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KRAKÓW –
NOWA HUTA 
2020

CZY 
WIESZ,
ŻE…

PROWADZISZ SKLEP ALBO LODZIARNIĘ? 
A MOŻE MASZ MAŁĄ (LUB WIELKĄ!) 
RESTAURACJĘ ALBO SPRZEDAJESZ 
ZAPIEKANKI? WYKONUJESZ POPRAWKI 
KRAWIECKIE? NAPRAWIASZ BUTY? 
PIECZESZ CHLEB I BUŁECZKI?

JESTEŚ PRZEDSIĘBIORCĄ?



PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK 7

CZY 
WIESZ,
ŻE… NIE?

29.11.
2020 

UCHWAŁA?

WESZŁY W ŻYCIE 
PRZEPISY 
UCHWAŁY O PARKU 
KULTUROWYM 
NOWA HUTA?

CO TO W OGÓLE ZA 
UCHWAŁA?

NIE SZKODZI! 
JESTEŚMY TU 
PO TO, ŻEBY CI 
POMÓC!

CZY WIESZ…
…JAK DOSTOSOWAĆ WYGLĄD 
TWOJEGO LOKALU DO NOWYCH 
PRZEPISÓW?
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Fundusz Partnerstwa połączył siły z Wydziałem Przed-
siębiorczości i Innowacji oraz Referatem ds. Rewitalizacji 
Urzędu Miasta Krakowa, by zorganizować projekt „Szyl-
dy w Nowej Hucie”. Naszym celem była pomoc przed-
siębiorcom w dostosowaniu się do przepisów uchwały 
krajobrazowej oraz uchwały o Parku Kulturowym Nowa 
Huta. Od września do grudnia 2020 spotykaliśmy się, 
dyskutowaliśmy i uczyliśmy się, jak prawidłowo i atrak-
cyjnie projektować szyldy oraz witryny sklepów i lokali 
usługowych. Do projektu zaprosiliśmy czworo nowohuc-
kich przedsiębiorców oraz ekspertów: architektów, pro-
jektantów, aktywistów. Oto nasz zespół:

prezeska Funduszu Partnerstwa, aktywistka i  społeczniczka 
miejska, specjalistka od finansów. Ekspertka w opracowywaniu 
i wdrażaniu programów wsparcia dla społeczności lokalnych. 
Czuwała nad nami przez cały czas.

specjalistka od edukacji obywatelskiej, animatorka lokalna. 
Koordynatorka naszego projektu.

Anna 
Woźniak-Lubaś 

Gosia
Szymczyk-
-Karnasiewicz 

PROJEKT „SZYLDY 
W NOWEJ HUCIE”
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projektantka systemów wystawienniczych i wnętrz komercyjnych, 
historyczka, graficzka warsztatowa. Od dwóch lat nowohucian-
ka, od zawsze – miłośniczka architektury Nowej Huty. Autorka 
projektów nowych witryn i szyldów dla przedsiębiorców, którzy 
wzięli udział w naszym projekcie.

nowohucianin z przeszczepu, publicysta, koordynator projek-
tów wykończeniowych i marketingowych. Zabrał nas na spacer 
po Nowej Hucie, pokazał najbrzydsze i najładniejsze witryny 
w dzielnicy. Opowie nam o tym, jak estetyka sklepów i lokali 
użytkowych wpływa na jakość życia mieszkańców, i podpowie, 
jak własnymi siłami zaprojektować dobrą witrynę.

społeczniczka, aktywistka i etnografka. Przeprowadzała roz-
mowy z nowohuckimi przedsiębiorcami. Dzięki raportowi z jej 
badań wiemy, jakiej wiedzy o nowych przepisach potrzebują 
i co w ogóle sądzą o parku kulturowym.

projektantka graficzna, ilustratorka. Zaprojektowała nowe witry-
ny i szyldy dla przedsiębiorców, którzy wzięli udział w naszym 
przedsięwzięciu.

etnografka i antropolożka kultury, zajmuje się m.in. antropologią 
miasta. Członkini stowarzyszenia Archipelagi Kultury. Przepro-
wadziła badanie fokusowe, które pomogło nam wyłonić spośród 
nowohuckich przedsiębiorców czterech uczestników projektu.

założyciel strony FB ŁADny Kraków. Hobby: walka z wizualnym 
chaosem w przestrzeni Krakowa. Przekaże nam informacje 
o przepisach obowiązujących w Parku Kulturowym Nowa Huta 
oraz wynikających z tzw. uchwały krajobrazowej.

Justyna 
Podczasi 

Michał 
Sagucki 

Olga 
Wojdyńska 

Sylwia 
Doli Doliszna 

Kaja
Kajder 

Kuba 
Pogorzelski 
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NOWE PRZEPISY,
CZYLI CO SIĘ 
WŁAŚCIWIE 
ZMIENIŁO?

Od niedawna w Krakowie obowiązują nowe regulacje, które mają na celu 
ochronę krajobrazu, zabytków oraz ładu przestrzennego. Przepisy te wynikają 
z dwóch istotnych aktów przyjętych przez Radę Miasta Krakowa:

 ► uchwały z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia „Zasad i wa-
runków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych 
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” − tzw. uchwała krajobrazowa,

 ► uchwały z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia parku 
kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. 

W
yjaśnia: K

ub
a
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założyciel strony FB ŁA
D

ny Kraków



PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK 11

PARK KULTUROWY 

UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA 

 KRAKOWSKA UCHWAŁA 
KRAJOBRAZOWA

PARK KULTUROWY
NOWA HUTA 

CEL
Ustalenie warunków sytu-
owania małej architektu-

ry, reklam i ogrodzeń

Ochrona krajobrazu 
kulturowego i zabytkowego 

układu urbanistycznego 
Nowej Huty

OBSZAR Miasto Kraków „stara” Nowa Huta

WEJŚCIE W ŻYCIE 1 lipca 2020 r. 29 listopada 2020 r.

TERMIN 

DOSTOSOWANIA
1 lipca 2022 r. 29 maja 2021 r.

Park kulturowy to jedna z form ochrony zabytków w Polsce. Dzięki niej mo-
żemy objąć opieką całe obszary bogate w zabytki architektury i cenne pod 
względem krajobrazu kulturowego. Uchwałę o parku kulturowym podejmuje 
rada gminy, a jego ramy wyznacza ustawa o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Kraków ma, jak dotąd, dwa parki kulturowe: park Stare Miasto 
oraz nowo powstały park Nowa Huta.

Uchwała krajobrazowa to akt prawny, przyjmowany przez radę gminy. Jego 
celem jest ochrona istniejącej struktury przestrzennej, poszanowanie dobrego 
sąsiedztwa, ochrona harmonii i porządku przestrzennego oraz przeciwdzia-
łanie zawłaszczaniu przestrzeni publicznej,a także jej degradacji.

O ile uchwała krajobrazowa obejmuje swoim zakresem cały Kraków, o tyle 
park kulturowy powstał w celu ochrony Nowej Huty, uznanej za wyjątkowy 
przykład architektury modernistycznej i socrealistycznej. Wprawdzie obie 
uchwały dotyczą podobnej tematyki, jednak to przepisy parku kulturowego 
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są bardziej restrykcyjne w zakresie dopuszczonego wyglądu reklam, szyldów 
i witryn. Wprowadzenie parku kulturowego na terenie tzw. „starej” Nowej 
Huty oznacza, że osoby, które mają tu swoje sklepy lub punkty usługowe, 
będą musiały dostosować ich wygląd do nowych regulacji. Zanim wyjaśnimy 
co i jak, ustalmy kilka ważnych pojęć:

Przepisy o parku kulturowym nakładają 
na przedsiębiorców pewne ogólne 
ograniczenia:

 ► ogródki gastronomiczne muszą być sytuowane z zachowaniem minimum 
0,5 m skrajni drogowej oraz przynajmniej 1,5 m wolnej przestrzeni 
chodnika,

 ► na terenie ogródków nie wolno umieszczać urządzeń gastronomicznych 
(np. lodówek), stoisk handlowych, urządzeń nagłaśniających, podestów, 
sztucznych wykładzin,

 ► na parasolach reklamy dopuszczalne są wyłącznie na co drugim lambre-
kinie; pozostały lambrekin może zostać wykorzystany do umieszczenia 
logo lub nazwy lokalu albo rodzaju prowadzonej działalności, 

 ► zakaz prowadzenia handlu (w tym wystawiania towaru) i świadczenia 
usług w bramach, przejściach i przejazdach do budynków frontowych,

 ► reklama – upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji 
promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub 
ruchy społeczne (np. tablica, billboard, mural),

 ► szyld – reklama informująca o działalności prowadzonej w lokalu, na 
którym ta reklama się znajduje (np. tabliczka na elewacji, wysięgnik, 
naklejka na szybie),

 ► witryna – okno wystawowe służące ekspozycji towarów lub prezentacji 
usług danego lokalu.

Oznacza to zatem, że każdy szyld jest reklamą (zlokalizowaną w miejscu 
działalności).

OGRANICZENIA

ogródki 
gastrono-
miczne

zakaz
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 ► zakaz wystawiania i sprzedaży towaru przed budynkami frontowymi oraz 
na ich elewacjach,

 ► zakaz emisji do przestrzeni publicznej dźwięków i światła, w szczególności 
z użyciem:

 > głośników,
 > wyświetlaczy,
 > taśm i listew LED oraz laserów,

 ► zakaz podświetlania witryn i obiektów w witrynach światłem innym niż białe 
lub zbliżone do białego,

 ► zakaz używania światła o zmiennym natężeniu, pulsującego lub błyskowego,
 ► obowiązują ograniczenia dotyczące organizacji imprez oraz występów 

artystów ulicznych.

