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Rola instytucji rządowych, samorządowych  

i naukowych w zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwoju 

dr Halina Siemko-Tomaszewska, luty 2018 

Nigdy w przeszłości świat nie był tak przygotowany jak jest obecnie do 
radzenia sobie z występującymi problemami. Czy wykorzystamy te 
możliwości do właściwych problemów we właściwy sposób, zależy od 
naszego wyboru, ale wybór ten musi być dokonany wkrótce, ponieważ 
szanse przepadną wraz z upływem czasu.1  

 
I. WPROWADZENIE 

Niniejsze opracowanie, jako studium przypadku, przedstawia rolę instytucji rządowych, 

samorządowych i naukowych w procesie przestrzennego zagospodarowania m.st. 

Warszawy. Chodzi o planowaną zabudowę niewielkiej działki (3770 m2), przekazanej 

w przeszłości Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w celach dydaktycznych, a 

ostatnio sprzedanej deweloperowi z przeznaczeniem pod zabudowę. Jest to działka  

(nr 14/5), która graniczy bezpośrednio z „Parkiem SGGW” (Zespół Przyrodniczo-

Krajobrazowy – A3 ZP) i z nowym osiedlem „Bruna 9” (14/3), co ilustruje poniższa 

mapa. 

 

Źródło: Serwis mapowy: http://www.mapa.um.warszawa.pl  

                                                           
1 Ackoff, R. L., 1974, The revolution we are in, in Redesign The Future: A System Approach to 

Social Problem, John Wiley & Sons, New York  

http://www.mapa.um.warszawa.pl/
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6 lutego 2018 r.,  obecny właściciel działki wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na 

budowę nr AM.AB.6740.21.2018.DKA2. Poniższa tabela zawiera dane dotyczące 

wniosku: 

Data 
wpływu 
 

Inwestor Nazwa zamierzenia Stan prawny Data 
wydania 
decyzji 

2018-02-06 Europower 
Centrum 
Sp. z o.o. 

Budynek mieszkalny 
wielorodzinny z garażem 
podziemnym 
dwukondygnacyjnym i 
urządzeniami technicznymi oraz 
rozbiórka istniejącego 
budynku biurowo-usługowego. 

W trakcie 
rozpatrywania 

 

 

Oto projekt zabudowy działki 14/5 (niebieski budynek) 

 

                                                           
2 
http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/wyniki/?document_type=rwd&rwd_document_type=Dowolny&request_numb

er=AM.AB.6740.21.2018.DKA&decision_number=&date_min=2018-02-

06&date_max=&decision_date_min=&decision_date_max=&region=0&city=&street=&house_nr=&premice_nr

=&ew_parcel=&ew_sheet=&ew_organ=&ew_unit=&invest=0&invest_purpose=0&organ_region=0&org=all 

http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/wyniki/?document_type=rwd&rwd_document_type=Dowolny&request_number=AM.AB.6740.21.2018.DKA&decision_number=&date_min=2018-02-06&date_max=&decision_date_min=&decision_date_max=&region=0&city=&street=&house_nr=&premice_nr=&ew_parcel=&ew_sheet=&ew_organ=&ew_unit=&invest=0&invest_purpose=0&organ_region=0&org=all
http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/wyniki/?document_type=rwd&rwd_document_type=Dowolny&request_number=AM.AB.6740.21.2018.DKA&decision_number=&date_min=2018-02-06&date_max=&decision_date_min=&decision_date_max=&region=0&city=&street=&house_nr=&premice_nr=&ew_parcel=&ew_sheet=&ew_organ=&ew_unit=&invest=0&invest_purpose=0&organ_region=0&org=all
http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/wyniki/?document_type=rwd&rwd_document_type=Dowolny&request_number=AM.AB.6740.21.2018.DKA&decision_number=&date_min=2018-02-06&date_max=&decision_date_min=&decision_date_max=&region=0&city=&street=&house_nr=&premice_nr=&ew_parcel=&ew_sheet=&ew_organ=&ew_unit=&invest=0&invest_purpose=0&organ_region=0&org=all
http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/wyniki/?document_type=rwd&rwd_document_type=Dowolny&request_number=AM.AB.6740.21.2018.DKA&decision_number=&date_min=2018-02-06&date_max=&decision_date_min=&decision_date_max=&region=0&city=&street=&house_nr=&premice_nr=&ew_parcel=&ew_sheet=&ew_organ=&ew_unit=&invest=0&invest_purpose=0&organ_region=0&org=all
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II. DZIAŁKA 14/5 I JEJ NAJBLIŻSZE OTOCZENIE 

