejmo-
wanych decyzji politycznych, pro-
cesy te są z zasady mało przejrzyste, 
a debaty i teksty im poświęcone 
nie wychodzą poza poziom publicy-
styki. Nie kontrolujemy szkodliwych 
działań lobbystów, które fragmen-
tarycznie opisują raporty Fundacji 
Batorego23.  Nie zawsze badamy 
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przyczyny i skutki nieprzestrzegania 
stanowionego prawa.

Niezbędne jest również, 
w ramach prac legislacyjnych, 
wykonanie badań symulacyjnych 
i pilotowych projektów testują-
cych proponowane rozwiązania 
prawne. Konieczne wydaje się 
ponadto sprawdzenie, czy propo-
nowane definicje są jasne, jedno-
znaczne i odporne na niekorzystne 
interpretacje.

Kolejnym warunkiem powodze-
nia reformy jest zapewnienie prio-
rytetu politycznego w pracach rządu 
i sejmu oraz zatwierdzenie głównych 
zasad modelu zarządzania przestrze-
nią – planowania rozwoju i planowa-
nia przestrzennego – tak, aby uzyskać 
ponadpartyjny konsensus i gwaran-
cję kontynuacji reformy przez rzą-
dzące ekipy w przyszłości.

Będzie to reforma trudna, wyma-
gająca wielu lat pracy oraz pokona-
nia licznych przeszkód piętrzących 
się na drodze do jej realizacji. Z tego 
względu proces legislacyjny wymaga 
dwóch skoordynowanych i równo-
ległych ścieżek. Pierwsza to szybkie 
usunięcie oczywistych wad prawa 
(nowelizacje ustaw i rozporządzeń). 
Pozwoli ono powstrzymać rosnące 
straty i koszty chaosu. Próby takie 
podejmowano już w ubiegłych 
latach, należy je jednak przyspieszyć. 
Druga – równoległe prace nad całym 
systemem planowania rozwoju. 
Trzeba je prowadzić tak, aby doraźne 
zmiany były spójne z modelem doce-
lowym i brały pod uwagę zły stan 
zagospodarowania wielu terenów 
oraz zobowiązania, jakie obecny sys-
tem planowania generuje. Budując 
nowy model zarządzania przestrze-
nią, należy wykorzystać doświad-
czenia innych krajów. Nie musimy 
wszystkiego sami odkrywać. Wystar-
czy porównać proponowane rozwią-
zania z praktyką Niemiec, Francji czy 
Wielkiej Brytanii. Rządy tych krajów 

prowadzą racjonalną politykę prze-
strzenną i troszczą się skutecznie 
o ład przestrzenny. Zbudowały  
administrację, która sprawnie zarzą-
dza procesami urbanistycznymi. 
Można z ich doświadczeń korzystać, 
bowiem są to kraje demokratyczne 
o wolnorynkowej gospodarce. 
We wszystkich – samorządy lokalne 
mają silną pozycję.

Wprowadzanie racjonalnych, 
korzystnych społecznie i ekonomicz-
nie zasad gospodarowania terenem 
wymaga wzięcia pod uwagę skali 
obiektywnych trudności tego pro-
cesu. Będzie to bowiem wielodyscy-
plinarne, kosztowne przedsięwzięcie, 
które musi pokonać szereg barier. 
Najważniejsze z nich już omówiono. 
Niewątpliwie największe trudności 
stworzy porządkowanie rynku nie-
ruchomości oraz usunięcie skutków 
kilkunastu lat anarchii przestrzennej. 
To ostatnie wymaga uruchomie-
nia wielkich nakładów finansowych 
oraz wdrożenia specjalnych rozwią-
zań prawnych.

Reformy gospodarki przestrzen-
nej nie wolno odkładać. Każdy 
kolejny rok anarchii powiększa 
bowiem fatalny bilans strat i pod-
nosi koszty przyszłej reformy. Należy 
zauważyć, że idea zmian ma coraz 
więcej sojuszników. Społeczeństwo 
obywatelskie, doceniające znaczenie 
problemów przestrzennych, aktywne 
ruchy miejskie i większość lokal-
nych samorządów będą jej sprzy-
jać. Można mieć więc nadzieję, 
że trend ten się utrzyma. Tym bar-
dziej, że dla wdrożenia skutecznej 
kontroli procesów urbanizacyjnych 
alternatywą, niesłychanie zresztą 
szkodliwą, może być tylko narasta-
jący chaos przestrzenny, coraz gorsze 
warunki życia na terenach rozproszo-
nej zabudowy oraz kryzys finansów 
publicznych.
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Konieczna reforma 
gospodarki 
przestrzennej – 
główne kierunki zmian

Trzydzieści lat temu władze 
publiczne, podejmując wielką 
reformę samorządową, uruchomiły 
szeroko zakrojone działania instytu-
cjonalne oraz inicjatywy legislacyjne. 
Powstała administracja rządowa 
i regionalna, a wykłady w telewi-
zji objaśniały, czym jest samorząd 
i jaka będzie rola gmin. Regionalne 
ośrodki i wyższe uczelnie Fundacji 
Rozwoju Demokracji Lokalnej uru-
chomiły programy edukacyjne i od 
1989 roku przeszkoliły ponad półtora 
miliona działaczy i urzędników samo-
rządowych1. Trzeba jednak pamiętać, 
że początek lat 90. był niezwykłym 
okresem w historii Polski. Panowała 
wówczas powszechna zgoda,  
że zmiany są konieczne. Dziś porząd-
kowanie gospodarki przestrzennej 
odbywa się w innych, w dodatku 
niekorzystnych, warunkach. Kontrola 
zmian zagospodarowania terenu 
jest postrzegana jako ingerencja 
w „święte prawo własności”, a pla-
nowanie przestrzenne uznawane 
za barierę inwestycyjną2.

Wadliwe prawo i odkładana od 
wielu lat kontrola procesów urbani-
zacyjnych stały się źródłem patologii 
przestrzenno-ekonomicznej. W obec-
nej sytuacji jednak wszelkie zmiany 
prawne i konieczne ograniczenia 
w tym zakresie, zwłaszcza naruszenie 
„wolności zabudowy”, będą wywo-
ływały protesty właścicieli nieru-
chomości, szczególnie na terenach 
podmiejskich. Uchylenie wadliwych 
planów oraz decyzji i zobowiązań 

1 FRDL – lider szkoleń dla JST [brak autora], https://frdl.org.pl/program/frdl-lider-
szkolen-dla-jst [dostęp: 22.07.2020].

2 A. Kowalewski, M. Nowak, Chaos przestrzenny i prawo 2018, „Studia KPZK” 
2018, t. 182: Studia nad chaosem przestrzennym, cz. I, s. 51–54.

3 Ibidem; także: Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach 
niekontrolowanej urbanizacji w Polsce 2013, Fundacja Rozwoju Demokracji 
Lokalnej, Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN.

4 Wielkość terenów przeznaczonych pod zabudowę w uchwalonych do roku 
2014 studiach uwarunkowań i planach miejscowych pokazuje, że jedynie 
niewielki ich procent znajdzie inwestora (wieloletnie badania Instytutu Geografii 
i Zagospodarowania Przestrzennego PAN).

5 Organ doradczy brytyjskiego rządu.

może zaś skutkować odszkodowa-
niami o trudnych do oceny roz-
miarach. Wyniki badań wykazały, 
że mogą one przekroczyć nawet 
200 mld zł3. 

Z tego też względu ograniczenie 
anarchii przestrzennej i przywróce-
nie niezbędnej kontroli planistycz-
nej będzie o wiele trudniejsze4 niż 
budowa samorządów terytorialnych. 
Systemowa reforma gospodarki 
przestrzennej jest jednak nieunik-
niona, żadne państwo bowiem 
w XXI wieku nie może w nieskoń-
czoność tolerować kosztów chaosu 
urbanizacyjnego i olbrzymich strat 
społecznych oraz gospodarczych, 
które on wywołuje. Autorzy Studiów 
nad chaosem (t. III) rekomendują 
wprowadzenie fundamentalnych 
zmian zasad zarządzania przestrzenią:

• Idee liberalizmu powinny być 
w polityce przestrzennej ograni-
czone. Teza o korzyściach, które 
przynosi „wolność zabudowy” 
jest absurdalna, bowiem likwida-
cja kontroli planistycznej, dająca 
prymat interesom prywatnym 
i wywołująca przestrzenne 
patologie, nie przyspiesza, lecz 
opóźnia awans kulturowy i eko-
nomiczny Polski. Dla porównania 
warto zacytować parlamentarzy-
stę brytyjskiego, który w debacie 
nad dorocznym sprawozdaniem 
The Planning Inspectorate5 
stwierdził: „Dobre planowa-
nie pomaga w tworzeniu prze-
strzeni miejsc, z których ludzie 
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są dumni, chroni piękno przy-
rody i daje społeczności lokal-
nej udział w rządzeniu. Anglia 
potrzebuje systemu planowania, 
który jest uczciwy, przejrzysty 
i zgodny z aktualnymi potrzeba-
mi”6. Stanowisko to od zasad 
gospodarki przestrzennej w Pol-
sce dzieli jednak przepaść.

• Konieczna jest reforma plano-
wania przestrzennego, budowa 
wielopodmiotowego, zinte-
growanego modelu planowa-
nia i zarządzania rozwojem na 
wszystkich poziomach terytorial-
nej organizacji państwa. Oznacza 
to wzmocnienie mechanizmów 
regulujących i planistycznych, 
stworzenie silnych struktur wspie-
rania procesów decyzyjnych 
i regulacyjnych oraz uspójnienie 
relacji między gminą, powiatem, 
województwem i rządem.

• Rynek nieruchomości wymaga 
systemowej reformy – ekono-
micznej i prawnej. Jest to pole 
konfliktów i obszar, na którym 
ścierają się różne interesy i prio-
rytety. Polityka przestrzenna 
władz oraz system planowa-
nia muszą godzić ekonomiczne 
wymogi sektora publicznego, 
interesy właścicieli nierucho-
mości oraz dobro publiczne 
z potrzebami inwestorów 
i deweloperów.

• Kluczowym obszarem reformy 
jest planowanie przestrzenne 
na poziomie gminy. Konieczne 
wydaje się zwiększenie kom-
petencji i wzmocnienie statusu 
władz samorządowych. Nie 
możemy wymagać, aby wójt, 
burmistrz lub prezydent, któ-
rego obowiązkiem jest troska 

6 Good planning helps build places that people are proud to call home,  
protects natural beauty and gives communities a voice. England needs  
asystem that is fair, transparent and timely. E. Pickles, „The Guardian”, 
14 sierpnia 2011, [wywiad].

o interesy społeczności lokal-
nej, chronił „ład przestrzenny” 
i ograniczał rozpraszanie się 
zabudowy, skoro nie robią tego 
ani rząd, ani samorząd regio-
nalny, ani nawet obowiązujące 
regulacje prawne. Kiedy ustawy 
ograniczą możliwość wydawa-
nia szkodliwych decyzji admi-
nistracyjnych, władze gminy 
będą w stanie skutecznie chronić 
zarówno interes lokalnej społecz-
ności, jak i wartości szczególnie 
dla niej cenne.

• Konieczne jest zapewnienie rze-
czywistego udziału społeczeń-
stwa w decyzjach określających 
rozwój przestrzenny. Obecnie 
decyzje uchwalonego planu są 
często wynikiem politycznych 
nacisków i żądań właścicieli nie-
ruchomości, bowiem milcząca 
większość nie posiada kwalifi-
kacji, aby projekt planu ocenić, 
natomiast system partycypacji 
społecznej jest sformalizowany.

• Konieczne wydaje się rów-
nież wzmocnienie instytucji 
publicznych odpowiedzialnych 
za formułowanie i prowadzenie 
polityki przestrzennej na wszyst-
kich poziomach zarządzania.

• Główne zasady nowoczesnego 
planowania przestrzennego są 
ogólnie znane. Powszechnie 
obowiązujące standardy zago-
spodarowania terenu powinny 
ułatwiać gminom troskę o ład 
otoczenia. Niezbędnym warun-
kiem skutecznego planowania 
przestrzennego jest rzetelna, 
wiarygodna wiedza o zacho-
dzących zjawiskach i procesach. 
Poważnym problemem w moni-
torowaniu rozwoju okazuje się 

wciąż niewystarczająca baza 
danych. Konieczna jest więc 
rozbudowa bazy źródłowo- 
statystycznej – pozyskiwanie 
nowych danych oraz uszczegóło-
wienie istniejących. Nowy system 
gospodarki przestrzennej powi-
nien być otwarty na wyzwania 
przyszłości i postulaty pojawia-
jące się w skali europejskiej.

Reforma – zadania architektów 
i urbanistów

Reforma gospodarki przestrzennej 
to zadanie władz centralnych. Ważne 
obowiązki spoczywają jednak także 
na barkach architektów i urbanistów. 
Niestety, kryzys gospodarki prze-
strzennej wywołał również kryzys 
związanych z nią zawodów – urba-
nistów, architektów oraz planistów 
przestrzennych o wielu specjal-
nościach. Jest on efektem błęd-
nej polityki przestrzennej rządów 
III Rzeczypospolitej. Zwłaszcza lek-
ceważenia problemów gospodarki 
przestrzennej, osłabiania kontroli 
procesów urbanizacyjnych i upadku 
planowania przestrzennego7.

Obecną politykę w tym zakre-
sie kształtują szkodliwe, błędne 
i sprzeczne z zasadami wiedzy 
urbanistycznej dogmaty o „wolno-
ści zabudowy” i jej integralności 
z prawem własności oraz polityczna 
teza, że planowanie utrudnia inwe-
stycje. Ma to bezpośredni wpływ na 
możliwość prawidłowej realizacji 
zawodowych zadań w gospodarce 
przestrzennej. Wymaga podkreślenia, 
że ocena stanu kadr gospodarki prze-
strzennej w Polsce jest utrudniona, 

7 A. Kowalewski, Problemy kadr kwalifikowanych w gospodarce przestrzennej 
referat wygłoszony na VIII spotkaniu grupy roboczej ds. monitorowania kadr – 
sektor budownictwa 23.10.2019 r., maszynopis w archiwum autora.

8 Skills for Jobs. Today and Tomorrow, UK Commission for Employment and 
Skills. 

ponieważ Polski rząd, w odróżnieniu 
od władz innych krajów Unii Euro-
pejskiej, nie prowadzi polityki rynku 
pracy i – w konsekwencji – nie moni-
toruje ani nie prognozuje potrzeb 
kadrowych. Inne rządy, między 
innymi Wielkiej Brytanii, Holandii, 
Hiszpanii, Irlandii, prowadzą taką 
właśnie politykę. Służy temu rozbu-
dowany aparat administracyjny oraz 
jednostki naukowo-badawcze oraz 
Sektorowa Rada (od 2015 roku). 

Raport Skills for Jobs. Today and 
Tomorrow (2018) Zjednoczonego 
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii zaliczył urbanistów do zawodów 
o najszybciej rosnącym zatrudnieniu. 
W poprzednim dziesięcioleciu wzro-
sło ono z 13 800 do 26 400 osób8. 
United Kingdom Commission of 
Employment (UKCES) monitoruje 
również działania innych krajów 
Europy. W ocenie polskiego rynku 
pracy stwierdza, że co trzeci przed-
siębiorca w sektorze budownictwa 
nie ma odpowiednich kwalifikacji. 
Niestety, raport nie objął badaniami 
polskiej urbanistyki.

Stan polskich kadr możemy 
jednak ocenić, analizując warunki 
polityczne, społeczne i zawodowe, 
w jakich działają oraz ich udział 
w procesach przestrzennych, zwłasz-
cza urbanizacyjnych. Dominują tu 
trudności i zjawiska negatywne. 
Argumenty merytoryczne są lekce-
ważone przez rządzących. Wiedza 
i rzetelne ekspertyzy – niedoceniane 
i niechętnie dyskutowane. De facto 
okazują się one niepotrzebne – „prze-
szkadzają” bowiem w rządzeniu 
i „budowaniu na polach”. Pokazują 
skutki wadliwej polityki przestrzennej 
– vide cytowane już ostatnie raporty 
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KPZK PAN o wielomiliardowych kosz-
tach chaosu przestrzennego, za który 
odpowiadają władze publiczne.

Ograniczaniu niepożądanej kry-
tyki służyły również zmiany w trybie  
powoływania Głównej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej. 
Po kilkudziesięciu latach pożytecz-
nej działalności tej instytucji zlikwi-
dowano ustawowy wymóg, aby 
co najmniej połowa członków była 
powoływana z rekomendacji orga-
nizacji zawodowych. Wprowadzono 
również kontrolę jej prac przez admini-
strację rządową, której ma doradzać.

Nie tylko z braku funduszy ogra-
niczane są badania naukowe. Badań 
rynku nieruchomości, propono-
wanych przez Instytut Rozwoju Miast, 
nie podjęto z powodów ideolo-
gicznych. Nie otrzymały one wspar-
cia finansowego, ponieważ recenzent 
projektu uznał, że nie należy w tym 
przypadku wydawać publicznych 
środków. Argumentował, że jesteśmy 
krajem gospodarki wolnorynkowej. 
Należy zauważyć, że była to osoba 
z tytułem profesorskim.

Zmiana obecnego stanu rzeczy 
i odbudowa kadr wydaje się sprawą 
niecierpiącą zwłoki. Ich udział w przy-
gotowaniu nieuniknionej reformy, 
a także w procesie jej wdrażania 
będzie bowiem znaczny. Z tego też 
względu rząd powinien, obok innych 
działań w gospodarce przestrzennej, 
wdrożyć procedury monitorowania 
i prognozowania rynku pracy w tym 
obszarze.

Niezbędne wydaje się ponadto 
wprowadzanie kontroli kwalifikacji 
– odpowiednich uprawnień nada-
wanych przez właściwego ministra. 
Kolejny krok to aktualizowanie pro-
gramów studiów oraz rozwijanie 
systemu kształcenia ustawicznego. 
Wymóg taki jest wynikiem nieustan-
nych zmian zasad i praw obowiązu-
jących w gospodarce przestrzennej. 
Za tymi zmianami powinny nadążać 

kwalifikacje i umiejętności kadr 
(Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o Zintegrowanym Systemie 
Kwalifikacji).

Kryzys tych ostatnich pogłębiają 
błędy polskiego prawa. W obecnym 
systemie decyzje administracyjne 
wynikają z ustaw i prawa miejsco-
wego oraz rozporządzeń wykonaw-
czych (delegacji ustawowej). Brak 
natomiast uprawnień dyskrecjonal-
nych. Jest to źródłem funkcjonalnych 
problemów w gospodarce przestrzen-
nej, którą cechuje wielka dynamika 
zmian. Dostosowywanie do nich 
prawa skutkuje jego niestabilnością 
i koniecznością częstych modyfikacji 
obowiązujących przepisów. Dlatego 
tak ważne jest precyzyjne formułowa-
nie regulacji prawnych.

Rolę środowisk zawodowych 
ogranicza ponadto słabnąca pozycja 
społeczna i polityczna organizacji 
zawodowych – stowarzyszeń i izb 
reprezentujących profesje zaangażo-
wane w procesy urbanizacyjne oraz 
twórczość architektoniczną. Prowa-
dzi to nierzadko do realizacji celów 
korporacyjnych kosztem zawodo-
wej etyki. Zagrożenie to wydaje się 
szczególnie wyraźne w odniesieniu 
do izb, które mają oczywisty obowią-
zek ochrony interesów zawodowych 
swoich członków w granicach inte-
resu publicznego.

Mamy tu do czynienia z nega-
tywnym sprzężeniem zwrotnym. 
Trudna sytuacja organizacji zawo-
dowych, wynikająca z lekceważenia 
przez władze publiczne oraz polity-
ków ich głosu, w sposób oczywisty 
ogranicza ich udział w kształtowa-
niu procesów przestrzennych. Tym 
samym zmniejsza możliwość elimi-
nowania wad i zagrożeń urbaniza-
cyjnych oraz wpływania na jakość 
polskiej architektury. Sytuacja ta 
jeszcze bardziej osłabia pozycję spo-
łeczną kadr zawodowych i możliwość 
ochrony interesów korporacyjnych. 

Utrudnia także respektowanie w pro-
cesach przestrzennych, zwłaszcza 
inwestycyjnych, podstawowych 
kanonów zawodu. Fot. 1  

Nieunikniona reforma gospo-
darki przestrzennej stawia jednak 
przed polskimi architektami, plani-
stami przestrzennymi i urbanistami 
ogromne wymagania. Jak trudny 
będzie to proces, pokazuje społeczna 
(w części też polityczna) ocena pracy 
architektów angielskich. A pamię-
tajmy, że mowa o kraju, który ten 
zawód wysoko ceni i który ma obec-
nie jeden z najlepszych na świecie 
systemów zarządzania przestrze-
nią. Następca brytyjskiego tronu, 
książę Karol, na uroczystościach 
150-lecia Royal Institute of British 
Architects, a więc w okolicznościach 
skłaniających raczej do pochwał 
i podziękowań, stwierdził, że wielu 
z Brytyjczyków ma absolutnie dosyć 
sytuacji, w której planiści, architekci 
i urbaniści odebrali im prawo głosu 
i stali się dyktatorami. Osiągnęli  
niebezpieczny rodzaj swobody 
w realizacji swoich kaprysów,  
która jest tyranią.
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System 
zagospodarowania 
przestrzeni  
w Wielkiej Brytanii

52

System administracji – 
struktura zarządzania

Podstawowym przewodnikiem 
po systemie planowania w Wielkiej 
Brytanii jest Plain English Guide 
to the Planning System. System 
administracji i struktura zarządzania 
przestrzenią na Wyspach Brytyjskich 
różnią się zasadniczo od systemu 
francuskiego i wzorowanych na nim 
systemów w innych krajach europej-
skich. W odróżnieniu od unitarnego 
systemu Francji główną zasadą 
jest tu respektowanie lokalnych 
społeczno- politycznych struktur 
osadniczych o kilkusetletniej ciągło-
ści oraz związanych z nimi niezależ-
nych systemów prawnych. Istotnymi 
cechami porządku brytyjskiego są 
autonomia, wyjątkowość i trwałość, 
wyrażone tysiącletnim trwaniem, 
które datuje się od czasów Wilhelma 
Zdobywcy (1066).

Najważniejszą wartością i zara
zem głównym podmiotem w syste
mie zagospodarowania przestrzeni 
w Wielkiej Brytanii jest wspólnota 
– community1; jej trwałość i auto-
nomiczność objęto ochroną prawną. 
Ewolucja systemu prawnego i spo-
łecznego ukształtowała w ciągu  
kilkuset lat model osadnictwa oparty 
na idei wspólnoty społecznej (przy-
kłady: szkoła, parafia, osiedle). Istotę 
tego modelu stanowią ciągłość, 
kontynuacja i trwałość. Community 
to społeczność, a ściślej rzecz bio-
rąc – wspólnota społeczna; struk-
tura administracyjna jest wobec 
niej wtórna. Historycznie commons 
oznacza teren przeznaczony do 
użytkowania publicznego (zazwy-
czaj wspólne pastwisko), natomiast 
w dwuizbowej strukturze parlamentu 
commons istnieje od XIV wieku jako 
House of Commons, czyli Izba Gmin. 

1 Od łac.: communio – wspólność, communitas – wspólnota, communis – 
wspólny, powszechny, community – społeczność, społeczeństwo. 

Common law jest formą prawa 
zwyczajowego, którego genezę  
stanowią pojęcia common – wspólny 
(ale także gmina, wspólnota) oraz 
commons – lud, który tworzy  
community (społeczność). Plano-
wanie miast i obszarów wiejskich 
w Zjednoczonym Królestwie jest 
częścią angielskiego prawodawstwa 
land law (prawo ziemskie), dotyczą-
cego planowania przestrzennego.  
System planowania w Wielkiej  
Brytanii ma hierarchiczną strukturę 
organizacji, obejmującą planowanie 
krajowe, regionalne strategie prze-
strzenne oraz planowanie lokalne 
(plany miejscowe). Plany krajowe 
dotyczą polityki makroprzestrzennej, 
planowanie regionalne odpowiada 
za regionalne strategie przestrzenne. 
System planowania obejmuje także 
zasady zrównoważonego rozwoju 
(sustainable development) oraz 
– co ważne – oceny poziomu tego 
zrównoważenia. 

Jak już wspomniałem, plano-
wanie miast i obszarów wiejskich 
w Zjednoczonym Królestwie jest 
częścią angielskiego prawodaw-
stwa land law, dotyczącego plano-
wania przestrzennego. Ma ono na 
celu zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju gospodarczego i ochrony 
środowiska. Każdy z krajów Zjedno-
czonego Królestwa posiada własny 
system planowania urbanistycz-
nego i regionalnego. Jego tworzenie 
i wdrażanie jest domeną parlamen-
tów lub zgromadzeń tych krajów, 
czyli Irlandii Północnej, Walii i Szko-
cji. Każdy z nich posiada także swo-
jego rzecznika praw obywatelskich 
(ombudsman). Ważnym elementem 
systemu planowania i zagospo-
darowania przestrzeni jest zasada 
przedwczesności. Rozstrzyga ona, 
czy istnieje obowiązek sporządzania 
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planu, jeśli nie zgłoszono wcześniej 
takiej potrzeby.

Wielka Brytania nie posiada kon-
stytucji. Odpowiednikiem tego aktu 
jest zasada precedensu (common 
law). W historii brytyjskiej państwo-
wości (dotyczy to także gospoda-
rowania przestrzenią) zasada ta, 
wypracowana w XII wieku (1154) 
i nadal obowiązująca, odgrywa szcze-
gólną rolę. Oznacza ona tworzenie 
prawa z uwzględnieniem aktualizo-
wanych norm prawnych i rozstrzy-
gnięć sądowych we wcześniejszych 
przypadkach – precedensach.  
Precedensem nazywa się orzecze
nie sądu, które nie ma uzasadnienia 
w już istniejących, obowiązujących 
przepisach prawa, stanowi ono 
natomiast podstawę wydawania 
decyzji w podobnych sprawach 
w przyszłości. Zasada ta jest jedną 
z fundamentalnych norm brytyj
skiego systemu prawnego. 

Charakterystyka polityki 
przestrzennej

Polityka przestrzenna Wielkiej Bry
tanii oparta jest na zasadzie trzech 
podstaw znanych jako triple bottom 
line. Te trzy nadrzędne podstawy 
polityki przestrzennej to: ekologia 
(ecology), ekonomia (economy) 
oraz wspólnota (community); są 
one traktowane jako współzależne.

Kluczem do zrozumienia bry-
tyjskiego systemu projektowania, 
planowania i zarządzania przestrze-
nią jest przyjęta hierarchia wartości; 
wartością kluczową tej hierarchii 
jest troska o kształtowanie wspól
noty (community), pojmowana jako 
cel nadrzędny. Wspólnota może być 
nieformalna, ważny jest sam fakt jej 
aktywnego istnienia. Celem systemu 
jest kształtowanie i utrzymywa
nie tej wspólnoty oraz zachowanie 
jej ciągłości i jakości; planowanie 

odgrywa tu rolę służebną (commu-
nity first, planning system second). 
Nadrzędnymi kryteriami oceny  
projektów i planów są zatem: 
a) zapewnienie autonomii wspól
noty; b) jej dobrostan.

W brytyjskim systemie projekto-
wania i planowania przestrzennego 
ważną rolę odgrywa nexus approach 
– podejście badawcze, w którym  
bezpośredni przedmiot badania 
rozpatrywany jest w jego istotnych 
powiązaniach z otoczeniem. Jest 
to najnowsze ujęcie w projektowa-
niu i planowaniu przestrzennym, 
uwzględniające sieciowy i węzłowy 
charakter relacji przestrzennych.

Podstawowe kryterium oceny 
jakości rozwiązań przestrzennych 
(projektów i planów) w Wielkiej  
Brytanii stanowi ich wartość wspól
nototwórcza. Kształtowanie  
wspólnoty jest tu bowiem kwestią 
nadrzędną, a troska o jakość prze
strzeni służy pozyskiwaniu, kształ
towaniu i utrzymywaniu lokalnych 
społeczności. Nie ma w związku 
z tym sieci przypisanych teryto
rialnie, stałych, lokalnych struktur 
(biur) planistycznych, zagrożonych 
uwikłaniem w system wzajemnych 
zależności i subiektywizm. Relacje 
między nimi reguluje konkurencja 
na wolnym rynku. 

Struktura i proces

Jak już wspomniałem, struktura 
społeczna, a zwłaszcza wspólnota, 
jest w Wielkiej Brytanii wartością 
najważniejszą, nie jako element sys-
temu jednak, ale jako jego cecha 
szczególna. Struktury społeczne sta-
nowią istotę polityki przestrzennej; 
ta ostatnia zapewnia im ochronę oraz 
poszanowanie ich specyfiki, a nawet 
wyjątkowości. Planowanie, odwołu-
jące się do zasady community first, 
planning system second, zakłada, 

że wspólnota stoi ponad systemem 
planowania. Ten ostatni jest wobec 
niej wtórny (zasada szczególności, 
pierwszeństwa). W praktyce oznacza 
to odrzucenie nadrzędności i standa-
ryzacji systemu planowania. Struk-
tury społeczne są bowiem ważne 
nie jako system, ale swoista autono-
miczna „szczególność”, niepowtarzal-
ność, wręcz wyjątkowość; ochrona 
tej szczególności, zapewnienie jej 
niezbędnej autonomii, jest zaprze
czeniem unifikacji. 

Prawo dotyczące przestrzeni 
i architektury

Polityka przestrzenna w Wielkiej 
Brytanii służy wspólnotom oraz ich 
potrzebom. Staje się ona narzędziem 
kształtowania i podtrzymywania tych 
wspólnot środkami przestrzennymi. 

Wspólnota nie jest tworem admini-
stracyjnym; jest ona wyborem doko-
nanym przez jej członków  
i podlega ochronie prawnej.  
Istotną rolę w systemie prawa  
brytyjskiego spełnia tzw. prawo 
zwyczajowe (common law).  
Słowo common, o czym już wspo-
mniałem, ma kilka pokrewnych 
znaczeń. Oznacza ono na przykład 
błonie, łąkę (historycznie: wspólne 
pastwisko). Commons to natomiast 
lud, ludzie, a w szerszym znacze-
niu – dobro wspólne (common 
good – wspólny system wartości). 
Wreszcie common law, czyli prawo 
zwyczajowe, tworzone na podsta-
wie wieloletniej tradycji i uznanych, 
akceptowanych zwyczajów.  
Community to społeczeństwo,  
natomiast sens of community – 
poczucie więzi społecznych. Przykła-
dem takich więzi może być Kościół 

1  Piękny Thames Barrier Park, założony na terenie dawnych doków portowych. Falujący żywopłot  
jest zapewne reminiscencją fal Tamizy
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Anglikański, którego parafie, oprócz 
spełniania funkcji religijnych, odgry-
wają istotną rolę w procesie organi-
zowania miejscowych społeczności.