Na terenie parku kulturowego obowiązuje generalny zakaz umieszczania 
reklam w przestrzeni publicznej. Obejmuje on m.in.:

 ► tablice i billboardy wolno stojące,
 ► reklamy na budynkach, w przejściach, bramach i przejazdach,
 ► reklamy na szybach,
 ► reklamy na chodnikach i przed lokalami („potykacze”).

Jakie reklamy mogą zatem znaleźć się w parku kulturowym? Wyjątków jest 
tylko kilka:

 ► reklamy tymczasowe na czas trwania imprez,
 ► reklamy na rusztowaniach budynków w czasie remontu,
 ► słupy ogłoszeniowe,
 ► reklamy na przystankach,
 ► elementy systemu informacji miejskiej.
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A co z szyldami na budynkach? 
Tutaj przepisy są bardzo konkretne:

UMIESZCZANIE SZYLDÓW

szyld

Zgodnie z przepisami parku kulturowego, uzupełnionymi o ogólne wytyczne 
uchwały krajobrazowej:

 ► każdy sklep lub punkt usługowy może mieć maksymalnie jeden szyld; jeśli 
lokal znajduje się w podwórzu, przepisy pozwalają umieścić dodatkowy 
szyld przed wejściem do bramy,

 ► szyld może być mocowany płasko na elewacji lub witrynie albo na 
wysięgniku,

 ► szyld płaski nie może być większy niż 2 m2 (przy czym jeśli jest umiesz-
czony w witrynie, nie może przekroczyć 30 procent jej powierzchni),

 ► szyld na wysięgniku nie może wystawać poza elewację więcej niż 80 cm, 
może mieć maksymalnie 60 cm wysokości i musi znajdować się minimum 
2,5 m od ziemi,

 ► szyld płaszczyznowy może być umieszczony:
 > poziomo nad wejściem: minimum 2,5 m od poziomu terenu,
 > w ramach pionowego pasa sytuowanego przy głównym wejściu do 

obiektu,
 > w górnej części okna/drzwi/witryny,

 ► minimalny wymiar szyldu to format A4,
 ► nie wolno umieszczać szyldów powyżej linii parteru.

WYKONANIE SZYLDÓW

Choć uchwała nie definiuje materiałów, z jakich szyld może być wykonany, 
obowiązuje kilka ogólnych zasad, które trzeba wziąć pod uwagę:

 ► zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki (z wyjątkiem neonów rurkowych),
 ► zakaz stosowania materiałów odbijających światło, odblaskowych, 

projekcji świetlnych, elementów ruchomych, a także światła o zmiennym 
natężeniu, pulsującego i błyskowego,

 ► szyld powinien być dostosowany do kompozycji architektonicznej i cha-
rakteru budynku.
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Spotkanie edukacyjne w
 M

uzeum
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ow
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uty, 11.10.2020. Fot. G
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icz

Spotkanie edukacyjne zdalne, 18.10.2020, zrzut ekranu
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WITRYNY

POZOSTAŁE REGULACJE

Przepisy parku kulturowego jasno określają także, jak powinny wyglądać 
witryny sklepów i punktów usługowych. Przede wszystkim obowiązuje ge-
neralny zakaz zaklejania szyb.
Na szybie wolno jedynie:

 ► umieścić szyld,
 ► nakleić drobne informacje (godziny otwarcia, możliwość płatności kartą, 

honorowanie kart rabatowych, zwrot podatku, ochrona i monitoring).

Trzeba jednak pamiętać, że wszystkie te elementy włącznie z szyldem nie 
mogą zajmować więcej niż 30 procent powierzchni witryny.

Szyb wprawdzie nie wolno zakleić, ale – jeśli charakter prowadzonego 
biznesu to uzasadnia – możliwe jest zastosowanie szkła mlecznego. Takie 
rozwiązanie można wprowadzić, jeśli w  lokalu znajduje się np. gabinet 
lekarski lub za szybą jest zaplecze.

 ► Markizy i daszki nie mogą zasłaniać detali architektonicznych, zabytków 
i osi widokowych.

 ► Urządzenia klimatyzujące nie mogą być sytuowane od strony głównych 
ciągów komunikacyjnych.

 ► Składowanie odpadów dopuszcza się tylko w przeznaczonych do tego 
pojemnikach.

 ► Jeśli adaptując lokal, planujesz poważniejsze ingerencje w budynek 
(np. malowanie elewacji, wymianę stolarki, instalowanie daszków czy 
markiz itp.), pamiętaj, by przed podjęciem prac skonsultować się z kon-
serwatorem zabytków. To on decyduje, które elementy architektoniczne 
podlegają bezwzględnej ochronie, a które przekształcenia są bezpieczne 
dla zabytkowej substancji.

szyby

markizy 
i daszki

klimaty-
zatory

śmieci

adaptacja
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Zanim przystąpisz do montażu szyldu, 
pamiętaj o wymaganych dokumentach!
Jeśli montujesz szyld na budynku wpisanym 
do rejestru zabytków*, potrzebujesz:

 ► pozwolenia na budowę wydanego przez Wydział Architektury UMK,
 ► pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 ► opinii Plastyka Miasta,
 ► zezwolenia Zarządu Dróg Miasta Krakowa (w przypadku zajęcia pasa 

drogowego**). 

Jeśli chcesz umieścić szyld na pozostałych budynkach, 
musisz zadbać o:

 ► zgłoszenie do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK,
 ► opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków***,
 ► opinię Plastyka Miasta***,
 ► zezwolenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa (w przypadku zajęcia pasa 

drogowego).

Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie tych przepisów?
Określa je art. 112. ust. 1 ustawy o ochronie zabytków:
„Kto narusza zakazy lub ograniczenia obowiązujące na terenie parku kulturowego 
lub jego części, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Za egzekwowanie przepisów o parku kulturowym odpowiada głównie Straż 
Miejska Miasta Krakowa, ale interwencje podejmować może również Policja 
oraz Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Podmioty łamiące przepisy 
muszą liczyć się z mandatem karnym do 500 zł lub skierowaniem wniosku o uka-
ranie do sądu. Warto zaznaczyć, że w istniejącym od 2010 r. Parku Kulturowym 
Stare Miasto kontrole prowadzone są regularnie, a niestosujący się do przepisów 
przedsiębiorcy ponoszą ustawowe kary.

* Na terenie „starej” Nowej Huty do rejestru zabytków wpisane są m.in. zabudowa pl. Centralnego, 
budynki Centrum Administracyjnego HTS oraz zespół klasztorny w Mogile.
** Zezwolenie ZDMK będzie Ci potrzebne, jeśli Twój szyld prostopadły jest nadwieszony nad pasem 
drogowym.
*** w przypadku budynków znajdujących się w granicach parku kulturowego, ale poza obszarem 
wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego dzielnicy Nowa Huta (np. osiedle Centrum E, 
NCK, teren wokół Zalewu Nowohuckiego), opinie Plastyka Miasta oraz Miejskiego Konserwatora 
Zabytków nie są wymagane.
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DLACZEGO 
WŁAŚNIE 
W NOWEJ HUCIE?
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Park kulturowy pojawił się w Nowej Hucie, aby ułatwić nam poruszanie się 
w wielości form i stylów, które tworzą współczesną reklamę. Każdemu przed-
siębiorcy zależy na tym, by o jego fi rmie dowiedzieli się klienci. Sposobów na 
przyciągnięcie uwagi jest mnóstwo, jednak jedne są lepsze, a inne gorsze dla 
przestrzeni publicznej. Ponieważ to władze miasta są w pierwszej kolejności 
odpowiedzialne za jego wizerunek, do ich obowiązków należy stworzenie 
przepisów, które zadbają o ład i estetykę naszych ulic.

Plac C
entralny, źródło: W

ikipedia
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„Parki kulturowe to ustawowa forma ochrony 
najcenniejszych z historycznego i materialnego 
punktu widzenia obszarów, miejsc o szczególnej 
randze, forma ochrony szczególnie dedykowana 
ochronie krajobrazu kulturowego”.

W uchwale o planie ochrony parku kulturowego czytamy:

Wniosek jest jeden: fakt, że historyczna część Nowej Huty została ujęta 
w uchwale o parku kulturowym, to dla nas ogromne wyróżnienie! Oznacza, 
że nie ma w Polsce drugiego miejsca tak oryginalnego urbanistycznie i archi-
tektonicznie. W całym kraju tylko Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa 
w Warszawie oraz Nowe Tychy mogą pod względem stylistycznym równać 
się z Nową Hutą.

Nasza dzielnica stanowi dziedzictwo kulturowe, któremu należy się szcze-
gólna ochrona i dbałość. Nowa Huta, niedoceniana przez lata, w końcu 
została zauważona i stała się przedmiotem troski!

CZEMU NOWA HUTA JEST TAK 
WYJĄTKOWA?

Po pierwsze…
…jest unikatowa
Nowa Huta jest jednym z nielicznych miast w Polsce, które zostało zaprojek-
towane niemal zupełnie od zera. Jej głównym twórcą jest architekt i urbanista 
Tadeusz Ptaszycki, który skupił wokół siebie wybitnych projektantów. Należeli 
do nich: Adam Fołtyn, Stefan Golonka, Anna Anlauf, Stanisław Juchnowicz, 
Janusz Ballenstedt, Marta i Janusz Ingardenowie, Janina Lenczewska, Tade-
usz Rembiesa, Bolesław Skrzybalski, Zbigniew Sieradzki, Andrzej i Tadeusz 
Uniejewscy. Wspólnie stworzyli biuro Miastoprojekt, gdzie przygotowali 
realizację, wyjątkową na skalę europejską. Dzięki nim Nowa Huta stanowi 
obszerny przegląd stylów i  tendencji w projektowaniu miast w drugiej po-
łowie XX wieku.