Działka 14/5, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego (dalej MPZP) 

dla rejonu Starego Mokotowa,  jest częścią obszaru  A1 MW/U. Obszar ten należy do 

terenu wyznaczonego ulicami Rakowiecką, Bruna i Al. Niepodległości.   

• Jest to wąska działka (szerokość około 32 m, w tym droga wewnętrzna), położona 

w ostrej granicy z „Parkiem SGGW” (A3/ZP), uznanym jako Zespół Przyrodniczo-

Krajobrazowy. Konary wielu drzew należących do parku, znajdują się nad działką 

budowlaną a system korzenny pod tą działką.  

• W odległości 2,5 metra od działki 14/5, powstało osiedle „Bruna 9” (działka 14/3). 

Jest to także działka należąca w przeszłości do SGGW. Kupujący mieszkania w 

tym budynku, nie byli informowani o planowanej zabudowie działki 14/5 i ufali, że 

kierownictwo SGGW oraz osoby tworzące MPZP i wydający decyzje budowlane 

mają wiedzę dotyczącą zasad zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju oraz 

w podejmowaniu decyzji kierują się mądrością (umiejętnością przewidywania 

konsekwencji swoich decyzji), nie tylko wiedzą dotyczącą obowiązujących 

procedur.  

Niestety, działania zgodnie z tymi procedurami, często mają na uwadze głównie 

względy finansowe, niszcząc kapitał przyrodniczy i społeczny. Konsekwentnie 

kurczą się zasoby przyrodnicze, rośnie smog atmosferyczny  

i powstają konflikty społeczne powodowane brakiem zaufania.  

• Wjazd do planowanego osiedla znajduje się od strony ulicy Bruna, gdzie w bliskim 

sąsiedztwie znajduje się Szkoła Podstawowa nr 70. Po północnej i zachodniej 

stronie ul. Bruna znajduje się 17 wielopiętrowych budynków wielorodzinnych bez 

podziemnych garaży. Naprzeciwko szkoły stoi budynek w którym ulokowane są 

dwa sklepy spożywcze obstawione samochodami. Na rogu ul. Bruna i Al. 

Niepodległości znajduje się popularny pub „Zielona Gęś”. Przy wjeździe w  

ul. Bruna (od strony Al. Niepodległości), jest  przystanek Metra Pole Mokotowskie. 

Ludzie zostawiają tutaj swoje samochody i udają się w dalszą  podróż metrem – 

jest to więc także teren  „Parkuj i jedź”. W bliskiej odległości od ul. Bruna położony 

jest park Pole Mokotowskie, gdzie organizowane są różnego rodzaju imprezy 

masowe, bez zapewnienia wystarczającej liczby miejsc parkingowych dla gości 

tych imprez.  

Dookoła szkolnego boiska sportowego, gdzie dzieci dla zdrowia uprawiają sport, 

zaparkowane są samochody, często ustawione tyłem do boiska. Największy z tych 

parkingów (na dziesiątki samochodów), znajduje się w bezpośredniej granicy z 

boiskiem, czyli ulokowany jest niezgodnie z przepisami.  

Niestety, na kontrolę ze strony Straży Miejskiej nie można liczyć. Konsekwentnie 

ulica Bruna jest wypełniona nielegalnie zaparkowanymi samochodami, które 

powodują zakłócenie ruchu (niedrożność) oraz przyczyniają się do tworzenia 

smogu atmosferycznego, za co obecnie Polsce grożą wysokie kary finansowe. 

Jak się okazuje, MPZP dla rejonu Starego Mokotowa, pozwala na zabudowę 

działki 14/5, wyznaczając dla niej parametry takie same jak dla działek w 

obszarze A1 MW/U, nie graniczących z „Parkiem SGGW”.  
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Oto warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego (w tym działki 14/5) zawarte w MPZP: 

• Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 30% 

• Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 2,0 

• Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 60% 

• Maksymalna wysokość zabudowy – 60 % 

• Maksymalna wysokość zabudowy – 40 m 

• Ustala się ochronę zieleni wysokiej 

• Nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu 

• Dopuszcza się wymianę zabudowy a także lokalizację nowej zabudowy. 