System planowania przestrzen-
nego w Wielkiej Brytanii został tak 
pomyślany, aby mógł być praktyko-
wany przez samorządy i wspólnoty 
lokalne. Planowanie i projektowa-
nie jest otwartym procesem, a nie 
ustaloną i niezmienną strukturą 
czy zasadą. Ważną rolę odgrywają 
w nim procedury konsultacyjne 
i odwoławcze oraz funkcja rzecz-
nika społecznego – ombudsmana. 
Istnieje tu hierarchiczna struktura 
poradnictwa. Na poziomie narodo-
wym funkcjonują trzy komplemen-
tarne polityki planowania: narodowa, 
regionalna i lokalna, a rząd określa 
politykę planowania dla całego pań-
stwa (Planning Policy Statements) 
oraz przygotowuje przewodnik 
planistyczny.

Na poziomie regionalnym  
opracowywane są strategie regio-
nalne (Regional Policy Statements) 
oraz przewodnik planistyczny, 

a także polityka zasobów naturalnych 
(m.in. kopalin). Strategie regionalne 
opracowuje się w perspektywie dzie-
sięcio- i piętnastoletniej. Na poziomie 
lokalnym istnieje obowiązek tworze-
nia planów rozwoju, uwzględniają-
cych miejscowe zasoby mineralne 
i przestrzenne oraz zasady gospo-
darki odpadami.

Brytyjski system planowania 
przewiduje obowiązek uwzględnie-
nia w strategiach planistycznych 
problematyki zrównoważonego 
rozwoju (sustainable development) 
i oceny stopnia tego zrównoważenia 
(sustainability appraisal). System 
planowania i jego generalne zasady 
opracowuje biuro wicepremiera.  
Zajmuje się ono tworzeniem  
zrównoważonych wspólnot. 
Każdy kraj Zjednoczonego Królestwa 
ma własny system planowania prze-
strzennego, a wspólnym dokumen-
tem, który reguluje jego zakres, jest 
Town and Country Planning Act 1990. 
Władze lokalne są ponadto zobo-
wiązane do sporządzenia tzw. Local 
Development Schemes (LDS). 

2  Bariery regulujące odpływy i silne przypływy Tamizy 

Ogłoszony w 2011 roku The Localism 
Act 2011 wprowadził rozległe zmiany 
w systemie planowania w Anglii, 
m.in. dokument, na którego podsta-
wie lokalne wspólnoty (prowadzone 
przez wspólnoty sąsiedzkie lub rady 
parafialne) mogą tworzyć tzw. plany 
sąsiedzkie. Podobnie jak w procesie 
zarządzania rozwojem, dokumenty 
tworzone przez władze lokalne (plany 
sąsiedzkie) mają swój prawny ciężar 
gatunkowy: stają się uczestnikami 
oraz adresatami sugestii i wniosków 
do planu. 

Prawo brytyjskie nakłada sta
tutowy obowiązek uwzględnienia 
w systemie planowania proble
matyki zrównoważonego rozwoju 
i oszacowania poziomu tego zrów
noważenia. Ocena ta ma na celu 
określenie wpływu polityki plani-
stycznej z perspektywy środowi-
skowej, ekonomicznej i społecznej. 
Kontrolę nad respektowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju w plano-
waniu miejscowym sprawuje biuro 
wicepremiera.

Narzędzia urbanistyczne

The Localism Act 2011 stanowi, 
że podstawową zasadą polityki 
kształtowania przestrzeni jest –  
wspomniana już – triple bottom line, 
czyli triada obejmująca ekonomię, 
ekologię i społeczność. Zasada ta 
musi być uwzględniona w proce-
sie realizacji polityki przestrzennej. 
Istotę brytyjskiego systemu stanowi 
urbanistyczne podejście węzłowe 
(urban nexus approach). Jak już 
wyjaśniłem, nexus approach to 
podejście badawcze, w którym bez-
pośredni przedmiot badania rozpa-
trywany jest w istotnym powiązaniu 
z otoczeniem. Jest to najnowsze 

2 Plain English Guide to the Planning System, Department for Communities and 
Local Government, January 2015.

ujęcie w projektowaniu i planowa-
niu przestrzennym. Uwzględnia ono 
złożoność relacji pomiędzy miastem 
a jego kontekstem. Miasto nie jest 
bowiem bytem niezależnym – podej-
ście to ogranicza więc lub pobudza 
jego wzajemne relacje z otoczeniem. 
Jest procesem tłumaczenia i prze-
kładania zintegrowanych celów pla-
nowania na szczegółowe polityki, 
projekty, miejsca i procesy lokalne2.  
Fot. 1, 2, 3  

Jak już zaznaczyłem, polityka 
przestrzenna w Wielkiej Brytanii służy 
wspólnotom oraz ich potrzebom – 
staje się narzędziem kształtowania 
tych wspólnot środkami przestrzen-
nymi. Wspólnota nie jest tworem 
administracyjnym, ale wyborem 
dokonywanym przez jej członków 
i podlega ochronie prawnej. 

Podstawowymi dokumentami 
dla gospodarki przestrzennej są:

• Plain English guide to the Plan-
ning System, Department for 
Communities and Local Govern-
ment, January 2015;

• Implementing the Urban NEXUS 
Approach; Operationalizing  
the Urban NEXUS, 2014, GIZ  
and ICLEI; 

• The Urban NEXUS Development 
Cycle; 

• Town and country planning in 
the United Kingdom – Wikipedia 
Planning Authorities on Local 
Area Plans, June 2013.

Prawo dotyczące 
zagospodarowania przestrzeni 
i architektury

System prawny Wielkiej Brytanii 
dzieli się na prawo ustawowe (statu-
towe) oraz tzw. prawo precedensowe 
(case law lub common law). Jak już 
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wiadomo, pojęcie precedensu odnosi 
się do wcześniej zaistniałych sytuacji, 
które zostały rozstrzygnięte przez 
sąd; zbiór tych rozstrzygnięć stanowi 
swoisty odpowiednik konstytucji. 
Natomiast pojęcie common oznacza 
wspólny, powszechny, zwyczajny, 
zwykły, podczas gdy common sense 
– zdrowy rozsądek. Common law 
to prawo zwyczajowe (w odróżnieniu 
od case law oznaczającego przypa-
dek szczególny). W praktyce oznacza 
to uznanie i poszanowanie zwyczaju 
oraz jego wcześniejszych ustaleń 
(autonomiczności). Zaznaczę to jesz-
cze raz – wspólnota nie jest tworem 
administracyjnym; jest wyborem 
dokonanym przez jej członków  
i podlega ochronie prawnej. Każdy 
kraj Zjednoczonego Królestwa 
ma własny system planowania  
przestrzennego. Każdy z nich ma też 
własny system planowania miast 
i wsi, podlegający odpowiednio 
Zgromadzeniu Irlandii Północnej, 
Parlamentowi Szkockiemu i Zgroma-
dzeniu Walijskiemu. 

Ogłoszony w 2011 roku doku-
ment The Localism Act 2011 wpro-
wadził rozległe zmiany w systemie 
planowania w Anglii, m.in. doku-
ment, na którego podstawie lokalne 
wspólnoty (prowadzone przez rady 
parafialne lub wspólnoty sąsiedzkie) 
mogą tworzyć tzw. plany sąsiedzkie – 
o czym już była mowa. 

Porównanie systemów 
gospodarki przestrzennej 
Wielkiej Brytanii i Polski 

Na tle silnej społecznej gospodarki  
przestrzennej Wielkiej Brytanii  
obecny system gospodarki prze-
strzennej i ustawodawstwa 
w Polsce jest zbiurokratyzowany 
i zuniformizowany. 

Problematyka społeczna 
jest zmarginalizowana. System 
polski nie przewiduje obowiązku 
partycypacji społecznej. Podobnie 
zmarginalizowa jest problematyka 
zrównoważonego rozwoju, wadliwie  

3  Widok na Thames Barrier Park i bariery na rzece 

utożsamiana z cząstkowymi  
formami ochrony środowiska. 

Polski system gospodarki prze-
strzennej ma charakter hierarchiczny 
i jest pochodną komunistycznego sys-
temu społeczno-politycznego i ekono-
micznego, czyli systemu zależności, 
odgórnej kontroli i zarządzania.

Zasady współczesnej 
urbanistyki

Zasady, jakimi winna się kierować 
współczesna urbanistyka, można 
sformułować w postaci następują-
cych haseł: 

• podejście problemowe (procesu-
alne) versus strukturalne (struk-
tura jest wtórna)

• autonomiczność przestrzeni 
i procesów

• partycypacja/uczestnictwo, pla-
nowanie partycypacyjne

• proces przed strukturą, dostoso-
wanie struktury do procesów! 

• Polska: unifikacja struktury, wtór-
ność problemów – procesów

• precz z uniformizacją, więcej 
autonomiczności!

• wolny rynek urbanistyki i plano-
wania przestrzennego!

• lokalność i regionalność przed 
państwem
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System 
zagospodarowania 
przestrzeni we Francji – 
próba syntezy

60

System administracji – 
struktura zarządzania

Republika Francuska jest krajem 
unitarnym o strukturze centralnej. 
Posiada terytoria zamorskie,  
obszar metropolii składa się  
z regionów, a te z departamentów. 
Podstawową jednostką podziału  
terytorialnego są gminy (commu-
nes). Parlament stanowi Zgromadze-
nie Narodowe złożone z dwu izb.  
Do tradycyjnych uprawnień pre-
zydenta należy możliwość inter-
weniowania w proces zarządzania 
przestrzenią. Może on inicjować 
opracowania koncepcyjne i ogłaszać 
konkursy na ważne założenia urba-
nistyczne. Zarządzanie przestrzenią 
jest domeną zintegrowanego resortu: 
Ministerstwa Ekologii, Energii,  
Zrównoważonego Rozwoju i Zago-
spodarowania Przestrzennego 
(Ministère de l’Ecologie, de l’Ener-
gie, du Développement durable et 
de l’Aménagement du territoire). 
Poszczególne kompetencje (oraz 
środki finansowe), przekładające się 
na konkretne decyzje, rozdzielone  
są pomiędzy cztery poziomy struk-
tury administracyjnej:

• centralny;
• regionalny;
• departamentalny;
• gminny.

Dodatkowym, pośrednim  
poziomem jest metropolia. We Fran-
cji można wskazać trzy takie cen-
tra, są to Paryż, Lyon oraz Marsylia. 
Stanowią one największe w kraju 
ośrodki – zarówno pod względem 
liczby mieszkańców, jak i aktywności 
ekonomicznej. Centra Lyon i Mar-
sylia zostały powołane, aby zasto-
pować nadmierny rozrost regionu 
paryskiego.

Charakterystyka polityki 
przestrzennej

Francja ma silną tradycję  
architektury i urbanistyki. Dzięki 
temu zainteresowanie jakością  
otoczenia wykazują zarówno  
kolejni prezydenci, jak i deputowani 
do parlamentu czy opinia publiczna, 
a system prawa dotyczący prze-
strzeni jest bardzo rozbudowany. 
W roku 2000 kraj ten zainicjował 
akcję opracowywania polityk  
architektonicznych we wszystkich 
państwach członkowskich Unii  
Europejskiej. Dzięki temu większość 
krajów Unii ma obecnie tego typu 
opracowania.

Można uznać, że pomimo wielu 
trudności charakterystycznych 
dla współczesnej cywilizacji  
(tendencje rozwoju peryferyjnego, 
kryzys ekologiczny i energetyczny),  
francuski system kształtowania 
przestrzeni odznacza się wieloma 
zaletami. Posiada mianowicie 
trzy niezbędne elementy warunku-
jące efektywność, są to:

• dziedzictwo kultury przestrzeni 
i architektury;

• kompetentna organizacja 
zarządzania;

• bogaty zestaw narzędzi 
regulacyjnych.
Rząd francuski (Dyrekcja  

Generalna Zagospodarowania, 
Mieszkalnictwa i Natury) prowadzi 
aktywną promocję jakości urbani-
styki poprzez przyznawaną corocznie 
nagrodę Grand prix de l’urbanisme. 
Jej laureatami są wybitni urbaniści-
-architekci, których twórczość jest 
prezentowana w specjalnie wyda-
wanych publikacjach książkowych. 
Fot. 1, 2, 3  
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2  Tradycja osi – Paryż

1  Tradycja osi – Paryż

Prawo dotyczące 
zagospodarowania przestrzeni 
i architektury

Kodeks urbanistyczny (Code de 
l’urbanisme)
Podstawowym narzędziem prawa 
francuskiego, regulującym kwestie 
zagospodarowania przestrzeni, jest 
Kodeks urbanistyczny. Zawiera on 
przepisy określające zasady plano-
wania, jak również regulacje doty-
czące realizacji prowadzonych przez 
poszczególne szczeble administracji 
rządowej i samorządowej (od gmin-
nej do centralnej). Zaletą tego aktu 
prawnego jest spójne ujęcie proble-
matyki prawnej, administracyjnej 
i finansowej.

Ustawa o architekturze  
(loi sur l’architecture)
Do uchwalenia tej ustawy  
w roku 1977 przyczyniła się inicja-
tywa André Malraux, wybitnego 
pisarza, sprawującego pod koniec 
poprzedniej dekady urząd Mini-
stra Kultury. U podstaw tego aktu 
legło założenie, że „architektura 
jest wyrazem kultury”. W pream-
bule tej ustawy czytamy: „Twórczość 

1 Code de l’urbanisme, tłum. Krzysztof Chwalibóg  
2 ibidem

architektoniczna, jakość budynków, 
ich harmonijne wpisanie w oto-
czenie, poszanowanie krajobrazów 
naturalnych i miejskich oraz dzie-
dzictwa leżą w interesie publicznym 
– władze wydające pozwolenia na 
budowę oraz na parcelację terenów 
powinny zapewniać przestrzeganie 
tych zasad”1. Ustawa powołuje do 
życia „Rady architektury, urbanistyki, 
środowiska w każdym departamen-
cie (CAUE) – stowarzyszenia o funkcji 
doradczej oraz edukacyjnej”2. Służą 
one konsultacjami merytorycznymi 
poszczególnym jednostkom admi-
nistracji. Definiuje także organiza-
cję zawodu poprzez powołanie Izby 
Architektów (Ordre des architectes).
    
Ustawa o wjazdach do miast  
(loi sur les entrées des villes –  
Code de l’urbanisme) 
Powstała z inicjatywy deputowa-
nego – senatora Ambroise’a Duponta 
w 1995 roku. U podstaw jej wprowa-
dzenia legła potrzeba opanowania 
chaosu przestrzennego na terenach 
leżących wzdłuż tras wylotowych. 
Wprowadza ona obowiązek uporząd-
kowania tych stref poprzez korekty 
planów zagospodarowania.  

3  Osie i gabaryty – Paryż
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Tym samym stara się zapobiec 
destrukcyjnemu oddziaływaniu kom-
pleksów komercyjnych generujących 
nieład przestrzenny.

Cele i narzędzia polityki 
kształtowania przestrzeni

Celem tej polityki jest dążenie  
do realizacji wymogów zrównowa-
żonego rozwoju, przeciwdziałanie  
rozprzestrzenianiu się miast,  
a także oszczędzanie energii i wody.

Narzędzia polityki krajowej
Polityka ta jest prowadzona poprzez 
Ministerstwo Ekologii, Energii,  

Zrównoważonego Rozwoju i Zago-
spodarowania Przestrzennego,  
w którego skład wchodzi Departa-
ment Urbanistyki (Département de 
l’urbanisme) – przykład zintegrowa-
nego systemu zarządzania proble-
mami rozwoju przestrzennego.  
Formułowanie jej założeń rozpoczęto 
w 2008 roku. Do roku 2015 przepro-
wadzono kilkanaście konferencji  
na ten temat oraz wprowadzono 
cztery ustawy regulujące procedury 
administracyjne oraz finansowe.

• Ustawa SRU (loi solidarité  
et renouvellement urbain) 
– odpowiada za planowanie 
strategiczne w skali gminnej 
i ponadgminnej; wzmacnia  

5  Miasto w krajobrazie – Digne

4  Regulacja skali – Digne

zadania dotyczące zrównoważo-
nego rozwoju.

• Program Ekodzielnic (2009) 
i Ekomiast (2011) – rozszerza 
obowiązek wdrażania celów 
zrównoważonego rozwoju 
z obszaru dzielnic na obszar 
miast.

• Ustawa powołująca metropolie: 
Grand Paris, Lyon i Marseille-
-Provence (2014) – określa ona 
zasady koordynacji problemów 
ekologii i energetyki w skali 
wielkich aglomeracji, jakimi 
są metropolie.

Narzędzia urbanistyczne 
konwencjonalne
Schemat spójności terytorialnej  
(SCOT) – plan grand paysage, 
określany też jako plan wielkiego 
krajobrazu: 

• lokalny plan urbanistyczny (PLU) 
– gminny lub ponadgminny;

• lokalny plan mieszkalnictwa (PLH);
• lokalny plan przemieszczeń (PLD). 

Fot. 4, 5, 6, 7  

Instrumenty urbanistyki aktywnej
Charakterystyczną cechą fran-
cuskiego systemu zarządzania 
przestrzenią jest istnienie – obok 
wymienionych wyżej narzędzi  
konwencjonalnych – instrumentów 
aktywnej polityki kształtowania prze-
strzeni; są nimi:

• ZAC (zone de d’aménagement 
concerté) – strefy skoordyno-
wanego zagospodarowania 
(gminne lub ponadgminne);

• Ekodzielnice (program piloto-
wany przez Ministerstwo Ekolo-
gii, Energii, Zrównoważonego 
Rozwoju i Zagospodarowania 
Przestrzennego);

• Ekomiasta (program pilotowany 
przez Ministerstwo Ekologii, 
Energii, Zrównoważonego  
Rozwoju i Zagospodarowania 
Przestrzennego). Fot. 8, 9, 10, 11

Porównanie rozwiązań systemu 
urbanistyki francuskiej 
z systemem polskim

Można uznać, że centralne części 
obydwu systemów są podobne, 
ponieważ francuski PLU odpowiada 
polskiemu planowi miejscowemu 
(teraz ogólnemu), a SCOT może być 
porównywany z polskim studium 
uwarunkowań. Trzeba jednak zrobić 
tu dwa istotne zastrzeżenia: 

• PLU może mieć zasięg 
ponadgminny;

• także SCOT ma charakter  
szerszy niż polskie studium  
uwarunkowań (plan grand 
paysage – przykład opracowa-
nia wykonanego dla miasta 
Montpellier).
We Francji koordynacja 

ponadgminna jest szeroko  
stosowaną praktyką. Pozwala  
na spójne planowanie obszaru  

6  Miasto w krajobrazie – Forcalquier

7  Przykład koncepcji Montpellier (grand paysage)
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8  Nantes – centrum

10  Rennes – ZAC

9  Nantes – ZAC

większego niż terytorium jednej 
gminy. Jest to istotne ze względu  
na jakość opracowań dotyczących 
krajobrazu przyrodniczego.

Jednak podstawowa różnica 
pomiędzy tymi dwoma systemami 
jest inna. Zasadniczym mankamen-
tem systemu polskiego jest brak 
narzędzi urbanistycznej realizacji. 
Tymczasem we Francji istnieją tak 
zwane strefy skoordynowanego 
zagospodarowania (ZAC). Jest to 
instrument nie tylko planistyczny, 
lecz także administracyjny i finan-
sowy, a więc wyposażony w mecha-
nizmy prawne pozwalające na 
scalanie terenów oraz koordynację 
wszystkich elementów inwestycji 
w systemie przedsięwzięć publiczno- 
prywatnych. Z tego też względu 
umożliwia on praktyczną realizację 
celów zrównoważonego rozwoju.

Koncepcja urbanistyczna – pierwszy 
element procesu planowania
Trzeba zauważyć jeszcze jedną ważną 
różnicę pomiędzy francuską a polską 
kulturą urbanistyczną. Otóż we Fran-
cji zwyczajowo przywiązuje się dużą 
wagę do koncepcyjnej fazy warsz-
tatu urbanistycznego. Z inicjatywy 
kolejnych prezydentów od wielu lat 
organizuje się na przykład konkursy 
urbanistyczne, czego przykładem 
mogą być konsultacje dotyczące 
planowania Paryża. Konsultacje 
takie stają się okazją do refleksji nad 
podstawowymi problemami kształ-
towania miasta. Polegają one na 
prezentacji proponowanych rozwią-
zań przez poszczególne zaproszone 
zespoły oraz na publicznych debatach 
i panelach dyskusyjnych. Ważnym 
instrumentem promocji urbanistyki 
stała się nagroda Grand prix de 
l’urbanisme, której fundatorem jest 
francuski rząd. Laureaci tej nagrody 
dostają szansę zaprezentowania 
swoich osiągnięć realizacyjnych 

i koncepcyjnych. Wywierają w ten 
sposób znaczący wpływ na poziom 
ogólnokrajowej debaty meryto-
rycznej o kształtowaniu przestrzeni, 
co ma swój oddźwięk nie tylko 
na terenie kraju, lecz także poza 
jego granicami. Fot. 12, 13, 14, 15

Wnioski płynące z porównania 
systemu urbanistyki francuskiej 
i polskiej
Osadzona w tradycji kultura urbani-
styczna Francji stwarza jej przewagę 
nad Polską, ponieważ politycy i elity 
intelektualne doceniają problemy 
jakości przestrzeni. Umożliwia to 
tworzenie solidnej podstawy praw-
nej dla racjonalnego gospodaro-
wania otoczeniem. Trzeba ponadto 
zauważyć, że francuski samorząd 
terytorialny cechuje dojrzałość 
i sprawność w działaniu. Ważnym 
jego elementem jest system metro-
polii – niezbędny do rozwiązywa-
nia problemów współczesności 
w skali regionalnej (we Francji ist-
nieje ponadto funkcja prezydenta 
aglomeracji). Także silne związki 
międzygminne usprawniają proces 
planowania. Jeszcze jedna cecha 
zawodu urbanisty różni sytuację 
w obydwu krajach. Otóż architekci 
i urbaniści francuscy zajmują się 

11  Bordeaux – ZAC
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teorią, którą łączą z praktyką projek-
towania (to zjawisko jest w Polsce 
raczej niespotykane).

Na podstawie powyższych spo-
strzeżeń można dojść do wniosku, 
że system francuski:

• wyposażony jest w niezbędne 
narzędzia koncepcyjne;

• posiada opracowania 
o zasięgu ponadgminnym 
i metropolitarnym;

• ma zdolność organizowa-
nia i finansowania inwesty-
cji w systemie partnerstwa 
publiczno-prywatnego.
Przykład Francji oczywiście nie 

jest odosobniony i znajduje odzwier-
ciedlenie w rozwiązaniach urbani-
stycznych obowiązujących w wielu 
innych krajach Europy. Na tak zary-
sowanym tle system polski prezen-
tuje się niezwykle skromnie. Jest on 
bowiem pozbawiony niezbędnych 
instrumentów kształtowania ładu 
przestrzennego, a zatem niezdolny 
do sprostania wymogom zrównowa-
żonego rozwoju – to znaczy potrze-
bie wprowadzenia mechanizmów 
oszczędzania wody i energii, a także 
poszanowania wartości krajobrazu. 
Można więc powiedzieć, że brak 
w nim zarówno refleksji koncepcyj-
nej, jak i konkretyzacji realizacyjnej. 
A bez tych dwóch elementów trudno 
uzyskać pożądane efekty całego  
procesu kształtowania przestrzeni.

Zasady współczesnej 
urbanistyki (David Mangin – 
laureat Grand prix de 
l’urbanisme)

Pisząc o francuskim systemie urba-
nistyki, trzeba przedstawić zarys 
kierunku myślenia o współczesnym 
mieście, będący produktem tej 
szkoły urbanistycznej. Wydaje się, 
że reprezentatywne są tu poglądy 
Davida Mangina – laureata Grand 

prix de l’urbanisme. Kilka słów 
o tym twórcy: to architekt, urbanista, 
mający za sobą praktykę we Francji, 
Hiszpanii, a także w Azji, ponadto 
szef firmy urbanistycznej Seurat 
oraz autor ważnej książki La ville 
franchisée. Formes et structures de 
la ville contemporaine. Znaczące 
projekty: konkurs na hale paryskie, 
Triangle de Gonesse, Sihanoukville 
w Kambodży, dzielnica Schaerbeek 
w Brukseli, ogrody Anzin. Aby scha-
rakteryzować jego poglądy, najle-
piej posłużyć się cytatem, w którym 
skrótowo, w sposób zrozumiały dla 
każdego praktyka kształtowania prze-
strzeni zurbanizowanej, wyraził naj-
ważniejsze idee:

• „przejść od projektu »miej-
skiego« do projektu 
»miasto-terytorium«;

• myśleć jednocześnie: infrastruk-
tura, pejzaż, architektura;

• odejść od zasad ruchu nowocze-
snego, Buchanana i logiki spe-
cjalizacji przestrzeni;

• odrzucić myślenie koolhaasowskie 
(junkspace, nic się nie da zrobić);

• skala regionalna, czyli skala dróg 
ekspresowych, form miejskich 
i architektonicznych widocz-
nych z drogi i ulicy (z przestrzeni 
publicznej);

• dostępność piesza, przestrzenie 
otwarte;

• transport publiczny, a nie 
indywidualny;

• humanizacja przestrzeni  
publicznych, przebudowa 
węzłów przesiadkowych;

• system ciągów zielonych  
– korytarzy ekologicznych;

• wykluczenie powtarzalności 
i monokultury funkcji;

• ograniczenie skali obiektów 
komercyjnych;

• siatka uliczna o skali ludzkiej – 
lokalne ciągi;

• intensyfikacja terenów zabu-
dowy jednorodzinnej”.

12  Schemat – region paryski 13  Model pasma

14  Pasmo  Paryż – lotnisko Charles de Gaulle 

15  Pasmo  Paryż – lotnisko Charles de Gaulle
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Przedstawione powyżej zasady 
wydają się, przynajmniej w części, 
dobrze znane także polskim urbani-
stom, ale nie dysponują oni efektyw-
nymi narzędziami do ich realizacji. 
Przykładowo: przejście od projektu 
„miejskiego” do „miasta-terytorium” 
możliwe jest we Francji, bo tam 
pozwala na to skala metro polii. 
W Polsce planuje się w granicach 
administracyjnych (patrz: Warszawa). 
We Francji narzędziem umożliwia-
jącym uwzględnienie problematyki 
krajobrazu jest opracowanie grand 
paysage. Natomiast wprowadzanie 
terenów otwartych w struktury miej-
skie odbywa się na podstawie zasad, 
zgodnie z którymi powstają  
Ecoquartiers, czyli Ekodzielnice. 
U nas brak takich elementów w sys-
temie planowania. Wykluczenie 
monokultury funkcji we Francji reali-
zowane jest dzięki systemowi ZAC 
(stref o zagospodarowaniu skoordy-
nowanym). Wreszcie podstawowy 
cel, jakim jest generowanie oszczęd-
ności energii, wymagające komplek-
sowego bilansu energetycznego, 
udaje się tam osiągnąć za pośrednic-
twem programu Ecocité, czyli Eko-
miast. W Polsce takie bilanse nie są 
przeprowadzane.

Podsumowując, trzeba zauwa-
żyć, że francuski system odznacza się 
podejściem zintegrowanym  
zarówno w sferze całościowej  
koncepcji, jak i w sposobie konstru-
owania narzędzi realizacyjnych. 
Integracja polega w tym przypadku 
na stworzeniu systemu, który obej-
muje działania prowadzące od sfery 
koncepcyjnej aż do finalnej materiali-
zacji w postaci zrealizowanych  
zespołów przestrzennych, jakimi 
są strefy ZAC. Taka sytuacja to 
z pewnością efekt funkcjonowania 
zintegrowanego resortu – Minister-
stwa Ekologii, Energii, Zrównoważo-
nego Rozwoju i Zagospodarowania 
Przestrzennego.

Refleksja końcowa – zewnętrzne 
spojrzenie na system francuski

Patrząc z polskiej perspektywy na 
francuską praktykę urbanistyczną, 
trzeba docenić zwłaszcza narzędzia 
operacyjne, jakimi dysponują samo-
rządy oraz instytucje publiczne. 
Pozwalają one usprawnić organiza-
cję procesu inwestycyjnego, a więc 
całościowego ciągu działań, pro-
wadzącego od powstania pierwszej 
koncepcji określonego przedsięwzię-
cia, aż do zakończenia jego realiza-
cji. Znakomitym przykładem takiego 
narzędzia są tak zwane strefy ZAC. 
Zgodnie z zapisami Kodeksu urba-
nistycznego (Code de l’urbanisme) 
każda gmina lub zespół gmin, ewen-
tualnie inna instytucja publiczna, 
może zrealizować inwestycję na 
podstawie zasad przedsięwzięcia 
publiczno- prywatnego – poprzez 
utworzenie tak zwanej strefy zago-
spodarowania skoordynowanego 
(zone de d’aménagement concerté). 
Przedsięwzięcie tego rodzaju obej-
muje całość działań prowadzących 
od zakupu terenów, poprzez ich 
scalenie, uruchomienie procesu 
programowania, planowania, komer-
cjalizacji i projektowania architekto-
nicznego, po samą realizację. Taki 
sposób organizacji procesu inwe-
stycyjnego ma wiele istotnych zalet, 
które można uszeregować w nastę-
pujący sposób:

• szansa kompleksowego rozwią-
zania problemów funkcjonalno-
-przestrzennych, gospodarczych 
i społecznych określonego 
obszaru;

• możliwość koordynacji decyzji 
planistycznych i projektowych, 
a przez to zapewnienie ich spój-
ności w wymiarze przestrzennym 
i czasowym;

• uzyskanie warunków dla auten-
tycznej partycypacji społecz-
nej dzięki możliwości oceny 

zamierzeń prowadzonych 
w wymiernym, kilkuletnim hory-
zoncie czasowym;

• tworzenie atrakcyjnych 
warunków do opłacalnego 
inwestowania w układzie funk-
cjonalno-przestrzennym o wyso-
kiej jakości.
Porównując efektywność spo-

łeczno-gospodarczą takiego systemu 
z systemem istniejącym w Polsce – 
działającym poprzez plany miejscowe 
(czy ogólne), gdzie mamy do czy-
nienia z określaniem przeznaczenia 
terenów pod inwestycje o nieznanym 
horyzoncie realizacji, nietrudno dojść 

do wniosku, że istnieje ogromna  
dysproporcja efektywności  
pomiędzy obydwoma sposobami 
organizacji inwestowania. Dyspro-
porcja ta będzie znacznie większa, 
gdy na rezultaty spojrzymy z punktu 
widzenia warunków tworzenia  
spójnej przestrzeni, a więc ładu 
przestrzennego. Innym korzystnym 
efektem tej zasady (określonego 
horyzontu czasowego oraz konkret-
nego programu funkcjonalnego) 
jest skupianie inwestycji w takich 
rejonach (strefa ZAC), ogranicza-
jące proces ich ekstensywnego 
rozpraszania.