SZYLDY W NOWEJ HUCIE20

Plac C
entralny im

. R. Regana. Fot. Justyna Podczasi
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Po drugie…
…nawiązuje do najświetniejszych tradycji 
architektonicznych i urbanistycznych. 
Projekt Nowej Huty odwoływał się do 
koncepcji miasta idealnego.

Pomysł, by stworzyć miasto doskonałe, narodził się w renesansie. Ówcześni 
architekci uważali, że idealne miasto powinno: 

 ► leżeć nad rzeką, aby zapewnić transport towarów i odpowiednią higienę 
ludzi,

 ► mieć kształt pięcioboku, który przecina pięć głównych arterii,
 ► być zbudowane na dwóch niezależnych od siebie poziomach: poziom 

niższy służy do obsługi wszelakiej działalności, poziom wyższy zaś po-
zwala szlachcie i mieszczaństwu bez przeszkód poruszać się po mieście,

 ► mieć ulice tak szerokie, jak co najmniej połowa wysokości przyległych 
pałaców,

 ► być zarazem piękne i funkcjonalne.

Nowa Huta spełnia wiele z tych warunków! Ale jej twórcy korzystali także 
z innych ważnych koncepcji, w tym:

 ► miasta ogrodu (zielonej sypialni) z obszernymi trawnikami i szpalerowym 
układem drzew, rysujących granicę pomiędzy budynkami a ulicami,

 ► postulatu tzw. jednostek sąsiedzkich (każdy fragment, np. osiedle lub grupa 
osiedli, zawiera kompleksy handlowo-usługowe oraz instytucje edukacji),

 ► pałacu dla ludu na wzór barokowych pałaców i miast, np. Sankt Peters-
burga czy Wersalu.

Po trzecie…
…jest dopracowana do najdrobniejszych 
szczegółów
W harmonijnie skomponowanych nowohuckich fasadach kompozycję tworzą 
mocno zarysowane linie i detale architektoniczne. To, co widzimy dziś, i tak 
zostało znacznie okrojone; na realizację wielu zamierzonych ozdób zwyczaj-
nie zabrakło pieniędzy. Od 1956 roku wprowadzono oszczędności – z tego 
powodu nie możemy oglądać m.in. zaplanowanych płaskorzeźb, które miały 
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zdobić niektóre budynki. Mimo to architektura Nowej Huty, szczególnie 
budynków położonych przy pl. Centralnym, jest niezwykle bogata w deta-
le. Poświęćcie chwilę, by przyjrzeć się tym fasadom. To właśnie detale są 
najpiękniejszą dekoracją, to detale budują ich wyjątkowość i wyróżniają 
poszczególne budynki. Wspólnie musimy o nie dbać, a przede wszystkim − 
nie zasłaniać ich, nie konkurować z nimi, pozwolić, by zachwycały. 

Trzyczęściowy 
podział elewacji

Płaskie pilastry 

Bramy

Przenikające się 
linie wertykalne 
i horyzontalne

Boniowanie

Attyki, gzymsy

Kolumny i filary

Motyw łuku, 
arkady 

PIĘKNO DETALU
W NOWEJ HUCIE

Osiedle Centrum D1. Fot. Jerzy Karnasiewicz
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Osiedle Centrum B8. Fot. Jerzy Karnasiewicz
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POROZMAWIAJMY 
O PIĘKNIE 
(i chodźmy na spacer!)

O przestrzeni najlepiej rozmawia się w terenie.

A my postanowiliśmy porozmawiać o przestrzeni i jednocześnie spoj-
rzeć na nią z perspektywy użytkownika: odnaleźć miejsca, które budzą 
kontrowersje, poszukać pomysłów.

O
prow

adza: M
icha

ł Sa
g

ucki – 
now

ohucianin, publicysta, koordynator 
projektów

 w
ykończeniow

ych

SPACER BADAWCZY to interaktywna terenowa meto-
da pytania mieszkańców o ich opinie. Stosuje się ją 
przede wszystkim do badania przestrzeni. „Spacer 
pozwala na zaproszenie użytkowników do krytycz-
nego »audytu przestrzeni« i umożliwia poddanie róż-
nych rozwiązań przestrzennych ocenie w autentycznej 
sytuacji ich użycia. Rekomendacje z takich konsultacji 
mogą np. służyć instytucjom miejskim w projektowa-
niu nowych lub ulepszaniu dotychczasowych rozwią-
zań w zagospodarowaniu przestrzeni miasta. Jest 
techniką pozwalającą dość łatwo zaangażować uczest-
ników i umożliwiającą interakcje z nimi w przyjaznej 
atmosferze” – przeczytamy na stronie www.partycy-
pacjaobywatelska.pl
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Osiedle Centrum D1. Fot. Jerzy Karnasiewicz
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Dlatego w sobotnie popołudnie my, mieszkańcy, przedsiębiorcy i miłośnicy 
designu, wybraliśmy się na spacer po Nowej Hucie. Chcieliśmy odszukać 
to, co w niej wspaniałe, a często ukryte – pod pstrokatą reklamą i patyną 
czasu. Zanim jednak zabierzemy Was w podróż po nowohuckich szyldach 
i witrynach, zastanówmy się – czy w ogóle mamy prawo narzekać na to, co 
wokół nas? Czy wolno nam mieć pretensje do właściciela sklepu, że urządza 
go po swojemu? Płaci przecież podatki, robi, co może, by utrzymać swój 
lokal. Czy ktokolwiek powinien mówić mu, jak ma wyglądać jego sklep? Kto 
w ogóle może decydować o tym, co jest ładne i eleganckie, a co brzydkie 
i bez gustu? Piękno jest przecież subiektywne i każdemu może podobać się 
coś innego…

Potraktujmy przestrzeń za oknem jak 
przedłużenie własnego domu. Wszyscy 
jesteśmy za nią współodpowiedzialni.

Naszą rozmowę o pięknie, szyldach i przestrzeni publicznej zaczniemy od 
architektury. Pozwoli nam to nakreślić kontekst, który warto mieć na uwadze, 
przyglądając się mijanym lokalom usługowym, restauracjom i sklepom.

Czym w ogóle jest architektura? Jaka jest jej rola? Jeśli pomyślimy o tym 
przez chwilę, dojdziemy do wniosku, że jest to sztuka użytkowa, której 
głównym zadaniem jest zaspokajanie potrzeb. Jako pierwszy cechy archi-
tektury zdefiniował Witruwiusz, wyliczając trwałość, użyteczność i piękno. 
Ale myślenie o architekturze zmieniało się na przestrzeni wieków − przez 
sztukę konstruowania ornamentów, po corbusierowską grę brył i światła. 
W kontekście rozważania o estetyce szyldów najbardziej trafne i aktual-
ne wydają się słowa szwajcarskiego historyka Sigfrieda Giediona: „[…] 
architektura jest odbiciem rzeczywistości, kształtującej się w warunkach 
czasu, przestrzeni i środowiska społecznego”. Kluczowe w tym zdaniu jest 
stwierdzenie, że architektura odbija zmieniający się świat. W odróżnieniu 
od innych dziedzin jest to bowiem sztuka, która jest zorientowana na zmianę 

– zarówno technologii, warunków środowiska, jak i funkcji. Dawne budynki 
rządowe stają się muzeami, kina − pasażami handlowymi. Architektura jest 
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żywa i zależna od swoich odbiorców. Także w Nowej Hucie przybyło miejsc, 
w których pojawiła się funkcja handlowa, chociaż nie była przewidziana przez 
projektantów dzielnicy. Częścią tej żywej architektury są witryny i banery, 
będące komunikatami handlowymi, oraz reklamy, balansujące od zawsze 
pomiędzy usługą i sztuką.

Według badania przeprowadzonego przez Kantar TNS i Good Looking 
Studio dla 99 procent Polaków wygląd przestrzeni publicznej ma znaczenie. 
Coraz chętniej angażujemy się w działania mające na celu poprawę jakości 
tej przestrzeni. Głosujemy w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego, 
udzielamy się w  lokalnych inicjatywach. Chcemy, żeby to, co nas otacza, 
było lepsze: drogi, zieleń, ławki, place zabaw i ścieżki rowerowe. W końcu 
to my korzystamy z  tej „naszej przestrzeni”. To, co wokół nas, jest jednak 
nie tylko dobrem, z którego możemy czerpać. Jest również obowiązkiem. 

Potraktujmy przestrzeń za oknem jak przedłużenie własnego domu. Wszyscy 
jesteśmy za nią współodpowiedzialni − dlaczego więc pozwalamy, żeby 
była zaśmiecona? Czy wytapetowalibyśmy swoje mieszkanie gazetkami 
z supermarketu? Nie sądzę. Czemu zatem godzimy się na to, by naszą wspól-
ną przestrzeń publiczną zawłaszczyły agresywne, nieestetyczne reklamy? 
Czemu oddajemy ją bez walki?

Ale chodźmy już na obiecany spacer. Zaczniemy na os. Centrum D, przy 
kwiaciarni Kalina, potem zobaczymy supermarket Lewiatan i oddział banku 
BNP. Pokażemy Wam także restaurację Skarbnica Smaku na os. Centrum C, 
sklep Cepelix na os. Centrum B1, lodziarnię Good Lood i restaurację Stylową 
na os. Centrum C, piekarnię Awitex przy al. Przyjaźni oraz lokale usytuowane 
w pasażu na os. Zgody. Przyjrzyjcie się im.

