
REALIZOWAĆ
P O L I T Y K Ę  
REKLAMOWO

Oferta współpracy dla samorządów

SZYLDOWĄ?

J A K



Jak możemy 
pomóc?

Wspieramy samorządy 

w tworzeniu uchwał krajobrazowych 
oraz w prowadzeniu udanej polityki 
reklamowo-szyldowej.
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terenowe metody badawcze, np. spacery;

badania oczekiwań mieszkańców;

dokumentacja fotograficzna.

Audyt reklamowy

Przeprowadzamy audyt reklamowy, 

czyli wstępną diagnozę stanu 

przestrzeni publicznej, aby ropoznać 

lokalne problemy i zaproponować 

całościowe rozwiązanie. 

Do naszych metod należą:

Tworzenie uchwał krajobrazowych

Wspieramy samorządy na wszystkich 

etapach opracowywania uchwały 

krajobrazowej. Jesteśmy w stanie 

zrealizować cały proces powstawania 

uchwały lub współpracować tylko na 

wybranym etapie.
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Konsultacje społeczne

Projektujemy i realizujemy konsultacje 

społeczne, zarówno na etapie 

poprzedzającym stworzenie projektu 

uchwały, jak i po opracowaniu projektu.

Na podstawie wcześniejszych etapów tworzymy lub współtworzymy 

projekt uchwały krajobrazowej.

opracowujemy rekomendacje dla 
konkretnych zapisów uchwały;

opiniujemy gotowy projekt;

sporządzamy projekt samodzielnie.
 

Nasze wsparcie nie kończy się wraz z oddaniem 
lub zaopiniowaniem projektu uchwały. 
Oferujemy dalszą współpracę co najmniej do 
momentu przyjęcia uchwały przez radę miasta. 
Jesteśmy gotowi świadczyć pomoc także później, 
np. w przypadku zaskarżeń zapisów uchwały do 
sądu administracyjnego.

 

tworzymy metodologię konsultacji zawsze 
w odniesieniu do sytuacji konkretnej gminy;

moderujemy spotkania konsultacyjne;

konstruujemy narzędzia badawcze 
i konsultacyjne skierowane do różnych grup 
odbiorców, w tym ankiety, warsztaty, spacery, 
wykłady i prezentacje;

przygotowujemy przewodniki dla 
mieskańców po założeniach uchwały i po 
samej uchwale;

proponujemy i realizujemy działania 

informacyjne dotyczące projektu uchwały;

opracowujemy raport z badań i konsultacji.

W zależności od potrzeb: 

Uchwały krajobrazowe

W tym celu:

Konsultacje społeczne uchwały krajobrazowej w Olsztynie
(2016)
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wykłady i warsztaty dotyczące wybranych 
problemów reklamowo-szyldowych – przy- 
gotowane specjalnie dla wybranej grupy, np. 
przesiębiorców, mieszkańców danego osiedla, 
radnych, organizacji pozarządowych itp.;

debaty z udziałem zaproszonych przez nas 
ekspertów: uznanych architektów, urbanistów, 
socjologów i grafików;

program edukacyjny przeznaczony dla 
uczniów szkół podstawowych i średnich;

wystawy promujące dobre praktyki w pro-
jektowaniu przestrzeni publicznych;

konkursy dla mieszkańców i przedsiębiorców, 
np. na najładniejszy okoliczny szyld;

poradniki reklamowo-szyldowe w formie 
ulotki, broszury lub zakładki na stronie inter-
netowej urzędu miasta/gminy;

Akademia Estetyki Krajobrazu.

Wszelkie działania prowadzimy 

w lokalnych partnerstwach i z jak 

najszerszym udziałem lokalnych 

środowisk, dzięki czemu zmiana 

w polityce reklamowo-szyldowej 

ma szansę zakorzenić się 

w postawach społecznych.  

Uregulowanie sposobów funkcjonowania reklam i szyldów w przestrzeni 

publicznej jest tematem trudnym i jak każda zmiana może budzić 

zrozumiały niepokój u niektórych mieszkańców.

W zależności od potrzeb mogą być to:Jeśli w danej miejscowości te kwestie nie 

były wcześniej poruszane (np. poprzez 

artykuły w prasie, konkursy na „naj-

ładniejszy szyld” czy inne wydarzenia), 

wdrażanie nowych przepisów bez 

dialogu społecznego może napotkać 

silny opór i doprowadzić do nie-

potrzebnych sporów. 

Dlatego oferujemy również działania 

edukacyjne, mające na celu podniesie-

nie świadomości społecznej w temacie 

korzyści z dbania o wspólną przestrzeń.