Bibliografia 

Code de l’urbanisme. https://www.
legifrance.gouv.fr/affichCode.
do?cidTexte=LEGITEXT000006074075 
[dostęp: 10.09.2020].

Hérbert F., Villes en transition: L’expérience 
partagée des Écocités, Marseille 2015.

Loi sur l’architecture. https://www.
legifrance.gouv.fr/affichTexte.
do?cidTexte=JORFTEXT000000522423 
[dostęp: 10.09.2020].

Mangin D., La ville passante, Nîmes 2008.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000522423


73Studia nad systemem kształtowania przestrzeniKrzysztof Chwalibóg 72

Wnioski z opracowania 
porównawczego 
systemów

Wstęp

Wydaje się zrozumiałe, że porów-
nanie systemów zarządzania prze-
strzenią w krajach o odmiennej 
organizacji politycznej oraz odmien-
nej tradycji i kulturze legislacyj-
nej nie może być przeprowadzane 
w skali 1:1. Wymaga ono operowania 
pojęciami o różnych zakresach zna-
czeniowych. Z taką też świadomością 
przystępujemy do tego trudnego 
zadania. Jesteśmy mimo to zdania, 
że wstępne „naszkicowanie pro-
blemów” jest konieczne – zarówno 
dla zapoczątkowania dalszych, pogłę-
bionych opracowań, jak i sporządzenia  
przeglądu tendencji współczesnej 
urbanistyki w Europie. Głównym 
celem poniższych rozważań jest 
zatem wydobycie najbardziej istot-
nych cech praktycznego funkcjono-
wania systemów prezentowanych tu 
krajów, a zwłaszcza takich, których 
wprowadzenie mogłoby się okazać 
przydatne w procesie doskonalenia 
rozwiązań stosowanych w naszym 
kraju.

Sugestie mogące wynikać 
z przedstawionych zasad 
systemu brytyjskiego

Jak wynika z opracowania profesora 
Andrzeja Baranowskiego, zasady 
współczesnego systemu brytyjskiego 
wyrastają z dotychczasowych prak-
tyk kulturowych i legislacji wynikają-
cej z tradycji. „Wspólnota może być 
nieformalna, ważny jest sam fakt jej 
aktywnego istnienia. Celem systemu 
jest kształtowanie i utrzymywanie 
tej wspólnoty oraz zachowanie jej 
ciągłości i jakości; planowanie pełni 
tu rolę służebną (community first, 

1 A. Baranowski, System zagospodarowania przestrzeni w Wielkiej Brytanii, 
w: Polska Polityka Architektoniczna. Szkice i wartości, red. K. Chwalibóg, 
Warszawa 2020, s. 54

planning system second). Nadrzęd-
nymi kryteriami oceny projektów 
i planów są zatem: a) zapewnienie 
autonomii wspólnoty; b) jej dobro-
stan”1. Ważna wydaje się tu zasada 
nexus approach (podejście sieciowe), 
akcentująca konieczność rozpatrywa-
nia przedmiotu badania w istotnym 
powiązaniu z otoczeniem.

Trzy problemy: ekonomia, 
ekologia, wspólnota

Wartości zawarte w powyższym 
„tryptyku” wymagają poważnej 
refleksji. Postawienie dobrostanu 
wspólnoty na równi z dążeniem 
do ekologicznej równowagi i respek-
towaniem zasad ekonomii wydaje się 
wielkim osiągnięciem systemu  
brytyjskiego. Nie będzie przesadą 
skojarzenie tej zasady z ideą architek
tury dośrodkowej, której twórcami 
byli Louis Kahn i Aldo Rossi. Idzie tu 
o zasadę humanitaryzmu w procesie 
kształtowania zabudowy i przestrzeni. 
Ten element charakterystyczny  
brytyjskiej kultury urbanistycznej 
ma wartość, której nie sposób  
przecenić. Dlatego też, jak podkre-
śla Andrzej Baranowski, taki sposób 
myślenia może być bardzo przydatny 
do przezwyciężenia pewnych resztek 
mentalności komunistycznej w spo-
sobie podejścia do kształtowania 
przestrzeni. 

Biorąc pod uwagę zarysowaną 
powyżej ideologię, można zrozumieć, 
dlaczego to właśnie Zjednoczone 
Królestwo stało się w pewnym  
sensie ojczyzną współczesnej  
urbanistyki i całego programu 
budowy nowych miast oraz dorobku 
planowania regionalnego.
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Sugestie mogące wynikać 
z przedstawionych zasad 
systemu francuskiego

Wnikliwa analiza stanu francu-
skiej urbanistyki pozwala dostrzec 
wyraźny związek pomiędzy wyso-
kim poziomem kultury kształtowania 
przestrzeni (na co wskazuje wielo-
wiekowe dziedzictwo obiektów archi-
tektury) a tradycją tworzenia założeń 
urbanistycznych, których rozległa 
skala przynosiła niegdyś imponującą 
manifestację potęgi wielkich fortun,  
obecnie zaś świadczy o prestiżu 
organizacji państwa. Współczesna 
polityka rządu francuskiego stanowi 
kontynuację takiego prestiżowego 
traktowania całej problematyki prze-
strzennej, a dowodzi tego sposób, 
w jaki tworzone jest prawo dotyczące 
architektury oraz urbanistyki  
(patrz: ustawa o architekturze oraz 
Kodeks urbanistyczny – Loi sur 
l’architecture i Code de l’urbani-
sme). Wyrazem tej polityki są rów-
nież metody, za pomocą których 
rząd stara się sprostać aktualnym 
problemom cywilizacji i rozwoju 
współczesnych miast. Jej bezpośred-
nim przejawem natomiast – takie 
formy organizacyjne, jak programy 
dotyczące metropolii, Ekodzielnic 
i Ekomiast. Ich koncepcje powstają 
w zintegrowanym resorcie, którego 
działalność obejmuje całe pole  
urbanistyki, mieszkalnictwa,  
ekologii i energii.

Próba finalnej konkluzji 
przedstawionego porównania 
systemów

Będzie to próba wyliczenia tych 
elementów brytyjskiego i francu-
skiego systemu urbanistyki, które 
mogłyby się okazać przydatne jako 
wyznaczniki kierunku modernizacji 
systemu polskiego. Czy są jakieś 

punkty wspólne w obydwu syste-
mach? Trudno odpowiedzieć na tak 
postawione pytanie. Wymagałoby 
to bowiem porównania krajów, 
które – choć połączone tunelem pod 
kanałem La Manche – różni niemal 
wszystko: historia, tradycje, men-
talność oraz prawo. Czy coś, poza 
samym kanałem, łączy jednak  
wyspy z kontynentem? Widzę tylko 
jeden, w dodatku dość drobny ele-
ment, który przejawia się w myśleniu 
o urbanistyce. To brytyjskie hasło 
podporządkowania podejmowanych 
działań regulacjom wolnego rynku 
urbanistyki i planowania przestrzen-
nego. David Mangin, laureat  
Grand prix de l’urbanisme, mówi 
o „mieście wynajmowanym” 
(la ville franchisee). Pojęcie to  
odnosi się do miasta o elastycznej 
strukturze przeznaczenia terenów, 
których sposób użytkowania mógłby 
zmieniać się w zależności od aktual-
nych potrzeb (wynajmowanie  
terenów przypominające wynajmo-
wanie lokali). Chodzi tu o „uwolnie-
nie terenów zablokowanych na cele 
komercyjne”. Trzeba jednocześnie 
zauważyć, że Mangin projektuje 
układy urbanistyczne, a właściwie 
regionalne o bardzo wyrazistej  
strukturze infrastruktury oraz tere-
nów zabudowanych i przyrodniczych.

Innym punktem stycznym  
obydwu systemów, wspólnym 
zresztą w całej wysoko rozwiniętej 
Europie, jest niewątpliwie zasada 
partycypacji. W Zjednoczonym  
Królestwie zapewnia ją tradycyjny 
porządek prawny gwarantujący 
dobro wspólnoty. We Francji wynika 
ona oczywiście z istoty organizacji 
samorządu. W praktyce zaś jest  
znakomicie wdrażana poprzez  
urbanistyczne narzędzie operacyjne, 
jakim są strefy skoordynowanego 
rozwoju (ZAC). Pozwalają one na 
realny, czynny udział społeczny 
w konkretnych inwestycjach  

– określonych pod względem prze-
strzennym i czasowym. 

A oto próba wyliczenia  
tych elementów systemów  
brytyjskiego i francuskiego, które 
mogłyby się okazać przydatne jako 
wyznaczniki kierunku modernizacji 
systemu polskiego.

Wydaje się, że z brytyjskich 
zasad warto zapożyczyć następu
jące idee:

• community first (wspólnota 
przede wszystkim);

• nexus approach (podejście 
sieciowe);

• bottom triple line (wspólnota, 
ekologia, ekonomia).
Francuska metodyka urbani

styczna oferuje ciekawe przykłady 
koncepcji zespołów przestrzennych 
oraz narzędzia procesu realizacji 
warte wykorzystania, są to:

• koncepcja „miasto-terytorium” 
(skala metropolitalna);

• koncepcje infrastruktury miasto 
– port lotniczy;

• schemat koordynacji terytorial-
nej (plan krajobrazowy);

• strefy skoordynowanego zago-
spodarowania (ZAC);

• programy: Ekodzielnica 
i Ekomiasto.
Przeprowadziliśmy porówna-

nie obydwu systemów, aby uzyskać 
wgląd (chociażby fragmentaryczny) 
w tendencje widoczne we współcze-
snej urbanistyce Europy. Oczywiście, 
mamy świadomość, że przedsięwzię-
cie to może i powinno być konty-
nuowane z uwzględnieniem analiz 
dotyczących Skandynawii i Europy 
Środkowej. Jesteśmy jednak prze-
konani, że przeprowadzona przez 
ten zespół autorski praca już teraz 
pozwala na sformułowanie istot-
nych konkluzji, które powinny zostać 
wykorzystane w procesie niezbęd-
nej modernizacji polskiego systemu 
zarządzania przestrzenią (przede 
wszystkim poprzez wprowadzenie 

do niego efektywnych narzędzi  
realizacyjnych, takich jak ZAC).

Współczesne wyzwania 
dla urbanistyki w Polsce

Współczesność stawia kilka kluczo-
wych wyzwań dla systemu polskiej 
urbanistyki. Można je zapisać skró-
towo jako podstawowy zestaw celów 
do realizacji:

• cel nr 1 – odpowiedź na zmiany 
klimatyczne;

• cel nr 2 – opanowanie chaosu 
przestrzennego;

• cel nr 3 – stworzenie infra-
struktury dla Centralnego 
Portu Komunikacyjnego 
(„miasto-terytorium”);

• cel nr 4 – sformułowanie idei 
dla urbanistyki lokalnej.   
Zadania te wynikają z potrzeby 

realizacji aktualnych celów progra-
mowych, sformułowanych przez  
liderów rządzącej formacji politycznej.  
Chodzi tu o program zintegrowanych 
celów szybkiego rozwoju społecz-
no-gospodarczego i ekologicznego. 
Nie ulega wątpliwości, że nie mogą 
być one zrealizowane w obec-
nych warunkach, między innymi 
ze względu na funkcjonowanie 
przesta rzałych mechanizmów rządzą-
cych przestrzenią. Konieczne wydaje 
się wprowadzenie w życie wymo-
gów Europejskiego Forum Polityk 
Architektonicznych oraz deklaracji 
z Davos. Dlatego niezbędne jest zin-
tegrowane zarządzanie przestrzenią, 
które pozwoli przezwyciężyć bezład 
przestrzenny, przynoszący ogromne 
straty i spowalniający procesy roz-
woju społecznego i gospodarczego 
kraju. Zmiany, które były ustawicz-
nie odkładane i opóźniane w latach 
1990–2020, powinny zostać wreszcie 
przeprowadzone. Polski system zarzą-
dzania przestrzenią wymaga moder-
nizacji. Pomocne może okazać się 
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w tym wykorzystanie współczesnych 
doświadczeń europejskich i wprowa-
dzenie urbanistyki operacyjnej. Reali
zacja wymienionych celów wymaga 
następujących działań:

Cel nr 1. Odpowiedź na zmiany 
klimatyczne (oszczędność wody 
i energii)
Sama termomodernizacja nie 
wystarczy, aby uzyskać niezbędne 
oszczędności energii. Muszą nastąpić 
radykalne zmiany w modelu struk-
tury urbanizacji, ponieważ obecny jej 
kształt jest przyczyną ogromnych strat, 
jakie powoduje obsługa transportem 
indywidualnym terenów ekstensywnej 
urbanizacji. Realizacja wymienionego 
celu wymaga ponadto: 

• tworzenia struktur zabudowy 
zwartej, wielofunkcyjnej,  
o racjonalnej intensywności;

• intensyfikacji istniejących  
ekstensywnie zabudowa-
nych zespołów jednorodzin-
nych poprzez wprowadzanie 
form zabudowy szeregowej, 
tarasowej itd.;

• skupiania zabudowy w rejonach 
obsługiwanych przez transport 
publiczny;

• wykluczenia budowy monofunk-
cyjnych zespołów mieszkanio-
wych i usługowych.

Cel nr 2. Opanowanie chaosu 
przestrzennego
Opanowanie chaosu przestrzennego 
wymaga szerokiego zakresu działań. 
Pośród najbardziej istotnych trzeba 
wymienić cztery punkty, których 
wyraźnie brak w dotychczasowej 
praktyce polskiej urbanistyki, co daje 
się zauważyć w porównaniu z prak-
tyką innych krajów europejskich. Są 
to kolejno:

• planowanie w skali metropoli-
talnej – z uwzględnieniem  
infrastruktury i krajobrazu;

• plany miejscowe dla wielo-
funkcyjnych jednostek w skali  
pieszego dojścia;

• zintegrowane projekty inwesty-
cyjne (wielofunkcyjne) w syste-
mie PPP;

• opracowania krajobrazowe – ciągi 
ekologiczne, systemy wodne.

Cel nr 3. Infrastruktura 
dla Centralnego Portu 
Komunikacyjnego 
– „miastoterytorium”
Powstanie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego pociąga za sobą 
konieczność budowy miasta w jego 
sąsiedztwie (zlokalizowanego pomię-
dzy Warszawą a Łodzią). Oznacza to:

• potrzebę stworzenia koncepcji  
porównywalnej z koncepcją 
opracowaną dla Warszawy 
w roku 1970 i Paryża w 2012;

• powstanie miasta pomię-
dzy Warszawą a Łodzią dla 
obsługi CPK wymaga zinte-
growanego procesu plan 
– projekt – realizacja;

• potrzebę dwóch poziomów 
integracji (metropolitarnej 
i lokalnej);

• potrzebę struktury pasmo-
wej planowanej zabudowy, 
stworzoną na bazie transportu 
szynowego.

Cel nr 4. Sformułowanie programu 
dla lokalnej urbanizacji
Zasady programowo- przestrzenne 
lokalnej urbanizacji, zostały stwo-
rzone na podstawie wymogów 
wymienionych dla celów nr 1 i 2. 
Uwzględniono w nich następujące 
wartości warunkujące jakość prze-
strzeni (czyli jej ład):

• właściwa skala miejsca;
• stosowność architektury;
• harmonijna relacja między 

krajobrazem zbudowanym 
a naturalnym.

Wymienione powyżej elementy 
należy ująć w architektonicznym 
opracowaniu „studium decorum 
miejsca”. Natomiast zasady kształ-
towania, zgodnie z zapisem celów 
(punkty nr 1 i 2), powinny mieć 
następującą postać:

• miasto otwarte bez monofunk-
cyjnych, ogrodzonych kom-
pleksów mieszkaniowych 
i usługowych;

• struktura wielofunkcyjna 
intensyfikowana;

• tereny zabudowy pozostające 
w relacji z otwartym krajobrazem 
i uprawami rolnymi;

• ciągi przyrodnicze, cieki wodne;
• sieć ciągów ulicznych, pieszych 

i lokalnego ruchu o odpowied-
niej gęstości;

• węzły infrastruktury 
przesiadkowej;

• ciągi komunikacji publicznej, 
zwłaszcza szynowej.
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Stosowność 
architektury –  
szanse i zagrożenia

80

To, co rozbieżne, łączy się, z różnych dźwięków powstaje najpiękniejsza
harmonia i wszystko powstaje dzięki sporowi. 
Heraklit
     (W. Tatarkiewicz, Historia estetyki)

W rozważaniach o systemach i zwią-
zanych z nimi wartościach powinno 
pojawić się pojęcie stosowności. 
Próba definicji tego terminu nastrę-
cza jednak poważne problemy1. 

Konieczne wydaje się zatem sformu-
łowanie wyrazistej tezy, która uza-
sadni prezentację treści niejasnych, 
pomijanych, a nierzadko nawet nie-
chcianych, a także uprzednie okre-
ślenie formy gotowej sprostać tej 
próbie. Pewne jest jednak, że w obec-
nym stanie rzeczy nie może to być 
ani rozprawa, ani monografia, a jedy-
nie esej – do tego utrzymany w tonie 
publicystycznym.

***
Teza: Tworzymy systemy, ponieważ 
funkcjonując w ich ramach, zysku-
jemy na skuteczności. Nie dostrze-
gamy jednak, że tym samym 
rezygnujemy z wolności, co w przy-
padku działań o charakterze twór-
czym nie wydaje się stosowne. 
Nie wydaje się, ponieważ za ograni-
czeniem wolności twórczej przema-
wiają określone postulaty w ramach 
poszczególnych systemów warto-
ściujących. Jak to pogodzić? Również 
i w tym przypadku należy odwołać 
się do pojęcia stosowności. Powinni-
śmy dążyć do tego, aby w systemie, 
w którego ramach rozważamy kwe-
stie polityki architektonicznej, była 
przestrzeń na tworzenie decorum – 
także to spoza dominującego nurtu 
(czyli tak zwanej poprawności).

1 Warto zacytować słowa św. Augustyna o czasie: „Czymże więc jest czas? Jeśli 
nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem”. 
Po czym stwierdza: „ Z przekonaniem jednak mówię, że wiem, iż gdyby nic 
nie przemijało, nie byłoby czasu przeszłego. […] Gdyby nic nie przychodziło 
nowego, nie byłoby czasu przyszłego. Nie możemy więc właściwie mówić, 
że czas jest, jeśli nie dodajemy, iż zmierza on do tego, że go nie będzie”. 
(Św. Augustyn, Wyznania, Warszawa 1987, s. 283). Ten wspaniały wywód, 
oczywiście toute proportion gardée, pozwala zauważyć analogię do istnienia 
stosowności w projektowaniu – stosowne jest by było tak a tak, która później 
przekształci się w prawdę empirii. Rysuje się w tym cytacie z Wyznań jednego 
z Ojców (nie tylko Kościoła) analogia w próbie określenia czasu i stosowności, 
a dodana do tego paradoksalna konkluzja w postaci wiem, pozwala uświadomić 
sobie konieczną obecność decorum w projektowaniu. Jest to wszystko  
niejasne, dlatego potrzebny jest autorytet.  

Jeszcze krótkie uzupełnienie: 
w wielu systemach i działaniach 
politycznych dominuje dążenie 
do władzy i pieniędzy. Wydają się 
one największą przeszkodą w poszu-
kiwaniu wartości. Nie widać zarazem 
współczesnych teorii, które byłyby 
zdolne przeciwstawić się ich pano-
waniu. Z tego też względu trzeba 
sięgnąć do starych pojęć, takich 
jak logos, proporcje lub harmo-
nia (którym zawsze towarzyszyła 
idea stosowności), a nawet do źró-
dła wartości samych w sobie, czyli 
do transcendentaliów.

Niniejszy esej podzielony został 
na dwie części: pierwszą – do pew-
nego stopnia teoretyczną, i drugą 
– praktyczną (wraz z ilustracjami). 
Sam wstęp ma zaś strukturę, która 
pozwoli dostrzec przedmiot rozwa-
żań ogólnie. Pokazuje, jak może być 
on ujęty, a następnie określa, gdzie 
i jak szukać jego przydatności. Całość 
wieńczy krótka ocena obecnego 
stanu rzeczy, wyznaczająca zarazem 
ewentualny kierunek poszukiwań.

Część I

Tworzenie dobrej architektury – 
to założenie, które stanowi swoisty 
punkt wyjścia w pracy każdego  
projektanta. Jak jednak każde tak 
ogólne stwierdzenie, tak rów-
nież i to wymaga doprecyzowa-
nia. To zaś okazuje się niemożliwe 
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bez konsensusu przynajmniej w kwe-
stiach podstawowych.

Dobra architektura – a zatem 
jaka? Niewątpliwie taka, która wyra-
sta z szeroko rozumianego kontekstu. 
Innymi słowy – wiąże się nie tylko 
z otoczeniem, lecz także w sposób 
naturalny wynika z planowanych funk-
cji i innych okoliczności (wśród któ-
rych znajdą się takie uwarunkowania, 
jak choćby kanon estetyczny epoki, 
jej ograniczenia techniczne czy ekono-
miczne). Wszystko to możemy okre-
ślić w skrócie jako stosowność. Warto 
tu przywołać autorytet starożytnych: 
„Wszystkie rzeczy są dobre i piękne 
do tego użytku, do którego są odpo-
wiednie, a złe i brzydkie, do którego 
są nieodpowiednie” – miał (według 
Ksenofonta) powiedzieć Sokrates2.

Stosowność jako podstawa 
komponowania
Zatrzymajmy się na chwilę przy tym 
ważnym terminie. Stosowność  
(albo też odpowiedniość, właści-
wość, decorum) to wartość, która 
ujawnia się dopiero w związku 
z obiektem, stanowiąc równocześnie 
o jego wartości, która jest określana 
w odniesieniu do wzoru idealnego. 
Może być to wartość powstała jako 
upowszechniona summa subiektyw-
nych sądów; może też być owocem 
doświadczeń, które zostały zebrane 
i przyjęte jako wzorce – kanony; 
może to być wreszcie zupełnie nowy 
kanon, powstający w akcie twór-
czym. Wzorce te pozostają najczę-
ściej ukryte – stosowność je na swój 
sposób ujawnia. Istotne jest to, 
że istnieją – zarówno w utworach, 
jak i w autorach oraz odbiorcach. 
Stosowność nierozerwalnie łączy się 
więc z trafnością i wrażliwością.

Można jeszcze dodać, że stosow-
ność zależna jest od wszystkiego,  

2 W. Tatarkiewicz, Historii estetyki, t. 1, Warszawa 1985, s. 112.

co stanowi o wartości utworu, a więc 
także od okoliczności, które mu towa-
rzyszą. Tego typu określenie przy-
pomina definiowanie nieznanego 
przez nieznane, co odsyła z kolei do 
tajemnicy piękna – nieuchwytnego, 
choć przeczuwanego. Wciąż pozo-
staje jednak cień, który można badać 
– poza powabem jest wszak jeszcze 
użyteczność i trwałość. Ostateczną 
miarą w tych badaniach będzie jed-
nak zawsze człowiek.

Człowiek jako podmiot  
i jako instrument
Człowiek, w rozważaniach doty-
czących wszelkiej twórczości, jest 
zarówno podmiotem jak i przed-
miotem. W przypadku architektury 
jednak rzecz komplikuje się, ponie-
waż jest on również czułym instru-
mentem badawczym. Abstrahując 
od wynikającej z tego faktu – nie-
rozwiązywalnej zapewne – dyskusji 
na temat możliwości obiektywizacji 
naszych sądów dotyczących architek-
tury, wypada zgodzić się, że możliwe 
jest tu porozumienie – przynajmniej 
w zakresie, który rozwiązuje część 
naszych problemów. Nietrudno 
bowiem stwierdzić, czy realizacja idei 
spełnia stawiane przed nią założenia.

Powyższe stwierdzenie będzie 
miało jednak sens tylko wówczas, 
gdy zgodzimy się, że wszelkie nasze 
działania (projektowanie, ale też sta-
nowienie prawa) wyprzedać musi 
myśl twórcza – logos – obejmująca 
cały proces powstawania archi-
tektury. Owa myśl, która rodzi się 
z wiedzy i talentu, a zatem wynika 
nie tylko ze współczesnych uwarun-
kowań, lecz także z doświadczeń 
minionych pokoleń, stanowi, a przy-
najmniej stanowić powinna, funda-
ment naszego systemu. Treścią zaś 
tej myśli powinna być oczywiście 

stosowność. Jeśli zgodzimy się,  
że nie zawsze tak jest, wypadałoby 
zdiagnozować podstawowe trudno-
ści, z którymi współcześnie borykać 
musi się twórca.

Mówiąc o sztuce, zajmować 
będziemy się więc przede wszystkim 
poszczególnymi dziełami, reprezen-
tującymi różnorodne jej dziedziny. 
Na tym tle architektura podkreśla 
jeszcze swoją wyjątkowość. Znakiem 
tego może być nadużywanie owego 
pojęcia do opisu zjawisk, które 
z architekturą sensu stricte  
nie mają bezpośredniego związku. 
Skłania to, by obok tej ostatniej 
wyłonić architekturę sensu largo, 
co pozwoli widzieć ją jako całość 
świata stwarzanego przez ludzi wraz 
z elementami ów świat komponują-
cymi – a więc jako coś, za co ludzie 
ponoszą odpowiedzialność.

Niebezpieczne szanse
Każdy utwór, postrzegany jako 
owoc pracy twórczej, musi się skła-
dać z części czerpiącej rozwiązania 
z istniejących wzorców, jak również 
z rozwiązań oryginalnych, a zatem – 
nowego. Tak było od zawsze – odkąd 
człowiek stał się twórcą. Co najmniej 
od początków XIX stulecia mamy 
jednak do czynienia ze zmianą,  
która nowe każe traktować jako 
wartość samą w sobie. Nowe jest 
z założenia dobre – to pogląd, który 
może być nie tylko nieprawdziwy, 
lecz także szkodliwy. Nie zmienia to 
jednak faktu, że w sposób mniej lub 
bardziej uświadomiony obcujemy na 
co dzień z konsekwencjami takiego 
sposobu myślenia. Najpoważniejszą 
zaś z owych konsekwencji będzie 

3 Powinniśmy uświadomić sobie zagrożenia płynące z przedmiotów lub czynności 
niezdefiniowanych aksjologicznie, a posiadających potencjał, który bywa 
mylony z wartościami. Przykładowo skuteczność, powszechnie hołubiona, 
powoduje jednak, że owe przedmioty i czynności osiągają cel i stają się coraz 
bardziej niebezpieczne. Czy polityka, która zawłaszczyła sobie już prawie całą 
rzeczywistość, a pod płaszczykiem dobrego zarządzania służy globalizacji i czyni 
to skutecznie, pomijając jednak zupełnie kwestie dobra, piękna oraz prawdy.

stworzenie swoistej rzeczywistości 
wirtualnej – świata pomyślanego, 
który rządzi się własną aksjologią. 
W takim świecie nie ma miejsca 
na dyskusję na temat stosowności 
czy raczej – pojawiają się tam warto-
ści znacznie od niej istotniejsze3.

Innym zagrożeniem, któremu 
musimy – a przynajmniej powinni-
śmy – stawić czoła, jest absolutyza-
cja rynku. Pozornie wydawać by się 
mogło, że traktowanie architektury 
jako towaru może oddziaływać na 
nią ozdrowieńczo. U jej podstaw 
znajdziemy przecież wartości takie, 
jak użyteczność czy trwałość, nato-
miast człowiek jako klient powinien 
być szczególnie czułym instrumen-
tem badawczym.

W oparach rozsądku
Tymczasem w realiach rynkowych 
twórca przestaje być wyłącznym 
autorem swojego dzieła, ono zaś – 
paradoksalnie – oddala się od użyt-
kownika. Architektura jako towar 
powstający w procesie produkcji – 
tego typu ujęcie poważnie zubaża jej 
wartość. Ogranicza jej cele do zaspo-
kojenia podstawowych potrzeb albo 
do radości posiadania i konsumpcji. 
Dominująca pozycja potrzeb tego 
rodzaju kształtuje naszą przestrzeń, 
prowadzi bowiem do powstania 
błędnego paradygmatu, który to 
paradygmat przedstawia się jako 
stosowność, choć de facto jest on jej 
zaprzeczeniem. Można zatem mówić 
o stosowności szkodliwej – domina-
cja produkcji architektonicznej i archi-
tektury jako towaru, chcąc nie chcąc, 
utrwala ów błędny paradygmat. 
W miejsce wartości prawdziwych, 
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wynikających ze stosowności, otrzy-
mujemy więc – po raz kolejny – war-
tości wirtualne.

Szkodliwość takiego stanu rzeczy 
wydaje się tym większa, że wytwarza 
on wrażenie, jakoby walka z utrwa-
lonym paradygmatem z góry ska-
zana była na porażkę. Pozostaje nam 
więc, twierdzą zwolennicy takiego 
poglądu, płynąć z nurtem i mieć 
nadzieję, że indywidualnym wysił-
kiem uda się ocalić przynajmniej 
część prawdziwych wartości. Może 
się jednak okazać, że tego rodzaju 
kapitulacja nie zapobiegnie dalszym 
szkodom, a nawet je spotęguje.

W poszukiwaniu diagnozy
Dobra architektura powstać może 
wyłącznie w ramach zdrowego sys-
temu. Jest to o tyle istotne, że mamy 
tu do czynienia z dobrem wspólnym. 
Nie sposób przecież przestać korzy-
stać z architektury, tak jak nie sposób 
żyć pod gołym niebem, w dodatku 
z zamkniętymi oczami. Nadziei na 
zdrowy system zdajemy się upatry-
wać w prawie stanowionym. Zawie-
rzenie obowiązującemu prawu jest 
zapewne słuszne, nie może ono jed-
nak nastąpić bezwarunkowo.