Zatrzymajmy się na chwilę. Odpocznij-
my, zaczerpnijmy tchu, popatrzmy na 
otaczającą nas przestrzeń z dystansu. 
Dostrzeżmy szerszą perspektywę. Co 
możemy zrobić, aby w naszym otocze-
niu było lepiej? 
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Przede wszystkim zwróćcie uwagę na dialog, jaki te miejsca prowadzą 
z okolicą. Lokalizacja w zabytkowej części Nowej Huty jest przecież wielkim 
przywilejem i szansą do kultywowania lokalnej tożsamości. Stając przed nimi, 
zastanówmy się:

 ► czy nawiązują do architektury? 
 ► jak wzór i motyw szyldu odnosi się do kolorystyki budynku? 
 ► czy odwołują się do historii? 
 ► czy ich reklama nie jest zbyt nachalna? 
 ► czy reklamowana oferta jest łatwo przyswajalna dla klienta? 

Nowa Huta wciąż pełna jest reklam i witryn, które kłócą się z poczuciem 
smaku i estetyką. Spacerując po najbardziej reprezentacyjnej części dziel-
nicy, bez przerwy natrafialiśmy na agresywnie migające i świecące tablice 
ledowe. Plagą jest również chowanie wnętrza lokalu za samoprzylepną 
folią, przedstawiającą poćwiartowaną wędlinę, nienaturalnie błyszczące 
warzywa i napęczniałe pieczywo. Najczęstszym jednak problemem jest 

Osiedle Centrum D1. Fot. Jerzy Karnasiewicz 
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nadmiar informacji i przeładowanie witryny losowym towarem. Pstrokacizna, 
komunikacyjny chaos i kolorowe naklejki na szybach, które oddzielają lokal 
od świata zewnętrznego, to największe problemy nowohuckich reklam. Ich 
właściciele nie zawsze są świadomi, że już wkrótce będą musieli podpo-
rządkować się regulacjom uchwały o parku kulturowym i zadbać o bardziej 
estetyczny wystrój witryn.

Zatrzymajmy się na chwilę. Odpocznijmy, zaczerpnijmy tchu, popatrzmy na 
otaczającą nas przestrzeń z dystansu. Dostrzeżmy szerszą perspektywę. Co 
możemy zrobić, aby w naszym otoczeniu było lepiej? Mamy w Nowej Hucie 
sporo przykładów pięknej, estetycznej ekspozycji lokali. Poszukajmy w nich 
inspiracji. To miejsca, które w świadomy sposób korzystają z dziedzictwa 

„starej” Nowej Huty, nawiązują do jej historycznego charakteru. To sklepy, 
kawiarnie czy salony, których transparentność i minimalistyczna reklama 
zachęcają odbiorcę do wejścia i sprawdzenia, co czeka wewnątrz. 

Mijając kamienice wzdłuż pl. Centralnego, przyjrzyjmy się np. dawnej księ-
garni, dziś zaadaptowanej na restaurację. Olbrzymia, eksponująca wnętrze 
witryna zaprasza klientów. Tutaj kluczowa jest transparentność i otwartość. 
Już z zewnątrz widać współczesność, dobrze połączoną z oryginalnym 
wykończeniem. Półki wykonane z książek nawiązują do dawnej funkcji lo-
kalu. Jednak to, co w pierwszej kolejności przyciąga uwagę, to czerwony, 
podświetlany neonowy napis. Neony są również obecne przy al. Róż czy 
w pasażu na os. Zgody 7. Pięknie wpisują się w retroestetykę Nowej Huty. 
Stanowią pomost pomiędzy designem z ubiegłego wieku i współczesnymi 
trendami. Kolejną dobrą praktyką jest odwołanie się do dawnej formy. Mogą 
być to stylizowane napisy czy elementy graficzne na szybach kawiarni, ko-
jarzące się z elegancją Nowej Huty.

Na koniec wróćmy jeszcze do początku naszych rozważań nad nowohuckimi 
szyldami. Oryginalna i unikatowa architektura dzielnicy nie tylko zaprasza 
do kontynuowania tradycji, ale pozostawia też miejsce na współczesność. 
To zaleta doskonałej architektury − zaspokajanie potrzeb użytkowników. 
W nasze ręce złożono dłuto, którym możemy rzeźbić przestrzeń dla nas 
i następnych pokoleń. 



SZYLDY W NOWEJ HUCIE34

JAK TO 
ZROBIĆ 
DOBRZE 

?



PRZEWODNIK DOBRYCH PRAKTYK 35

CZYLI KRÓTKI 
PORADNIK 
REKLAMY 
WIZUALNEJ

W tym rozdziale zajmiemy się technikami wizualnego oddziaływania na 
odbiorcę. Przedstawimy zabiegi i działania, dzięki którym nasze witryny 
będą lepiej wpływać na mieszkańców i turystów − czyli klientów. Ich nad-
rzędnym celem będzie przekucie promocji wizerunku w komercyjną korzyść.

Poprosiliśmy dwójkę naszych ekspertów, by przygotowali dla Was krótkie 
poradniki reklamy wizualnej i aranżacji przestrzeni.
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JUSTYNA
RADZI

Trzy lata temu wróciłam do Nowej Huty po długiej przerwie. Przyjechałam 
z ciekawości. Chciałam zobaczyć, jak deweloper zaadaptował mieszkania 
w dawnym Domu Młodego Robotnika. Ledwie ujrzałam monumentalną bryłę 
DMR, wiedziałam, że to będzie mój nowy dom. Zakochałam się w tej archi-
tekturze. Wtedy po raz pierwszy spojrzałam na Nową Hutę z zachwytem 

– olśniły mnie jej architektura, detale, przestrzeń i zieleń.

Chciałabym zarazić Was moją fascynacją. Myślę zresztą, że większość 
z nas, nowohucian, od dawna kocha Nową Hutę. Teraz wspólnie możemy 
zatroszczyć się o jej przestrzeń.

Co możemy zrobić, by zadbać o piękno naszej dzielnicy? Przede wszystkim 
nauczmy się zachowywać kontekst przestrzenny, architektoniczny i histo-
ryczny. Jak?

UNIKAJMY ZŁA,
PRAKTYKUJMY DOBRO

Pamiętajmy, że witryny to integralna część elewacji budynku. Oczywiście, 
zdarza się, że sklep albo lokal usługowy powstaje w miejscu, którego nie 
przewidział projektant. Rozwój dzielnicy wymusza zmiany w zastanej ar-
chitekturze. Nie zawsze są to zmiany dobre. Często zaburzają układ kom-
pozycyjny elewacji, w brutalny sposób wyłaniają się z fasady, zaburzając 
jej rytm i odbiór.

Justyna
 Po

d
cza

si – 
projektantka system
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Unikajmy zatem działań 
negatywnych, takich jak:

 ► zaburzanie kompozycji,
 ► kakofonia form,
 ► różnorodność stylów i materiałów,
 ► krzykliwa kolorystyka,
 ► nadmiar eksponowanych informacji,
 ► zaburzanie proporcji: wychodzenie poza obszar witryny,
 ► agresywne oświetlenie,
 ► malowanie fragmentu elewacji,
 ► źle wyeksponowany produkt,
 ► brak spójnej kompozycji aranżacji witryn.

Twórcy architektury Nowej Huty, projektując budynki reprezentacyjnej części 
dzielnicy, zadbali o przestrzeń handlowo-usługową parterów. Przewidzieli, 
że znajdą się w nich sklepy i punkty usług dla ludności: księgarnie, kawiarnie, 
delikatesy… Większość pracy wykonali za nas, a my odziedziczyliśmy po 
nich naprawdę genialnie zaprojektowane lokale.

Podarowali nam duże przeszklenia, niebanalne detale, wysokie wnętrza. 
Często jedyne, co nam pozostaje, to odpowiedzialne, szanujące kontekst 
architektoniczny i historyczny zagospodarowanie naszych witryn. Jeśli cha-
rakter naszego przedsiębiorstwa na to pozwala, możemy po prostu postarać 
się odtworzyć pierwotne wzorce. Możemy także podążyć w stronę minima-
listycznych, nowoczesnych form wizualnych.

Zachowajmy kontekst przestrzenny 
i architektoniczny: 

 ► dbajmy o oddziaływanie witryny na sąsiadujące lokale, 
całość ulicy,

 ► dołóżmy starań, by kompozycja witryny współgrała z ukła-
dem elewacji i detalem,

 ► zachowujmy proporcje wprowadzanego znaku względem 
fasady parteru,
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 ► nawiązujmy do oryginalnej kolorystyki, użytych materiałów 
i rozwiązań architektonicznych,

 ► podkreślajmy historyzm miejsca przez umieszczenie daty 
powstania,

 ► stosujmy minimalizm formy,
 ► wkomponowujmy ogródki w przestrzeń ulicy,
 ► dbajmy o wnętrza i to, co jest widoczne przez przeszkloną 

witrynę.

Regulacje parku kulturowego nie będą dotyczyć wnętrz lokali ani klatek 
schodowych. Obejmą jedynie to, co jest widoczne z zewnątrz, czyli układ 
urbanistyczny, bryły budynków, elewacje, krajobraz.

Jedną z głównych zmian, jakie nas czekają, jest uwolnienie naszych szyb 
od folii. Regulacje parku kulturowego nie zezwalają na zaklejanie witryn 
nieprzezroczystą folią. Co to oznacza? Cóż, kiedy zdejmiemy folię, każdy 
będzie mógł zajrzeć do wnętrza naszego lokalu. To, co zobaczy, będzie 
stanowić o klimacie lokalu. Będzie także miało wpływ na decyzję, czy klient 
zechce wejść do środka! Musimy zatem pomyśleć o czystości i estetyce wnętrz 
lokali i aranżacji samych witryn. Tu z pomocą przychodzi profesjonalista − 
visualmerchandiser, projektant wnętrz czy projektant graficzny. Oczywiście 
nie zawsze stać nas na zatrudnienie specjalisty. Możemy jednak spróbować 
samodzielnie zaaranżować przestrzeń. Świetnym źródłem inspiracji będzie 
choćby portal Pinterest i inne przykłady dobrych praktyk, których możemy 
szukać w internecie.