Działania edukacyjno-
-popularyzatorskie

SZYLD
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Akademia to cykl ćwiczeń, warsztatów

i działań w przestrzeni publicznej 

o charakterze integracyjnym, adres-

owany do osób dorosłych i seniorów, 

których doświadczenie i znajomość 

przestrzeni miejskiej stanowią podstawę 

wspólnego uczenia się i pracy twórczej. 

Wstępne warsztaty (m.in. zajęcia fotograficzne, 
spacery i dyskusje inspirowane metodą fokusową), 
w wyniku których opracowywany jest szczegółowy 
program zajęć. Warsztaty mają na celu poznanie 
poziomu wiedzy i kompetencji oraz potrzeb 
i oczekiwań grona uczestników projektu.

Właściwy cykl ćwiczeń i warsztatów: warsztaty 
architektoniczne, warsztaty fotograficzne (w tym 
fotografia architektury i krajobrazu), spacery 
dźwiękowe połączone z analizą audiosfery, 
omówienie zagadnień prawnych, a także 
interwencje i happeningi. 
Dzięki partycypacyjnej formie uczestnicy poznają 
różne techniki artystyczne jako narzędzia 
praktycznego badania i przekształcania 
otaczającej rzeczywistości.

Przygotowanie publikacji zbierającej teksty, grafiki 
i fotografie autorstwa uczestników. Publikacja 
stanowi efekt wspólnego procesu twórczego. 
Jednocześnie stanowi ważny dokument na temat 
jakości krajobrazu z perspektywy mieszkańców 
i użytkowników adresowany do szerokiej 
publiczności, w tym przedstawicieli urzędu miasta 
i organizacji pozarządowych.

Akademia Estetyki Krajobrazu 

1.

3.

2.

Program składa się z trzech modułów:

Kompleksowy projekt edukacyjny, dotyczący krajobrazu danej gminy. 
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Wykład dla Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego 

fot. MarkTEAM (2013)

Prezentacje lub warsztaty uwzględniają 

dostępne narzędzia prawne i tzw. 

miękkie działania. 

 

Oferujemy doradztwo, konsultacje 

i szkolenia podnoszące kompetencje 

urzędników w zakresie modelowej 

polityki reklamowo-szyldowej.

 

tworzenia uchwał krajobrazowych 
w kontekście rozwiązań zastosowanych 
w innych miastach;

tworzenia parków kulturowych na bazie 
doświadczeń innych miast;

metod najbardziej efektywnych konsultacji 

społecznych, stosowanych w ramach 
polityki krajobrazowej;

dobrych praktyk szyldowych;

budowania wzorcowych współpracy na linii 
urząd − mieszkańcy podczas wdrażania 
polityki reklamowo-szyldowej.
 

W zależności od potrzeb mogą dotyczyć:

Doradztwo i szkolenia
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Czuwamy nad realizacją polityk reklamowo- 
-szyldowych w polskich miastach, monitorujemy 
stosowanie prawa w tej dziedzinie i promujemy 
dobre praktyki. Chcemy, by przestrzenie publiczne 
były dostępne i przyjazne użytkownikom, szyldy 
i witryny sklepowe pasowały do architektury, 
krajobrazu i miejscowych tradycji typograficznych, 
a reklamowy wyścig zbrojeń został zatrzymany 
przez regulacje prawne i aktywne społeczności.

Miasto Moje a w Nim to badacze architektury, 
socjologowie, prawnicy, projektanci. Naszą siłą jest 
wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu 
sytuacji reklamowej w Polsce, specjalistyczna 
wiedza oraz szeroka sieć kontaktów (współ-
pracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, 
instytucjami kultury i urzędnikami). 

Wśród najważniejszych działań stowarzyszenia 
wymienić trzeba wydanie albumu „Polski outdoor” 
(2009), ogólnopolski konkurs „Miastoszpeciciel” 
(2013, 2014), kampanie społeczne na rzecz 
ustawy krajobrazowej : „Wysoka Izbo – posprzątaj 
reklamy!” (2013–2014) i „Posprzątajmy reklamy – 
wstawmy zęby ustawie krajobrazowej!”, 
uruchomienie strony internetowej SPRZĄTAMY 
REKLAMY (2017) – pierwszej tak bogatej bazy 
wiedzy o politykach reklamowo-szyldowych 
w Polsce, a także przygotowanie raportu z monito-
ringu wdrażania ustawy krajobrazowej na pięciole-
cie jej wejścia w życie (2020).
      

Polski outdoor” zostaje uznany 
przez Bibliotekę Raczyńskich 
w Poznaniu za najlepszą książkę 
2009 roku

Honorowe Obywatelstwo Miasta 
Stołecznego Warszawy

nagroda berlińskiej Akademie der 
Künste w kategorii architektury za 
całokształt twórczości

Brązowe Krzyże Zasługi przyznane 
założycielom stowarzyszenia 
Elżbiecie Dymnej i Marcinowi 
Rutkiewiczowi za działania na 
rzecz ochrony krajobrazu.
 