Jest sprawą oczywistą, że zabudowa działki 14/5, zgodnie z tymi parametrami, 

przyczyni się do zniszczenia wielu drzew w parku (przycięte konary i korzenie drzew 

oraz zaburzenie gospodarki wodnej – planowany dwupoziomowy podziemny garaż).  

Poniższy rysunek przedstawia odległości planowanych budynków na działce 14/5 od 

„Parku SGGW” i od budynku wspólnoty „Bruna 9”.  

 

Źródło: Kruszewski Architekci sp. z o.o.   

Czy planowana zabudowa działki 14/5 nie zniszczy drzew rosnących blisko 

granicy z działką 14/5? 
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Podobny przypadek ilustruje prezentacja dr Haliny Siemko-Tomaszewskiej 

przedstawiona Komisji Ochrony Środowiska (przy Radzie Miasta st. Warszawy)3. Treść 

prezentacji dotyczy zabudowy, która była przeprowadzona także zgodnie z 

obowiązującymi procedurami. Jest to teren należący do spółki m.st. Warszawy,  

Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Ogrodniczych (obecnie Miejskie Przedsiębiorstwa 

Realizacji Inwestycji). Zniszczeniu uległo tam wiele drzew (bez ich wycinania), zaś 

MPRO zajmowało się opieką terenów zielonych. Należy także dodać, że przypadek 

ten dotyczy działki położonej w granicach Mokotowskiego klina napowietrzającego.  

Podstawowe pytania: 

1. Czy wyznaczenie takich samych parametrów dla całego obszaru A1 MW/U, w 

MPZP rejonu Starego Mokotowa (łącznie z  działką 14/5), nie jest błędem tego 

planu?  

2. Czy tak uchwalony MPZP może być podstawą wydania decyzji budowlanej na 

działce 14/5?  

3. Czy Dyrekcja SGGW, sprzedając tę działkę deweloperowi, miała na uwadze 

zrównoważony rozwój, czy tylko zyski  finansowy?  

 

III. ANALIZA ŚRODOWISKA W KTÓRYM PROBLEM WYSTĘPUJE  

Planowane zagospodarowanie obszaru A1 MW/U wskazuje, że istnieje problem i że 

jest to problem złożony, gdzie brakuje prostej zależności między przyczyną i skutkiem. 

Jest to problem natury społecznej, dotyczący procesu podejmowania decyzji. W takiej 

sytuacji, bazując na licznych publikacjach profesora Petera Checklanda4, autora „Soft 

Systems Methodology”,  należy przeanalizować środowisko w którym problem 

występuje i tam poczynić zmiany. Pozwoli to na ochronę terenu „Parku SGGW” oraz 

na wstrzymanie tego typu praktyk w przyszłości. 

Nie można udawać, że problemu nie ma. Nie można też udawać, że praktykowane 

procedury dotyczące procesu zagospodarowania tej działki są zgodne z zapisami w 

Konstytucji RP, z Europejską Karta Samorządu Lokalnego czy obowiązującymi 

strategiami, np. Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Nie można też 

problemu usprawiedliwiać. „ Do 99% niepowodzeń przyczyniają się  ludzie, którzy mają 

zwyczaj tworzenia usprawiedliwień”. [George Washington] 

Niestety, procesy podejmowania decyzji oparte są stale na myśleniu 

fragmentarycznym („wszystkie operacje udane, ale pacjent umiera” oraz „winny kto 

inny”). Jest to myślenie  typowe dla systemów biurokratycznych zeszłego stulecia. 

Natomiast zrównoważony rozwój można osiągnąć tylko wtedy gdy staramy się 

zrozumieć i działać używając myślenia systemowego.  

