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W poniedziałek, 20 czerwca 2022 roku odbyło się trzecie spotkanie – w formie 

webinarium, w ramach nowego cyklu - DostępnośćLAB. Spotkanie tym razem 

obejmowało zagadnienie dostępnej partycypacji społecznej w projektach 

transportowych finansowanych z funduszy UE. Celem spotkań w tym Cyklu jest 

stworzenie forum wymiany wiedzy pod kątem opisywania, planowania i wdrażania 

dostępności w projektach dofinansowywanych z funduszy UE.  

Spotkanie rozpoczęło się od powitania Pana Pawła Engela, Zastępcy Dyrektora 

Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w CUPT. Następnie głos 

zabrał Pan Konrad Galiński ze Spółdzielni Socjalnej FADO - prowadzący spotkanie. 

Przedstawił zebranych prelegentów, dyskutantów i pokrótce program spotkania. 

Wskazał na praktyczny wymiar spotkania z nowego cyklu, wspomniał również, że 

będziemy posługiwać się mnogimi przykładami z życia, a nawet uczestniczyć w 

warsztacie. 

Pierwszym prelegentem była Pani Ewa Paderewska z Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych. Ekspertka zaprezentowała efekty pilotażu Komisji Europejskiej, 

dotyczącego partycypacji społecznej. W wyniku prowadzonego naboru, spośród 

zgłoszonych 18 aplikacji, wybranych do udziału w pilotażu zostało 5 instytucji z 

różnych krajów, w tym między innymi Centrum Unijnych Projektów Transportowych z 

Polski. Ze względu na swoją długość i charakter oraz ingerencję w przestrzeń, 

projekty infrastruktury transportowej często powodują konflikty między inwestorem a 

lokalnymi społecznościami. Konflikty mogą wydłużyć czas realizacji projektu i 

zwiększyć jego koszty. Terminowe i dobrze realizowane procesy partycypacji 

społecznej mogą pomóc uniknąć takich konfliktów. Zaangażowanie społeczeństwa i 



 

 

innych interesariuszy już na wczesnych etapach procesu inwestycyjnego pozwala na 

nawiązanie relacji między nimi, a inwestorem oraz wspólne działania uwzględniające 

ich potrzeby i obawy, co może pomóc złagodzić lub nawet uniknąć konfliktów. 

Produktami projektu były: badania ankietowe wśród społeczeństwa i inwestorów, 

panel ekspercki, przewodnik dot. zwiększenia partycypacji społecznej w projektach 

transportowych, promocja projektu podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i 

Miast, konferencja podsumowująca efekty projektu oraz komunikacja za 

pośrednictwem mediów społecznościowych, strony CUPT, biuletynu, informacji 

prasowej oraz infografik. Wszystkie te sposoby przyczyniły się do promocji 

Wytycznych dla inwestorów i beneficjentów Polityki Spójności w zakresie partycypacji 

społecznej. 

Następnie odbyło się wystąpienie Pani Ewy Raczyńskiej-Buławy z Łódzkiej Kolei 

Aglomeracyjnej. Ekspertka przybliżyła zebranym gościom zagadnienie partycypacji 

społecznej i to, jak ona funkcjonuje w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Już w polityce 

dostępności ŁKA pojawił się rozdział dotyczący współpracy z organizacjami 

pozarządowymi, w którym pojawił się zapis o tym, że głos organizacji pozarządowych 

umożliwia lepsze poznanie potrzeb pasażerów o szczególnych potrzebach i lepsze 

dopasowanie usług do ich potrzeb. W praktyce partycypacja w ŁKA pojawia się na 

przykład na pouczeniach okresowych dla pracowników ŁKA, na których pojawiają się  

również osoby z niepełnosprawnościami. Dzielą się swoimi doświadczeniami, a 

pracownicy spółki mogą wziąć udział w symulacjach niepełnosprawności, które bez 

wątpienia poszerzają horyzonty. Partycypacja przekłada się na lepszy wizerunek 

firmy, ale również wzajemne zrozumienie wśród pasażerów i pracowników ŁKA. 