Kim jesteśmy?

Miasto Moje a w Nim to eksperckie stowarzyszenie 
o profilu strażniczym i edukacyjnym. 
Od 2007 roku działamy na rzecz poprawy jakości 
krajobrazu w Polsce. 

2009

2011

2014

2014

Nagrody i wyróżnienia:
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Warszawa (2015–2018)
Zaplanowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksowy 
proces tworzenia uchwały krajobrazowej dla 
m.st. Warszawy. 
W ramach tego procesu przeprowadziliśmy 
badania terenowe oraz klasyfikację nośników 
szyldowych i kontekstu architektonicznego, 
a także badania społeczne (wywiady 
z mieszkańcami i przedsiębiorcami). Przygo-
towane zostały szczegółowe założenia do 
uchwały krajobrazowej w zakresie szyldów. 
Opracowaliśmy „Warszawski poradnik szyldowy” 
i jego suplement – „Praski poradnik szyldowy”. 
Działanie zostało przeprowadzone we współpracy 
ze stowarzyszeniem Miastodwa.

Olsztyn (2016)
Współorganizowaliśmy prekonsultacje uchwały 
krajobrazowej w Olsztynie.  
Zapewniliśmy wsparcie eksperckie, przygotow-
aliśmy prezentację dotyczącą dobrych 
polityk reklamowo-szyldowych, stworzyliśmy 
scenariusz i moderowaliśmy warsztaty dla 
zróżnicowanej grupy interesariuszy: mieszkańców, 
przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, samorządu i instytucji public-
znych. Opracowaliśmy rekomendacje do uchwały. 
Działanie zostało przeprowadzone we współpracy 
ze stowarzyszeniem Miastodwa.

Poziom ogólnopolski
Wzięliśmy udział w procesie uchwalania ustawy 
krajobrazowej (2013–2015), na co składały się 
konsultacje zapisów ustawy dla Kancelarii 
Prezydenta RP, monitoring prac nad dokumentem 
w parlamencie oraz zabieganie o poprawki umożli- 
wiające skuteczne działanie nowego prawa.

Nasze doświadczenie:
Działania eksperckie wokół ustawy i uchwał krajobrazowych

Konsultacje społeczne uchwały krajobrazowej Warszawy (2017)

Debata zorganizowana w strefie społecznej Święta Wolności 

w Gdańsku (2019)
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Kraków
W ramach projektu „Ładne Podgórze” w 2013 roku 
przygotowana została specjalnie dla przedsię- 
biorców i najemców z ulicy Kalwaryjskiej – 
uczestników spotkania konsultacyjnego –  prezen-
tacja poświęcona funkcjonowaniu ulic handlowych, 
projektowaniu dobrych szyldów oraz budowaniu 
owocnej współpracy między handlowcami, urzędni- 
kami i organizacjami pozarządowymi.

Lublin
We współpracy z Biurem Miejskiego Konserwato-
ra Zabytków i Urzędem Miasta przy projekcie 
„Herman” udało się w latach 2013–2014 przygo- 
tować dwie prezentacje, dotyczące problematyki 
reklamowo-szyldowej (w tym jedną dedykowaną 
radnym). Opracowano również wystawę plene-
rową „Fabryka dobrej przestrzeni”, której celem 
była promocja wzorcowych szyldów i witryn.

Świdnica
Obecność w Świdnicy w 2016 roku związana była 
z merytorycznym wsparciem urzędników, szukają-
cych najlepszych sposobów prowadzenia lokalnej 
polityki reklamowo-szyldowej. Celem prezentacji 
było zainicjowanie ściślejszej współpracy 
pomiędzy poszczególnymi wydziałami i instytucja-
mi mającymi wpływ na jakość przestrzeni 
publicznej w mieście. 

Poziom ogólnopolski
W ramach projektu „Misja Natura” Fundacji Wspier-
ania Inicjatyw Ekologicznych w latach 2013–2014 
członkowie stowarzyszenia przygotowali i prowad-
zili warsztaty o reklamie w krajobrazie. Cykl szkoleń 
odbywał się w kilkunastu miejscach w Polsce 
i przeznaczony był dla mieszkańców terenów 
sąsiadujących z obszarami objętymi ochroną 
Natura 2000.

Kontakt:

Stowarzyszenie Miasto Moje a w Nim
ul. Słupecka 2a/16, 02–309 Warszawa

miastomoje.org
sprzatamyreklamy.org

Koordynator projektów:
Xawery Stańczyk

+48 604 220 447
xawery.stanczyk@miastomoje.org

stowarzyszenie@miastomoje.org

 

Wybrane działania przy projektach 
związanych z estetyką przestrzeni
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