                                                           

3  http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/komisje/komisja_ochrony_srodowiska/20141027_KOS_z

al_prezentacja.pdf 

http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000fc390/uyhejfriceltvzqyfzjwyckknncdfpsx/protokol_ochr_27_11_2014_.

pdf 
4 http://www.lancaster.ac.uk/lums/people/peter-checkland  

http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/komisje/komisja_ochrony_srodowiska/20141027_KOS_zal_prezentacja.pdf
http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/radamiasta/komisje/komisja_ochrony_srodowiska/20141027_KOS_zal_prezentacja.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000fc390/uyhejfriceltvzqyfzjwyckknncdfpsx/protokol_ochr_27_11_2014_.pdf
http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/000fc390/uyhejfriceltvzqyfzjwyckknncdfpsx/protokol_ochr_27_11_2014_.pdf
http://www.lancaster.ac.uk/lums/people/peter-checkland


 

6 
 

W Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest mowa o potrzebie dokonania 

zmian w szkolnictwie wyższym oraz że nauczanie powinno być m.in. dopasowane do 

potrzeb rynku pracy i odpowiadać na zmieniające się warunki gospodarcze kraju. 

Otóż edukacją dotyczącą ochrony środowiska oraz przygotowaniem kadry 

specjalizującej się w temacie środowiska przyrodniczego (w tym pracowników 

instytucji rządowych i samorządowych), zajmuje się SZKOŁA GŁOWNA 

GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO. 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to jedna z 
największych i najbardziej prestiżowych uczelni w kraju. Prowadzi 
działalność badawczą i dydaktyczną, a także prace wdrażające badania 
naukowe do gospodarki. Na uniwersytecie przyrodniczym, jakim jest 
SGGW, królują przede wszystkim nauki przyrodnicze, wsparte naukami 
technicznymi, ekonomicznymi i humanistycznymi. 
… 

Od lat Uczelnia zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół wyższych w 
kraju i za granicą, a w ocenie studentów zyskała miano „Uczelni Przyjaznej 
Studentom”. W 2010 i  2011 roku SGGW zajęła I miejsca w konkursach 
zorganizowanych przez Akademickie Centrum Informacyjne na 
„Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce” Natomiast w 
2012, 2013, 2014 i 2015 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie otrzymała tytuł „Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w 
Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”.5 

W 2017 r. została wypracowana „Strategia Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie do 2020 roku” . 

Misja i wartości SGGW:  

… Hołdując tradycji, nasza Uczelnia prowadzi badania naukowe zarówno w 
szeroko rozumianym zakresie nauk przyrodniczych, ale również w 
naukach społecznych, humanistycznych i technicznych. 
 
MISJĄ Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jest służenie 
rozwojowi gospodarczemu i intelektualnemu polskiego społeczeństwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, gospodarki 
żywnościowej i szeroko rozumianego środowiska naturalnego. 
Stawiamy sobie za cel prowadzenie na najwyższym poziomie badań 
naukowych i kształcenia oraz działalności wdrożeniowej. 
Podstawą tożsamości i sukcesów naszej Uczelni są wartości takie jak: 
profesjonalizm, dbałość o jakość, pracowitość oraz innowacyjność.6 

Jak wynika z treści tej strategii, 

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego jest nowoczesnym 
uniwersytetem przyrodniczym, sięgającym swoimi korzeniami do 
powołanego w 1816 r. Instytutu Agronomicznego w Marymoncie. Instytut 
ten powołany z inicjatywy wybitnych polityków i działaczy gospodarczych  
m. in. Stanisława Staszica który w swoich założeniach prowadził nie tylko 

                                                           
5 Historia uczelni, http://www.media.sggw.pl/pl/press/teczka-prasowa/historia-uczelni 
6 Strategia SGGW do roku 2020 
http://www.sggw.pl/image/data/SGGW/teksty_pdf/Strategia_SGGW_do_2020.pdf 

http://www.sggw.pl/
http://www.sggw.pl/nauka
http://www.sggw.pl/dydaktyka_
http://www.media.sggw.pl/pl/press/teczka-prasowa/historia-uczelni
http://www.sggw.pl/image/data/SGGW/teksty_pdf/Strategia_SGGW_do_2020.pdf
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kształcenie i badania, ale również upowszechniał wiedzę w praktyce 
społeczno-gospodarczej.  