Wiara jest tym, co przycho-
dzi do nas z zewnątrz. Oczywiście, 
możemy wierzyć w to, co sami sobie 
wymyślimy, obawiać się jednak 
należy, że nie będzie to wiara ani 
głęboka, ani ugruntowana. Na takiej 
wierze nie sposób zaś ufundować 
skutecznego prawa.

Trójpodział władzy jest jednym 
z fundamentów demokracji, która 
powstała w wyniku zaufania, jakim 
ludzie obdarzyli siebie nawzajem. 
W dzisiejszym świecie o tego rodzaju 
zaufaniu nie ma już mowy, a mimo 
to prawo postrzegane jest wciąż jako 
gwarancja sensownego i dobrego 
działania. To dobre zjawisko,  
u którego źródeł znajdziemy pogląd,  
że to prawo powinno rządzić ludźmi, 

nie zaś odwrotnie. Jeśli zatem 
chcemy, by skutecznie broniło nas 
ono przed zagrożeniami, warunkiem 
sine qua non jego przestrzegania 
musi być najlepszy z możliwych  
projekt legislacyjny. W dodatku taki, 
który wynikałby z uniwersalnych war-
tości, nie zaś z doraźnych potrzeb.

Kilka refleksji, które muszą 
wybrzmieć tytułem podsumowa-
nia. Warto zacząć od stwierdzenia, 
że ogromna odpowiedzialność spo-
czywa na tych, których powołaniem 
jest wyznaczanie teoretycznych ram 
dyskusji o architekturze. Gdy tłu-
maczymy zatem istotę projektowa-
nia, warto położyć nacisk na fakt, 
że polega ona na podejmowaniu 
decyzji. Podstawą i punktem wyjścia 
procesu decyzyjnego musi być wła-
śnie stosowność.

Stosowność to jednak także 
dążenie do bycia sobą – z tym 
wszakże zastrzeżeniem, że mowa tu 
o byciu poddanym kontroli. Warto 
zatem mówić o niestosowności 
w projektowaniu – tak, jak mówimy 
o braku dobrego wychowania.

Nie poruszyłem tu niezwykle 
istotnego zjawiska, jakim jest sztuka 
najwyższej rangi, o wartości samej 
w sobie, która podporządkowuje 
sobie otoczenie, zamiast mu ulegać. 
Jak bowiem mawiał profesor Antoni 
Maśliński, czym innym jest namalo-
wanie głowy Chrystusa, czym innym 
szparagów na talerzu. O tym jednak 
mowa będzie w kolejnej części, przed-
stawiającej realizacje, których program 
skutecznie opierał się systemom.   

Część II

Czynniki pozasystemowe 
w twórczości projektowej –  
wybrane przypadki
W poprzedniej części podjąłem próbę 
zarysowania systemu, w ramach któ-
rego poruszamy się jako twórcy, co 

pozwala na podejmowanie dobrych 
decyzji projektowych. Podstawą 
owego systemu jest stosowność. 
Temat ten wydaje się jednak zbyt 
obszerny, aby dało się go wyczer-
pać w tak krótkiej formie. Warto 
mimo to poruszyć kwestie związane 
z czynnikami pozasystemowymi, 
które nierzadko mają kluczowy 
wpływ na finalny kształt realizacji. 
Nie wyklucza to bynajmniej jej sto-
sowności, wręcz przeciwnie –  
stanowi istotną determinantę całego 
procesu.

Warto przy tym zwrócić uwagę, 
że wybrane przykłady to bez wyjątku 
obiekty sakralne i memoratywne. 
Niewątpliwie twórczość o takim cha-
rakterze rządzi się swoimi prawami, 
co oznacza między innymi, że w osta-
tecznym rozrachunku okazuje się ona 
mniej podatna na podane wcześniej 
zagrożenia – takie jak paradygmaty 
rynkowe czy dyktatura nowego. 
W twórczości tej jednak w więk-
szym stopniu ujawnia się działanie 
okoliczności, które nie mają zgoła 
nic wspólnego z systemem, rozu-
mianym jako zespół uniwersalnych 
założeń.

Katedra w Irkucku
Dobry mecenat oznacza w pierw-
szym rzędzie skonkretyzowanie 
wymagań co do wartości powstają-
cych utworów. Mecenas powinien 
być zatem przygotowany do peł-
nienia tej niezwykle odpowiedzial-
nej funkcji z racji wykształcenia, 
talentu i woli. Z tego też względu 
jest to zjawisko rzadkie i na pewno 
niesystemowe.

Pierwszy był Irkuck. W ciągu 
zaledwie tygodnia należało opraco-
wać koncepcję katedry w największej 
diecezji na świecie, aby po wstępnej 
akceptacji przez władze kościelne 
i lokalne architektoniczne czyn-
niki decyzyjne rozpocząć starania 
o zgodę na realizację.  

Koncepcja, choć powstawała  
na odległość, wyłącznie na podsta-
wie zdjęć, okazała się trafna.  
Na miejscu zmodyfikowano ją tylko 
pod jednym względem – wysmu-
klono fronton. Wkrótce ta niewielka 
świątynia, dzięki wykorzystaniu  
znakomitej lokalizacji, mogła  
zaistnieć w panoramie miasta. 
Fot. 1, 2

2  Prawobrzeżna panorama Irkucka z widokiem katedry

1  Fronton katedry – stan z 2000 r.
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Pozostały jeszcze konsultacje 
z miejscowymi projektantami, auto-
rami projektów realizacyjnych oraz 
dopracowanie detali, np. krzyża 
wyniesionego na promieniach. 
Wreszcie na terenie, gdzie od czasu 
do czasu zdarzają się trzęsienia ziemi, 
a zima panuje przez osiem miesięcy 
w roku, stanął długo oczekiwany 
obiekt. Jego dopełnieniem – co nie-
zmiernie istotne – stał się zespół zna-
komitych rzeźb, w tym przejmujący 
pomnik poświęcony ofiarom Syberii, 
dzieło wykonane w bardzo krótkim 
czasie przez profesora Wincentego 

Kućmę. To dobry moment, by pod-
kreślić, że realizacjom, którym patro-
nował biskup Jerzy Mazur, zawsze 
towarzyszyła znakomita sztuka i bez-
kompromisowość w kwestii sakral-
ności formy. Wymienione osoby 
działają, w pewnym sensie przynaj-
mniej, poza systemem, mimo to 
wymiernie przyczyniły się do koń-
cowego sukcesu – obiekt uzyskał 
nagrodę Stowarzyszenia Architektów 
Rosji w 2001 roku. Niewykluczone, 
że w efekcie tej decyzji ordynariusz 
nie został wpuszczony do swo-
jej domeny. Niebawem znalazł się 

3  Teren, na którym wzniesiono katedrę – stan z 1998 r.

4  Pomnik Ofiar Syberii (proj. W. Kućma)

jednak w Ełku, co pociągnęło za sobą 
kolejne ważne inicjatywy architekto-
niczne. Fot. 3, 4

Kościół w Ełku
Projekt został wyłoniony w konkursie 
(1994) i z niewielkimi tylko uwagami 
oddany do realizacji. Jego stylizo-
wana forma, utrzymana w panującej 
wówczas manierze postmoderni-
stycznej, nastręczyła realizatorom 
wielu trudności zarówno wykonaw-
czych, jak i ekonomicznych (obiekt 
okazał się między innymi zbyt duży). 
W przeciwieństwie do świątyni 
w Irkucku, kościół powstawał bardzo 
wolno, choć wydawać by się mogło, 
że warunki jego budowy były nie-
porównanie łatwiejsze. Z tego też 
względu zniecierpliwiony biskup 
Mazur, który przeszło 10 lat wcześniej 
objął diecezję ełcką, w roku 2014 
wyraził wolę odprawienia mszy 
w nowej świątyni. Dwa lata później 
woli tej stało się zadość. Interwencja 
biskupa ułatwiła bowiem podjęcie 
radykalnych decyzji, które – zdaniem 
autora – uwolniły ukryte możliwości 
koncepcji. Okazało się to możliwe 
między innymi dzięki „ucięciu” naj-
trudniejszego w realizacji fragmentu 
budynku. Fot. 5, 6

I tak kosztowny, zbyt ciężki 
westwerk, ze zmanierowanym, styli-
zowanym na tradycyjną architekturę 
portalem z rozetą i dwoma wieżami, 
został odrzucony wraz z dwoma przę-
słami nawy głównej. Dodatkowo zaś 
powstał dziedziniec z przeszkloną 
ścianą, która stanowiła tło dla nie-
wielkiej kruchty. Ta ostatnia stała 
się postumentem pod rzeźbę Pan-
tokratora, tradycyjnie witającego 
i żegnającego wiernych. Zbliżone 
do centralnego wnętrze, właściwe 
kościołom pod wezwaniem Ducha 
Świętego, oświetlone zostało jed-
nym tylko żyrandolem – w miejscu 
planowanego oculusa, co pozwoliło 
wyeksponować znakomitą rzeźbę 

6  Kościół pw. Ducha Świętego w Ełku – widok zmienionej bryły

5  Kościół pw. Ducha Świętego w Ełku – rysunek frontonu 
z projektu pierwotnego
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7  Kościół pw. Ducha Świętego w Ełku – widok prezbiterium (proj. W. Kućma)

8  Kościół pw. Ducha Świętego w Ełku – wnętrze

Chrystusa na krzyżu dłuta Wincen-
tego Kućmy. Fot. 7  

To pozasystemowe działanie 
umożliwiło wprowadzenie rozwią-
zań trudnych do realizacji w ramach 
istniejącego porządku, ułatwiło też 
uzyskanie dla nich aprobaty. Na tym 
nie koniec. Wbrew wcześniejszym 
założeniom powierzchnie ścian pozo-
stawiono bez tynku (w pierwotnym 
projekcie towarzyszył on eleganckiej 
licówce). Charakteru dzieła dopełniła 
surowa posadzka, której – inaczej niż 
planowano – nie wyłożono kamie-
niem ani gresem. Dopiero w tej 
postaci kościół stał się prawdziwy, 
nabrał brakującej treści i mógł ją sku-
tecznie wyrazić. Fot. 8, 9

Kaplica przy katedrze ełckiej
Trudnym zadaniem było dobudowa-
nie kaplicy adoracji Najświętszego 
Sakramentu do katedry neogotyc-
kiej w Ełku. Stało się tak z wielu 
powodów – nie tylko kwestii stricte 

technicznych, lecz także założonego 
programu. Obiekt połączony z kryptą 
biskupów ełckich oraz pomieszcze-
niami pomocniczymi okazałby się 
bowiem zbyt duży. Pytanie, jak tego 
typu aplikacja mogłaby zaistnieć przy 
stosunkowo niewielkiej bryle kate-
dry, stawało się jednak naglące. Tym 
bardziej, że nowy obiekt miał uczcić 
beatyfikację, a później kanonizację 
Jana Pawła II. Fot. 10, 11  

Przyjęto, że swoistym usprawie-
dliwieniem decyzji architektonicznych 
stanie się obecność sztuki sakralnej 
w postaci witraży o treści symbolicz-
nej, które pomiędzy płatkami ścian 
poprowadzą do wieńczącego całość 
krzyża, jak również znakomitej rzeźby 
wewnętrznego krzyża z Najświętszym 
Sakramentem – dzieł Wincentego 
Kućmy. Fot. 12, 13  

Dzięki wykorzystaniu służebnej 
funkcji architektury, ograniczonej 
do elementów przywodzących na 
myśl gotyckie szkarpy, nowy obiekt 

9   Kościół pw. Ducha Świętego w Ełku – rzut przyziemia z zaznaczeniem „cięcia”
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10  Kaplica przy katedrze ełckiej

11  Kapica przy katedrze ełckiej – zbliżenie

udanie wpisał się w tradycję neogo-
tyku, a jednocześnie nie zdominował 
samej świątyni. Równocześnie bronił 
się powabem sztuki odkrytej w cza-
sach głębokiej wiary.
 
Pomnik Obrońców Białegostoku 
1939 roku4 
Obiekt powstał w momencie gier-
kowskiej odwilży politycznej, jednak 
mimo sprzyjającej chwilowo atmos-
fery konieczny był pośpiech, nato-
miast środki na ten cel okazały się 
nader skromne. Fot. 14, 15  

Na miejscu, w którym zlokalizo-
wany był wrześniowy punkt oporu, 
pozostała zachowana piwnica, nie-
opodal znaleziono zaś stare drzewa 
– świadków wydarzenia. To wszystko 
nasunęło stosowne rozwiązanie. 
Udało się przy tym dowieźć na miej-
sce płyty lotnicze, z których ułożono 
drogę. O pośpiechu świadczy fakt, 
że litery na pomniku układane były 
nocą przed zaplanowanym uroczy-
stym odsłonięciem. Fot. 16

Później, choć pojawiły się i pie-
niądze, i czas, i przychylność władz, 
było już tylko gorzej. Obecnie pod 
pomnikiem odbywają się coroczne 
uroczystości wrześniowe – nie ma 
on już jednak zbyt wiele wspólnego 
z pierwotną koncepcją.

Krzyż Smoleński
Dynamika zdarzeń była czynnikiem 
determinującym w całym proce-
sie twórczym: dominowała tu wola 
wyrażenia tego, co czuliśmy bezpo-
średnio po tragedii smoleńskiej.  
I, jak w wielu tego typu przypad-
kach, do wykorzystania optymalnej 
lokalizacji przyczyniły się trudności 
ze znalezieniem właściwego miejsca 
we właściwym czasie. Fot. 17

Po kilku nieudanych próbach 
wybrano lokalizację u stóp scho-
dów kościoła pw. św. Rocha. Świą-
tynia ta powstała jako wotum za 
odzyskaną i obronioną w 1920 roku 

13  Kaplica przy katedrze ełckiej – widok sklepienia (witraże – proj. W. Kućma)

12   Kaplica przy katedrze ełckiej – tabernakulum (proj. W. Kućma)
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15  Pomnik Obrońców Białegostoku 1939 r. – stan obecny (proj. J. Grygorczuk)

14  Pomnik Obrońców Białegostoku 1939 r. (projekt pierwotny z 1974 r.)

niepodległość. Stanowi ona ponadto 
zamknięcie najważniejszej osi  
w Białymstoku. 

Była w tym także podpowiedź 
formy. Charakterystyczne zdobienie 
obiektu, związane ze stylem narodo-
wym (styl kryształkowy), pozwoliło 
wpisać weń kształt krzyża, przywołu-
jący wymowne i symboliczne  
skojarzenia. Przede wszystkim 

bolesne pęknięcie, ale z tlącym się 
wewnątrz światłem nadziei. 
Fot. 18, 19  

Aleja Niezłomnych w Białymstoku
Konkurs (ogłoszony w 2015 roku) 
na aleję poświęconą pamięci nie-
złomnych obrońców ojczyzny, często 
zapomnianych, a niemal w każdym 
wypadku – wyszydzanych i fałszywie 16   Pomnik Obrońców Białegostoku 1939 r. – fragment pomnika z 1974 r.
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17   Krzyż smoleński przy kościele  
pw. św. Rocha w Białymstoku

oskarżanych, zawierał ideę, którą 
trzeba było odczytać. Na tym prze-
konaniu oparto myśl przewodnią 
– co jest istotne, gdy projektuje się, 
w gruncie rzeczy, drogę – i kon-
sekwentnie starano się ją wyrazić 
w metaforze plastycznej. Warto 
wspomnieć, że był to czas odkry-
wania kolejnych miejsc pochówku 
bohaterów, którzy przez władze ska-
zani zostali na niepamięć, co niewąt-
pliwie wpłynęło na ideę powstania 
pomnika. Fot. 20

Otwarcie alei stanowiła brama, 
składająca się z dwóch tablic opa-
trzonych tekstem (na jednej z nich 
przysiadł naturalnie oddany orzeł) 
oraz pierwszego progu – również 

zawierającego tekst. Warto zazna-
czyć, że liternictwu powierzono 
w projekcie niezwykle ważną rolę, 
również plastyczną. Na pierwszym 
etapie zrealizowane miały być 
ponadto  
dwa znaki przydrożne, które – podob-
nie jak tablice bramy – połączono  
progiem z napisem. Nienaturalne 
podświetlenie (od dołu) miało zazna-
czać związek tych form z ukryciem. 
Graniastosłup, który wygląda, jakby 
wysuwał się spod ziemi, otwierając 
się, ukazuje swą treść. Fot. 21

Na kolejnych etapach miały 
powstawać następne znaki;  
dzięki temu kompozycja zespolona 
z nachylonymi nad aleją wysokimi 
drzewami tworzyłaby podłużną 
nawę, której oddziaływanie byłoby 
szczególnie silne nocą. Przedsię-
wzięcie okazało się niedrogie i łatwe 
w realizacji, ponieważ zostały 
już zabezpieczone środki na jego 
wykonanie.

Pomnik poświęcony niezłomnym 
i niedocenionym obrońcom ojczyzny 
od początku budził jednak kontro-
wersje. Organizator konkursu usunął 
z nazwy słowo „niedocenionych” 
(zdaniem niektórych członków  
Rady Miasta przeczył mu sam fakt 
budowy alei). Okazało się to pro-
fetyczne. Pomnik, po przyjęciu doku-
mentacji i wykonaniu odlewów 
z brązu, nie doczekał się jak dotąd 
realizacji.

***
Powyższe przypadki stanowić  
mają ilustrację twierdzenia, że nawet 
destruktywne z pozoru okoliczno-
ści bywają niezbędne w procesie 
twórczym – przynoszą korzyści 
będące poza zasięgiem działań 
systemowych.

Mówiąc o projektach, w których 
powstaniu brał udział przypadek, 
natomiast u podstaw poszczegól-
nych rozwiązań legły różnorakie 

18   Fragment stropu charakteryzujący styl kościoła pw. św. Rocha 
w Białymstoku

19   Krzyż Smoleński wieczorem (z podświetleniem „pęknięcia”)

utrudnienia, pragnę zwrócić uwagę 
na ograniczenia systemu, który 
reprezentuje potencjał racjonalnego 
działania. Chcę również uwypuklić 
myśl, że u źródła naszych wartości 
znajduje się coś więcej niż tylko to, 
co wiemy.

Tajemnica twórczości kryje się 
bowiem w człowieku. W obliczu 
dominacji techniki w systemowym 

świecie warto więc pomyśleć 
o wzmocnieniu pierwiastka humani-
stycznego, który pozwala przywrócić 
niezbędną równowagę i harmonię.

Idealizm versus pragmatyzm
Na zakończenie tych obszernych  
rozważań, przebiegających od ogółu 
do szczegółu, warto zadać jeszcze 
jedno pytanie: czym jest siła, która 



96Andrzej Chwalibóg

20  Aleja Niezłomnych w Białymstoku – widok dzienny i nocny (projekt)

kieruje procesem powstawania 
świata budowanego przez ludzi dla 
ludzi? Kto lub co odgrywa w tym pro-
cesie rolę poruszyciela?

Odpowiedzią, która nie wyczer-
puje bynajmniej całego problemu, 
będzie w moim odczuciu stwierdze-
nie, że o tym powinno decydować 
powołanie. To ostatnie rozumiane 
jest tu jako szczególna siła, obja-
wiająca się z chwilą, gdy przemożna 
potrzeba realizacji przedmiotu, mają-
cego w zamierzeniu służyć ludziom, 
sama niejako wybiera swego autora. 
Powołanie, odnajdując w człowieku 
stosowność do podejmowania wyjąt-
kowych zadań, kojarzy się z przezna-
czeniem, a nawet z koniecznością 
– pojęciami, które wiążą się z pięknem 
i unikalnością, czyli z przeciwieństwem 
tego, co praktyczne i popularne.

To wszystko mieści się w polu 
działań architektury, która swą róż-
norodnością i zdolnością do wypeł-
niania przestrzeni – na podobieństwo 
dźwięków w ciszy – stanowi materię 
kompozycji przestrzennych. W ana-
logii tej dostrzec można wartość 
doświadczeń wyniesionych z muzyki. 
Przede wszystkim związanych  
z pojęciem harmonii, bez której zna-
jomości jesteśmy bezradni wobec 
postulowanego powszechnie ładu 
przestrzennego. Długość strun, 
powodująca określone skutki este-
tyczne, była przyczyną powstania 
obiektywnej teorii piękna. Warto 
dodać, że w starożytnej Grecji funk-
cjonowało pojęcie muzyki obejmu-
jące swoim zakresem całą sztukę, 
dzięki czemu słowo harmonia (przy-
jemne brzmienie dźwięku) zaczęto 
stosować na określenie kosmosu. 

„Harmonia jest zjednoczeniem rzeczy 
różnorodnie zmieszanych i zestroje-
niem różnie nastrojonych” – powiada 
pitagorejczyk Filolaos5. Postrzegana 
w ten sposób zarówno idealistyczna, 
jak i praktyczna strona powołania, 
wiąże się z precyzyjnym określeniem 
zadań architekta.

Tu z kolei pojawia się miejsce 
na system, który objąłby wszystko, 
co służy powstawaniu i funkcjonowa-
niu świata budowanego przez ludzi 
dla ludzi (włączając do niego otocze-
nie przestrzenne i czas). Osiągnięcie 
tego celu powinien zapewnić kodeks. 
Trudno dociec przyczyn, dla których 
wciąż nie udaje się go ustalić, nie-
mniej boleśnie odczuwamy brak upo-
rządkowania i organizacji. Ta ostatnia 
wydaje się niezbędna (stosowna) 
w obliczu rosnącego skomplikowa-
nia współczesnego świata i słabną-
cych możliwości falsyfikacji kolejnych 
hipotez na jego temat. Koegzysten-
cja świata idei ze światem materii 
wymaga, w moim odczuciu, innego 
fundamentu niż ten, który zapewnia 
dominujący dziś paradygmat. Tym 
też należy tłumaczyć dobór ilustra-
cji, które wydają się wyalienowane 
z poruszanej powszechnie (poprawnej) 
problematyki. Są to przykłady działa-
nia specyficznego – niesystemowego 
– mecenatu, który dziś coraz częściej 
zastępowany jest sponsoringiem i tak 
zwaną niewidzialną ręką rynku.

Krótki epilog

Kiedy myśli się o architekturze sensu 
largo, do czego dążą proponowane 
systemy, oczywiste jest, że w toku 
procesu twórczego napotkamy ele-
menty niewiadome – twórczość przy-
nosi bowiem antycypacje, których 
obecność powinny uwzględnić

5 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki..., op. cit., s. 93.

21  Aleja Niezłomnych w Białymstoku – 
element bramy wejściowej

wszelkie formy zarządzania i eduka-
cji, a także prawo stanowione.
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Krajobraz – dobro, 
które należy 
chronić, kształtować 
i gospodarować nim

98

Wstęp

Niniejszy tekst mówi o pojęciu kraj-
o brazu, o jego wartościach i znacze-
niu, o przyczynach jego złego stanu, 
o potrzebie ochrony i kształtowania 
otoczenia człowieka oraz gospoda
rowania nim.

Krajobraz jest nie tylko widzia-
nym przez nas obrazem. Jest mate-
rialnym ustrojem przyrodniczym 
(fizycznym, chemicznym, biologicz-
nym) i kulturowym, zmieniającym się 
w ciągłym procesie ewolucji natural-
nej i antropogenicznej1. To system 
obiektów i zjawisk przyrodniczych 
oraz zdeterminowanych przez nie, 
a jednocześnie wpływających na nie, 
obiektów i zjawisk kulturowych, 
które razem wypełniają przestrzeń. 
Są one źródłem percepcji, poznania 
i interpretowania świata. Dzięki nim 

1 P. Wolski, O pojęciu krajobrazu i jego stosowaniu w dziedzinie architektury 
krajobrazu, w: Problemy architektury krajobrazu, t. I, Warszawa 1988, s. 53 – 66.

2 Idem, Cele i zasady gospodarowania krajobrazem, w: Polska polityka 
architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury, 
red. K. Chwalibóg, współpr. red. I. Hardej, D. Śmiechowski, Warszawa 2018, s. 37.

3 P. Śleszyński i in., Studia nad chaosem przestrzennym, cz. 3: Synteza. 
Uwarunkowania, skutki i propozycje naprawy chaosu przestrzennego, Warszawa 
2018.

konstytuuje się świadomość kraj-
o brazu. Stanowi ona podstawę 
do podjęcia działań służących  
jego ochronie i kształtowaniu2. 

Krajobraz jest dobrem powszech-
nie dostępnym. W Polsce nie w pełni 
docenianym, o czym świadczy 
obecny chaos przestrzenny, Fot. 1
którego przyczyny i skutki przed-
stawiono w obszernej monografii 
zatytułowanej Studia nad chaosem 
przestrzennym, wydanej w 2018 roku 
przez Polską Akademię Nauk3.  
Autorzy tej ważnej publikacji z zakresu 
gospodarki przestrzennej wyraźnie  
wskazują, że chaos przestrzenny 
i kryzys w gospodarce przestrzennej 
to jedne z najpoważniejszych barier 
rozwoju. Ład krajobrazu jest ważnym 
komponentem ładu przestrzennego, 
świadczącym o porządku społecznym 
i gospodarczym kraju.  

1  Marki, aglomeracja warszawska – efekt prawa regulującego gospodarowanie krajobrazem
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2  Ziemia Ferdynanda Ruszczyca

3  Krajobraz Pogórza Dynowskiego

Potrzeba ochrony i kształtowania 
krajobrazu oraz gospodarowania  
nim wynika z dbałości o zasoby  
przyrodnicze i kulturowe danego 
obszaru/terenu4. Przez zasoby kraj-
obrazu rozumiem między innymi jego  
stan obecny, a także funkcjo nowanie, 
a więc to, co istnieje, oraz sposób, 
w jaki istnieje. 

Ochrona krajobrazu dąży 
do zachowania jego zasobów 

4 P. Wolski, Cele i zasady..., op. cit.

przyrodniczych i kulturowych. Kształ-
towanie z kolei służy czynnej ochro-
nie zasobów krajobrazowych oraz ich 
pomnażaniu. Czynna ochrona kraj-
obrazu polega na reagowaniu na zja-
wiska i procesy występujące w jego 
warstwie przyrodniczej i kulturowej. 
Celem gospodarowania krajobrazem 
jest racjonalne użytkowanie zasobów 
krajobrazowych dla zaspokajania ludz-
kich potrzeb oraz potrzeb innych istot 

żywych, z wykorzystaniem narzędzi 
służących ochronie i kształtowaniu 
krajobrazu.

Każdy z nas jest w większym 
lub mniejszym stopniu odpowie-
dzialny za swoje otoczenie, za jego 
ład, ochronę i kształtowanie oraz 
gospodarowanie dostępnymi zaso-
bami. Dlatego artykuł ten kieruję 
do wszystkich, a w szczególności 
do elit społecznych, samorządów 
województw, miast i obszarów wiej-
skich, wspólnot sąsiedzkich, właści-
cieli i administratorów obszarów/
terenów, urbanistów, ruralistów, 
architektów i architektów krajobrazu.

Moc krajobrazu

Moc krajobrazu była wykorzysty-
wana już w okresie zaborów w celu 
podtrzymania ducha narodu pol-
skiego. Wywołuje ona reakcję zako-
rzenienia, przywiązania do miejsca, 
miasta, wsi, regionu. Fot. 2  Tę moc 
Niemcy określają terminem Heimat. 
Związek z krajobrazem może mieć 
wymiar relacji duchowej. Ma on zna-
czenie dla poczucia tożsamości, istot-
nego probierza kondycji ludzkiej. 

Wartości duchowe krajobrazu 
mogą być dostrzeżone jedynie 
poprzez pozytywne doświadcze-
nie. Fot. 3  Krajobraz wyzwala emo-
cje i uczucia, jest źródłem podziwu 
i obiektem kontemplacji. Jego 
odbiór to wolne, estetyczne dozna-
nie. Poznawanie i przeżywanie 
krajobrazu, a także jego kształtowa-
nie, może uszczęśliwiać człowieka, 
a obcowanie z nim – wyzwalać uczu-
cie wzniosłości. 

5 Zob. Z. Piątek, Filozoficzne podłoże zrównoważonego rozwoju / The Philosophical 
Background of Sustainable Development, „Problemy Ekorozwoju / Problems 
of Sustainable Development” 2007, t. 2, nr 1, s. 5 –18. Z. Piątek, Przyrodnicze 
i społeczno-historyczne warunki równoważenia ładu ludzkiego świata / Balancing 
the Order of the Human World: Natural and Socio-Historical Confitions, 
„Problemy Ekorozwoju / Problems of Sustainable Development” 2007, t. 2, nr 2, 
s. 5 –18.

Kondycja ludzka i kondycja 
krajobrazu

Kondycja ludzka to zbiór uwarun-
kowań, które definiują sytuację 
człowieka w świecie – jego sposób 
istnienia, w który wpisany jest mię-
dzy innymi stosunek do krajobrazu. 
W tym sensie do kondycji ludzkiej 
należą także powinności wobec  
otoczenia. Dbałość o jego stan 
i warunki, w których funkcjonuje. 
Miarą kondycji krajobrazu jest przede 
wszystkim poziom biologicznych pro-
cesów życia. Kondycja ludzka zależy 
w dużej mierze od kondycji krajo-
brazu, który sam również, na zasa-
dzie wspólności istnienia, zależy od 
kondycji ludzkiej5. Krajobrazy kształ-
tują nas, my kształtujemy krajobrazy.

W kontakcie z krajobrazem 
uświadamiamy sobie, że życie ludz-
kie jest składnikiem życia Ziemi, 
że jest procesem biologicznym, 
że biologiczna jakość krajobrazu 
– zależna od jego cech fizycznych 
i chemicznych – stanowi pod-
stawę biologicznej kondycji czło-
wieka, warunkującej jego fizyczną 
i duchową egzystencję. 

Umacnianie świadomości  
silnego związku człowieka z kraj-
obrazem w procesie wychowania 
i edukacji, ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na biologiczny wymiar 
człowieczeństwa, powinno stano-
wić podstawę polityki kształtowania 
krajo brazu. Budując w ten sposób 
kondycję ludzką, poprzez zaszczepie-
nie świadomości wspólnoty istnienia 
człowieka i krajobrazu, uzyskamy 
poprawę stanu tego ostatniego. 
Zmiany paradygmatu powodują, 
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że inaczej widzimy świat6. Podstawą 
każdego aktu interpretowania/rozumie-
nia krajobrazu jest odczytywanie go 
od nowa, bo świadomość kraj obrazu 
jest procesem. Wraz z nim zmienia się 
sposób postrzegania otoczenia. 

