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Warszawa, 17 lipca 2019
Oświadczenie zarządu fundacji Skwer Sportów Miejskich w sprawie tymczasowego zagospodarowania
zrealizowanego na terenie Placu Bankowego w Warszawie
Fundacja Skwer Sportów Miejskich to zespół architektów, sportowców i badaczy społecznych działający
na terenie Warszawy dla realizacji misji społecznej tworzenia przestrzeni przyjaznych osobom
w każdym wieku, wzmacniających więzi międzypokoleniowe i promujących zdrowy tryb życia. Jesteśmy
organizacją apolityczną, a naszym celem jest wyłącznie realizacja misji społecznej tworzenia przestrzeni
korzystnie wpływających na jakość życia Polaków.
Naszą działalność rozpoczęliśmy w formie kolektywu w roku 2010r., a fundację założyliśmy w roku 2015.
Pracujemy w małym zespole, który jest wspierany przez kilkadziesiąt organizacji partnerskich reprezentujących
różne formy miejskich aktywności i kompetencji projektowania specjalistycznego. Dzięki wysokiej jakości
i konsekwencji w pracy nad realizacją naszej misji udało nam się nawiązać współpracę zarówno z instytucjami
Skarbu Państwa, jak i warszawskiego samorządu. W trakcie naszej działalności współpracowaliśmy
z operatorem programu Mieszkanie+ w zakresie przestrzeni wspólnych modelowego osiedla programu
powstającego na terenie Warszawy, jesteśmy także współtwórcami strategii rozwoju Stadionu PGE Narodowy
zaakceptowanej i częściowo zrealizowanej przez obecny zarząd spółki PL2012+, operatora stadionu.
W zakresie współpracy z samorządem Warszawy, dzięki stałemu wsparciu mieszkańców wspieramy tworzenie
przestrzeni rekreacji przy węzłach transportu publicznego zwiększające ich wartość społeczną, byliśmy
zaangażowani w początkowy etap projektu Alei Sportów Miejskich w dzielnicy Bemowo. Byliśmy także
konsultantami projektu Bulwarów Wiślanych oraz autorami wytycznych konkursowych na projekt parku
pod Kopcem Powstania Warszawskiego oraz Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Podczas tworzenia
tych wytycznych mieliśmy zaszczyt współpracy z przedstawicielami organizacji kombatanckich, których sugestie
zostały uwzględnione w całości w opracowanych przez nas dokumentach.
Nasze poświęcenie dla wieloletniej pracy na terenie Warszawy wynika z konieczności wypracowania dowodów
dla wartości wprowadzenia zmian przestrzennych służących poprawie jakości życia w wielu przestrzeniach
jednocześnie, zamiast prowadzenia działań punktowych. Można zauważyć, że nasza misja i konsekwentnie
prowadzona działalność prospołeczna jest w pełni zgodna ze strategią Rządu RP jak i samorządów w zakresie
poprawy jakości życia Polaków oraz wsparcia zdrowia publicznego przez aktywność fizyczną, a także adaptacji
do zmian klimatycznych. Ważnym elementem naszej działalności jest też zapewnianie dużej ilości zieleni
w realizowanych z naszym udziałem projektach, co jest kierunkiem którego znaczenie w ostatnich dniach
podkreślił Pan Premier RP Mateusz Morawiecki. Wartość naszej działalności wyraża też jej zgodność ideową
z niedawno przyjętą przez Rząd RP nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, mającej na celu wsparcie
działalności innowacyjnej realizowanej przez rodzime organizacje specjalistyczne. Dowodem naszych
kompetencji, oddaniu sprawie i strategicznego znaczenia naszej misji może być fakt docenienia członków
naszego zespołu między innymi w programach stypendialnych British Council i Departamentu Stanu USA,
jak i nagrodą główną w konkursie na najlepszy doktorat poświęcony Warszawie.