Działki 14/3 i 14/5 z obszaru A1 MW/U, należały do Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego. Zostały sprzedane deweloperom pod zabudowę. Należy więc 

odpowiedzieć na pytanie:  

• Jaka jest rola Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (uniwersytetu 

przyrodniczego) w rozwoju zrównoważonym i odpowiedzialnym?  

• Czy tego typu praktyki mogą być stosowane przez uniwersytet przyrodniczy?  

• Czy nie występuje rozbieżność między tematyką prowadzonych badań i 

programem kształcenia studentów a stosowanymi praktykami tej uczelni?  

Załącznik 1. 7  ilustruje aktualne i planowane zagospodarowanie terenu ograniczone 

ulicami Bruna, Rakowiecką i Al. Niepodległości. Okazuje się, że budynki tam istniejące 

można podzielić na trzy kategorie:  

• Budynki należące do instytucji naukowych. Są to budynki o niskiej zabudowie, 

mające w oknach zieleń i słońce a nie ściany innych budynków. W budynkach tych 

nie ma garaży podziemnych i samochody pracowników pozostawiane są na 

parkingach usytuowanych często (w niedozwolonej prawnie odległości|) pod 

oknami nowo wybudowanych budynków mieszkalnych. Są to budynki ulokowane 

przy ul Rakowieckiej, gdzie w MPZP (na omawianym obszarze A1 MW/U) jest 

zakaz wprowadzania nowej zabudowy.  

• Budynki wielorodzinne, które  maja w oknach ściany innych budynków, parkingi 

należące do budynków instytucji  naukowych albo pętlę tramwajową. Czy 

zagospodarowanie terenu A1 MW/U nie przypomina folwarcznego stylu 

zagospodarowania? 

• Budynki Szkoły Podstawowej nr 70 oraz boisko szkolne, obstawione nielegalnie 

zaparkowanymi samochodami, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia 

dzieci tam uczęszczających. Czy tak powinna wyglądać troska o przyszłe 

pokolenie? 

Jest sprawą oczywistą, że istniejący pawilon na działce 14/5, nie powinien się tam 

znaleźć, ponieważ wschodnia jego ściana wyznacza granicę „Parku SGGW” (stoi 

bezpośrednio na granicy parku). Gałęzie drzew rosnących po stronie parku pokrywają 

część dachu pawilonu. Jeżeli na działce powstanie planowany budynek (bazując na 

założeniach MPZP), to drzewa te ulegną zniszczeniu. Już sama rozbiórka pawilonu 

może uszkodzić te drzewa.  

Nie ma szans aby nowa zabudowa nie miała negatywnego wpływu na 

sąsiadujący „Park SGGW” oraz na jakość życia mieszkańców wspólnoty  

„Bruna 3”.  

Załącznik 2. przedstawia historię tworzenia i stosowania przepisów prawnych i 

strategii rozwoju. Po analizie treści tego załącznika, nasuwa się podstawowy wniosek: 

Zaniechanie zabudowy działki 14/5 albo usunięcie z przepisów 

                                                           
7 http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-1.pdf 

http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-1.pdf
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prawnych, z Konstytucji RP i ze strategii rozwoju termin 

„zrównoważony rozwój”.  

Załącznik 3. dotyczy działań instytucji samorządowych – Europejskiej Karty  

Samorządu Lokalnego.8 

Jak wynika z analizy korespondencji, dotyczącej EKSL, zgodnie z obowiązującym 

prawem, wszelkie decyzje muszą uwzględniać interes mieszkańców,  których te 

decyzje dotyczą.  

Okazało się, że pod sprzeciwami zabudowy działki 14/5 podpisało się w sumie  799 

mieszkańców ulicy Bruna9. Wniosek jest prosty: Zaniechanie zabudowy działki 

14/5  albo zerwanie podpisanej umowy dotyczącej EKSL i usuniecie 

wpisu dotyczącego tej Karty z Konstytucji RP, z Ustawy o 

Samorządzie Gminnym i ze Statutu m.st. Warszawy 

IV. PODSUMOWANIE 

MPZP rejonu Starego Mokotowa, zatwierdzony przez Radę m. st. Warszawy zawiera 

błąd dotyczący terenu omawianej działki (14/5). Konsekwentnie, wniosek o wydanie 

pozwolenia na zabudowę tej działki jest zgodny z MPZP, ale czy plan ten może być 

podstawą wydawania pozwolenia na jej zabudowę? Czy wydanie pozwolenia na 

zabudowę działki byłoby zgodne z: 

• przepisami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju oraz 

• Europejska Kartą Samorządu Lokalnego? 