Wartości sensoryczne 
krajobrazu

Krajobraz wywiera ogromny wpływ 
na naszą psychikę i fizjologię. Har-
monijne otoczenie jest środowiskiem 
o funkcjach terapeutycznych. W sytu-
acjach stresowych ludzie patrzący 
na taki krajobraz lub oglądający jego 
fotografie wykazują mniej fizjolo-
gicznych objawów napięcia7. Wielo-
zmysłowa natura człowieka decyduje 
o tym, że na odbiór ów wpływa nie 

6 Zob. T. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago – London 1970, 
s. 124, 125.

7 Zob. R. Ulrich, Human Response to Vegetation and Landscapes, „Landscape 
and Urban Planning” 1986, t. 13, s. 29 – 44. Cytat za: D.M. Buss, Psychologia 
ewolucyjna, tłum. M. Orski, Gdańsk 2001, s. 109.

8 Zob. A.W. Spirn, The Language of Landscape, New Haven – London 1998, s. 221.

tylko zmysł wzroku. Poza światłem, 
dzięki któremu widzimy kształty, 
barwy, ruch i organizację prze
strzenną miejsca, istotną rolę w per-
cepcji krajobrazu odgrywają: dźwięk, 
zapach, ucisk i bodźce termiczne.

Krajobrazy mają swoje dźwięki, 
te zaś swoje określone częstotliwo-
ści i rytmy, charakterystyczne inten-
sywności aliteracyjnych powtórzeń, 
powracające echem8. Przyciągają one 
naszą uwagę, wywołują skojarzenia, 
mogą być na przykład miłe i przy-
jazne lub groźne, powodujące lęk 
i poczucie zagrożenia. Ich oddziały-
wanie, podobnie jak cisza, decyduje 
o postrzeganiu otoczenia. Dowie-
dziono, że dźwięki mogą poprawić 
ocenę krajobrazu, jeżeli są związane 
z roślinnością i wodą. Na pozy-
tywny odbiór miejsca mają wpływ 

4  Malmö, Västra Hamnen – nadmorski pasaż 

interakcje pomiędzy bodźcami aku-
stycznymi a pozostałymi jakościami 
fizycznymi (światłem, zapachem)9.

Krajobrazy mają zapach. Zapach 
jest bodźcem, którego oddziaływa-
nie nie zostało do końca wyjaśnione. 
Wiadomo, że fitoncydy, czyli lotne 
substancje wydzielane przez rośliny, 
mają budowę chemiczną zbliżoną 
do antybiotyków, a ich działanie 
jest bakteriobójcze lub bakteriosta-
tyczne. Substancje te, wydzielane 
przez rośliny takie, jak jałowiec, 
brzoza, bez czarny, oceniane są jako 
miłe. Czy miłe dlatego, że korzystnie 
oddziałują na nasz organizm?

Ruch i dynamika są elementami 
ożywiającymi krajobraz. Fot. 4   
Ruch, który wywołany jest siłami 
natury (spadający wodospad, fale 
morskie), ma szczególne znaczenie 
dla postrzegania otoczenia.

Oprócz wymienionych wyżej 
bodźców istotny wpływ na odbiór 
krajobrazu mają także nie do końca 
zbadane jeszcze bodźce elektryczne – 
pole elektryczne atmosfery, jonizacja 
powietrza, przewodnictwo elektryczne. 

Wymienione czynniki, dzięki 
percepcji wzrokowej, słuchowej, 
węchowej i skórnej, dają obraz  
krajobrazu i pozwalają go odczuć. 
Są źródłem poznania, interpretowa
nia i świadomości otoczenia,  
która jest strumieniem dziejącym 
się w czasie i konstytuowanym 
w umyśle ludzkim.

Wartości behawioralne 
krajobrazu

O ludzkich reakcjach na kraj obraz 
decydują: jego różnorodność 

9 L.M. Anderson i in., Effects of Sounds on Preferences for Outdoor Setting, 
„Environ and Behaviour” 1983, t. 15, s. 539–566.

(złożoność), czytelność kompozy
cji i punkty odniesienia, otwartość 
(perspektywa, przestrzenność), toż
samość, tajemniczość, możliwość 
schronienia, dźwięk, zapach, ruch, 
nazwa miejsca i zawarta w niej suge-
stia (czynnik wykorzystywany często 
przez deweloperów). 

Miejsca i obiekty, których linie, 
forma i tekstura przyciągają i sku-
piają uwagę obserwatora, stają 
się czytelne, zrozumiałe i szybciej 
postrzegane. Istotną rolę odgrywają 
tu znaki szczególne. Znaki te często 

5  Waniewo, Podlasie – pozostałości po tradycyjnej zagrodzie wiejskiej 
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definiowane są jako formy mocne10. 
Dzięki swym właściwościom wzmac-
niają reakcje obserwatora. Wynika 
to z naturalnych skłonności umysłu 
ludzkiego do redukowania natłoku 
informacji.

Widoki otwarte, przestrzenność 
dają poczucie wolności i bezpieczeń-
stwa. Przestrzeń jest także symbolem 
prestiżu11. Dla postrzegania kraj-
obrazu znaczenie mają ponadto takie 
czynniki, jak otwartość, perspektywa 
i zamknięcie.

Cechy rodzime krajobrazu, 
czyli formy naturalne i kulturowe 
właściwe dla danego typu otocze-
nia i tradycyjnie z nim kojarzone, 
w sposób istotny wpływają na jego 
odbiór. Fot. 5  Ludzie wyżej oceniają 
środowisko naturalne niż stworzone 
ręką człowieka12. Inną pozytywnie 
postrzeganą cechą krajobrazu jest 
tajemniczość. Cenione są więc kręte 
i znikające z pola widzenia ścieżki, 
wzgórza, za którymi kryje się tajem-
nica nieznanego jeszcze miejsca. 
O właściwości tej (lub jej braku) 
przesądza liczba zasłon i dostępność 
wynikająca z ukształtowania terenu. 
Fot. 6  

Różne lokalizacje oceniane są 
jako mniej lub bardziej bezpieczne. 
W 1980 roku Gordon Orians wysu-
nął hipotezę sawanny, dotyczącą 
preferencji w wyborze miejsca 
zamieszkania. Jego zdaniem ludzie 
przedkładają przestrzeń przypo-
minającą sawannę nad inne13. 
W afrykańskiej sawannie bowiem, 
skąd – według rozpowszechnio-
nej w nauce opinii – bierze swój 

10 J. Gyurkovich, Znaczenie form charakterystycznych dla kształtowania i percepcji 
przestrzeni. Wybrane zagadnienia kompozycji w architekturze i urbanistyce, 
Kraków 1999.

11 Y. F. Tuan, Przestrzeń i miejsce, tłum. A. Morawińska, Warszawa 1987.
12 S. Kaplan, R. Kaplan, Cognition and Environment. Functioning in an Uncertain 

World, New York 1982.
13 G. Orians, Habitat Selection. General Theory and Applications to Human 

Behavior, w: The Evolution of Human Social Behavior, red. J. S. Lockard, 
Chicago 1980, s. 49 – 66.

początek gatunek ludzki, jest więcej 
zwierzyny łownej niż w lasach tro-
pikalnych, więcej roślin jadalnych, 
a przed wędrownym trybem życia 
otwierają się szerokie perspektywy. 
Dodatkowo drzewa chronią przed 
promieniami słońca oraz dostar-
czają schronienia. Ludzie lubią miej-
sca obfitujące w wodę, pożywienie 
i kryjówki zapewniające ochronę 
przed niebezpieczeństwami. Cenią 
także symptomy zbliżających się 
zbiorów – pąki, kwiaty i owoce na 
drzewach. Preferują ponadto miejsca, 
z których można patrzeć, nie będąc 
samemu widzianym. Te preferencje 
przestrzenne ukształtowane zostały 
w toku ewolucji i powinny być brane 
pod uwagę w procesie kształtowania 
krajobrazu.

Wartości krajobrazu dla 
wspólnoty

Krajobraz jest w znacznej części 
wytworem społecznym. Cechy  
krajo brazu zależą od więzi społecz-
nych, a więzi społeczne od cech 
krajo brazu. Fot. 7  Jakość naszego 
życia jest związana z jakością środo-
wiska, w którym funkcjonujemy.  
Życie w chaosie przestrzennym nie 
wydaje nam się w pełni wartościowe. 
Satysfakcja z życia w harmonijnym 
środowisku może być istotnym czyn-
nikiem kształtującym pozytywne  
relacje między ludźmi. Harmonijny  
krajobraz tworzy więzi społeczne, 
buduje siłę lokalnych struktur,  
chroni przed wykorzenieniem.  

6  Mazowsze, okolice Warszawy – krajobraz bez właściwości

7  Warszawa, Pasaż Ursynowski – wnętrze zabudowy mieszkaniowej; autorzy: 
M. Budzyński, Z. Badowski, U. Lewa; realizacja w latach 80. XX wieku
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8  Warszawa, Dolny Mokotów – wnętrze zabudowy mieszkaniowej; 
realizacja – początek XXI wieku

9  Kujawy – dawny dwór i jego obecne otoczenie 

Niszczenie krajobrazu idzie więc 
w parze z niszczeniem więzi społecz-
nych – i na odwrót. Fot. 8   Złe  
doznania mogą wywołać reakcje  
negatywne, skierowane nie tylko 
przeciw miejscu, które te reakcje 
powoduje, lecz także przeciwko 
innym ludziom. Jakość krajobrazu 
ma zatem silny wymiar społeczny.

Budowanie kondycji ludzkiej 
w wymiarze społecznym (budowanie 
kapitału społecznego) i jednostko-
wym (budowanie intelektualnego 
kapitału kulturowego) wynika 
w dużej mierze z przywiązania do 
miejsca. Reakcja przywiązania zależy 
od cech danej lokalizacji, w tym od 
cech krajobrazu. Harmonia krajo-
brazu sprzyja rozwojowi człowieka, 

w wymiarze jednostkowym i spo-
łecznym, dysharmonia natomiast 
– generuje koszty społeczne. Fot. 9   
Cechy otoczenia mogą w znaczącym 
stopniu decydować o satysfakcji 
z miejsca, w którym się żyje14. Kry-
zys krajobrazu musi zatem wywołać 
kryzys kultury i w efekcie kryzys spo-
łeczny i gospodarczy.

Uważa się, że jedną z przyczyn 
chaosu przestrzennego jest niski 
stopień zaspokojenia potrzeb podsta-
wowych, spychający na drugi plan 
potrzeby wyższego rzędu. Związek 
pomiędzy potrzebą doświadczania 
ładu przestrzennego a stopniem 
zaspokojenia potrzeb podstawo-
wych, według hierarchii potrzeb 
Maslowa, z pewnością istnieje, ale 
raczej jedynie na poziomie potrzeb 
progowych, elementarnych.  
I nie jest przyczyną, jak niektórzy 
twierdzą, społecznych skutków 
chaosu przestrzennego. Wydaje 
się raczej, że głównym powodem 
takiego stanu rzeczy jest rozluźnienie 
więzi społecznych, kryzys poczucia 
wspólnoty. Stwierdzenie to opie-
ram na podstawie następującego 
opisu empirycznego wnętrza ulicy 
w Kalwarii Pacławskiej. W 1974 roku 
tworzyło ono spójny obraz. Fot. 10  
Zakładam, że był on wynikiem mię-
dzy innymi poczucia wspólnoty. 
Zapewniała ona bezpieczeństwo, 
nie było więc  potrzeby stawiania 
ogrodzeń. Owszem, istniały skromne 
płoty, bardziej jednak jako dopełnie-
nie formy architektonicznej domów 
aniżeli obronna przeszkoda. Ponadto 
nie wypadało nadawać ścianom 
domów innego koloru niż ten tra-
dycyjnie przyjęty, który uzyskiwano, 
dodając do wapna błękit ultrama-
ryny. Wyróżnianie się nie było akcep-
towane. Chroniono rosnące na ulicy 
drzewa, które – być może – zostały 

14 M. Lewicka, Psychologia miejsca, Warszawa 2012.

zasadzone rękami dziadków,  
a poza tym pełniły funkcje ochronne.  
Uważano bowiem, że jako wyższe 
od okolicznej zabudowy zabezpie-
czały budynki przed bezpośrednimi 
uderzeniami pioruna, ponadto  
osłaniały zagrody przed wiatrem 
i dawały cień. W 2016 roku wnętrze 
tej samej ulicy było już zupełnie inne, 
pozbawione drzew, drewnianych 
płotów oraz kolorystycznie jednorod-
nych ścian domów. Fot. 11  

10  Kalwaria Pacławska – wnętrze ulicy w 1974 roku

11  Kalwaria Pacławska – wnętrze tej samej ulicy w 2016 roku
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12  Wiedeń, Aspern Seestadt – ogródki, przestrzeń społeczna

13  Boruja Kościelna, Wielkopolska – harmonijny krajobraz rolniczy,  
spuścizna po kolonizacji olenderskiej z XVII i XVIII wieku

Poczuciu więzi sprzyja wspólne 
tworzenie i użytkowanie przestrzeni. 
Wspólnotę buduje się od podstaw, 
w dążeniu do powszechnego dobra.  
Fot. 12  Jakość krajobrazu zależy 
nie tylko od skutecznych regulacji 
prawnych, lecz także od naszych 
postaw wobec powierzonego nam 
dziedzictwa przyrodniczego i kultu-
rowego; w tym, w dużym stopniu, 
od aktywnego działania lokalnych 
wspólnot. Vittorio Gregotti zauważa, 
że w dzisiejszych miastach (czy tylko 
w miastach?) wolność jednostki jest 
przedkładana nad wolność wspól-
noty15. Prowadzi to do braku zaan-
gażowania w życie zbiorowości 
i w efekcie do powstawania nega-
tywnych rozwiązań przestrzennych, 
godzących w interes zbiorowy.

Tożsamość krajobrazu

Ochrona rodzimego krajobrazu 
to ochrona ludzkiego poczucia  
tożsamości. Z teorii tożsamości  
bytu Romana Ingardena wynika,  
że krajobraz zachowuje swą  
tożsamość dopóty, dopóki  
przekształcenia kulturowe, wykorzy-
stując naturalne cechy otoczenia, 
tworzą jego wartość dodaną.  
Zaspokajają podstawowe potrzeby 
ludzi żyjących na danym terenie  
i w sposób świadomy wykorzystują 
dostępne zasoby kraj obrazowe, 
nie naruszając ich jednak, ale dążąc 
do ich pomnażania. Taką formą 
korzystania z zasobów krajobrazo-
wych jest zrównoważone rolnic-
two. Fot. 13   Każde przekroczenie 
tej reguły prowadzi do degradowania 
tożsamości krajobrazu i tożsamości 
ludzkiej.

15 V. Gregotti, Europejskie miasta i peryferie, tłum. K. Dyjas-Fezzi, http://www.
walicowproject.polimi.it/lecture--vittorio-gregotti-pl.html [dostęp: 27.05.2020]. 

Wartości przyrodnicze 
krajobrazu

Składnikami przyrodniczymi kraj
o brazu są wyodrębnione obiekty 
jego cząstkowych badań: budowa 
geologiczna, rzeźba terenu, klimat, 
wody powierzchniowe i podziemne, 
gleby, roślinność i zwierzęta. Skład-
niki te tworzą strukturę krajobrazu, 
która ma znaczenie zarówno dla jego 
funkcjonowania, jak i funkcji przy-
rodniczych. Elementem struktury 
krajobrazu może być na przykład 
potok. Jedną z funkcji, którą pełni, 
jest rozkład materii, w wyniku oksy-
dacji i procesów mikrobiologicznych. 
Intensywność tych procesów zależy 
od cech strukturalnych potoku. Struk-
tura krajobrazu charakteryzuje się 
relatywną stabilnością lub określo-
nym tempem zmian. 

Charakteryzując poszczególne 
elementy struktury krajobrazu, 
możemy określić ich funkcjono
wanie, funkcje i dynamikę zmian. 
Możemy więc mówić o strukturach 
stabilnych (tereny lasów objętych 
ochroną), względnie stabilnych 
(tereny tarasu zalewowego odciętego 
Wisły) i takich, które charakteryzują 
się dużą dynamiką zmian (tereny 
tarasu zalewowego czynnego Wisły, 
wąwozy lessowe).

Ważnymi komponentami struk
tury przyrodniczej krajobrazu są 
dziko żyjące zwierzęta, których 
obecność świadczy zwykle o dobrym 
stanie danego terenu. Kręgowce 
i bezkręgowce zasiedlają tereny 
zabudowy, pola, łąki, pastwiska, 
lasy, zadrzewienia śródpolne, parki, 
ogrody, cmentarze i wody otwarte. 
To składowe tych elementów struk-
tury krajobrazu, które stanowią 
dla nich miejsca zamieszkiwania, 
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pożywienia, rozrodu lub okresowego 
schronienia.

Krajobraz funkcjonuje. Na funk-
cjonowanie to składają się procesy 
i zjawiska występujące w obrębie 
poszczególnych elementów struktury 
krajobrazu. Procesy przyrodnicze 
powstają pod wpływem czynni-
ków naturalnych (działanie energii 
kosmicznej, energii Ziemi lub ener-
gii wyzwalanych w wyniku wzajem-
nego oddziaływania poszczególnych 
komponentów przyrody: litosfery, 
hydrosfery, atmosfery i biosfery). 
Czynnikami zewnętrznymi w sto-
sunku do warunków naturalnych 
są czynniki antropogeniczne.  
Przykładami takich procesów  
i zjawisk są: obniżanie się poziomu 
zwierciadła wody podziemnej, eutro-
fizacja wód, naturalna sukcesja zbio-
rowisk roślinnych, erozja wodna 
i powierzchniowa, powstawanie 
zastoisk zimnego powietrza.

W obrębie różnych obszarów 
występują charakterystyczne  
łańcuchy procesów i zjawisk przy
rodniczych, które decydują o ich 
specyficznym funkcjonowaniu przy-
rodniczym. Tak scharakteryzowane 
funkcjonowanie powinno być kontro-
lowane i ewentualnie modyfikowane. 

Funkcjonowanie krajobrazu 
należy odróżnić od jego funkcji. 
Funkcje to na przykład funkcja  
glebochronna, glebotwórcza, wodo-
chronna, klimatotwórcza. O stopniu 
spełnienia funkcji przyrodniczych 
decyduje rodzaj oraz natężenie  
procesów i zjawisk przyrodniczych. 
Dążenie, by projektowana struk
tura krajobrazu miała jak najwyższą 
zdolność spełniania oczekiwanych 
funkcji, z jednoczesnym podtrzymy
waniem funkcji już pełnionych,  
jest jednym z głównych celów 
kształtowania krajobrazu.  
Brak dbałości o funkcjonowanie 

i funkcje przyrodnicze krajobrazu 
prowadzi do jego degradowania.

Wartości kulturowe krajobrazu

Wytwory kultury powstają  
w ścisłym związku z cechami  
środowiska życia człowieka.  
Krajobraz jest fenomenem dostęp-
nym przez bezpośrednie doznania, 
które są istotną podstawą tworzenia 
kultury. Począwszy od okresu  
odrodzenia rozwijane było inten-
sywnie malarstwo pejzażowe. 
Romantyzm wykorzystywał motywy 
krajobrazowe w sztukach plastycz-
nych, muzyce, poezji i powieści. 
Malowniczość zwykłego krajobrazu, 
dostrzeżona przez Williama Kenta, 
wniosła nowe spojrzenie na sztukę 
i stała się istotnym wkładem  
w tworzenie kultury. Wobec tego 
odkrycia, dokonanego w początkach 
XVIII wieku, utrzymanie ładu,  
piękna oraz odrębności przyrod niczej 
i kulturowej poszczególnych  
regionów świata nabrało nowego  
znaczenia dla rozwoju kultury,  
która dziś jest zagrożona przez postę-
pującą globalizację. Krajobraz  
był i jest tematem obrazów,  
między innymi Jacoba van Ruis-
daela, Johna Constable’a, Caspara 
Davida Friedricha, Józefa Cheł-
mońskiego Fot. 14 , Juliana Fałata, 
Wojciecha Gersona, Józefa Pan-
kiewicza, Ferdynanda Ruszczyca, 
Józefa Szermentowskiego, Leona 
Wyczółkowskiego czy współcześnie 
– Davida Hockneya. Muzykę kraj-
obrazu usłyszeć można w utworach 
Fryderyka Chopina.

Harmonijny krajobraz  
sprzyja rozwojowi kultury, jego  
niszczenie zaś musi prowadzić 
do jej zubażania. 

Wartości gospodarcze 
krajobrazu

Wartością krajobrazu są korzyści 
wynikające z jego dobrego funkcjo-
nowania pod względem przyrodni-
czym. Krajobrazy dobrze pełniące 
swe funkcje klimatyczne, hydrolo-
giczne i biologiczne są mniej podatne 
na występowanie klęsk powodzi, 
erozji, suszy, burz pyłowych czy plag 
szkodników. Gdy owe klęski nie 
występują, nie ponosi się wydatków 
związanych z likwidowaniem szkód. 
Aby szkody te nie powstawały, 
konieczne jest kształtowanie i pielę
gnowanie krajobrazu.

Dezydery Chłapowski w książce 
O rolnictwie, wydanej w 1843 roku, 
napisał: „Nie znam kraju, do którego 
by się bardziej stosowało rolnictwo 

16 D. Chłapowski, O rolnictwie, Poznań 1843, s. 124.

angielskie; jak jest nasz z swego 
położenia, już to że płaszczyzny 
nasze podziały ułatwiają, już, że wła-
śnie na płaszczyznach o zasłony 
dla otwartego zupełnie pola starać 
się należy; już nareszcie, że wielka 
obszerność pól naszych najmniej 
żałować każe zmniejszenia ich rozle-
głości dla uporządkowania rolnictwa. 
Każdy bowiem rolnik doświadczony 
przekonał się zapewne, iż mniej-
szy, ale dobrze doprawiony i nale-
życie użyźniony kawał ziemi więcej 
daleko przyniesie, niż większa, 
ale zaniedbana przestrzeń pola”16. 
Po 177 latach słowa te są stale aktu-
alne, a krajobraz, który pozostawił 
po sobie Dezydery Chłapowski, 
jest wzorcem dla kształtowania 
krajob razu rolniczego na obszarach 
nizinnych Polski. Fot. 15  

14  Dropie Józefa Chełmońskiego – ptaki związane z krajobrazem rolniczym, które na obszarze Polski wyginęły ok. 1986 roku
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15  Zadrzewienia śródpolne na obszarze dawnego majątku Dezyderego Chłapowskiego 

16  Gabiony niszczące krajobraz polskiego wybrzeża 

Krajobraz może przynosić  
korzyści ekonomiczne, gdy zostaje 
udostępniony i turyści odwiedzający 
atrakcyjne miejsca i regiony pozo-
stawią w nich pieniądze. To ważne 
źródło dochodów. Dlatego nie 
należy niszczyć krajobrazów cennych 

dla turystyki, Fot. 16  a ich udostęp-
nianie powinno być ograniczane 
odpowiednio do chłonności natural-
nej terenów. Fot. 17  

Ważnym aspektem ekonomicz-
nej wartości krajobrazu, często nie-
docenianym, są korzyści, które mogą 

powstawać dzięki pozytywnemu 
wpływowi harmonijnie ukształtowa-
nego otoczenia na efekty ludzkich 
działań. Satysfakcja z życia w takim 
środowisku może być czynnikiem 
motywującym do wydajnej i twórczej 
pracy. 

Trzy przedstawione powyżej 
aspekty ekonomicznej wartości kraj-
o brazu powinny być przedmiotem 
rachunku ekonomicznego. 

Kształtowanie krajobrazu

Kształtowanie krajobrazu jest dys
cypliną praktyczną i naukową. 
Według Carla Trolla kształtowanie 
krajobrazu (Landschaftsgestaltung) 
to jeden z sześciu działów nauki 
o krajobrazie – obok morfologii 
krajobrazu, ekologii krajobrazu, 
typologii krajobrazu, chronologii 
krajobrazu i ochrony krajobrazu17. 

17 C. Troll, Die geographische Landschaft und ihre Erforschung, „Studium 
Generale” 1950, z. 3, s. 163 –181. 

18 Marek Aureliusz, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Warszawa 1997, s. 90, 91.

Trzeba zauważyć, że badacz oddziela 
kształtowanie krajobrazu – które jest 
dyscypliną projektową i realizacyjną 
– od ochrony krajobrazu.

Podstawowym celem kształ
towania krajobrazu jest włączanie 
do tworzonych form kulturowych 
procesów przyrodniczych Ziemi,  
której oblicze ulega ciągłym 
przekształceniom, w zależności 
od ludzkich potrzeb. Kształtowanie 
krajobrazu i gospodarowanie nim 
wymaga więc ujęcia całościowego, 
zgodnie ze wskazaniem zawartym 
w przestrodze Marka Aureliusza, 
który w Księdze V swoich Rozmyślań 
napisał: „Kaleczy się bowiem całość, 
gdybyś nawet w drobnostce przerwał 
związek i spójnię tak cząstek fizycz-
nych, jak i przyczyn”18. Krajobraz 
jest całością składającą się z czą-
stek fizycznych i przyczyn. Na jego 
kształt mają wpływ zjawiska zarówno 
przyrodnicze, jak i ludzkie działania, 

17  Polskie wybrzeże – komercjalizacja krajobrazu 
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18  Pogórze Przemyskie – dążenie do silnego zespolenia domu z krajobrazem; autor: M. Budzyński 

19  Mazowsze, wieś Obręb. Na pierwszym planie łąka kwietna

20  Mazowsze, wieś Obręb. Na drugim planie staw kąpielowy – habitat dla dziko 
żyjących zwierząt. Autor projektu zagospodarowania terenu: P. Wolski; autor projektu 
domu widocznego na Fot. 19: P. Damięcki

wynikające z pojmowania naszej 
obecności i powinności względem 
świata. Mając na uwadze przestrogę 
stoika, zasadą powinno być  
całościowe tworzenie przestrzeni 
życia, z troską o ochronę zasobów 
i procesów dla wspólnego dobra.

Podstawą kształtowania krajob
razu jest jego aksjologiczne rozu
mienie, czyli określenie znaczenia 
i sensu krajobrazu jako całości 
na podstawie przyjętego systemu 
wartości i bezpośredniego doświad-
czania – wejścia w relację z otocze-
niem. Wolność wyboru wartości 
zawsze powinna wynikać z odpowie-
dzialności – „myślenia według war-
tości”19. Jeśli zgodzimy się z Léonem 
Brunschvicgiem, że najwyższą war-
tością jest prawda, to – dla projek-
tanta – na szczycie hierarchii wartości 
powinno znaleźć się to, co praw-
dziwe, naturalne i obiektywne, czyli 
przyroda i jej prawa20. Ideałem relacji 
projektanta z krajobrazem jest wspól-
nota, ugruntowana w jego świado-
mości i wynikająca z paradygmatu 
etyki Ziemi, który rozszerza granice 
samej wspólnoty o krajobraz21.  
Także myśl Martina Heideggera – 
„być-w-świecie”, jest zgodna  
z paradygmatem etyki Ziemi.  
Świat nie jest bowiem, jak to sobie 
wyobrażamy, zewnętrznym wobec 
nas spektaklem, ponieważ sami  
stanowimy jego część. Człowiek nie 
patrzy z zewnątrz na świat, tak jak 
i inne istoty w nim żyjące, jednak 
w odróżnieniu od nich obdarzony  
jest ludzką świadomością.  
Aktualne pozostaje więc pytanie: 
w jaki sposób wykorzystuje ową 
przewagę?

19 Zob. T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. 2: Neokantyzm, filozofia 
egzystencji, filozofia dialogu, Kraków 2009, s. 630.

20 Poglądy Léona Brunschvicga rekonstruuję za T. Gadaczem. Ibidem, s. 463.
21 Zob. A. Leopold, The Land Ethic, w: A Sand County Almanac. And Skatches Here 

and There, New York – Oxford, 1949, s. 201–226. 
22 M. Proust, W poszukiwaniu straconego czasu, t. 7: Czas odnaleziony, tłum. 

J. Rogoziński, Warszawa 1992, s. 34.

Uznawane wartości wynikają 
ze stosunku autora projektu do 
rzeczy wistości, której jest częścią. 
Ich podstawą powinny być wyłącz-
nie przekonania moralne, etyczne, 
estetyczne, ideologiczne, mieszczące 
się w paradygmacie etyki Ziemi, 
który wymaga podporządkowania 
się prawom przyrody. Wartości, 
które są podstawą interpretowania/
rozumienia krajobrazu, muszą być 
otwarcie formułowane i uzasadniane. 
Interpretowaniu/rozumieniu krajo-
brazu towarzyszy bowiem zawsze 
pewna hipoteza, określająca odbiór 
rzeczywistości. O czym mówi mię-
dzy innymi bohater Prousta: „Ale 
byłem niezdolny dostrzec to, czego 
pragnienia nie wzbudziła we mnie 
jakaś lektura, to, czego sam najpierw 
nie naszkicowałem, żeby szkic ów 
następnie, w myśl moich pragnień, 
skonfrontować z rzeczywistością”22. 
Wynika stąd kluczowe znaczenie 
podstaw dla interpretowania/rozu-
mienia krajobrazu w procesie jego 
kształtowania. Jeśli to, co tworzy 
krajobraz, uznane zostanie przez 
projektującego za dobre, to wszyst-
kie jego decyzje powinny mieć na 
celu zachowanie lub potęgowanie 
tych wartości. Chodzi o integrowanie 
działań przestrzennych z otoczeniem. 
Takie podejście można już dostrzec, 
aczkolwiek rzadko, we współczesnej 
architekturze. Jednym z jej nurtów 
jest na przykład dążenie do silnego 
zespalania obiektów budowlanych 
z krajobrazem. Fot. 18  

Podstawę każdego aktu inter-
pretowania/rozumienia najbliższego 
otoczenia stanowi odczytywanie go 
od nowa. Dzieje się tak, ponieważ 
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świadomość krajobrazu jest pro-
cesem. W nim zmienia się sposób 
postrzegania świata. W każdej świa-
domości osobowej stany ciągle się 
zmieniają (por. „strumień świado-
mości” Williama Jamesa23), mimo to 
zachowują odczuwalną ciągłość. 