Zanim zagłębicie się w otchłań sieci, mamy dla Was garść prostych porad. 
Podstawą dobrej witryny jest estetyka. Zadbajmy o stan stolarki okiennej 
i drzwiowej, o czystość otoczenia. Często wystarczy, że prawidłowo wy-
eksponujemy w witrynie produkty, które oferujemy. Klient sam zorientuje się 
w naszym asortymencie, a my zachęcimy go do wejścia poprzez odpowiedni 
dobór oświetlenia, kolorystyki tła, ilości eksponowanych produktów.

Okna witrynowe są elementem ważnym dla komercyjnego sukcesu prowa-
dzonej działalności. Jednak z punktu widzenia ochrony krajobrazu kulturo-
wego są tym, co współkształtuje odbiór przestrzeni w podobnym stopniu 
jak wyposażenie i kompozycja witryn.
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POROZMAWIAJMY O KOMPOZYCJI
Z pomocą przyjdzie nam teoria percepcji Gestalt, która wyjaśnia, w  jaki 
sposób nasz mózg postrzega rzeczywistość wizualną. Zgodnie z jej głów-
nymi założeniami:

OGÓŁ, SĄSIEDZTWO, PODOBIEŃSTWO, 

DOŚWIADCZENIE
 ► ludzki umysł dąży do postrzegania ogółu,
 ► obiekty znajdujące się w bliskim sąsiedztwie postrzegane są jako jedna 

grupa,
 ► obiekty podobne do siebie postrzegane są jako jedna grupa. Np. jeśli 

chcemy wyróżnić produkty w promocji, oznaczymy wszystkie ich ceny 
na żółto,

 ► zasada doświadczenia – uczymy się, zapamiętujemy i przyzwyczajamy się.
Ludzki mózg bez najmniejszych problemów dostrzeże zebrę w kilku 
czarno-białych paskach. Sam dopowie sobie obraz, który zapamiętał. 
Dlatego nie musimy wszystkiego tłumaczyć klientowi dosłownie. Nie mu-
simy pisać FRYZJER, często wystarczy, że narysujemy nożyczki i grzebień. 
Nie musimy oklejać całego sklepu napisem PROMOCJA – wystarczy, 
że w strategicznych miejscach umieścimy symbol % w ciekawej formie 
graficznej. Klienci doskonale odczytają nasz komunikat.

ZASADA SYMETRII

Nasze oko lubi symetrię. Symetria kojarzy się z porządkiem i harmonią. 
Odczuwamy przyjemność, patrząc na nią. Dlatego, jeśli chcemy uspokoić 
kreację i  sprawić, by była bardziej elegancka, wykorzystujemy właśnie 
zasadę symetrii.

OBIEKT / TŁO

To podstawowa zasada budowania aranżacji witryny. Musimy zdecydować, 
na czym chcemy skupić naszego odbiorcę, a co będzie stanowiło tło dla 
produktu. Zwykle, by skupić uwagę klienta, wystarczy odpowiednio ustawić 
proporcje. Ułożenie małego produktu na dużym tle sprawi, że mózg klienta 
pominie tło, a skupi się na szczególe. 
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Osiedle Centrum C1. Fot. Jerzy Karnasiewicz 
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WITRYNA JEST JAK PLAKAT 

Musi w krótkim czasie przekonać odbiorcę, że warto skorzystać z oferty.
Dlatego tak ważna jest jej czytelność.
Najprościej osiągnąć to poprzez:

 ► ograniczoną ilość produktów w aranżacji: mniej znaczy więcej,
 ► jednolite tło, które wyeksponuje nasz produkt,
 ► kompozycję z dominantą.

CZY TO WSZYSTKO W OGÓLE  
MI SIĘ OPŁACI?

Dobrze zaprojektowana przestrzeń to:
Wizytówka marki − zachęcająca do odwiedzenia lokalu, skorzystania 
z usługi. Ociepla wizerunek marki, sprawia, że klienci zapamiętują logo 
i nazwę firmy. Jeśli stworzymy miejsce bardzo atrakcyjne, możemy liczyć 
na to, że zacznie pojawiać się w social mediach, ludzie będą robić sobie 
w nim zdjęcia, wrzucać je do sieci, tworzyć hasztagi… Możemy nawet stać 
się tzw. instaplace, miejscem, do którego ludzie przychodzą tylko po to, żeby 
pochwalić się, że w nim byli!

Wizytówka właściciela − odpowiedzialność w budowaniu wspólnej przestrzeni 
świadczy o świadomości, poszanowaniu kontekstu architektonicznego, histo-
rycznego, szacunku do swoich klientów, wrażliwości i guście estetycznym, 
umiejętnościach marketingowych.
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Osiedle Stalowe 8. Fot. Justyna Podczasi
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MICHAŁ
RADZI

Nowohucianinem stałem się przypadkiem. Zadecydowała przejażdżka 
tramwajowa zakończona na pl. Centralnym – postanowiłem, że tu właśnie 
się przeprowadzę. W nowohuckich kamienicach, blokach, parkach i alejach 
ucieleśnia się moje zamiłowanie do architektury i urbanistyki modernistycz-
nej. Fascynuje mnie związek pomiędzy przestrzenią miejską i środowiskiem, 
a szczególnie człowiekiem, jako głównym odbiorcą miast.

Spacerując po Nowej Hucie, łatwo przeoczyć jej wyjątkowość, którą schowano 
pod wielkopowierzchniowymi reklamami i pstrokatymi banerami. A czasami 
wystarczy tak niewiele, aby wyeksponować piękno!

Jakoś na początku lat 90. utarło się, że im reklama większa i bardziej krzykliwa, 
tym lepiej. Odziedziczyliśmy po tych czasach nieład przestrzenny: na naszych 
ulicach wciąż wiele jest tablic i szyldów, które mocno rozmijają się z estety-
ką. Tymczasem szyldy i witryny to przestrzenna wizytówka biznesu. Warto 
zadbać, aby płynący z nich komunikat nie tylko w prosty i czytelny sposób 
informował o charakterze prowadzonego biznesu, ale również intrygował 
i zamienił spacerowicza w potencjalnego klienta.
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CZYM JEST REKLAMA?

Adam Grzegorczyk zdefiniował reklamę jako „bezosobową, odpłatną, zgodną 
z prawem i dobrymi obyczajami formę przekazywania informacji rynkowych, 
dotyczących bogatej propozycji”. Zdaniem Marzeny Barańskiej celem rekla-
my jest oddziaływanie na świadomość nabywcy, przyśpieszenie sprzedaży, 
usprawnienie procesu wprowadzania nowych produktów na rynek oraz two-
rzenie nowych grup odbiorców usługi czy towaru. 

Słowem kluczem będzie dla nas pojęcie merchandisingu. 

Merchandising to wszystkie działania wpływające na zachowanie klientów 
poprzez wystrój pomieszczenia i sposób prezentacji towarów. Głównym ce-
lem merchandisingu jest zwiększenie sprzedaży, zainteresowania odbiorców 
oraz subiektywnej wartości towaru w oczach klienta. Takie działania idealnie 
wpisują się w teorię witryny jako wizytówki biznesu.

Skupmy się na dwóch podstawowych odmianach merchandisingu − visual 
merchandisingu i cross merchandisingu.

Visual merchandising skupia się na ekspozycji. Zajmuje się wszystkimi elemen-
tami, z którymi styka się klient od chwili, gdy wchodzi do sklepu: witryną, logo 
lokalu, kolorystyką wnętrza. Istotą visual merchandisingu jest zaadaptowanie 
ekspozycji i całego sklepu w taki sposób, aby klienci kupili jak najwięcej towa-
rów. Wszystko, co znajduje się wewnątrz lokalu, ma oddziaływać na zmysły 
nabywcy. Siłę interakcji klientów z ekspozycją opisuje m.in. Holly Bastow-Shoop 
w swojej publikacji „Visual Merchandising: A Guide for Small Retailers”. We-
dług tej badaczki aż 75 procent osób odwiedzających sklep po raz pierwszy 
zapamiętuje moment wejścia. Badania pokazują także, iż 65 procent wszystkich 
decyzji związanych z zakupami ludzie podejmują na miejscu, czyli w sklepie. 
Na dodatek aż 80 procent naszych wrażeń, zarówno tych pozytywnych, jak 
i negatywnych, jest odbieranych za pomocą wzroku.

Najciekawsza wydaje się jednak informacja, że na zainteresowanie klienta, który 
mija nasz lokal, mamy… od 3 do 8 sekund! Badania wskazują, że to właśnie 
ten krótki moment, to pierwsze spojrzenie, decyduje o tym, czy przechodzień 
poczuje się (lub nie) zaintrygowany i zdecyduje się (lub nie) wejść w nasze 
progi. To dlatego tak kluczowa jest właściwa aranżacja witryny!
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Jak to osiągnąć? Poniżej kilka porad. 

DOBRE PRAKTYKI  
VISUAL MERCHANDISINGU:

Towary, na których sprzedaży najbardziej nam 
zależy (bo np. przynoszą nam największy dochód) 
powinny być umieszczane pomiędzy poziomem 

„pasek − oko”. 

Wykorzystujemy realne zachowania konsumenc-
kie − towary wystawiane na tej wysokości, tzn. 
między linią wzroku a „paskiem”, są statystycznie 
najczęściej kupowane.

Grupowanie wertykalne i horyzontalne
Nasz umysł odruchowo szuka zależności w ko-
lorach, markach, zastosowaniu, materiale czy 
kształcie. Najefektywniej jest układać produkty 
w następujący sposób:

 ► poziomo − różne warianty kolorystyczne,
 ► pionowo − różne wielkości produktu.