Ze względu na charakter naszej działalności i pracę z instytucjami publicznymi, podchodzimy z wielkim
szacunkiem do każdej złotówki publicznego finansowania realizowanych przez nas projektów. Decydując
się na model pracy z instytucjami publicznymi Skarbu Państwa oraz samorządu nad rozwojem przestrzeni
publicznej z myślą o mieszkańcach w każdym wieku, od początku przykładamy największą wagę
do utrzymywania dyscypliny budżetowej, a naszą jedyną motywacją jest misja społeczna, a nie chęć
wypracowania zysku. Najbardziej dobitnie dowodzi tego fakt, że nasze biuro, w którym od trzech lat pracujemy
w minimum dwie osoby ma powierzchnię ośmiu metrów kwadratowych i mieści się w suterenie, co znacząco
odbiega od standardu przestrzeni biurowych zajmowanych przez organizacje komercyjne.
Zwracamy także uwagę na fakt, że projektowane przez nas przestrzenie przyjazne wszystkim pokoleniom cieszą
się wysokim poziomem akceptacji społecznej, czego dowodem są wyniki badań wielu badań współtworzonych
przez nasz zespół przestrzeni, przeprowadzonych między innymi przez Centrum Wyzwań Społecznych
Uniwersytetu Warszawskiego.
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Projekt na placu Bankowym jest działaniem o charakterze tymczasowym, w którym fundacja Skwer Sportów
Miejskich jest jednym z wielu wykonawców. Wierzymy, że projekt tego rodzaju ma uzasadnienie,
tylko w przypadku gdy prowadzi do oszczędności w długim terminie i tak jest w przypadku Placu Bankowego.
Urząd Miasta realizując taki projekt tymczasowy w koszcie kilkuset tysięcy złotych, zdecydowanie zmniejsza
ryzyko źle wydanych dziesiątek milionów na jakąkolwiek trwałą przebudowę placu, którą będzie bardzo trudno
odwrócić, jeśli zmiana nie spełni oczekiwań. Jest to sposób działania sprawdzony na całym świecie, na przykład
w Paryżu, Madrycie, Barcelonie i Nowym Jorku.
W trakcie projektu dzięki setkom rozmów z użytkownikami placu poznajemy rożne punkty widzenia
i zdobywamy bezcenną, praktyczną wiedzę, która pozwoli na przygotowanie zestawienia oczekiwań
i potrzeb, które zostaną opublikowane w formie raportu końcowego. Dzięki otwartości na inne opinie dowiemy się
w jaki sposób Plac Bankowy może służyć najlepiej wszystkim mieszkańcom Warszawy, szanując potrzeby
zarówno pieszych, jak i kierowców śpieszących się na wizytę w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Wojewódzkim.
Po kilku dniach funkcjonowania placu Bankowego w nowej formule widzimy, że może on uzupełnić ofertę Parku
Saskiego i Ogrodu Krasińskich, stać się przystankiem podczas spacerów, miejscem spotkań mieszkańców
w każdym wieku i ma potencjał, aby być też być miejscem regularnych spotkań sąsiadów.
Wierzymy, że projekt prototypu realizowany na placu Bankowym pozwoli na wyciągnięcie wartościowych
wniosków i przyczyni się do wprowadzenia większej ilości zieleni w obrębie tej niezwykle ważnej przestrzeni
wspólnej Warszawy, która naszym zdaniem powinna, tak jak inne place, służyć integracji międzypokoleniowej
i wsparciu zdrowego trybu życia mieszkańców w każdym wieku.
Ze względu na zapisy umowy zawartej przez Fundację Skwer Sportów Miejskich z Urzędem m.st. Warszawy,
zwracamy uwagę na fakt, że właściwą drogą dla uzyskania wiedzy na temat szczegółów organizacji projektu
jest tryb informacji publicznej, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zostanie udzielona przez
właściwe organy samorządu. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że uzyskane w ten sposób odpowiedzi
uzyskane od Biura Architektury i Planowania Przestrzennego UM st. Warszawy, pozwolą rozwiać wszelkie
pytania dotyczące celów i zakresu projektu, jak również szczegółów zakresu zaangażowania Fundacji.
Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zapraszamy do kontaktu pod adresem skwer@skwer.eu. Mamy nadzieję,
że dzięki zainteresowaniu projektem na Placu Bankowym debata nad znaczeniem i strategią rozwoju przestrzeni
publicznej Polski będzie prowadzić do realizacji jak największej liczby działań służących przyjaznym interakcjom
międzypokoleniowym i zdrowiu wszystkim mieszkańcom naszego kraju.
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