Jednym z celów kształtowa-
nia krajobrazu jest przeciwdziałanie 
zjawisku zacierania różnic pomię-
dzy krajobrazami różnych regio-
nów świata. Proces ten nazwano 
już dawno temu makdonaldyzacją. 
W sposób widoczny wpłynął on 
na współczesne zmiany otoczenia. 
Stało się tak głównie z powodu zja-
wiska określanego jako „kurczenie 
się świata”. Ochrona rodzimych zaso-
bów krajobrazu, unikanie stosowania 
gatunków obcych, powinny stanowić 
podstawową zasadę kształtowania 
środowiska człowieka. Fot. 19, 20

Pierwszym celem kształtowa-
nia krajobrazu jest formowanie jego 
warstwy przyrodniczej, z uwzględ-
nieniem wartości kulturowych, 
celów poznawczych i społecznych, 
a także dążenia do wywoływania 
pozytywnych emocji w kontakcie 
z harmonijną przestrzenią. War-
stwa przyrodnicza kształtowana jest 
na podstawie analizy klimatycznego, 
hydrologicznego, geodynamicznego, 
biologicznego i geochemicznego 
funkcjonowania obszaru obję-
tego planem. Warstwa kulturowa 
– na podstawie analizy tych elemen-
tów krajobrazu, które określają jego 
tożsamość, wynikającą zarówno 
z genezy krajobrazu naturalnego, 
jak i z jego historii. Warstwa senso-
ryczno-poznawcza zaś – na podsta-
wie docierających do nas bodźców, 
którymi są światło, dźwięk, zapach, 

23 Zob. W. James, Pragmatyzm Kraków 2016.
24 M. Merleau-Ponty, Fenomenologia percepcji, tłum. M. Kowalska i J. Migasiński, 

Warszawa 2001. 

ucisk (na przykład wiatru) i efekty 
termiczne (ciepło, zimno). Te bodźce 
– dzięki naszej percepcji wzrokowej, 
słuchowej, węchowej i skórnej – 
dają obraz i odczuwanie krajobrazu, 
a także są źródłem poznania.

Teoria kształtowania i ochrony 
krajobrazu wskazuje na potrzebę 
integrowania działań w tej sfe-
rze z systemami mieszkalnictwa, 
transportu, infrastruktury technicz-
nej,  Fot. 21  terenów wypoczynku 
i sportu, wytwórstwa, handlu, edu-
kacji, kultury, ochrony zdrowia czy 
bezpieczeństwa publicznego. Takie 
obiekty, jak niecki bioretencyjne 
Fot. 22  lub dachy bagienne Fot. 23  
mogą na przykład skutecznie wspo-
magać infrastrukturę techniczną 
miasta. Oprócz dostarczania korzyści 
o charakterze technicznym i środo-
wiskowym formy te, wzbogacając 
krajobraz miejski o miejsca biolo-
gicznie aktywne, budują przestrzenie 
egzystencjalne, w których – zgodnie 
z definicją Maurice’a Merleau-Pon-
ty’ego – człowiek doświadcza swoich 
związków ze światem przyrody24. 
Upowszechnianie takich form zago-
spodarowania przestrzeni miejskich 
ma wpływ na postrzeganie nowych 
wartości estetycznych.

Współczesne cele ochrony 
i kształtowania krajobrazu oraz 
gospodarowania nim wpisują się 
w strategię Zielonego Nowego Ładu 
dla Europy, czyli wzrostu opartego 
wyłącznie na odnawialnych źró-
dłach energii i gospodarki o obiegu 
zamkniętym. Należałoby do tego 
również dodać potrzebę podtrzy-
mywania i odnawiania zasobów 
przyrodniczych w gospodarowaniu 
przestrzenią.

23  Marki, aglomeracja warszawska – Mareckie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne,  
dach bagienny

22   Porto, park miejski – niecka bioretencyjna

21   Warszawa, Port Czerniakowski – filtr biologiczny oczyszczający wody deszczowe 
odprowadzane do Wisły
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Gospodarowanie krajobrazem

Rozwój gospodarczy generuje koszty 
krajobrazowe. Koszty krajobrazowe 
to uboczne, negatywne skutki roz-
woju gospodarczego. Powinny być 
one obliczane i zwracane krajobra-
zowi, z wykorzystaniem odpowiednio 
rozwiniętego systemu kompensacji 
krajobrazowej.

W Niemczech gospodarowa-
nie krajobrazem jest silnie umo-
cowane prawnie. Odpowiednie 
zapisy i regulacje są elementem 
zarówno ustawy o ochronie przy-
rody (na szczeblu federalnym oraz 
krajów związkowych)25, jak i ustawy 
o prawie budowlanym. Dbałość 
o krajobraz pojawia się już na 

25 Umweltprüfungen. Berliner Leitfaden für die Stadt- und Landschaftsplanung, 
red. H. Brandl i in., Berlin 2006, s. 7–24.

najwyższych szczeblach systemu 
planowania. Na szczeblu krajów 
związkowych są nimi programy 
krajo brazu (Landschaftsprogramme), 
na szczeblu regionalnym ramowe 
programy krajo brazu (Landschaftsra-
hmenpläne), a na szczeblu lokalnym 
plany krajobrazu (Landschaftspläne). 

Procedura sporządzania planów 
zakłada obowiązek opracowania 
dokumentów służących unikaniu, 
minimalizowaniu bądź rekompenso-
waniu negatywnych skutków wpływu 
nowych inwestycji na krajobraz.  
Jednym z podstawowych narzędzi 
jest tu tak zwana regulacja naruszeń  
(Eingriffsregelung), stosowana 
w przypadku każdej inwestycji, 
która zakłada zmianę funkcji bądź 

naruszenie przyrody i krajobrazu

unikanie / minimalizowanie

środki wyrównawcze

środki zastępcze

opłata kompensacyjna

dopuszczenie inwestycji do realizacji

nie

taknie

nie

tak

nietak

tak

Rysunek 1  Regulacja naruszeń (Eingriffsregelung) stosowana w Niemczech w przypadku każdej 
inwestycji, która zakłada zmianę funkcji bądź przeznaczenia obszaru/terenu oraz która ingeruje 
w glebę i wody podziemne (oprac. P. Wolski)

przeznaczenia danego obszaru 
oraz ingeruje w glebę i wody pod-
ziemne26. Rys. 1  Głównym celem tej 
regulacji jest unikanie (Vermeidung) 
bądź minimalizowanie (Minimalisie-
rung) negatywnych skutków naru-
szeń. Jeśli działania z tego zakresu 
są niemożliwe do wykonania bądź  
niewystarczające, uruchamiana 
jest procedura kompensacyjna. 
W pierwszej kolejności stosuje się 
odpowiednie środki wyrównawcze 
(Ausgleichmaßnahmen), które mają 
na celu odtworzenie zniszczonych 
wartości krajobrazu. Dokonuje się 
tego na terenach objętych planem 
zabudowy lub w ich bliskim sąsiedz-
twie. W przypadku gdy nie ma 
możliwości zastosowania środków 
wyrównawczych, stosuje się środki 
zastępcze (Ersatzmaßnahmen).  
Polegają one na odtworzeniu moż-
liwie podobnych właściwości kraj-
obrazu, ewentualnie zakładają 

26 A. Auhagen i in., Landschaftsplanung in der Praxis, Stuttgart 2002.

stworzenie nowych, równie warto-
ściowych, na terenach niezwiązanych 
przestrzennie z daną inwestycją. Jeśli 
działania kompensacyjne – wyrów-
nawcze lub zastępcze – nie mogą być 
zrealizowane bądź ich realizacja jedy-
nie częściowo pokryje wyrządzone 
szkody, a naruszenie, ze względu 
na znaczenie inwestycji dla miasta 
(dotyczy to głównie inwestycji celu 
publicznego), zostało dopuszczone, 
inwestor zobowiązany jest do uisz-
czenia odpowiedniej opłaty kompen
sacyjnej (Ersatzzahlung). Te środki 
pieniężne wykorzystywane są przez 
gminy i miasta, w ramach mechani
zmu Ökokonto, na działania służące 
poprawie krajobrazu. Jeśli plan zabu-
dowy może wpłynąć na pogorszenie 
funkcjonowania któregoś z wymie-
nionych elementów, straty muszą 
być odpowiednio zrekompensowane. 
Działania z zakresu środków mini-
malizujących oraz wyrównawczych 

24   Warszawa, park Arkadia – warkocze z gałęzi i chrustu 
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przedstawia się w formie planu pie
lęgnacji kraj obrazu (Landschaftsp-
flegerischer Begleitpläne). Jest to 
skuteczne i sprawdzone narzędzie 
służące gospodarowaniu krajobra-
zem, mające oparcie w prawie27.

Gospodarowanie krajobrazem  
może być realizowane w małej 
skali, w ramach działań społecznych 

27 B. Hermann i in., Rechtliche Stellungnahme zu den Möglichkeiten der 
Etablierung extensiver Landnutzungsstrategien als Eingriffskompensation, 
Birkenfeld 2007, s. 24–30.

i indywidualnych, nieobjętych 
specjalnymi regulacjami. Poni-
żej przedstawiam wybrane efekty 
zaangażowania społecznego oraz 
indywidualne działania, które służą 
racjonalnemu gospodarowaniu 
zasobami krajo brazu. W parkach 
i ogrodach są szczególnie sprzyja-
jące warunki do gospodarowania 

26  Zalesie Górne, osada leśna, Mazowsze – kompostowanie liści w koszach 
wykonanych z siatki ogrodzeniowej

25  Zalesie Górne, osada leśna, Mazowsze – wywożenie liści z lasu; worki wypełnione 
liśćmi, przeznaczone do wywiezienia 

zasobami przyrodniczymi kraj obrazu, 
ale nie zawsze możliwości te zostają 
w pełni wykorzystane. Pozytywnym 
przykładem jest tu tworzenie „war-
koczy z chrustu”. Fot. 24  Te nowe 
formy ogrodowe buduje się z gałęzi 
pozyskiwanych z zabiegów pielęgna-
cyjnych, wykonywanych w ogrodach 
i parkach. Jest to idea przeniesiona 
z parków berlińskich przez biologa, 
prof. Macieja Luniaka. Rozwiąza-
nie to daje osiem korzyści: 1) efekt 
wzmocnienia biologicznego poten
cjału miejsca (masa organiczna 
pozostaje na terenie parku/ogrodu); 
2) efekt przyjaznego habitatu 
dla bezkręgowców, płazów, ptaków 
i drobnych ssaków; 3) efekt dodat
kowego gromadzenia wód opado
wych (zjawisko intercepcji); 4) efekt 
klimatyczny (zgromadzona woda, 
w wyniku stopniowego parowania, 

wysyca wilgocią suche miejskie 
powietrze); 5) efekt bariery ograni
czającej niepożądane przemiesz
czanie się użytkowników po terenie 
parku, na przykład w celu skrócenia 
sobie drogi; 6) efekt plastyczny, 
rzeźbiarski; 7) efekt oszczędności 
w wydatkach na wywożenie i uty-
lizację masy organicznej z terenu 
parku/ogrodu. Z tym ostatnim wiąże 
się także dodatkowy punkt, 8) efekt – 
odciążenie miasta od nadmiernego 
ruchu drogowego. 

Pozytywnym przykładem jest 
również pozostawianie w parkach 
i ogrodach liści pod okapem drzew, 
a także kompostowanie i wykorzy-
stywanie na miejscu tych, które 
spadły na ścieżki, drogi, place i par-
kingi (na przykład w charakterze 
nawozu). Wywożenie opadłych liści 
z parków i ogrodów jest działa-
niem nieracjonalnym i zubażającym 

27   Skania – kamień z inskrypcją: People won’t behave if they have nothing to lose („Ludzie nie 
zachowają się po ludzku, jeśli nie będą mieli nic do stracenia”, tłum. autora)
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krajo braz. Fot. 25  Przedstawiam 
pomysłowy sposób kompostowania 
liści w koszach wykonanych z siatki 
ogrodzeniowej tak, by kompostow-
niki nie zabierały zbyt dużo miejsca 
w ogrodzie. Fot. 26  Forma taka, jak 
na zamieszczonym zdjęciu, może 
z powodzeniem znaleźć zastosowa-
nie w parkach, pełniąc takie same 
funkcje oraz dając takie same korzy-
ści, jak „warkocze z chrustu”.

Przyczyny złego stanu 
krajobrazu Polski

Przyczyna natury społecznej
Podstawową przyczyną jest brak 
działań, które miałyby na celu 
umacnianie poczucia wspólnoty 
dla ochrony krajobrazu Polski.

Przeczytałem w Skanii takie 
zdanie wyryte na przydrożnym 
kamieniu: „Ludzie nie zachowają 
się po ludzku, jeśli nie będą mieli 
nic do stracenia”28. Fot. 27   
Ta nieoczywista sentencja,  
która zaprząta myśli wielu osób, 
w świetle katastrofy klimatycznej 
wynikającej między innymi z utraty 
poczucia wspólnoty, może być – 
w kontekście tego, o czym piszę 
– podstawą do refleksji nad stosun-
kiem człowieka do krajobrazu.  
Można ją rozumieć w ten spo-
sób: ludzie nie zachowają się tak, 
jakby należało, mając na względzie 
dobro wspólnoty, jeśli nie zauważą 
potrzeby ograniczeń. Rzecz w tym, 
że nie ma w pełni świadomości 
niezbędnych ograniczeń wobec 

28 W oryginale: People won’t behave if they have nothing to lose (tłum. autora).
29 A. Böhm, Wołanie o ład przestrzenny, w: Gospodarowanie przestrzenią 

a zasoby przyrodnicze. Międzynarodowa konferencja naukowa, Zamość 22–24 
maja 2019 r. Książka streszczeń referatów i posterów, Lublin 2019, s. 64 – 66. 
Zamieszczony cytat pochodzi z tekstu mającego status rękopisu, który otrzymałem 
od autora 1 czerwca 2020 roku – pisownia oryginalna. Fragment ten różni się 
nieco od wersji opublikowanej w tomie pokonferencyjnym. Idem, Wołanie o ład 
przestrzenny, rękopis w archiwum autora.

30 Idem, Rola krajobrazu w budowie ładu przestrzennego, „Archiwum 
Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” 2007, t. 17a, s. 67, 68.

trwającego procesu wymierania 
harmonijnych krajobrazów, nie ma 
też wspólnoty chroniącej krajobrazy. 
Społeczeństwo wymaga organizacji, 
a organizacja siły kierującej. W spra-
wach idei i wartości ta rola przypada 
elitom społecznym.

Aleksander Böhm w artykule 
Wołanie o ład przestrzenny posta-
wił pytanie: „Kto potrzebuje ładu?”, 
na które udzielił następującej odpo-
wiedzi: „Wszystko zależy od poziomu 
kapitału społecznego – czyli mówiąc 
wprost od tego, co ludzie mają 
w głowach. Jeśli społeczeństwo 
i wybrani przez nie przedstawiciele 
podążają za wzorcami kształtowa-
nymi przez mądrzejszych, potencjał 
zawartości głów rośnie. Nadaje ton. 
Zaspokajane są nie tylko potrzeby 
podstawowe, ale także ponadpod-
stawowe – w dłuższej perspekty-
wie ważniejsze od tych pierwszych! 
Ale jeśli poziom owego kapitału jest 
niski, czyli społeczeństwo – mówiąc 
zgodnie z political correctness jest 
nie w pełni dojrzałe – wybrańcy 
narodu – stają się zakładnikami wła-
snego elektoratu. Chcąc utrzymać 
władzę muszą składać coraz to nowe 
obietnice – te najbardziej namacalne 
– a więc nie zawsze najmądrzejsze, 
bo realizowane kosztem pożytków 
wykraczających poza jedną kaden-
cję”29. I dalej: „Opiniotwórcze elity, 
będące niegdyś godnym naślado-
wania wzorcem dla społeczeństwa, 
przestały nim być w pogoni za jakim-
kolwiek elektoratem”30.

Rolą elit społecznych powinno 
być: formułowanie, w interesie 

powszechnym, zbiorowej rozumno-
ści, prowadzącej do uświadomienia 
sobie strat i zagrożeń wynikających 
z braku troski o krajobraz kraju; 
uzasadnianie potrzeby ochrony 
i kształtowania krajobrazu oraz 
gospodarowania nim; motywowanie 
do podejmowania działań na rzecz 
ochrony krajobrazu; skuteczne działa-
nie służące temu celowi. Wypada tu 
przypomnieć koncepcję z 1928 roku 
–  plan utworzenia Ligi Ochrony 
Oblicza Ziemi Polskiej. W rezultacie 
powstała jednak tylko Liga Ochrony 
Przyrody o skromniej zarysowanych 
zadaniach, choć jej głównym celem 
pozostawało „zachowanie oblicza 
ziemi ojczystej w jej pierwotnym 
lub historycznie ukształtowanym 
stanie”. Dzisiaj, po blisko stu latach, 
konkretne zadania ochrony kraj-
obrazu są już inne, ale cel pozostaje 
ten sam. Krajobraz Polski czeka 
na elity społeczne, które podejmą 
podobne działanie. Dostrzegą jego 
znaczenie dla rozwoju kraju. Można 
mieć nadzieję, że widoczne zmiany 
w systemie społecznie cenionych 
wartości, wśród których środowisko 
życia stawiane jest na pierwszym 
miejscu, staną się podstawą aktyw-
ności społecznej, której celem będzie 
ochrona otoczenia człowieka. 

Przyczyna natury aksjologicznej
Nie tylko w powszechnym postrze-
ganiu, ale i w praktyce planowania 
przestrzennego dominuje fizjono-
miczne, estetyzujące rozumienie 
pojęcia krajobrazu oraz ładu prze-
strzennego. Krajobraz jest niekiedy 
uświadamiany jako rzecz ulotna, 
niematerialna, istniejąca jedynie 
w naszym odbiorze, głównie zmy-
słem wzroku. Ma to swoje odzwier-
ciedlenie i w ustawodawstwie, 
i w realnej przestrzeni, w której 
za właściwe i wystarczające uważa 
się najczęściej jedynie dekorowanie 
krajobrazu. W tak powierzchownym 
kształtowaniu otoczenia pomijane są 
jego wartości materialne oraz jego 
funkcjonowanie przyrodnicze. Fot. 28  

Przyczyny natury prawnej
Przyczyny prawne chaosu przestrzen-
nego omówiono w przywołanej już 
wcześniej monografii, zatytułowanej 
Studia nad chaosem przestrzennym. 
Chciałbym odnieść się tu jedynie 
do tych spośród nich, które doty-
czą bezpoś rednio problematyki 
krajobrazu.

W przepisach polskich ustaw 
krajobraz definiowany jest wyłącznie 
z pozycji estetycznych. Wadliwe  
zdefiniowanie tego pojęcia w tak 
zwanej ustawie krajobrazowej  
ogranicza integrowanie gospo-
darowania krajobrazem z innymi 

28   Brak kompetencji w zakresie funkcjonowania i funkcji przyrodniczych krajobrazu prowadzi do jego degradowania. 
Miasteczko Wilanów, Oś Królewska i Kanał Królewski – rekonstrukcja historycznego kanału „oczekującego” na wodę 
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działaniami przestrzennymi i gospo-
darczymi jedynie do sfery estetycz-
nej. Ma to swoje odzwierciedlenie 
w treści dokumentu. Tymczasem 
krajobraz jest pojęciem obejmu-
jącym przyrodę i wytwory kultury 
– tak też powinien być definiowany 
w prawie.

Obecny stan prawny w Polsce 
nie daje wystarczających podstaw 
do racjonalnego gospodarowania 
zasobami krajobrazu. Problema-
tyka ta powinna być ujęta w pra-
wie w sposób całościowy. Postulat 
ochrony i kształtowania krajobrazu 
odnosi się bowiem zarówno do jego 
warstwy przyrodniczej, jak i kultu-
rowej. Same ustalenia dotyczące 
organizacji najbliższego otoczenia 
człowieka należą natomiast do dzie-
dziny projektowania. Celem podej-
mowanych działań powinno być więc 
syntetyczne określenie zasad kształ-
towania obu warstw. 

Kształtowanie krajobrazu jest 
istotnym działem gospodarki prze-
strzennej. Należy stworzyć podstawy 
prawne dla działań podejmowanych 
w tym zakresie.

Przyczyny natury gospodarczej
Zasoby krajobrazowe nie są przed-
miotem rachunku ekonomicznego, 
na co wskazują liczne przykłady 
dewastowania krajobrazu. Nie doce-
nia się wyjątkowości i oryginalności 
przestrzeni jako źródła długotermino-
wych korzyści. Tymczasem kształto-
wanie krajobrazu może wnosić nowe 
wartości przyrodnicze i kulturowe, 
a w dłuższej perspektywie również 
wymierne korzyści społeczne oraz 
ekonomiczne.

Gospodarowanie zasobami 
krajo brazowymi powinno prowa-
dzić do stałego poprawiania kondy-
cji krajobrazu zarówno w wymiarze 
przyrodniczym, jak i kulturowym. 
Gospodarowanie krajobrazem 
należy łączyć z innymi działaniami 

podejmowanymi w ramach gospo-
darki przestrzennej. Powinny to być 
ustalenia wiążące przede wszystkim 
na poziomie planów regionalnych 
oraz studiów uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego gmin. Chodzi o integrowanie 
różnych działań przestrzennych z kra-
jobrazem,  
na różnych poziomach projekto-
wania, od regionu po miejsce. 
Jest to właściwa droga rozwoju  
planowania przestrzennego. 

Na terenach objętych inwesty-
cjami budowlanymi powinny obo-
wiązywać zasady zachowania takich 
samych wartości przyrodniczych, 
jakie dany teren miał przed przy-
stąpieniem do inwestycji. Inwestor, 
który nie mógłby wypełnić takiego 
zobowiązania, zostałby obciążony 
opłatami środowiskowymi.  
Natomiast inwestor, który dzięki 
rozwiązaniom środowiskowym nie 
tylko zrekompensowałby ingerencję 
budowlaną, lecz także podniósł war-
tość przyrodniczą terenu, mógłby 
uzyskać wynagrodzenie, na przykład 
w formie odpowiednich upustów 
podatkowych.

 
Przyczyny niekompetencji
Błędem jest zacieranie śladów kra-
jobrazu naturalnego i kulturowego; 
pomijanie lub marginalizowanie 
wartości zapisanych w jego gene-
zie. Wartości te wyprzedzają swoim 
istnieniem wszelkie następujące po 
sobie zjawiska kulturowe. Wszystko, 
co jest w krajobrazie pierwotne 
i naturalne, stanowi dziedzictwo kul-
turowe – ma ponadczasowe znacze-
nie. Z tej racji geneza współczesnego 
krajobrazu powinna być postrzegana 
jako praźródło (fundament) nowych 
form zagospodarowania.

W wielu projektach planów 
przestrzennego zagospodarowania 
i – w konsekwencji – w projektach 
budowlanych uwarunkowania  

krajobrazowe są marginalizowane, 
a co za tym idzie – nie są wykorzysty-
wane w sposób twórczy, w skrajnych 
przypadkach zaś – błędnie interpreto-
wane. Często uwarunkowania przy-
rodnicze rozpatrywane są wyłącznie 
w kategorii progów, a nie zasobów. 
Przykładem błędnej realizacji urbani-
stycznej, w której nie wykorzystano 
zasobów krajobrazowych miejsca, 
jest zagospodarowanie obszaru  
Wilanowa Zachodniego w Warsza-
wie31. Fot. 28

Podsumowanie i wnioski

Wiele wartości, które miał krajobraz 
Polski, zostało bezpowrotnie utraco-
nych (w wyniku zniszczenia licznych 
 założeń pałacowo- parkowych 
i dworsko- ogrodowych, zniekształ-
cania historycznych panoram miast 
i wsi, meliorowania obszarów 
bagiennych, technicznej regulacji 
dolin rzecznych, chaotycznego  
procesu urbanizacji, budowlanej 
komercjalizacji krajobrazów  
o wysokich wartościach przyrodni-
czych i kulturowych, eksploatowania  
ponad miarę obszarów o dużej 
atrakcyjności turystycznej). Nie-
wiele powstaje natomiast warto-
ści nowych, a niszczenie otoczenia 
postępuje. Należy wyeliminować te 
działania, które degradują krajobraz 
i zastąpić je formami właściwymi. 
Wskazuję trzy sfery aktywności, 
w których powinno się podjąć kroki 
zmierzające do poprawy stanu kraj-
obrazu; są to działania w obszarze 
społecznym, w dziedzinie prawa 
i w zakresie warsztatu pracy służb 
odpowiedzialnych za stan otoczenia. 
Przedstawiam je poniżej w formie 
wniosków. 

31 Zob. P. Wolski, K. Rędzińska, Krajobrazowa analiza progowa i jej zastosowanie 
w planowaniu przestrzennym, „Problemy Ekologii Krajobrazu” 2016, s. 19 –27.

W obszarze społecznym należy:
• umacniać świadomość 

krajobrazu;
• nadać krajobrazowi wymiar 

dobra publicznego;
• rozwijać edukację krajobrazową;
• stwarzać warunki do debaty 

społecznej na temat ochrony 
i kształtowania krajobrazu oraz 
gospodarowania nim;

• stwarzać warunki do uczestnicze-
nia obywateli w gospodarowa-
niu krajobrazem.
W dziedzinie prawa należy usta

lić prawo ochrony i kształtowaniu 
krajobrazu oraz gospodarowania 
nim, tam zaś:

• poddać rewizji ustalenia doko-
nane w ramach tak zwanej 
ustawy krajobrazowej;

• właściwie zdefiniować poję-
cie krajobrazu, odpowiednio 
do współczesnej wiedzy i zgod-
nie z Europejską konwencją 
krajobrazową;

• określić, w formie normatywnej, 
pojęcie kształtowania krajobrazu;

• wprowadzić rozwiązania 
fiskalne i finansowe w celu 
ochrony i kształtowania kraj-
o brazu oraz właściwego nim 
gospodarowania;

• wprowadzić rozwiązania prze-
ciwdziałające komercjalizacji 
krajobrazu;

• podporządkować prawo  
własności prawu do harmonij-
nego krajobrazu;

• wprowadzić obowiązek ustalania 
zasad kształtowania krajobrazu 
na wszystkich poziomach plano-
wania przestrzennego;

• wprowadzić krajobrazowe stan-
dardy urbanistyczne i rurali-
styczne, a w nich, ujęty w formie 
normatywnej, system kompen-
sacji krajobrazowej;
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• ustalić zasady powoływania 
służb odpowiedzialnych za 
stan krajobrazu na wszyst-
kich poziomach administracji 
samorządowej;

• określić w prawie budowlanym 
status obiektów architektury 
krajobrazu (parków publicznych, 
skwerów, ogrodów botanicznych 
i zoologicznych).

W zakresie warsztatu pracy służb 
odpowiedzialnych za stan krajo
brazu należy:

• dążyć do tego, by podstawą 
ochrony i kształtowania kraj-
obrazu oraz gospodarowania 
nim były kompetencje urbani-
stów, ruralistów, architektów 
oraz architektów krajobrazu, 
zwłaszcza w zakresie rozumienia 
genezy, struktury i funkcjono-
wania krajobrazu, jego wartości 
przyrodniczych, kulturowych, 
społecznych i gospodarczych;

• stosować podejście kraj-
obrazowe w planowaniu  
przestrzennym, polegające 
na ujmowaniu krajobrazu 
jako całości przyrodniczej 
i kulturowej; 

• zastąpić zasadą projektowania 
zintegrowanego dominujący 
w polskim planowaniu prze-
strzennym branżowy model 
rozwiązywania zadań z zakresu 
gospodarki przestrzennej;32 

32 Chodzi tu między innymi o włączanie do procesu projektowania analiz 
i syntez uwarunkowań przyrodniczych na wszystkich jego etapach. Obecnie 
problematyka ta jest przedmiotem opracowań ekofizjograficznych i prognoz 
środowiskowych, które najczęściej są jedynie formalnymi załącznikami do 
planów. Racjonalne gospodarowanie zasobami krajobrazowymi powinno być 
podstawą projektowania zintegrowanego na wszystkich poziomach planowania 
przestrzennego. Należy integrować gospodarowanie krajobrazem z wszelkimi 
dziedzinami mającymi związek z gospodarką przestrzenną w celu uzyskiwania 
pozytywnych efektów środowiskowych.

• podjąć działania edukacyjne 
w zakresie popularyzacji wiedzy 
o funkcjonowaniu przyrodniczym 
krajobrazu w celu podniesienia 
poziomu świadomości służb 
odpowiedzialnych za jego stan. 
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skiemu, Andrzejowi Kiernickiemu, 
prof. Maciejowi Luniakowi, Grażynie 
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Kraków i jego 
strategiczna wizja 
rozwoju, na przykładzie 
Wizji rozwoju Krakowa 
zaprezentowanej 
w 2012 roku

130

W 2012 roku biuro architektoniczne 
Wizja sp. z o.o. wykonało – na zlece-
nie Zarządu Urzędu Miasta Krakowa 
– koncepcję strategicznego rozwoju 
miasta. Ideą przewodnią pracy stała 
się wizja miasta zwartego policen-
trycznego. Projekt ten przygoto-
wałem przy współpracy autorskiej 
architekta Roberta Ciuły. Opraco-
wanie miało charakter wskazówek 
do przygotowywanej nowelizacji 
obowiązującego wówczas Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta 
Krakowa. Było ono jedną z sześciu 
prac zleconych różnym osobom i jed-
nostkom projektowym1.

Od tego czasu, z uwagi na zain-
teresowanie tym zagadnieniem, 
kontynuuję prace koncepcyjne i roz-
wijam wątki pierwotnego pomysłu. 
Uważam bowiem, że warto myśleć 
o przyszłości miasta i wprowadzać 
zmiany dla dobra jego zrównoważo-
nego rozwoju. 

Wspomniany projekt spotkał się 
z zainteresowaniem krakowskiego 
środowiska architektów i urbani-
stów. Nowa wizja rozwoju miasta, 
przygotowana we współpracy ze 
studentami Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej, została 
przedstawiona na forum publicznym 
z okazji Międzynarodowego Biennale 
Architektury w 2019 roku, którego 
tematem były miasto i rzeka.

Założenia dla zrównoważonego 
rozwoju miasta Krakowa

Zagadnienie rozwoju miast wiąże się 
ściśle z pojęciem zrównoważonego 
rozwoju. Cechą zrównoważonego 

1 Koncepcja planistyczna Wizja Rozwoju Krakowa – opracowanie wykonane 
w całości w biurze architektonicznym Wizja sp. z o.o.; autor: Stanisław Deńko; 
współpraca autorska: Robert Ciuła, Kraków 2012.