Wybierz reprezentanta
Nie musisz wystawiać dziesięciu par takich samych 
skarpet. Wystarczy, że pokażesz jednego „repre-
zentanta” konkretnego modelu/serii. Pierwszy 
produkt w rzędzie ma funkcję „reprezentatywną”.

Taki pojedynczy „reprezentant serii” świetnie nadaje 
się na wystawę w witrynie. Ta zasada znajduje 
zastosowanie w przypadku produktów o wielu 
wariantach kolorystycznych.

1

2

3
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Grupowanie w „zdjęcie w ramce”
Ludzkie oko instynktownie łączy produkty w więk-
szą całość. Możesz ukształtować wystawę w taki 
sposób, aby pokazane na niej produkty tworzyły 
grupę. Mimo iż sprzedawane są oddzielnie, dla 
klienta będą „zestawem”, a zakup jednego pocią-
gnie za sobą nabycie kolejnego. Pomoże w tym 
stworzenie ramki, jak na przykładzie obok. Pro-
dukty ułożone w kształt kwadratu i pogrupowane 
aż proszą się o połączenie w jeden zakup, np. na 
mikołajowy prezent.

Towary w pierwszych rzędach
Jeśli w naszym sklepie półki mają dużą głębokość, 
zadbajmy, by produkty zawsze znajdowały się na 
przedzie. Niezagospodarowana przestrzeń na 
froncie wygląda nieatrakcyjnie.

Sprytne oznaczenie cen
Klient powinien w prosty sposób móc zapoznać się 
z ceną produktu. Nie musimy jednak umieszczać 
jej na każdej sztuce towaru. Niekonieczne jest 
również bombardowanie cennikiem już z witryny. 
Ważne za to, by jednoznacznie oznaczyć promo-
cję – łatwo zrobić to przez kolor, np. czerwony.

Prostota geometrii
Odwołujmy się do prostych kształtów geometry-
cznych. Oko konsumenta instynktownie szuka 
znanych kształtów. Geometria i symetria ułatwiają 
orientację w przestrzeni. 
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DOBRE PRAKTYKI 
CROSS MERCHANDISINGU 

I STORYTELLINGU 

Cross merchandising i storytelling to praktyki polegające na łączeniu towa-
rów z różnych kategorii, aby zachęcić do większych zakupów. Celem tych 
zabiegów jest stworzenie historii związanej z towarem. Proponujemy klien-
towi nie tylko jeden produkt, ale całą aktywność i doświadczenie związane 
z grupą przedmiotów. 

Wyobraźmy sobie witrynę księgarni przed świętami. Właściciel chce wpraw-
dzie zareklamować tylko książkę, ale obok kładzie parę ciepłych wełnianych 
skarpet i stawia kubek, z którego malowniczo zwisa sznureczek torebki od 
herbaty. Do tego kocyk, nonszalancko przewieszony przez oparcie fotela… 
Nieistotne, że w księgarni nie można kupić herbaty, koca ani skarpet. Waż-
niejsze, że jej właścicielowi udało się stworzyć całą opowieść o czytaniu 
powieści w zimowy wieczór, popijaniu herbaty i wylegiwaniu się pod kocykiem. 

Estetyczna i przejrzysta witryna wraz z ciekawym szyldem to jednak nie tylko 
narzędzie sprzedaży i maksymalizacji zysków przedsiębiorcy. To również 
troska o poprawę jakości przestrzeni publicznej. Jak już wspomniano, według 
badania przeprowadzonego przez Kantar TNS i Good Looking Studio aż 
99 procent Polaków przykłada wagę do tego, jak wygląda ich otoczenie.

Skoro przestrzeń publiczna zaczyna mieć dla nas coraz większe znaczenie, 
warto o nią zadbać. Dobrze być wśród tych, dzięki którym staje się ona 
przyjemniejsza i bardziej komfortowa dla wszystkich: mieszkańców, turystów 
i przedsiębiorców.

Planując witrynę, warto odnieść się do otoczenia, w którym znajduje się 
lokal. W końcu my także oddziałujemy na wizerunek miasta i dzielnicy, 
w której żyjemy i pracujemy. Możemy to zrobić, organizując konkursy albo 
spotkania dla klientów, ale także wykorzystując w naszych reklamach wątki 
nawiązujące do unikatowej przestrzeni i historii naszej dzielnicy. Takie dzia-
łania przekładają się na podniesienie atrakcyjności wśród inwestorów oraz 
podnoszą satysfakcję mieszkańców, promując region. 
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CZTERY 
PRZYKŁADY 
Z NOWEJ HUTY
czyli kilka słów o tym, jak uporządkowaliśmy frag-
ment przestrzeni publicznej, pomagając zaprojekto-
wać szyldy, witryny oraz aranżacje dla antykwariatu, 
sklepu z tanią odzieżą, sklepu muzycznego i cukierni 
w „starej” Nowej Hucie.

Zamieszkałam w Nowej Hucie, przy pl. Centralnym, w 1999 roku – o dziwo, 
zafascynowała mnie nie architektura dzielnicy, lecz mieszkający tu twórcy. Przez 
kilka lat rozmawiałam z malarzami, rzeźbiarzami i pisarzami, a wywiady z nimi 
publikowałam na łamach „Głosu Tygodnika Nowohuckiego”. Fotografowałam 
też życie dzielnicy (razem z mężem Jerzym wydaliśmy album „Nowa Huta. 
Okruchy życia i meandry historii”). Z czasem moje zdjęcia przekształciły się 
w fotografię interwencyjną, stały się narzędziem inicjowania zmian na lepsze 
w przestrzeni publicznej. Podobny cel ma projekt „Szyldy w Nowej Hucie”.

Jak w szkole
Jest kilka rzeczy, których Kraków może zazdrościć Gdańskowi, i jedną z nich 
jest Gdańska Szkoła Szyldu. Powstała ona, by rozprawić się ze szpetnymi ba-
nerami i reklamami na elewacjach sklepów, restauracji i punktów usługowych. 
W akcję zaangażowało się 15 projektantek i projektantów, którzy stworzyli 
projekty dla działających w Gdańsku lokali. Udowodnili w ten sposób, jak 
niewiele trzeba, by zmienić oblicze ulic.

W porównaniu do rozmachu Gdańskiej Szkoły Szyldu inicjatywa „Szyldy 
w Nowej Hucie” może wydawać się drobnostką. A jednak uczestniczka proW 
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W porównaniu do rozmachu Gdańskiej Szkoły Szyldu inicjatywa „Szyldy 
w Nowej Hucie” może wydawać się drobnostką. A jednak uczestniczka pro-
jektu, właścicielka lokalu w bloku szwedzkim, powiedziała, że wiele nauczyła 
się podczas naszych spotkań edukacyjnych! „Szyldy w Nowej Hucie” były 
swego rodzaju uniwersytetem latającym dla dorosłych, a zakres materiału, 
który chcieliśmy przekazać, dobraliśmy tak sprytnie, by osiągnąć kilka celów: 
przearanżować, uporządkować, nadać nazwę, zabłysnąć.

Blok szwedzki na celowniku
Na pierwszym spotkaniu edukacyjnym, podczas dyskusji z panem Krzysz-
tofem, właścicielem antykwariatu Szklane Domy, ktoś wpadł na pomysł, 
by metamorfozę maleńkiego sklepiku z książkami połączyć z odświeżeniem 
sąsiedniej, znacznie większej witryny popularnego sklepu z  tanią odzieżą. 
Sklep ten, chociaż działa już od sześciu lat, wciąż nie miał nazwy. Mimo to 
stanowił centrum życia miejscowej społeczności! Właścicielka lokalu, pani 
Marta, kobieta otwarta na zmiany, mądra i wrażliwa, szybko podjęła temat 
i dołączyła do naszego projektu.

Dlaczego tak zależało nam na lokalach znajdujących się w bloku szwedzkim? 
Bo to budynek szczególny. W opracowaniach muzealnych oraz na stronie 
Krakowski Szlak Modernizmu czytamy, że ten modernistyczny, wolno stojący 
blok mieszkalny na os. Szklane Domy został wybudowany w latach 1957−59 
według projektu Marty i Janusza Ingardenów. Inspiracją był pobyt Ingardena 
w Szwecji. Architekt przywiózł stamtąd zupełnie nowe, rewolucyjne pomysły na 
budownictwo mieszkaniowe. Blok szwedzki był na wskroś nowoczesny: posta-
wiony na słupach, wykonany w konstrukcji szkieletowej, dzięki czemu można 
było dowolnie rozplanować wnętrza. Na elewacji zrezygnowano z ozdób; 
duże okna miały wpuszczać do mieszkań jak najwięcej światła. Zamiast cegieł 
do budowy wykorzystano Siporex, beton komórkowy na szwedzkiej licencji. 
Ten nowatorski materiał umożliwił powiększenie okien i balkonów-loggi. Jakby 
tego wszystkiego było mało, blok szwedzki był jeszcze kolorowy − zupełna 
ekstrawagancja w stonowanej, niemal monochromatycznej Nowej Hucie. Jak 
pisze Magdalena Smaga, nowy budynek wpisywał się w dotychczasową 
zabudowę, lecz jednocześnie ją zaburzał. Spełniał pięć zasad architektury 
nowoczesnej Le Corbusiera. Od samego początku zaplanowano w nim lokale 
usługowe; miały się w nich znaleźć pasmanteria, sklep nasienno-ogrodniczy, 
drogeria i sklep z artykułami motoryzacyjnymi.
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W tym właśnie bloku szwedzkim trzeci lokal (licząc od Parku Ratuszowego) zajmuje anty-
kwariat Szklane Domy. Sprowadził się tu niedawno. Poprzednio księgarnia mieściła się na 
os. Centrum B, z wejściem od strony podwórka. Przeprowadzka była korzystna, lecz miała 
jedną wadę: w nowym miejscu antykwariat nie miał witryny. Właściciel radził sobie, latem 
i jesienią wystawiając książki na stoliczkach przed wejściem. Z chwilą, kiedy wejdą w życie 
regulacje parku kulturowego, ta możliwość zniknie – przepisy o parku kulturowym zaka-
zują wystawiania i oferowania do sprzedaży towarów przed budynkami frontowymi oraz 
na elewacjach tych budynków. Dlatego dużym wyzwaniem jest zwiększenie widoczności 
antykwariatu i zastąpienie dotychczasowego zwykłego szyldu − naklejonego wysoko na 
szybie, znacznie powyżej linii wzroku.