Spółka została w 2022 roku nagrodzona za swoją działalność – otrzymała certyfikat 

za bycie innowacyjnym odkryciem roku 2022 w międzynarodowym projekcie Zero 

Project Award. 

Kolejna prelegentka, Pani dr Marta Kołodziejska z Katedry Socjologii Cyfrowej na 

Uniwersytecie Warszawskim zajęła się tematem partycypacji z perspektywy 

uczestnika i organizatora – na przykładzie platformy online do planowania 

konsultacji. Platforma jest dostępna pod adresem https://wdialogu.pl/. Projekt, pilotaż 

i wdrożenie platformy do konsultacji społecznych zaczęły się w 2016 roku i trwają do 

https://wdialogu.pl/


 

 

dzisiaj. Ekspertka zaczęła od przywołania zasad dobrych konsultacji, jakimi są: 

adekwatność (dla osób, których zagadnienie dotyczy), czytelne, konkretne zasady, 

realistyczne cele, dobre planowanie (odpowiedni czas) i inkluzywność oraz rzetelna 

informacja zwrotna. Następnie prelegentka przeszła do omówienia po kolei 

poszczególnych zasad. 

Po przerwie głos zabrał Pan dr Marcin Wołek z Uniwersytetu Gdańskiego, który zajął 

się tematem partycypacji społecznej w kontekście planowania zrównoważonej 

mobilności miejskiej. Ekspert skupił się na omówieniu między innymi procesu 

planowania zrównoważonej mobilności miejskiej, ram formalnych dla procesów 

partycypacyjnych oraz pojawiających się w związku z tym wyzwań. Bardzo ważna w 

procesie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej jest identyfikacja 

istniejących struktur i procesów konsultacyjnych oraz właściwe zaprojektowanie 

struktur organizacyjno-zarządczych. Ponadto w procesie partycypacji nieodłączna 

jest ścisła współpraca z gestorami infrastruktury kolejowej (w Gdyni, czyli mieście, 

którego używał jako przykład Ekspert, jest to PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o., 

PKM S.A., czy PKP PLK S.A.). Poza tym nie można zapomnieć o zadbaniu o 

reprezentatywność grup o mniejszym dostępie do technologii cyfrowej – o osobach z 

niepełnosprawnościami, ale również seniorach, osobach wykluczonych cyfrowo. 

Ciągle pojawiają się również nowe wyzwania dla procesów konsultacyjnych – w 

ostatnim czasie była to pandemia COVID-19 oraz uchodźcy napływający do Polski w 

związku z wojną w Ukrainie - które to wygenerowały nowe, wcześniej nieznane 

problemy do rozwiązania. Warto zaznaczyć, że istnieje ryzyko „przeformalizowania” 

procesów konsultacyjnych i należy się tego wystrzegać. 

Na koniec Pan Bartosz Stępień przeprowadził z zebranymi uczestnikami spotkania 

krótkie ćwiczenie warsztatowe – pokazując fotografie, mapy, odpowiednie materiały 

pisemne – dotyczące konkretnych przykładów projektów realizowanych w różnych 

miejscowościach - prosił o wskazanie, co jest w nich poprawne, a co nie, co można 

zmienić i poprawić. Publiczność włączyła się do komentowania na czacie oraz 

głosowo, odpowiadając na pytania stawiane przez Eksperta, a także zadając swoje, 

rozwiewając pojawiające się na bieżąco wątpliwości. 



 

 

W spotkaniu udział wzięło ponad 70 osób, w tym głównie przedstawiciele 

beneficjentów funduszy UE i CUPT. Webinar zakończył się podsumowaniem 

prowadzącego, Pana Konrada Galińskiego ze Spółdzielni Socjalnej FADO. Pan 

Konrad podsumował krótko spotkanie i podziękował wszystkim zebranym gościom, 

prelegentom, osobom tworzącym napisy na żywo oraz zaprosił na kolejne spotkania 

z cyklu Dostępność LAB. Spotkania odbywają się co dwa miesiące, ale kolejne z nich 

odbędzie się po przerwie wakacyjnej. 