2 J. Ashihara, Exterior Design In Architecture, New York 1970.

rozwoju miasta jest między innymi 
zachowanie równowagi pomiędzy 
zabudową, rozumianą jako jego 
fizyczna struktura, a terenami 
otwartymi o charakterze przestrzeni 
publicznej, wspólnej dla wszystkich 
mieszkańców. Zjawisko to stanowi 
domenę urbanistyki – dziedziny, 
która uwzględnia relacje przestrzeni 
tworzonej przez strukturę budynków, 
dzieląc ją na wnętrza zawarte w jej 
substancji fizycznej, i zewnętrze, defi-
niowane jako przestrzeń pomiędzy 
budynkami. Istotnymi elementami 
w zakresie ich wzajemnych relacji są: 
skala, proporcje architektury i two-
rzonych przez nią wnętrz urbani-
stycznych oraz kompozycja oparta na 
harmonii poszczególnych elementów 
fizycznej struktury.

Zjawisko to opisuje japoń-
ski architekt Yoshinobu Ashihara 
w dziele Exterior Design in Architec-
ture2. Pokazuje on, jak wielkie jest 
pole działania w zakresie kształtowa-
nia przestrzeni stanowiących otocze-
nie budowli, tworzących przyjazne 
– funkcjonalnie i estetyczne – miejsca 
do życia mieszkańców.

Naturalnym zjawiskiem w sys-
temie rozwojowym miasta jest zaj-
mowanie nowych przestrzeni pod 
zabudowę. Wiąże się ono z wypełnia-
niem miejsc pustych, jeszcze nieza-
gospodarowanych i dotyczy zarówno  
częściowo zabudowanych obszarów 
miejskich, jak i stref peryferyjnych. 
To ostatnie skutkuje rozrostem całej 
miejskiej struktury i jej odśrodkowym 
„rozpierzchaniem się” na zewnątrz 
od jądra układu. W przypadku  
Krakowa jest to ruch na zewnątrz 
od Starego Miasta i od śródmieścia. 
Strukturę tę obrazuje wyraziście tak 
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zwany Nolli Plan, na którym zabu-
dowa (substancja fizyczna) zazna-
czona została czarnym kolorem, 
a przestrzeń wolna (strefa publiczna) 
– kolorem białym. Fot. 1  

Zaletą miasta jest różnorod-
ność miejsc, tak pod względem 
architektury, jak i typu zabudowy. 
Dzięki temu staje się ono przestrzenią 
wyborów, dokonywanych codzien-
nie przez zamieszkujących je ludzi, 
które odnoszą się do charakteru 
i jakości przestrzeni zamieszkania 
w szerokim aspekcie jej walorów. 
Wybory te dotyczą między innymi 
relacji pomiędzy podstawowymi 
funkcjami programowymi miasta, 
takimi jak funkcje miejsca zamiesz-
kania, pracy i wypoczynku. Klu-
czową rolę odgrywają tu odległości. 
Szczególnie jeśli mierzyć je czasem 
dostępu poszczególnych elementów 
programowych w odniesieniu do 
środków poruszania się, począw-
szy od dojść pieszych czy ścieżek 

rowerowych, na środkach trans-
portu prywatnego lub publicznego 
skończywszy.

W aspekcie historycznym, 
w odniesieniu do charakteru struk-
tury przestrzennej Krakowa są 
to miejsca w postaci kwartałów 
miejskich o stosunkowo wysokiej 
intensywności zabudowy, budynki 
wielorodzinne o cechach moderni-
stycznej zabudowy, często wysokie, 
zlokalizowane we wnętrzach ogrodo-
wo-parkowych, miejsca zabudowy 
niskiej jedno- i wielorodzinnej, usy-
tuowanej także w strefie śródmiej-
skiej, miejskiej, częściej podmiejskiej, 
a w ostatnich latach wręcz poza 
administracyjnymi granicami miasta.

Wszystkie te miejsca są poten-
cjalnie narażone na uzupełnienia 
i dogęszczenia o nową substancję,  
co wynika przeważnie z dążeń 
samych mieszkańców poszukujących 
wygodnych lokalizacji blisko  
centrum, a także z kalkulacji zysków 

1  Kraków, Nolli Plan

rynkowych w sferze deweloperskiej.  
Brak planów regulacyjnych zabu-
dowy w obowiązującym systemie 
prawnym, a także błędnie interpreto-
wane prawo, w postaci kontynuacji 
„dobrego sąsiedztwa” (opartej na 
stosunkowo swobodnym wyznacza-
niu granic stref podlegających ana-
lizie urbanistycznej oraz wydawaniu 
na tej podstawie decyzji o warun-
kach zabudowy) prowadzi do chaosu 
w przestrzeni miasta. Skutkuje on 
rozrostem intensywnej strefy zabu-
dowy, co stwarza poważne zagroże-
nie dla zrównoważonego rozwoju.

Chaos nie sprzyja bowiem two-
rzeniu wysokiej jakości krajobrazu 
miasta. Brak właściwego podejścia 
do kompozycji przestrzennej, wzajem-
nych relacji poszczególnych stref 
zabudowy o różnych formach funkcjo-
nalnej i estetycznej struktury, skutkuje 
utratą poczucia tożsamości i roz-
luźnieniem związków mieszkańców 
z określoną przestrzenią. Krajobraz 
nie jest bowiem wyłącznie czynnikiem 
identyfikacji z miejscem zamieszka-
nia, służy też orientacji w przestrzeni 
osobom, które się po niej przemiesz-
czają – i to niezależnie od sposobu 
komunikacji i środków transportu.

Koncepcja rozwoju przestrzen-
nego, stworzona na podstawie 
jasnych reguł organizacji przestrzen-
nej w odniesieniu do całościowej, 
czyli funkcjonalno-strukturalnej 
formy miasta, pozwoliłaby uniknąć 
podobnych zagrożeń w przyszło-
ści. U podstaw takiej koncepcji leży 
potrzeba określenia stref – obszarów 
o zwiększonej intensywności zabu-
dowy, wyznaczonych na podstawie 
jasnych parametrów dopuszczal-
nego zagęszczenia i gabarytów. Te 
zaś wynikać powinny z opisanego 
wyżej pragmatycznego sąsiedz-
twa miejsc zamieszkania, miejsc 
pracy i wypoczynku. Miejscom tym 
towarzyszą media, w szczególności 
wygodna infrastruktura transportu 

publicznego, z optymalnie rozmiesz-
czonymi przystankami, skracającymi 
czas ich wzajemnej dostępności.

Obecnie miasta odstępują 
od idei zoningu w zakresie stref 
funkcjonalnych i programu użytko-
wego. Prezentowana propozycja 
rozwoju Krakowa jako miasta poli-
centrycznego opiera się na zoningu 
w odniesieniu do współczynnika 
intensywności zabudowy. Polega ona 
na wyznaczeniu miejsc lokalizacji 
centrów lokalnych w obszarze mia-
sta, a następnie określeniu zasięgu 
ich oddziaływania w sferze możli-
wie szybkiej i łatwej dostępności 
(z miejsc zamieszkania do miejsc 
pracy za pomocą wszystkich możli-
wych środków transportu). W przy-
padku dystansu pokonywanego 
pieszo – w granicach od 10 do 
15 minut. Centra stają się obsza-
rami zagęszczonej struktury miejsc 
zatrudnienia o różnych funkcjach 
(w zależności od istniejącego obec-
nie lub proponowanego charakteru 
substancji programowej). W wyzna-
czonych strefach opisanego czasu 
dostępności zabudowa uzyska sta-
tus strefy śródmiejskiej. Oznacza 
to, że budynki mogą znajdować się 
w odległości o połowę mniejszej 
niż w strefie miejskiej. Taki status 
wyznaczonych obszarów  zagwa-
rantuje także, że w innych miejscach 
nie będzie ponadnormatywnego 
zagęszczenia zabudowy, co pozwoli 
na osiągnięcie stabilności i przewi-
dywalności funkcjonalnej kondycji 
miejsc zamieszkałych i nowo projek-
towanych. Ułatwi ponadto mieszkań-
com dokonanie właściwego wyboru 
potencjalnego miejsca zamieszkania.

Centra lokalne zostaną wyposa-
żone w przestrzenie otwarte, służące 
kontaktom społecznym, umożliwia-
jące organizację wydarzeń kultural-
nych oraz efektywne zarządzanie 
formami czynnego wypoczynku. Pro-
gram użytkowy powinien oferować 
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miejsca spotkań w postaci kawiarni, 
klubów, pubów, restauracji, w tym 
także na wolnym powietrzu. Jakość 
tych miejsc wydaje się kluczowa 
zwłaszcza w sferze estetycznej, 
oddziałuje bowiem na stan psy-
chiczny odbiorców, a także kształtuje 
ich wrażliwość na piękno otoczenia.

Kraków ma niekwestionowane 
centrum w postaci Starego Miasta. 
Stanowi ono jego największy walor 
o charakterze historycznym i do dziś 
wyznacza monocentryczny model 
funkcjonalno-przestrzenny. W syste-
mie policentrycznym dawna stolica 
Polski otrzyma status miasta w pełni 
metropolitalnego. 

Policentryzm i zwartość miasta

Prezentowana wizja rozwoju Krakowa 
przedstawia model zawierający sie-
dem ośrodków o statusie centrum, 
wliczając w to Stare Miasto z jego 
strefą wokół Dworca Głównego, 
historyczne zaplecze logistyczne PKP, 
Nową Hutę z dawnym placem Cen-
tralnym (obecnie placem im. Ronalda 
Regana) oraz proponowane nowe 
centrum w południowo-wschodniej 
części Krakowa, zlokalizowane wokół 
przystanku kolejowego na aglome-
racyjnej sieci transportu szynowego 
w rejonie Bieżanowa i Rybitw. Do 
pozostałych, tworzących się właśnie 
ośrodków zaliczyć należy III Kampus 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, poło-
żony w rejonie dzielnic Zakrzówek-
-Pychowice, Centrum Jana Pawła II 
(wraz ze strefą komercyjno-usługową 
przy ulicy Wadowickiej, na terenie 
dawnej fabryki sody Solvay), tereny 
poprzemysłowe w dzielnicy Olsza 
(przy ulicy Dobrego Pasterza),  
pozostałość po fabryce prefabrykatów 

żelbetowych oraz tereny handlu  
wielkopowierzchniowego, biur i hoteli 
w rejonie węzła komunikacyjnego 
ronda Ofiar Katynia w Bronowicach. 
Fot. 2  

Centra realizujące funkcje 
handlowe, zlokalizowane głównie 
na terenach poprzemysłowych, 
powinny stać się obszarami prze-
kształceń i rewitalizacji. Jako przy-
szłe strefy o charakterze zabudowy 
śródmiejskiej stworzą bowiem 
atrakcyjne warunki do zagęszcze-
nia zabudowy i przekształcenia 
wielko powierzchniowych pawilo-
nów w wielo kondygnacyjne i wielo-
funkcyjne galerie oraz towarzyszące 
im inne, funkcjonalnie atrakcyjne 
budynki o cechach użyteczności 
publicznej. Hektary miejsc posto-
jowych dla samochodów, otacza-
jących te pawilony, zamienią się 
w podziemne lub wielopoziomowe 
parkingi. Proces ten już się zaczyna, 
a prezentowany model policen-
tryczny miasta sprzyja jego realizacji.

Poszczególne ośrodki lokalne 
rozmieszczone zostały tak, by znala-
zły się w strefie zabudowy miejskiej 
o promieniu ok. 7 km. Obejmie ona 
swym zasięgiem wszystkie wspo-
mniane centra i określi rozmiary 
miasta kompaktowego. Poza tym 
obszarem powstanie strefa jed-
norodzinnej zabudowy podmiej-
skiej, niska i zwarta, zlokalizowana 
w enklawach, położonych w pobliżu 
przystanków środków masowej 
komunikacji. Proponuję ponadto 
powrót do zabudowy szeregowej 
lub atrialnej o wskaźnikach inten-
sywności wyższych od indywidualnej 
zabudowy jednorodzinnej. Fot. 3  

Poniżej przedstawiam przykłady 
obrazujące proces bieżących prze-
kształceń (między innymi centrum 

2  Kraków, centra lokalne: 1 – Krakowskie Centrum komunikacyjne; 2 – Nowa Huta; 3 – Olsza; 4 – Bronowice,  
5 – III Kampus UJ; 6 – Centrum Jana Pawła II; 7 – Centrum Bieżanów-Rybitwy

3  Kraków – model miasta policentrycznego
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na Olszy) oraz propozycję Nowego 
Miasta, budowaną w oparciu o oś 
nowohucką.

Centrum Olsza i proces 
przekształceń krajobrazowych 
o cechach kompozycyjnych 
i funkcjonalnoprzestrzennych

W 1997 roku, na wniosek Głównego 
Architekta Miasta Krakowa, rozpi-
sano konkurs zamknięty na zago-
spodarowanie przestrzenne terenów 
poprzemysłowych w dzielnicy Olsza, 
usytuowanych przy ulicy Dobrego 
Pasterza. Od południa obszar ten 
ograniczała trzecia obwodnica  
miasta, aleja Bora-Komorowskiego. 
Do realizacji wybrano pracę zespołu 
architektów Ingarden & Ewý. Projekt 
oparto na osi kompozycyjnej wschód 
– zachód, wyznaczającej główną  
promenadę pieszą, ze strefami wejść 
do obiektów wzdłuż niej zakom-
ponowanych. Dojazdy dostawcze, 
włącznie z parkingami naziemnymi, 

zlokalizowano na obszarze całego 
zespołu urbanistycznego.

Pierwsze zrealizowane obiekty 
to supermarket Géant, aquapark 
i Multikino, z głównymi wejściami 
od strony parkingów na obwodzie 
dróg okalających teren. Oś centralna 
zamieniła się w drogę dostawczą. 
Po północnej stronie osi zlokalizo-
wano budynki mieszkalne o wysokiej 
intensywności zabudowy. Miejsce to, 
ze względu na konfigurację terenu, 
znakomicie nadawało się do tego 
rodzaju kompozycji. Po stronie  
wschodniej powstały budynki 
biurowe Quattro Bussines Park 
o wysokim standardzie estetycznym 
architektury i potrzebnym w tym 
miejscu akcencie wysokościowym. 
Być może na tym by poprzestano, 
gdyby nie pojawił się nowy inwe-
stor, gotowy nawiązać współpracę 
z miastem i doprowadzić do realiza-
cji pierwotnej wizji konkursowej, to 
znaczy przekształcenia drogi dostaw-
czej w aleję o pierwszoplanowym 
znaczeniu dla kreacji atrakcyjnej prze-
strzeni publicznej. Wprawdzie część 

4  Wstępna koncepcja placu centralnego 5  Elewacja galerii Serenada

tej arterii pozostanie drogą kołową, 
która może przekształcić się w prze-
strzeń typu woonerf, część znajdzie 
się jednak pod ziemią, uwalniając 
w ten sposób teren pod plac uformo-
wany ścianami galerii. 

Ta ostatnia wykazuje cechy 
obiektu wielofunkcyjnego, z ofertą 
gastronomiczną usytuowaną na par-
terze i wychodzącą na plac, podob-
nie jak ma to miejsce na Rynku 
Głównym. Wspomnieć należy także 
o Multikinie oraz aquaparku z hote-
lem i strefą rekreacji, wyposażoną 
między innymi w basen. Całą oś 
zamknie plac po wschodniej stronie 
kompleksu, służący mieszkańcom 
enklawy domów wielo- i jednoro-
dzinnych usytuowanych przy ulicy 
Dobrego Pasterza. Fot. 4  Oś tę, 
zakończoną placem, domyka zbudo-
wana ostatnio przez wspomnianego 
inwestora, firmę Mayland, galeria 
handlowa Serenada. 

Istotną, a kto wie, czy nie najważ-
niejszą, cechą miejsc o charakterze 
centrów lokalnych będzie kontynu-
acja ciągów przestrzeni publicznej. 

Mogą one stanowić otoczenie budyn-
ków, w tym także galerii handlowych, 
a nawet znajdować dopełnienie w ich 
przestrzeni wewnętrznej. Nie jest to 
zadanie proste z uwagi na rozmiar  
tych wielkopowierzchniowych obiek-
tów. Obwód ściany zewnętrznej Sere-
nady wynosi około pół kilometra. 
Dodać trzeba, że ściany zewnętrzne 
to płaszczyzny w przeważającej czę-
ści pozbawione okien. Prezentowana 
na zdjęciu elewacja budynku została 
zaprojektowana w nawiązaniu do 
nazwy galerii, wykorzystującej sko-
jarzenia z szesnastowieczną pieśnią 
miłosną. Muzyka to bowiem rytm, 
melodia i harmonia. Przy użyciu 
dwu kolorowych prefabrykatów żel-
betowych, ułożonych w porządku 
kompozycyjnym, nawiązującym 
do rytmicznych pasów pionowych 
o różnych proporcjach wypełnienia 
poszczególnych segmentów 
elementami kubicznymi („nuty”), 
stworzono harmonię tego „muzycz-
nego utworu”. Tworzy ona tło 
otoczenia – przestrzeni publicznej. 
Fot. 5  
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7  Wnętrze galerii Serenada

6  Wejście główne do galerii Serenada

Wejścia do wnętrz tych wielo-
funkcyjnych budowli stanowią  
kontynuację ciągów ulic zewnętrz-
nych. Od strony ulicy Dobrego 
Pasterza powstanie plac o funkcjach 
rekreacyjnych, mieszczący różno-
rodne obiekty gastronomiczne. 
Fot. 6, 7, 8   Prace projektowe są 

w toku. Planowana rozbudowa 
galerii obejmie zamianę parkingu 
otwartego w terenie w wielokondy-
gnacyjny parking o elewacjach zapro-
jektowanych w formie wertykalnych 
ogrodów. Dwa warianty elewacji wie-
lopoziomowego parkingu prezentują 
zamieszczone rysunki. Fot. 9,10   
Nadchodzące zmiany ilustruje 
ponadto przedstawiona wizualizacja. 
Fot. 11   Wysokie prawdopodobień-
stwo jej realizacji stwarza uchwa-
lony w roku 2019 przez Radę Miasta 
Krakowa miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru 
„Olsza”, który reguluje zasady 
kompozycji przyszłych zespołów 
inwestycyjnych.

Centrum lokalne 
BieżanówRybitwy

Analiza położenia poszczególnych 
centrów świadczy o niedoborze  
funkcji centrotwórczych po 
południowo- wschodniej stronie  
Krakowa, to znaczy w rejonie inten-
sywnie zabudowanych terenów  
Bieżanowa, Prokocimia, Piasków, 
a także na obszarze rosnących 
w szybkim tempie inwestycji po 
północnej stronie trakcji kolejowej 
(na obszarze Rybitw).

Konieczne wydaje się zwłaszcza 
wzięcie pod uwagę potencjału tere-
nów kolejowych. Polskie Koleje Pań-
stwowe nie eksploatują, jak dawniej, 
ani terenu postoju i zestawu składów 
pociągów, ani ich przeładunków 
w rejonie stacji Bieżanów, a dotyczy 
to powierzchni liczącej około 45 ha. 

Fot. 12   Warto podjąć próbę rehabili-
tacji tego – w dużym stopniu zdegra-
dowanego – obszaru i nadać mu 
zupełnie nową jakość. Da się to  
uczynić, zmieniając go w centrum 
dzielnicowe, które w powiązaniu 
z innymi – szczególnie z obszarem 
Rybitw – mogłoby skupić funkcje  
biznesu i przedsiębiorczości.  
Należy w tym wypadku wziąć pod 
uwagę transformację na rynku pracy.  
Ekonomiczna value wywodzi się 
obecnie nie z pracy – w marksistow-
skim sensie tego słowa – a z wiedzy. 
Nowe przedsięwzięcia wymagają 
specjalistycznych doświadczeń.  
Proporcja pracowników sfery prze-
mysłowej maleje, a to dlatego, 

3 Genius loci: Otto-I. Meurmanin 90-vuotisjuhlakirja = In commemoration of the 
90th birthday of Otto-I Meurman, red. K. Mikkola, Helsinki, 1980.

że coraz więcej miejsc pracy jest 
związanych przestrzenią usług  
i symboli z agrokulturą, edukacją, 
ochroną zdrowia i finansami, które 
wymagają użycia wysiłku intelek-
tualnego3. Miejsce to ma w dodatku 
szczególnie korzystne usytuowanie, 
a to z uwagi na bliskie sąsiedztwo 
głównych korytarzy autostradowych 
o randze krajowej i międzynarodowej 
(A4 i S7). Aglomeracyjna linia  
kolejowa o podobnym znaczeniu, 
z przystankiem zlokalizowanym 
w tym rejonie, w istotny sposób 
podniosłaby atrakcyjność przestrzeni. 
Podobnie jak będące na ukończeniu 
centrum w śródmieściu Krakowa, 
wzniesione przy Dworcu Głównym, 

8  Widok na centrum i plac Dobrego Pasterza
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9  Elewacja parkingu, wariant 1

10  Elewacja parkingu, wariant 2

tak i ten teren, również położony 
przy trakcji kolejowej, w obszarze 
wymaga jącym rewitalizacji, stwarza 
szansę dla dalszego rozwoju miasta.  
Temu ostatniemu przydałyby się 
bowiem miejsca, gdzie można by 
organizować wystawy, ekspozycje 
czy targi. Działania tego typu wpisy-
wałyby się poniekąd w dotychcza-
sowy charakter tego obszaru, z jego 
zakładami produkcyjnymi, ośrodkami  
logi stycznymi itp. Fot. 13

Nowe Miasto

Idea Nowego Miasta, przedstawiona 
w Wizji rozwoju Krakowa, znala-
zła swoją kontynuację we wspo-
mnianym wcześniej opracowaniu, 
przygotowanym z udziałem grupy 
studentów Wydziału Architektury 
Politechniki Krakowskiej. Duża 
część pracy poświęcona została 
problemowi styku przyszłego 
miasta z Wisłą i terenami do niej 

11  Widok terenu Olsza od wschodu

12  Teren kolejowy w rejonie stacji Bieżanów
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13  Nowe centrum miasta

14  Zagospodarowanie bulwaru Wisły

przyległymi, stanowiącymi główną 
atrakcję przestrzeni, miejsce odpo-
czynku, a także płaszczyznę inter-
akcji społecznych w sferze sportu 
czy szeroko rozumianej kultury. 
Te wizualizacje stanowią ilustrację 
programowo-funkcjonalnych powią-
zań poszczególnych elementów pro-
gramowych głównej nadwiślańskiej 
strefy rekreacji. Fot. 14, 15, 16, 17  

Niezależnie od korzyści, zapew-
nianych przez zintegrowany sys-
temem transportu szynowego 
i kołowego, trzeba zauważyć, 

że wybrana lokalizacja ma też istotny 
walor kompozycyjny, pomocny 
w procesie budowania urbanistycz-
nej struktury miasta. Stanowi ona 
mianowicie przedłużenie głównej 
osi dzielnicy Nowa Huta, wiodącej 
od alei Róż, poprzez dawny plac 
Centralny, aż do Skarpy Nowohuc-
kiej. Następnie przecina Łąki Nowo-
huckie, koryto Wisły, biegnie przez 
wspomniane już obszary Rybitw 
i Bieżanowa, a w dalszej perspekty-
wie otwiera się na Tatry, widoczne 
ze Skarpy w pogodne dni. Fot. 18  

15  Teren aktywności sportowych

16  Teren aktywności kulturalno-rozrywkowych

17  Krajobraz nadrzeczny w obrębie Nowego Miasta
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18  Oś nowohucka

19  Panorama obszaru na osi Nowa Huta-Rybitwy

Wybrane tereny pozostają w dużej 
mierze niezabudowane, co może 
dziwić. Przedstawiają one bowiem, 
zwłaszcza dolina Wisły, szczególne 
piękno krajobrazu. Fot. 19   
Nowa Huta, z jej wyjątkowym 
porządkiem urbanistycznym  
o charakterze promienisto-koncen-
trycznym, może dać początek dwu 
nowym arteriom komunikacyj-
nym, poprowadzonym równolegle 
do wspomnianej osi kompozycyj-
nej. Połączyłaby ona projektowane 

centrum dzielnicowe z terenami 
Rybitw i Bieżanowa, a także z samą 
Nową Hutą, nadając temu historycz-
nemu zespołowi nowe znaczenie 
– ośrodka urbanistycznej ewolucji 
miasta. Fot. 20  Konsekwencją takiego 
rusztu urbanistycznego jest lokali-
zacja pasa zieleni wzdłuż samej osi 
kompozycyjnej. Odbiega on z pew-
nością od nowojorskiego Central 
Parku, jego kompozycja jest jednak 
o wiele swobodniejsza. Nie tak pom-
patyczna, ale wciąż godna Krakowa, 

21  Park miejski, zieleń i cieki wodne

20  Rysunek planu Nowego Miasta
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jak chociażby słynne Planty. Strefa 
zieleni, zlokalizowana wzdłuż osi 
północ – południe, przecina tereny 
zielone doliny Wisły w ramach wałów 
przeciwpowodziowych i tworzy 
swoisty ekosystem powiązań 

terenów otwartych, wzbogaconych 
o nowe cieki wodne – kanwę  
przeszłego miasta. Fot. 21

Nowe Miasto pozwalałoby 
oprócz tego przesunąć środek  
ciężkości aktywizacji inwestycyjnej 

22  Przekroje poprzeczne ulic głównych

Krakowa w kierunku wschodnim, 
co podnosiłoby rangę terenów po 
tej stronie miasta, a tym samym 
– zapewniło ochronę miejscom 
o niezwykle atrakcyjnych walorach 
krajobrazowych po stronie prze-
ciwnej. Ograniczenie inwestycji na 
tym pięknym obszarze wydaje się 
bowiem konieczne. W kontrze do 
panujących trendów rozwojowych 
Krakowa idea Nowego Miasta, 
nanizanego na nowy układ dróg po 
wschodniej stronie centrum i całego 
śródmieścia, okazuje się niezwykle 
atrakcyjna. Nowe arterie komunika-
cyjne nie powinny jednak stanowić 
wyłącznie odbicia systemu w postaci 
technicznych parametrów związa-
nych z ich kategoryzacją, a odpowia-
dać wyższym celom. Fot. 22  Drogi 
to bowiem nie tylko pasy ruchu, 
ale także ich funkcjonalno-estetyczne 
otoczenie. Nowe Miasto byłoby 
powiązane zarówno z historyczną, 
jak i obecną strukturą urbanistyczną 
zintegrowanym systemem środ-
ków transportu publicznego, między 
innymi siecią tramwajową (tak zwa-
nego tramwaju szybkiego), siecią 

4 A. Palej, Cities of information civilization: new challenges, Kraków 2019.

aglomeracyjnej kolei tranzytowej 
(w realizacji) oraz – w przyszłości 
– innych środków transportu w róż-
nych postaciach: trakcji naziemnej, 
podziemnej i napowietrznej. Mia-
sto to, wyrosłe z Howardowskiej 
idei domów w ogrodach, cechować 
ma raczej niewysoka zabudowa, 
nawiązująca skalą do kwartałów 
nowo huckich, połączona ze zwartą 
strukturą o charakterze jednoro-
dzinnej zabudowy szeregowej 
lub atrialnej4. Niewątpliwym atutem 
całej kompozycji jest Wisła płynąca 
poprzecznie do głównej osi kom-
pozycyjnej, a tym samym dzieląca 
tereny przyszłych inwestycji niemal 
na pół, co czyni z niej główną atrak-
cję planowanego Nowego Miasta.

Omawiany obszar, położony 
w stosunkowo niewielkiej odległości 
od śródmieścia Krakowa, może być 
alternatywą dla mieszkańców zmę-
czonych turystycznym i akademickim 
charakterem centrum. Poza wszelką 
wątpliwością zagospodarowanie 
przestrzenne tego rejonu dopełnia 
ideę miasta jako zwartej policen
trycznej metropolii.
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Pomiędzy krytycznym 
regionalizmem, 
neowernakularyzmem 
a umiejscowionym 
modernizmem – 
cztery projekty biura 
Ingarden & Ewý

Wstęp

W latach siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku Kenneth  
Frampton zdefiniował zjawi-
sko „regionalizmu krytycznego” 
we współczesnej architekturze1. 
Zwrócił uwagę, że najciekawsze 
obiekty powstają na styku architek-
tury lokalnej i globalnej. To obiekty 
otwarte na postęp technologiczny 
w różnych dziedzinach nauki, a jed-
nocześnie zakorzenione w lokalnej 
tradycji budowania i tworzące prze-
strzeń zrozumiałą dla mieszkańców. 
Artykuł prezentuje trzy przykłady 
takich budynków (Małopolski Ogród 
Sztuki w Krakowie, Pawilon Polski 
EXPO 2005 Aichi w Japonii, Galerię  
Europa – Daleki Wschód w Krakowie)  
i jeden koncepcyjny projekt (Muzeum 
Kolejnictwa w Warszawie), które 
w zamierzeniu twórców poszukują  
własnych, lokalnych źródeł, ekspery-
mentują z tradycyjnymi materiałami,  
próbują odnaleźć zagubione wątki 
tradycji rękodzieła, a jednocześnie 
sięgają po nowoczesne technologie 
z pełnym szacunkiem dla środowiska 
naturalnego i kulturowego. Każdy 
z tych obiektów daje własną,  
stylistycznie odrębną odpowiedź 
na pytanie o interpretację kontekstu:  
począwszy od perspektywy bliskiej 

1 K. Frampton, Modern Architecture, A Critical History, London 2007.
2 Termin zastosowany przez Andrzeja Szczerskiego w odniesieniu do projektu 

Pawilonu Polskiego na EXPO 2005 w Japonii. Zob. A. Szczerski, Cztery 
nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku, Kraków 2015.

3 „Modernizm uwolniony” – termin zastosowany przez autora w odniesieniu 
do tendencji stylistycznych modernizmu, uwzględniających kontekst lokalny, 
określanych także przez Andrzeja Olszewskiego jako „wolny funkcjonalizm”.  
Zob. K. Ingarden, Jakimi mówimy językami? Próba klasyfikacji architektury 
Drugiej i Trzeciej Rzeczpospolitej, Kraków 2017, s. 43–47.