O
siedle Szklane D

om
y 1. Fot. Jerzy Karnasiew

icz
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Na początku zajęliśmy się więc szyldem. Myśleliśmy o czymś, co wyrażałoby 
zaczytanie, pochłonięcie, miłość do książek... Na spotkaniu konsultacyj-
nym w siedzibie Funduszu Partnerstwa projektantka zaproponowała kilka 
wersji neonu. Wybór padł na minimalistyczny szyld w kobaltowym kolorze 
w kształcie trzymanej w dłoniach otwartej książki. Na książce znalazł się 
napis „oldbooki”, nawiązujący do nowoczesnych nośników elektronicznych: 
audiobooków, e-booków. Ku radości autorki projektu, właścicielowi antykwa-
riatu bardzo spodobał się ten pomysł! Już wkrótce klientów księgarni przy-
wita umieszczona na drzwiach wejściowych tabliczka z godzinami otwarcia 
i informacją: „oldbooki otwierają się przed Państwem w gotowości do bycia 
przeczytanymi od poniedziałku do piątku…”. Dodatkowo zaproponowaliśmy 
też aranżację dotychczas zupełnie niewykorzystanej skośnej ścianki ponad 
regałami. Pojawi się na niej kompozycja z rozsypanych liter, układających 
się w słowo ANTYKWARIAT.

Tymczasem właścicielka sąsiedniego sklepu z tanią odzieżą okazała się 
osobą nad wyraz pracowitą i niesamowicie przedsiębiorczą. Jej asortyment 
nie ogranicza się do spódnic od Coco Channel i jedwabnych marynarek Ver-
sace – oczywiście z drugiej ręki i, co najważniejsze, na każdą kieszeń. Poza 
używanymi ubraniami pani Jola sprzedaje także filiżanki, kieliszki do nalewek 
i porcelanowe bibeloty, w sezonie świątecznym dokłada do tego wesołe mi-
kołaje, a poza tym świadczy usługi transportowe. Stworzenie witryny, która 
pomieściłaby to wszystko, było prawdziwym wyzwaniem! Potrzebowaliśmy 
czegoś, co połączy gablotę sklepu 1001 drobiazgów z wystawą ekskluzywnych 
(choć tanich) ciuszków. Brakowało nam też nazwy. Na szczęście właścicielom 
od razu spodobał się pomysł, by sklep nazwać Hutą Stylu. Ucieszyli się, że 
w ten sposób dołączą do innych przedsięwzięć, mających Hutę w nazwie: 
Lodowej Huty, Sytej Huty, FizjoHuty czy Huty Wypieków. Hasło „Huta Stylu” 
doskonale oddaje przy tym kwalifikacje pani Joli, która pracuje w sklepie. Pani 
Jola posiada tytuł czeladnika krawiectwa ciężkiego i w przeszłości szyła suknie 
ślubne, ubierała ludzi na wyjątkowe okazje, a i teraz często wciela się w rolę 
stylistki. Kocha ubierać ludzi! Naszym zadaniem było ułatwić jej pracę przez 
odpowiednie zaaranżowanie przestrzeni witryny. Dotąd pani Jola nieraz po 
kilka razy dziennie zmieniała jej wystrój, przebierając manekiny i dokładając 
kolejne bibeloty. Zaproponowaliśmy podział witryny na praktyczne kubiki, 
gdzie łatwiej będzie utrzymać ład i porządek, a manekinom powiedzieliśmy 
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„adios!” Odtąd ubrania będzie można wystawiać na wyeksponowanych 
wieszakach − szybciej i bardziej praktycznie. W witrynie znajdzie się także 
szyld: podwieszone do sufitu przestrzenne litery w kolorze kobaltowym, po-
łączone metalowym prętem. Na drzwiach do sklepu, ozdobionych kobaltową 
kratą, umieścimy tabliczkę z godzinami otwarcia i hasłem „Dbamy o Państwa 
w dobrym stylu...” Całość połączy motyw guzików, obecnych w literach i na 
wyklejkach.

O
siedle Szklane D

om
y 1. Fot. Jerzy Karnasiew

icz
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Trzeci lokal, którego właściciel dołączył do projektu „Szyldy w Nowej Hucie”, 
to cukiernia Pingwinek z os. Słonecznego 14. Czekało nas nowe wyzwanie: 
Pingwinek ma świetną lokalizację przy al. Róż, ale i silną konkurencję wokoło. 
Na dodatek oferuje babeczki, rurki z kremem, szejki, przekąski i lody w wie-
lu smakach. Wszystkie rarytasy mają mnóstwo odmian i każdy klient może 
wybierać je według własnej zachcianki, co samo w sobie jest cudowne, ale… 
niezwykle trudne dla projektanta! Co wybrać z tej litanii produktów na tablicach 
na budynku? Jak to uporządkować i zamknąć w minimalistycznym przekazie? 
Nasze projektantki podjęły wyzwanie i… o dziwo, wszystko zmieściło się na 

O
siedle Słoneczne 14. Fot. Jerzy Karnasiew

icz
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jednej tablicy. Zaproponowały też wymianę markizy na nową, z napisem 
„Osładzamy życie od 2002 r.”

Według uchwały o parku kulturowym markizy nie mogą przesłaniać detali ar-
chitektonicznych, osi widokowych ani widoku na zabytki. Przed umieszczeniem 
nad lokalem tego rodzaju ozdoby musimy jednak uzyskać opinię Miejskiego 
Konserwatora Zabytków oraz Plastyka Miasta – wynika to m.in. z przepisów 
prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
oraz miejskich procedur. W tym celu powinniśmy przejść następującą ścież-
kę: ustalić format nośnika, uzyskać zgodę właściciela nieruchomości (w tym 
wypadku była to wspólnota mieszkaniowa), wypełnić wniosek i złożyć go 
do Urzędu Miasta Krakowa (dodatkowe informacje znajdują się na www.bip.
krakow.pl/uchwalakrajobrazowa).

O
siedle Teatralne 10. Fot. Jerzy Karnasiew

icz
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Pingwinek będzie miał też nowy semafor. Widnieje na nim minimalistyczny wizerunek pingwi-
na. Pan Łukasz, właściciel cukierni, początkowo niepokoił się, że w subtelnych liniach trudno 
będzie klientom odgadnąć postać zwierzątka, ale postanowił zaufać naszym projektantkom. 

„Zmieniła się moja świadomość estetyki” − przyznał. − „Impulsem do zmian były spotkania 
z projektantkami. Już od dawna myślałem o nowej identyfikacji wizualnej dla cukierni, ale wciąż 
nie było na to czasu. Teraz wiem, że wprowadzenie parku kulturowego to dobry moment na 
takie przemyślenia”. Nowa identyfikacja wizualna Pingwinka będzie więc obejmować markizę, 
szyld w formie semafora z logo, menu skondensowane do jednej tabliczki oraz wywieszkę 
z godzinami otwarcia i hasłem „Nasz Pingwinek dba o to, aby każdy Państwa dzień był sło-
dyczą, dlatego zaprasza pod swoje skrzydło od poniedziałku do piątku...”

Czwartym lokalem, który wzięliśmy na warsztat, był jedyny w Nowej Hucie sklep muzyczny, 
mieszczący się w dawnym kinie Świt. Ta lokalizacja jest dość nieszczęśliwa − sklep znajduje się 
wewnątrz dużego budynku, na piętrze i nie ma własnej witryny. Dlatego właściciele planują 
przeprowadzkę na os. Urocze, w sąsiedztwo sklepu z firanami. Blok, do którego zamierzają 
się przenieść, od początku przygotowany był na przyjęcie lokali użytkowych: na parterze są 
piękne, przeszklone witryny. To właśnie dla tego miejsca przygotowaliśmy projekt aranżacji. 
Zaplanowaliśmy witrynę, w której znajdą się stylizowane postaci ludzi grających na różnych 
instrumentach. Odświeżyliśmy też logo Huty Dźwięku; na życzenie właścicieli znalazł się 
w nim kamerton, fachowo zwany diapazonem, a więc przyrząd do strojenia. Sklep zyskał 
też tabliczkę na drzwi, z informacją „Pragniemy rozświetlać Państwa dźwiękiem w dni po-
wszednie...” Wszystkie elementy utrzymano w limonkowo-czarnej kolorystyce.