Przedstawiony problem jest problemem złożonym i trudno jest jednoznacznie 

stwierdzić co jest jego przyczyną.  

 

Źródło: Andrzej Mleczko 

Zamiast wiec szukać winnego z zamiarem ukarania go, należy przeanalizować 

środowisko w którym problem występuje. To tam należy poczynić zmiany, aby tego 

typu problemy w przyszłości nie powstawały.  

                                                           
8 http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-3-EKSL.pdf 
9 http://83.144.82.182:8080/share.cgi?ssid=0i9Da1k 

http://siacm.pl/wp-content/uploads/2018/02/ZALACZNIK-3-EKSL.pdf
http://83.144.82.182:8080/share.cgi?ssid=0i9Da1k
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Podstawowe pytanie: Jaka powinna być rola instytucji rządowych, 

samorządowych i naukowych w zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwoju?  

W rozwoju odpowiedzialnym, decyzje powinny być podejmowanie na bazie mądrości, 

nie tylko na podstawie wiedzy, która często jest już nieaktualna.  

 

Ponieważ rozwój zrównoważony podkreśla troskę o przyszłe pokolenia, należy 

pokolenie młodych Polaków uaktywnić i włączyć w zmiany. Jest to zgodne z trendami 

światowymi dotyczącymi edukacji. Zamiast przekazywania studentom „gotowej” 

wiedzy, często już nieaktualnej i często sprzecznej ze stosowanymi praktykami,  

należy studentów uczyć, jak się uczyć na przykładzie praktycznych projektów.  

Dlatego też w analizie środowiska w którym omawiany problem występuje, powinni 

wziąć udział studenci SGGW „Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury 

Krajobrazu” i  „Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska” oraz naukowcy tam 

wykładający10. Warto też zaprosić do współpracy instytuty naukowe zajmujące się tą 

tematyką, np. „Instytut drzewa” czy „Instytut Gospodarki przestrzennej  

i mieszkalnictwa”.  

Aby projekt miał szanse na realizacje, należy utworzyć Komitet Sterujący składający 

się np. z członków Komitetu Honorowego obchodów 200-lecia kształcenia rolniczego 

                                                           
10 Naukowcy zamiast opisywania rzeczywistości (obecna rola), powinni włączyć się w 
zmianę rzeczywistości. 
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w SGGW11, przedstawicieli Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. 

Warszawy, Towarzystwa Urbanistów Polskich, SARPu, Biura Planowania Rozwoju 

Warszawy oraz  Samorządu Studentów SGGW (i innych uczelni jak np. Politechniki 

Warszawskiej) oraz objęcie projektu patronatem przez Rektora SGGW i  Honorowym 

Patronatem Pana Prezydenta12 .  

Na obecnym etapie badania, analizowana jest korespondencja dotycząca opisanego 

problemu. Dane z tej analizy stanowić będą podstawę  do modelowania środowiska w 

którym występuje problem związany z zabudową działki 14/5. 

Dzisiaj nie chodzi już tylko o zmiany w organizacjach, ale także o zmiany w strukturach 

społecznych i w systemach instytucjonalnych.  

Okazuje się, że stare struktury społeczno-ekonomiczne odziedziczone z 

powojennych dekad nie sprawdzają się dzisiaj przy radykalnych zmianach 

w otoczeniu. Zaś zmiany podejmowane w tych strukturach powodują nowe 

problemy społeczne, z którymi nie może poradzić sobie stary system 

decyzyjno-polityczny.13  
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11 http://www.sggw.pl/uczelnia/historia-sggw/obchody-200-lecia-uczelni/komitet-honorowy-obchodow-200-
lecia 
12 http://www.sggw.pl/uczelnia/historia-sggw/obchody-200-lecia-uczelni 
13 Hämäläinen and Heiskala (edytorzy), Social Innovations, Institutional Change and 

Economic Performance: Making Sense of Structural Adjustment Processes in Industrial 
Sectors, Regions and Societies, Edward Elgar, 2007 
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