4 „Umiejscowiony modernizm” – termin wprowadzony przez autora. Ibidem, s. 47.
5 Szerszy opis projektu w: K. Ingarden, K. Orzechowski, Małopolski Ogród Sztuki 

w Krakowie, Kraków 2012. 
6 Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie (2012). Autor: Krzysztof Ingarden; 

współpraca aut.: Jacek Ewý; zespół: Piotr Urbanowicz, Sebastian Machaj, 
Agata Staniucha, Sylwia Gowin, Piotr Hojda, Jakub Wagner, Piotr Kita, Bartosz 
Haduch, Maciej Szromik, Anna Kula, Marta Brańska, Bogdan Blady, Krzysztof 
Stępniak; K3: Piotr Chuchacz, Benedykt Bury, Rafał Chowaniec; projekt wnętrz: 
Pracownia S.C: Agnieszka Cwynar-Łaska, Marta Spodar. 

określeniu Framptona, poprzez 
neowernakularyzm2, na stylistyce 
pokrewnej modernizmowi skoń-
czywszy. Jest to jednak modernizm 
w wersji „uwolnionej”3 lub – inaczej 
mówiąc – uwzględniającej lokalne 
punkty odniesienia („umiejscowiony 
modernizm”4).

Współczesność i kontekstualność 
Małopolskiego Ogrodu Sztuki 
w Krakowie5

Projekt Małopolskiego Ogrodu Sztuki6 
powstał w roku 2005 jako praca  
konkursowa. Jego realizacja została 
rozpoczęta pięć lat później i ukoń-
czona w roku 2012. Projektowany 
budynek stanął w pobliżu uczęsz-
czanej ulicy Karmelickiej, naprzeciw 
nowego gmachu Biblioteki Woje-
wódzkiej w Krakowie. Punktem 
wyjścia omawianej koncepcji była 
adaptacja starej, XIX-wiecznej hali 
ujeżdżalni koni na salę teatralno- 
koncertowo-konferencyjną. Oprócz 
tego zaprojektowano mediatekę 
poświęconą sztukom pięknym, 
zespół sal konferencyjnych i salę 
kinową. Wejście do sali teatralnej 
prowadzi przez foyer zlokalizo-
wane w przedniej części dawnej 
hali, przy czym i sala, i foyer mogą 
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zostać połączone w celu utworzenia 
jednej dużej przestrzeni targowej lub 
konferencyjnej. Przed ceglaną ele-
wacją hali zaprojektowano szklany 
przedsionek, w którym zlokalizowano 
mniejsze wystawy i kasę biletową. 
Decyzja o jego przeszkleniu podyk-
towana została chęcią wyekspono-
wania zabytkowej elewacji, a także 
uzyskania wizualnego połączenia 
z przestrzenią „ogrodu sztuki” przed 
budynkiem. Ta część, o ażurowych, 
ceramicznych ścianach i ażurowym 
dachu, stanowi miejsce pośrednie 
pomiędzy ulicą a budynkiem. Teren 
ów umożliwia również wiele działań 
artystycznych, począwszy od plene-
rowych wystaw, poprzez happeningi 
i projekcje multimedialne, na organi-
zacji targów i promocji handlowych 
skończywszy. Ustawienie wymie-
nionych przestrzeni współosiowo, 
od ulicy aż po scenę, tworzy – dzięki 
możliwości otwarcia poprzecznych 
ścian – jedną wielką, elastyczną 
i wielofunkcyjną przestrzeń. 

Druga część obiektu – mediateka 
(arteteka) – jest nowym budynkiem 

dostawionym od ulicy Szujskiego. 
Na trzech kondygnacjach mieści 
ona zbiory multimedialne związane 
tematycznie ze sztuką. Na pierwszym 
piętrze muzyczne, wyżej – te poświę-
cone sztukom plastycznym i litera-
turze. Obie części wiążą się w jeden 
układ funkcjonalny za pośrednic-
twem kawiarni zlokalizowanej na 
najniższym poziomie. Fot. 1, 2  

Metoda projektowa
Najważniejszym wyzwaniem,  
przed jakim stanęli projektanci,  
było opracowanie metody projekto-
wej pozwalającej na stworzenie 
formy na tyle autonomicznej, 
aby mogła być uznana za budowlę 
o indywidualnym i współczesnym 
wyrazie, a jednocześnie nie zaburzała 
charakteru miejsca. Metoda ta stwo-
rzona została na podstawie analizy 
form i geometrii sąsiednich budyn-
ków, pochodzących głównie z końca 
XIX i początku XX wieku. W celu 
zdefiniowania ich cech charakte-
rystycznych wykonano dwie takie 
analizy – geometrii dachów i kątów 

1  Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie

3  MOS – analiza geometrii dachów kamienic sąsiednich

2  Małopolski Ogród Sztuki – strefa wejścia do sali wielofunkcyjnej, 
ogród wertykalny i horyzontalny
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występujących w zabudowaniach 
całego kwartału urbanistycznego, 
a także materiałów elewacyj-
nych. Na ich podstawie ustalono, 
że sąsiedztwo określają budynki 
o funkcji mieszkaniowej i stylistyce 
charakterystycznej dla zabudowy 
kwartałowej z XIX wieku, która ota-
cza zabytkowe centrum Krakowa. 
Wysokość poszczególnych budowli 
wynosi od 2 do 5 kondygnacji.  
Są one zwieńczone dwuspadowymi 
dachami o kącie nachylenia w gra-
nicach ok. 10–30 stopni. Elewacje 
większości kamienic – eklektyczne, 
z artykulacją gzymsów i podziałów 
międzykondygnacyjnych. Kalenice 
budynków usytuowano równoległe 
do ulic. Materiał elewacyjny –  
przeważa tynk, gdzieniegdzie  
cegła licówka.

Na podstawie analizy powyż-
szego układu powstał swoisty 
katalog cech lokalnego kodu archi-
tektonicznego. Fot. 3  Miał on wpływ 
na podejmowanie zasadniczych 
decyzji projektowych, między innymi 
o wyborze ceramiki jako materiału 
elewacyjnego, posłużył także do 
zdefiniowania geometrii gmachu. 
W dachach przylegających do sąsied-
nich budynków założono dokładną 
kontynuację wysokości i spadków. 
Fot. 4, 5  Elewacja uzyskała podziały 

oparte na opracowanym wcześniej 
katalogu kątów. Forma historycznej 
hali została prawie w całości zacho-
wana, w nowym budynku stanowi 
ona jednak tylko fragment więk-
szej kompozycji. Gabaryt projekto-
wany ma zmienną wysokość, ale 
nie wykracza poza skalę sąsiednich 

4  5  Rysunki elewacji ilustrujące przyjętą zasadę poszanowania ciągłości 
morfologicznej przy widocznej tendencji do abstrahowania kształtów

obiektów. Załamanie linii gzymsu 
stanowi formalne nawiązanie do 
skali i kątów spadków okolicznych 
dachów. Tego typu rozwiązanie 
pozwala wpisać budowlę w charakter 
zastanego układu. Podziały elewa-
cyjne nowego budynku także nawią-
zują do rysunku podziału budynków 
sąsiednich (gzymsów), pomimo 
że forma elewacji abstrahuje od 
układów klasycyzujących. Ma ona 
charakter ciągłej i otwartej kompo-
zycji pasmowej. Została wykonana 
ze szkła i przesłaniającego je piono-
wego układu elementów systemu 
elewacyjnego ceramicznych kształ-
tek, w gamie kolorów tradycyjnie 
wypalanej cegły.

Przyjęta w opracowaniu Ma -
łopolskiego Ogrodu Sztuki metoda 
projektowa opiera się na dwóch prze-
ciwstawnych zasadach interpretacji 
sąsiedztwa. Z jednej strony dąży do 
zachowania ciągłości morfologicz-
nej – poprzez operowanie kodem 
geometrycznym, a także skalą zbli-
żoną do skali obiektów znajdujących 
się w najbliższej okolicy. Z drugiej 
– zasadza się na formalnym abstra-
howaniu, interpretuje zastany układ 
form sąsiednich. Historycznie ukształ-
towane formy i materiał okolicznych 
kamienic, w tym wypadku cegła, 
zostały poddane przetworzeniu. 
Zaprojektowano fasady z okładzi-
nami ceramicznymi, przygotowa-
nymi na podstawie indywidualnego, 
prototypowego projektu. Zabieg ten 
można interpretować jako próbę 
stworzenia współczesnej architek-
tury z wykorzystaniem szczegółowej 
analizy miejsca, otwartej na dialog 
pomiędzy tradycyjnym a współcze-
snym językiem architektonicznym. 

7 Pełen opis i historia projektu w: K. Ingarden, Architektoniczne przesłania. 
Pawilon Polski na Światowej Wystawie EXPO 2005 Aichi w Japonii, Kraków 
2013.

Podejście to różni się znacząco od 
metod stosowanych w architektu-
rze modernizmu i postmodernizmu. 
Przynależy ono raczej do kreatyw-
nego, abstrahującego kontekstuali-
zmu, równocześnie jednak pozostaje 
blisko nurtu architektonicznego zde-
finiowanego przez Kennetha Framp-
tona jako regionalizm krytyczny.

Pawilon Polski EXPO 2005 
Aichi, Japonia – eksperyment 
z materiałem7

Japońska edycja wystawy EXPO 
w Nagoi odbyła się pod hasłem 
„Mądrość Natury” (Nature’s Wis-
dom). Termin ten wydaje się bliski 
idei sustainable development, rozu-
mianej jako dążenie do zrównowa-
żonego rozwoju ludzkiej cywilizacji 
i środowiska, w jakim funkcjonuje 
człowiek – zarówno naturalnego, 
ekonomicznego, jak i kulturowego. 
W przypadku projektu polskiego 
pawilonu na wystawie EXPO 2005 
Aichi główny temat powiązany został 
z tematem uzupełniającym: „Dostrzeż 
Piękno” (Notice the Beauty). Krajowa 
Izba Gospodarcza, będąca organiza-
torem pawilonu, zdefiniowała zakres 
tematyczny prezentacji, odwołując 
się do zrozumiałych dla Japończyków 
i powszechnie kojarzonych z Polską 
symboli, jakimi są muzyka Chopina 
i unikatowa atrakcja turystyczna – 
kopalnia soli w Wieliczce. Powyższy 
wybór poprzedzony został badaniami 
marketingowymi ich rozpoznawal-
ności w społeczeństwie japońskim. 
Architektoniczna koncepcja pawilonu 
miała za zadanie zilustrowanie tej 
tematyki.
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Celem projektantów8 było 
znalezienie i zastosowanie niekon-
wencjonalnego architektonicznego 
słownika, umożliwiającego budowa-
nie metafor pośrednio, choć czytelnie  
nawiązujących z jednej strony do 
niematerialności i ulotności muzyki, 
z drugiej strony do fizyczności pod-
ziemnej komnaty solnej, a przy tym 
budujących zrozumiały dla społecz-
ności międzynarodowej obraz współ-
czesnej Polski. Całość powiązano 
z wiodącym tematem EXPO – ideą 
zrównoważonego rozwoju.

Zasadnicza decyzja projektowa 
dotyczyła sposobu zdefiniowania 
formy i materii elewacji. Ta ostatnia 
bowiem była ważnym wyróżnikiem 
pawilonu, widocznym już z daleka, 
tzn. z kolejki linowej dowożącej 
widzów w rejon Common 4 – grupy 
pawilonów Europy Północnej, w któ-
rej znajdował się Pawilon Polski. 
Elewacja miała też nawiązywać do 
polskiego krajobrazu i wiązać się 
z muzyką Chopina. Wśród trady-
cyjnych materiałów projektanci nie 
znaleźli jednak takiego, który byłby 
w stanie unieść zdefiniowaną w ten 
sposób treść i stojący za nią przekaz. 

8 Pawilon Polski EXPO 2005 Aichi, Japonia; autor: Krzysztof Ingarden; artysta 
plastyk: Aleksander Janicki; współpraca aut.: Jacek Ewý; zespół: Piotr 
Urbanowicz, Bartosz Haduch, Sebastian Machaj, Dominik Starzycki, Grzegorz 
Smogulecki; K3: Piotr Chuchacz, Benedykt Bury, Rafał Chowaniec.

Tworzywa sztuczne, szkło czy stal 
zdawały się materiałami wyeksplo-
atowanymi i zostały w drodze selekcji 
odrzucone. Kluczem do rozwiąza-
nia tego problemu stał się pomnik 
Fryderyka Chopina w Łazienkach 
Królewskich w Warszawie. Kompo-
zytor został na nim przedstawiony, 
gdy siedzi zamyślony pod wierzbą. 
Wizerunek ten oraz powszechne 
w Polsce kojarzenie muzyki Cho-
pina z krajobrazem mazowieckim, 
który wyróżnia właśnie obecność 
wierzb, dało impuls do poszukiwania 
metody zastosowania witek wierzbo-
wych w celu uformowania elewacji 
budynku. Wiklina, będąca gatunkiem 
wierzby, okazała się materiałem 
do tego celu idealnym. Tworzywo 
to, podatne na formowanie prze-
strzenne, jest bowiem wystarczająco 
lekkie, a do tego niedrogie. Ponadto 
istnieją w Polsce tradycyjne ośrodki 
rękodzieła artystycznego, od dziesię-
cioleci specjalizujące się w produk-
cji wiklinowych wyplotów. Wiklina 
niesie zatem przekaz, jakiego pozba-
wione są inne typowe materiały 
budowlane. Dzięki tym właściwo-
ściom mogła się stać symbolicznym 

6  Pawilon Polski, Światowa Wystawa EXPO 2005 Aichi, Japonia

łącznikiem pomiędzy muzyką, mazo-
wieckim krajobrazem a nowocze-
snym pawilonem. Fot. 6

Prototypowa elewacja wiklinowa
Pawilon Polski był pierwszym pro-
totypowym budynkiem, na którego 
potrzeby opracowano technologię 
budowania elewacji z ręcznie wypla-
tanych siatek wiklinowych na sta-
lowych ramkach, projektowanych 
i formowanych przestrzennie przy 
zastosowaniu najnowszej techniki 
komputerowego modelowania trój-
wymiarowego. Jest to swoiste połą-
czenie projektowych metod high-tech 
z materiałem i technologią produkcji 
typu low-tech. Poszczególne ramki, 
po precyzyjnym uformowaniu, 
zostały przetransportowane w rejon 
Rudnika nad Sanem, ośrodka tra-
dycyjnego wikliniarstwa o ponad 
stuletnich tradycjach. Tam rozpo-
częto prace nad ręcznym wyplotem. 
W kilkunastu wsiach regionu naj-
lepsi rękodzielnicy przez trzy mie-
siące wypletli około 700 modułów 
według zdefiniowanego przez pro-
jektantów, jednolitego wzoru z białej 
wikliny. Konkretny wzór splotu – jego 
gęstość, długość i detal wykoń-
czenia – był przedmiotem testów 
i szczegółowych analiz poprzedzają-
cych realizację. Gotowe, wyplecione 
w Rudniku moduły zostały przetrans-
portowane w kontenerach do Nagoi 
i zmontowane na stalowym stelażu. 

Wiklinowa elewacja odgrywała 
w projekcie wielowątkową rolę 
symboliczną – poprzez precyzyjne 
odniesienie procesu produkcji do 
idei zrównoważonego rozwoju reali-
zowała linię ideową wystawy EXPO, 
a ponadto symbolicznie rekon-
struowała zaburzone obecnie rela-
cje pomiędzy człowiekiem, naturą 

9 Na podstawie: K. Ingarden, Jakimi mówimy językami?..., op. cit., s. 77.

i architekturą. Ponadto, co było może 
najistotniejsze, nawiązywała do 
postaci wybitnego polskiego kom-
pozytora i tworzyła metaforę współ-
czesnej Polski jako kraju umiejętnie 
i harmonijnie łączącego tradycję 
i rękodzieło artystyczne z technolo-
giczną innowacją. Fot. 7

Neowernakularyzm pawilonu9

Budynek pawilonu polskiego na 
EXPO 2005 zaliczony został przez 

7  Pawilon Polski, Światowa Wystawa EXPO 2005 Aichi, Japonia
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Andrzeja Szczerskiego do nurtu 
neowernakularyzmu10. Do przykła-
dów architektury neowernakularnej, 
wymienianych przez Szczerskiego, 
należy także pawilon polski na EXPO 
2010 w Szanghaju, autorstwa zespołu 
WWAA (Wojciech Kakowski, Marcin 
Mostafa, Natalia Paszkowska).

Neowernakularyzm jest jedną 
z metod poszukiwania drogi powrotu 
do lokalności po doświadczeniach 
modernizmu. Jest reakcją na globali-
zację, a zarazem pozostaje jej częścią, 
ponieważ jest to tendencja światowa, 
zauważalna w sztuce, wzornictwie 
przemysłowym i architekturze nieza-
leżnie od szerokości geograficznej, 
co w terminologii globalistycznej 
określane jest mianem glokaliza-
cji. Od wernakularyzmu z początku 
XX wieku, w wydaniu Stanisława 
Witkiewicza czy Jana Koszczyca Wit-
kiewicza, różni się on jednak zasadni-
czo. Pozbawiony jest bowiem celów 
tamtego okresu. Nie dąży zwłaszcza 
do stworzenia wielkiej syntezy stylu 
narodowego. Andrzej Szczerski cel-
nie zauważa, że „odejście od kontek-
stów narodowych i chęć wpisania 
się w formułę globalnej mody na 
ludowość znalazło charakterystyczny 
wyraz w pojęciach, jakimi opisywano 
nowy fenomen, używając określeń 
»folk« lub »etno«”11. Neowernaku-
laryzm zwraca się w kierunku ludo-
wości i lokalności, traktując je jako 
lekarstwo na homogenizację, mak-
donaldyzację i bezosobowość współ-
czesnej kultury globalnej. Sięga 
do wybranych elementów lokalnej 

10 A. Szczerski, Cztery nowoczesności. Teksty o sztuce i architekturze polskiej 
XX wieku, Kraków 2015.

11 Ibidem, s. 211.
12 Na podstawie: K. Ingarden, Manggha – Galeria Europa – Daleki Wschód, 

w: Galeria Europa – Daleki Wschód, red. A. Oleśkiewicz, Kraków 2015, s. 21–43.
13 Galeria Europa – Daleki Wchód (aneks Muzeum Manggha) w Krakowie (2015); 

autor: Krzysztof Ingarden; współpraca aut.: Jacek Ewý; zespół: Bogdan Blady, 
Jacek Dubiel, Bartosz Haduch, Piotr Hojda, Piotr Urbanowicz, Sebastian Machaj, 
Jakub Wagner, Sylwester Staniucha, Tomasz Żełudziewicz, Sylwia Gowin; 
studenci: Jakub Turbasa, Michał Konarzewski, Marcin Głuchowski.

tradycji, interpretuje jej fragmenty, 
wzory, charakterystyczne rozwiązania 
materiałowe, aby powrócić do źródeł 
tradycyjnych doświadczeń związa-
nych ze zmysłowym odczuwaniem 
materiałów i percepcją form. Równo-
cześnie jednak tworzy nowe warto-
ści za pomocą współczesnego języka 
sztuki.

Galeria Europa – Daleki 
Wschód (aneks Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha 
w Krakowie) – umiejscowiony 
modernizm12

Główny budynek Muzeum Manggha 
w Krakowie, projektu Araty Isoza-
kiego, jest obiektem kompozycyj-
nie skończonym, o wyrafinowanej 
i unikatowej formie dachu, charak-
teryzującej się zestawieniem kilku 
płaszczyzn. Wykorzystują one  
geometrię paraboloidy hiperbolicznej. 
Jakiekolwiek działanie uzupełnia-
jące lub kontynuujące tę kompozycję 
niosłoby niebezpieczeństwo zabu-
rzenia jej niezaprzeczalnej harmonii. 
Nowe inicjatywy projektowe, realizo-
wane w pobliżu głównego budynku, 
powinny zatem – zdaniem autorów13 
– uszanować i wyeksponować jego 
wyjątkowość oraz stworzyć jedynie 
w miarę neutralne architektoniczne 
tło. Dominantą pod względem  
formalnym i funkcjonalnym  
pozostaje więc gmach Muzeum. 
To właśnie jemu podporządko-
wana została skala oraz kompozycja 

8  Galeria Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

nowego obiektu. Jego bryła jest 
maksymalnie odsunięta od przed-
pola Mangghi i usytuowana w taki 
sposób, by nie przesłaniała bryły 
od ulicy Konopnickiej. Wysokość 
została dostosowana do skali sfa-
lowanego dachu Mangghi. W Gale-
rii zaprojektowano odrębną strefę 
wejściową, z własnymi schodami, 
rampą dla niepełnosprawnych i tara-
sem, który może być wykorzystany 

na potrzeby ekspozycji oraz innych 
działań artystycznych, odbywających 
się na zewnątrz. Usytuowanie tarasu 
w tym miejscu powiększa przestrzeń 
publiczną przedpola Mangghi i kreuje 
dodatkowe wnętrze urbanistyczne, 
ograniczone elewacjami obu budyn-
ków. Pod tarasem umieszczony został 
mechaniczny garaż podziemny. Fot. 8

Budynek jest precyzyjnie 
umiejscowiony i dostosowany 
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9  Galeria Europa – Daleki Wschód przy Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej Manggha w Krakowie

kompozycyjnie do obiektów sąsied-
nich. Fot. 9  Linia attyki I piętra 
stanowi kontynuację krawędzi pół-
nocnej ściany Centrum Manggha, 
a wysokość dachu – attyki wyższej 
kondygnacji – znajduje się poniżej 
górnej części świetlików gmachu. 
Elewacje, wykonane z prostych 
płaszczyzn szkła i szarego pia-
skowca, odsyłają do analogicznych 
form małej architektury na przed-
polu Mangghi – ramp i schodów. 
Skośna górna część bryły elewacji 
południowej stanowi nawiązanie do 
znajdujących się tam skosów linii 
balustrad pochylni. Spokojna, pro-
sta i oszczędna w wyrazie architek-
tonicznym forma budynku tworzy 
dyskretne tło dla głównego gmachu, 
a tym samym eksponuje jego charak-
terystyczny wyraz architektoniczny. 

Od strony ulicy Konopnickiej pro-
jektowana linia zabudowy nawią-
zuje do kierunku krawężnika oraz 
chodnika. Stanowi ona początek 
nowego porządku pierzei, która prze-
biega wzdłuż ulicy w kierunku mostu 
Dębnickiego. Od strony północnej 
i wschodniej budynek sąsiaduje ze 
Szkołą Języka Japońskiego, zrealizo-
waną przez Fundację Kyoto – Kraków 
w roku 2004. Wysokość krawędzi 
attyki Szkoły Japońskiej kontynu-
owana jest przez linię gzymsu na 
przylegającym fragmencie elewacji 
projektowanego gmachu Galerii. 
Materiały wykończeniowe elewa-
cji i wnętrza zostały dobrane tak, 
by stworzyć neutralną przestrzeń 
wystawienniczą, stanowiącą mini-
malistyczne tło dla wystaw sztuki 
prezentujących kultury Wschodu 

i Zachodu. Jako główny materiał 
w górnych partiach elewacji wyko-
rzystano włoski piaskowiec Pietra 
Serena, dolne partie wykonano 
zaś z czarnego granitu. Wnętrza 
sal wystawowych to wygodne do 
adaptacji przestrzenie typu white 
cube. Neutralność i syntetyczność 
form architektonicznych skontrasto-
wano z drewnianymi elementami 
wszystkich sprzętów, z którymi widz 
styka się w środku. Są to między 
innymi lada recepcyjna, lada szatni, 
ławy, podstawa pod rzeźbę smoka 
i schody. Dzięki temu zabiegowi 
obiekt może być odbierany przez 
zmysł dotyku jako ciepły i przyjazny. 

Projekt Galerii, ze względu na 
swoje cechy kompozycyjne – geo-
metryzację płaszczyzn, prostą, 
syntetyczną formę i płaskie dachy, 
kontynuuje nurt architektury moder-
nistycznej. Jest także bliski minima-
lizmowi: świadczy o tym oszczędny 
detal oraz ograniczenie środków 
wyrazu, takich jak kolor i materiał. 
Kierunek ten zdefiniować można jako 
modernizm umiejscowiony. Charak-
teryzuje go operowanie uproszczoną 
formą modernistyczną i odejście od 
kompozycji zwartej, cechującej na 
przykład klasycyzujący nurt moder-
nizmu, w stronę uwzględniającą 
lokalność i materialność. Jest to 
architektura zdyscyplinowana for-
malnie, powściągliwa w wyrazie, 
choć nie zawsze wolna od nuty eks-
presjonizmu, wyrażonego poprzez 
swobodę i dynamikę kompozycyjną. 
Architektura ta szuka lokalności 
poprzez nawiązanie do skali sąsiedz-
twa, a także wyzyskanie charakteru 
i tradycji miejsca. Jej ważną cechą 
jest też „materialność” – szczególne 

14 Organizatorzy konkursu: Polskie Koleje Państwowe SA przy współudziale 
Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Warszawski, 2015–2016.

15 Muzeum Kolejnictwa (Stacja Muzeum) w Warszawie; konkurs SARP (2016); 
autorzy: Krzysztof Ingarden, Jacek Ewý; zespół: Piotr Urbanowicz, Pedro Santos, 
Barbara Seweryn; studenci: Amy Aquilina, Rocío Fernandes Soler.

traktowanie materiałów wykoń-
czeniowych, skierowane na odbiór 
poprzez zmysł dotyku.

Muzeum Kolejnictwa (Stacja 
Muzeum) przy ulicy Potrzebnej 
w Warszawie (konkurs 2016)14 – 
umiejscowiony modernizm

Projekt Muzeum Kolejnictwa 
i Muzeum Techniki w Warszawie jest 
jedynym przedstawionym w niniej-
szym artykule niezrealizowanym 
projektem koncepcyjnym. Jednak 
ze względu na swoje przesłanie 
wydaje mi się propozycją na tyle 
istotną, by zaprezentować ją jako 
przykład architektury realizującej 
postulat współczesnego modernizmu 
zlokalizowanego, dostosowanego 
do specyfiki miejsca – jego historii 
i morfologii. W projekcie tym auto-
rzy15 uwzględnili bowiem oś urbani-
styczną w skali miejskiego centrum 
Warszawy – cały ciąg pieszo-rowerowy  
prowadzący od centrum miasta, 
wzdłuż torów, aż do Muzeum, a także 
wielki park, rozłożony między budyn-
kami Stacji. W parku zaaranżowano 
ponadto część ekspozycji, tak aby zie-
leń wchodziła na dachy, dzięki czemu 
wystawę techniki i kolejnictwa można 
byłoby oglądać z różnych poziomów. 
Była to projektowa wartość dodana 
dla Muzeum i miasta. Fot. 10

Głównym celem projektu było 
stworzenie nowoczesnego zespołu 
muzealnego, a także nowego miejsca 
wypoczynku i rekreacji, połączonego 
z centrum kulturalno-naukowym, 
związanym tematycznie z tech-
niką i transportem. Cel poboczny 
to powstanie przestrzeni publicznej 
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11  Stacja Muzeum – Muzeum Kolejnictwa i Muzeum Techniki, projekt konkursowy

10  Stacja Muzeum – Muzeum Kolejnictwa i Muzeum Techniki, projekt konkursowy

otwartej na miasto i użytkowników 
– zarówno zewnętrznych, odwie-
dzających kompleks muzealny, jak 
i wewnętrznych – mieszkańców 
pobliskich dzielnic. Dzięki połącze-
niom komunikacyjnym – pieszym, 
rowerowym, kołowym i kolejo-
wym – założenie to dawało szansę 
wykreowania atrakcyjnego centrum 
parkowo-muzealnego. Zakładało 
stworzenie czytelnej i wyraźnie 
zdefiniowanej przestrzeni, wpisa-
nej w otoczenie zielonego ogrodu, 
nawiązującego do przeszłości miej-
sca i uwzględniającego istniejący 
kontekst obiektów historycznych, 
a także zastany dawny układ torowi-
ska, tak zwanego „wianka”. Intencją 
projektową było wykreowanie kom-
pozycji urbanistycznej kontynuują-
cej czytelną przestrzennie historię 
miejsca. Uporządkowane bryły two-
rzyły – wykorzystując geometrię toru 
„wianka” – wewnętrzny układ parku, 
a zarazem otwierały się widokowo 
na sylwetę centrum Warszawy, pod-
kreślając unikalny charakter zespołu 
parkowo-muzealnego. Fot. 11  

Projektowane założenie, niezależ-
nie od najistotniejszego, czyli funk-
cjonalnego znaczenia dla miasta, 
miało – w skali lokalnej – również 
znaczenie strategiczne, związane 
z rozwojem urbanistyki rejonu  
Odolan, przyszłej X dzielnicy.  
Proponowało bowiem nowy punkt 
odniesienia do inwestycji w tym 
rejonie, a jednocześnie samo podpo-
rządkowywało się dawnemu i współ-
czesnemu kontekstowi – począwszy 
od przebiegu torowisk, poprzez 
uwzględnienie istniejącego układu 
zieleni i budynków historycznych, 
na otwarciu na panoramę Warszawy 
skończywszy.

W projekcie tym budynki  
włączono w przestrzeń parkową 
poprzez zastosowanie zielonych 
dachów o niewielkich nachyleniach.  
Dzięki temu rozwiązaniu miały być 

one dostępne dla pieszych. Ich kom-
pozycja pozwalała na przejście przez 
dachy kolejnych obiektów, usytuowa-
nych wokół centralnej przestrzeni 
parku z widoczną wystawą historycz-
nych składów pociągów. Podnosiło 
to atrakcyjność samej ekspozycji, 
jak również otwierało zwiedzającym 
widok na panoramę Warszawy.  
Rozmieszczone w ten sposób 
budynki oraz ich spacerowe dachy 
samoistnie tworzyły wspólną z par-
kiem przestrzeń – ogród techniki 
i sztuki – miejsce spacerów i odpo-
czynku dla wszystkich odwiedza-
jących. Taka kompozycja zielonych 
powierzchni mogła pełnić funkcje 
amfiteatru, placu zabaw czy prze-
strzeni wystawienniczej. Projekt był 
próbą stworzenia symbiozy pomię-
dzy minimalistycznymi bryłami 
budynków a łagodnie ukształtowa-
nym założeniem ogrodowym, zain-
spirowanym naturalnymi walorami 
stanu istniejącego. Na zewnątrz 
pierścienia zabudowy zaprojekto-
wano kolejkę, jeżdżącą wokół parku 
i zatrzymującą się przy przystankach 
zlokalizowanych w pobliżu wejść 
do muzeów.
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