Budżet projektu zakładał, że chociaż stworzymy cztery aranżacje szyldów i witryn, wdrożyć 
będziemy mogli tylko jedną. Ale którą? Tę decyzję postanowiliśmy zostawić nowohucianom 
i nowohuciankom. W tym celu nakręciliśmy filmiki z udziałem naszych przedsiębiorców: panów 
Krzysztofa, Łukasza, pań Anny i Joli. Spoty wraz z formularzem do głosowania krążyły w sieci 
przez tydzień. Nasz fanpejdż rozgrzał się do czerwoności, osiągając pół tysiąca polubień. 
Projekty rozpalały nieliche dyskusje wśród głosujących. Stanęliśmy oko w oko z krytycznymi 
komentarzami, broniliśmy „wściekle chabrowego koloru” i modernizmu, „który jest spychany 
na margines polskiego dizajnu”. Jednym słowem − działo się! Na koniec, sumą 215 głosów 
wygrał projekt witryny Taniej Odzieży. Dzięki temu lokal na os. Szklane Domy 1 zyska niedługo 
całkowicie nowe oblicze, stając się Hutą Stylu! Nie było fleszy dziennikarskich na ogłoszeniu 
wyników, ale była to dla nas chwila wielkiej radości. I dla takich chwil warto żyć! 
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Wydawanie pozwo-
leń na budowę oraz 
przyjmowanie zgłoszeń 
dotyczących umieszcze-
nia szyldu

Wydawanie opinii nie-
zbędnych do umieszcze-
nia szyldu

Wydawanie pozwoleń 
lub opinii niezbędnych 
do umieszczenia szyldu

Wydawanie zezwo-
lenia na zajęcie pasa 
drogowego przez szyld 
nadwieszony nad pasem 
drogowym

Ponadto we wszystkich kwestiach dotyczących przepisów i funkcjonowania Parku Kulturowego 
Nowa Huta można kontaktować się z Wydziałem Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Urzędu Miasta Krakowa, tel. 12 616 11 24.

Dodatkowe informacje: 
www.bip.krakow.pl/uchwalakrajobrazowa
www.parkikulturowe.krakow.pl
www.facebook.com/Parki-kulturowe-w-Krakowie-106941540909569

AU-04: https://www.
bip.krakow.pl/?dok_
id=3276&sub=procedu-
ra&proc=AU-4

AU-10: https://www.
bip.krakow.pl/?dok_
id=3276&sub=procedu-
ra&proc=AU-10

KD-6: https://www.
bip.krakow.pl/?dok_
id=3276&sub=procedu-
ra&proc=KD-6

KZ-4: https://www.

bip.krakow.pl/?dok_

id=3276&sub=procedu-

ra&proc=KZ-4

ZDMK-27: https://www.
bip.krakow.pl/?dok_
id=3276&sub=procedu-
ra&proc=ZDMK-27

e-mail: 

umk@um.krakow.pl

tel. 12 616 80 34

e-mail: 

umk@um.krakow.pl

tel. 12 616 15 55

e-mail: 

mkz@um.krakow.pl

tel. 12 616 65 00

e-mail: 

sekretariat@zdmk.krakow.pl

tel. 12 616 70 00

NIEZBĘDNY INFORMATOR 
(instytucje, urzędy, linki)

Zakres

Wydział 
Architektury 
i Urbanistyki 
UMK

Plastyk 
Miasta

Biuro 
Miejskiego 
Konserwatora 
Zabytków

Zarząd 
Dróg Miasta 
Krakowa

Procedury Kontakt
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NIEZBĘDNY INFORMATOR 
(instytucje, urzędy, linki) FUNDUSZ 

PARTNERSTWA

Działamy od 2004 r. jako niezależna i samorządna fundacja powołana 
w celu poprawy jakości i wspierania działań na rzecz ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju.

W CZYM POMAGAMY?
Aktywizujemy mieszkańców miast i  terenów wiejskich do podejmowania 
działań proekologicznych, które przyczyniają się do zachowania dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowego oraz poprawy jakości życia, stanu środowiska 
i krajobrazu. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, szkołami, 
firmami, grupami nieformalnymi, samorządami lokalnymi i innymi instytucjami 
w całej Polsce. Wspieramy merytorycznie i finansowo lokalne organizacje, 
instytucje pozarządowe, placówki edukacyjne oraz małe, lokalne społeczności.

JAK PRACUJEMY? 
Podstawę naszych działań stanowią cztery filary: edukacja ekologiczna, 
zrównoważona turystyka, społeczeństwo obywatelskie oraz zrównoważone 
miasta i wsie. 
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Jesteśmy zaangażowani w inicjatywy społeczne, ekologiczne i artystyczne 
na terenie Nowej Huty – unikatowej, postindustrialnej dzielnicy Krakowa. 
Prowadzimy programy edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, 
starając się uwrażliwiać młodych ludzi na przyrodę i w ten sposób kształtować 
postawy i zachowania społeczne przyjazne środowisku.

Realizujemy także projekty międzynarodowe w  Europie Środkowo-
-Wschodniej. Jesteśmy członkiem międzynarodowego stowarzyszenia 
Environmental Partnership Association, które skupia sześć fundacji 
wspierających zrównoważony rozwój w Polsce, Republice Czeskiej, na 
Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii.

NASZE PROJEKTY
Stoimy za takimi projektami, jak: Szkoły dla Ekorozwoju, Zielone Szlaki 
Greenways, Fundusz Kropli Beskidu. 

Jednym z wiodących projektów realizowanych obecnie przez Fundusz Part-
nerstwa jest projekt pt. „Małopolska Ekoturystyka – zrównoważony rozwój 
turystyczny regionu”. Jest to część programu „ekoMałopolska”. Jego celem 
jest promocja regionu w sposób zrównoważony, odpowiedzialny i jak naj-
mniej inwazyjny dla środowiska naturalnego oraz zakładający autentyczne 
zainteresowanie jego bogactwem i dziedzictwem. 

Równolegle wspólnie z międzynarodowymi partnerami i naszym konsorcjum 
Environmental Partnership Association rozpoczęliśmy w 2020 r. realizację 
projektu pt. „Reclaimourcivicspace” w ramach norweskiego mechanizmu 
finansowego EEA and NorwayGrants. Projekt realizujemy wokół koncep-
cji „Akademii Aktywnych Obywateli i Liderów”, poświęconej podnoszeniu 
umiejętności przywódczych działaczy CSO (Civil Society Organizations) na 
obszarach miejskich i wiejskich. 

Ponadto w 2020 r. rozpoczęliśmy realizację dwuletniego projektu „Wsparcie 
rozwoju instytucjonalnego Funduszu Partnerstwa drogą do wzrostu zaan-
gażowania obywateli w działania społeczne”. Projekt jest dofinansowany 
przez Narodowy Instytut Wolności − Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich 
na lata 2018−2030. 
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SZYLDY W NOWEJ HUCIE 
Realizację projektu „Szyldy w Nowej Hucie”, w ramach którego oddajemy 
w Państwa ręce tę publikację, rozpoczęliśmy we wrześniu 2020. Ideą, któ-
ra nam przyświecała, była pomoc przedstawicielom lokalnych biznesów 
w przygotowaniu się do wejścia w życie uchwały krajobrazowej i przepisów 
o Parku Kulturowym w Nowej Hucie. Zaprosiliśmy do współpracy specjalistów 
od przepisów prawa, aranżacji witryn i projektowania, a także nowohuckich 
przedsiębiorców i przedsiębiorczynie do wspólnego działania i projektowania 
przestrzeni. Zadanie „Szyldy w Nowej Hucie” jest finansowane ze środków 
Miasta Krakowa. 

www.facebook.com/SzyldywNowejHucie

GDZIE NAS ZNAJDZIECIE?
Fundacja Fundusz Partnerstwa
os. Teatralne 5/13
31−945 Kraków
fundusz@ffp.org.pl 
www.funduszpartnerstwa.pl
www.facebook.com/Fundusz.Partnerstwa
https://www.youtube.com/watch?v=kJQxKwERKIs
https://www.instagram.com/fundusz_partnerstwa/
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KALENDARIUM 
DZIAŁAŃ 
W PROJEKCIE 
„SZYLDY 
W NOWEJ 
HUCIE”
01.09.2020

Spotkanie zespołu projektowego (Gosia Szymczyk- 
-Karnasiewicz, Anna Woźniak, Kuba Pogorzelski, Michał Sagucki, 
Sylwia Doli Doliszna, Justyna Podczasi)

01.09.2020 Założenie fanpejdża „Szyldy w Nowej Hucie”

09.09.2020 Dwutygodniowe badania terenowe Olgi (Olga Wojdyńska)

09.09.2020 Materiał promujący zadanie „Szyldy w Nowej Hucie”  
w TVP3 Kraków

11.09.2020 Publikacja materiałów graficznych na fanpejżdżu 

WRZESIEŃ Inwentaryzacja witryn sklepowych
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03.10.2020 Spacer edukacyjny dla przedsiębiorców i mieszkańców  
(Michał Sagucki)

04.10.2020 Spotkanie edukacyjne dla przedsiębiorców. Omówienie 
przepisów o Parku Kulturowym Nowa Huta (Kuba Pogorzelski) 

11.10.2020
Drugie spotkanie edukacyjne. Wywiad fokusowy  
oraz inspiratorium – „O projektowaniu i architekturze”  
(Sylwia Doli Doliszna, Justyna Podczasi)

11.10.2020 Badania fokusowe

16.10.2020
18.10.2020

Nowohucka Kronika Filmowa  
Spotkanie edukacyjne

20.10.2020 Radio Kraków, rozmowa o „Szyldach w Nowej Hucie” 
z Grzegorzem Bernasikiem podczas audycji „Rozmowy przed Hejnałem”

20.10.2020
23.10.2020

Konsultowanie projektów z przedsiębiorcami  
(Sylwia Doli Doliszna, Justyna Podczasi)

25.11.2020 Plebiscyt internetowy

01.12.2020 Ogłoszenie wyników

GRUDZIEŃ Praca nad publikacją

GRUDZIEŃ Wdrożenie projektu witryny
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AKTY PRAWNE:
Uchwała Nr XXIX/757/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 
20 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą 
Park Kulturowy Nowa Huta, DZ. URZ. WOJ. 2019.8347; http://edziennik.
malopolska.uw.gov.pl/legalact/2019/8347/

Uchwała Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 
26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych 
oraz ogrodzeń”, DZ. URZ. WOJ. 2020.1984; http://edziennik.
malopolska.uw.gov.pl/legalact/2020/1984/

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568; http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20031621568

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/architektura;3870803.html
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