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STANOWISKO
Forum Kultury Przestrzeni

i Rady Kultury Przestrzeni przy Prezydencie Miasta Lublin
na „Seminarium lubelskie: Samorządna Rzeczpospolita

– demokracja, partycypacja, współrządzenie”

Szanowni Państwo,

z wielkim zainteresowaniem i satysfakcją przyjmujemy inicjatywę organizacji  „Seminarium
lubelskiego: Samorządna Rzeczpospolita – demokracja, partycypacja, współrządzenie”, gdyż
środowisko Forum i Rady Kultury Przestrzeni zajmuje się tematem partycypacji  społecznej
w Lublinie już od 10 lat. Mamy nadzieję, że to odważne i zdecydowane opowiedzenie się po
stronie wysokich standardów lokalnej demokracji przyniesie szybko oczekiwane owoce nie
tylko w Lublinie ale również w innych polskich miastach.

Z perspektywy naszych wieloletnich doświadczeń nie możemy jednak przemilczeć faktu, że
wdrażanie  partycypacyjnego  zarządzania  miastem  przebiega  w  Lublinie  bardzo  opieszale
i  raczej  na  poziomie  deklaracji  niż  rezultatów,  szczególnie  jeśli  chodzi  o  spełnianie
podstawowych warunków partycypacji społecznej w regularnych działaniach Urzędu Miasta.

Dowodem  tego  są  bieżące  konsultacje  przebudowy  Alei  Racławickich  i  przyległych  ulic
w  centrum  miasta.  Przedmiotem  konsultacji  są  dane  zebrane  w  45  plikach,  z  którymi
mieszkaniec  może  zapoznać  się  jedynie  w  drodze  osobistej  wizyty  w  Wydziale  Ochrony
Środowiska.  Nie  zostały  one  udostępnione  na  stronie  Urzędu  Miasta.  Nie  zostało  też
zorganizowane żadne otwarte  spotkanie  umożliwiające wyjaśnienie  lublinianom, na czym
będą  polegały  przygotowywane  zmiany.  Tymczasem chodzi  na  przykład  o  wycinkę  60  %
drzew  czy  ustawianie  ekranów  akustycznych.  Media  informują  o  trwaniu  „dyskusji”,  ale
dezorientacja i niedoinformowanie obywateli świadczą raczej o pogłębiającym się chaosie.
Obawiamy się, że mieszkańcy nie zdołają zaopiniować planów przebudowy centrum Lublina,
która  zmieni  je  nie  do  poznania,  powodując  później  poczucie  niepowetowanej  straty.
Załączamy pismo, które wystosowaliśmy w tej sprawie jako przykład z życia wzięty. Z historią
wątku od przebudowy Alei  Racławickich 2012 można zapoznać się na naszej stronie pod
adresem: http://ulublin.eu/projekty/interwencje/aleje-raclawickie-przebudowa/
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Wdrażanie partycypacyjnego zarządzania miastem sugerowałoby, że społeczne konsultacje
każdej  kolejnej  inwestycji  będą  organizowane  coraz  lepiej,  bo  procedury  są  stale
doskonalone z korzyścią dla urzędników, mieszkańców i końcowych efektów. Niestety, tak
nie  jest.  Co  prawda,  możemy odnotować  wiele  przykładów  udanego  dialogu  z  Urzędem
Miasta takich jak starania o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, Strategia Rozwoju Lublina
2020 czy Rok Jana Gehla. Dotyczą one jednak dokumentów programowych i działań na małą
skalę lub bez trwałych efektów. Tymczasem właściwie wszystkie ostatnie przedsięwzięcia
Urzędu  Miasta  związane  ze  zmianami  w  strategicznych  punktach  miasta  –  projekty
Podzamcza,  Placu  Litewskiego,  Błoni,  rewitalizacji  Bystrzycy,  Programu  Rewitalizacji  czy
Ronda  Lubelskiego  Lipca  –  naznaczone  są  poważnymi  uchybieniami  reguł  partycypacji.
Jeszcze  w  2012  podsumowaliśmy  te  doświadczenia  diagnozą  i  rekomendacjami,  ale  nie
doprowadziły one do żadnych decyzji:
http://ulublin.eu/projekty/ogolnomiejskie/zespol-ds-partycypacji/

Naszym zdaniem prace nad stworzeniem „centrum kompetencji” w dziedzinie partycypacji
powinny rozpocząć  się  od  zadbania  o  podstawową „higienę”  społecznego  dialogu,  który
kończy się wspólnym sukcesem a nie jedynie słowami lub wręcz poczuciem dezorientacji
i zawodu. Jesteśmy gotowi podzielić się naszym doświadczeniami na tym polu.

Traktujemy  partycypację  bardzo  pragmatycznie.  Uważamy,  że  główną  korzyścią  z  niej
płynącą  jest  dostęp  do  wiedzy  zwanej  w  biznesie  „user  experience”,  doświadczenie
użytkowników.  Modne ostatnio rozważania  nad tym,  „czyje”  jest  miasto albo czy urząd
„słucha” mieszkańców – to sprawy wtórne. Komercyjne firmy dobrze wiedzą, że testowanie
produktu przez wykwalifikowanych użytkowników pozwala na usunięcie jego wad na etapie
prototypu zanim trafi na rynek. To się opłaca. Dlatego stworzyliśmy Forum i Radę Kultury
Przestrzeni  jako  grupę  wykwalifikowanych  użytkowników  przestrzeni,  aby  w  drodze
konsultacji społecznych udoskonalać miejskie projekty przestrzenne przed przystąpieniem do
ich  realizacji.  Oczywiście,  doświadczenie  użytkowników  jest  kluczowe  również  odnośnie
samych procedur partycypacyjnych.

Biznesowe mechanizmy nie działają jednak w demokracji  lokalnej.  Mieszkańcy są niejako
skazani na „produkty” samorządów, a wszelka krytyka – konieczna przecież do usuwania wad
tych  produktów  –  traktowana  jest  osobiście,  politycznie  lub  jako  bariera  w  realizacji
procedur. Dlatego też samorządy nie posiadają działów rozwoju ani doskonalenia jakości.
Sukces  polskich  samorządów  jest  paradoksalnie  zbyt  mało  związany  z  doświadczeniem
obywateli jako końcowych użytkowników, by liczyć na samoistne pojawienie się w urzędach
kontroli  jakości  czy  rozwoju pomysłów racjonalizatorskich jak w firmach.  Możliwe jest  to
jedynie na drodze świadomych decyzji wynikających z empatii, wiedzy o dynamice potrzeb
mieszkańców i  potrzebie  ich moderacji  dla  wspólnego dobra  oraz  z  pragmatycznej  chęci
zmiany obecnego stanu rzeczy.  Prawie trzy  dekady po wyborach 4  czerwca 1989 stoimy
przed kolejnym wyzwaniem.

Szukamy partnerów, aby rozmawiać o partycypacji na tym poziomie. Dlatego postanowiliśmy
podzielić się z Państwem naszymi refleksjami.

Z nadzieją, że będą przydatne – 

Jan Kamiński
przewodniczący Rady Kultury Przestrzeni

przy Prezydencie Miasta Lublin

Marcin Skrzypek
koordynator Forum Kultury Przestrzeni 
w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”


