
Jak zagłosować w budżecie 
partycypacyjnym na rok 2017?
Krótka podpowiedź

Opracowanie:
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Zasady ogólne
•	Możesz zagłosować w jednej wybranej przez 

siebie dzielnicy. Jeżeli dzielnica podzielona jest 
na mniejsze obszary lokalne, wybierz jeden 
obszar i zagłosuj na projekty z tego obszaru. 
Jeżeli w dzielnicy jest wydzielony również ob-
szar ogólnodzielnicowy, możesz oddać głos na 
projekty z obszaru ogólnodzielnicowego i jed-
nego wybranego lokalnego. Podział dzielnic na 
obszary: http://goo.gl/rQbrWi. 

•	 Zapoznaj się projektami dopuszczonymi do 
głosowania: https://goo.gl/eSJk4N. 
 
 
 
 
 
 

•	Możesz wybrać dowolną liczbę projektów, 
jednak ich łączna wartość musi zmieścić się 
w kwocie przeznaczonej na dany obszar.  
Np. w Twoim obszarze jest to 1 mln zł, to suma 
wartości wybranych projektów nie może być 
większa od tej kwoty. Uwaga! W głosowaniu 
internetowym suma wartości projektów zlicza 
się automatycznie. W głosowaniu papierowym, 
musisz obliczyć ją samodzielnie. Jeśli przekro-
czysz dopuszczalną kwotę, Twój głos będzie 
nieważny. 

•	 1 głos = 1 projekt. Każdy z wybranych projek-
tów otrzymuje po 1 głosie. 

•	 Jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz  
(np. osobiście i internetowo), wszystkie Twoje 
głosy będą nieważne. 

Jeśli mieszkasz w Warszawie, to niezależnie od tego, ile 
masz lat, możesz zagłosować na projekty w warszawskim 
budżecie partycypacyjnym. Nie musisz mieć meldunku. 
Głosy można oddać w stacjonarnym punkcie głosowania  
lub internetowo. Zasady głosowania różnią się dla osób 
pełnoletnich i tych, które nie ukończyły 18 roku życia.  
Znajdziesz je poniżej. 

Ważne daty
Od 14 do 24 czerwca 2016 r. – głosowanie na projekty
do 15 lipca 2016 r. – ogłoszenie wyników głosowania
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Chcesz zagłosować, a nie masz jeszcze 18 lat?
Głosowanie w punkcie stacjonarnym

1. Przyjdź ze swoim rodzicem/opiekunem praw-
nym do stacjonarnego punktu głosowania 
w Twojej dzielnicy (lista punktów: http://goo.
gl/4caltA). Ważne, żeby rodzic/opiekun wziął 
ze sobą swój dowód osobisty. 

2. Na miejscu wypełnia i podpisuje specjalną 
Zgodę opiekuna prawnego na udział oso-
by małoletniej w głosowaniu na projekty do 
budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy na 
rok 2017, którą należy dołączyć do papierowej 
karty do głosowania. 

3. Uwaga! Twoja karta do głosowania także musi 
zostać podpisana przez rodzica/opiekuna. 

4. Jeśli głosujesz razem z rodzeństwem, każde 
z Was musi mieć oddzielnie wypełnioną zgodę. 

Głosowanie internetowe

1. Żeby zagłosować, musisz mieć swój własny 
adres email.  

2. Zarejestruj się na stronie www.twojbudzet.
um.warszawa.pl. Wprowadź do formularza 
swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszka-
nia, PESEL, adres email). System automatycznie 
wykryje, że jesteś osobą niepełnoletnią.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masz powyżej 18 roku życia? 
Głosowanie w punkcie stacjonarnym 
W każdej dzielnicy zostały utworzone punkty do 
głosowania. Ich listę znajdziesz pod tym linkiem: 
http://goo.gl/4caltA. Przy głosowaniu musisz 
pokazać swój dowód tożsamości. Głos oddasz 
w dni robocze na specjalnych kartach. Aby głos 
był ważny, karta do głosowania musi zostać 
przez Ciebie podpisana. 

Głosowanie internetowe
Aby zagłosować internetowo, musisz mieć włas-
ny adres e-mail. Gdy zarejestrujesz się na stronie 
www.twojbudzet.um.warszawa.pl, otrzymasz 
na niego wiadomość z odnośnikiem do strony 
z głosowaniem. Instrukcja głosowania krok po 
kroku pomoże Ci wybrać najbardziej interesujące 
projekty w Twojej dzielnicy.
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.....................................................................
(miejscowość, data)

Karta do głosowania na projekty do budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015

Dane obowiązkowe:

Imię i nazwisko

PESEL1)

Adres zamieszkania ulica

Nr domu Nr mieszkania

Kod pocztowy - Warszawa

Załączam zgodę opiekuna prawnego z dnia ………………………………
(dotyczy osób małoletnich)

  tak  nie

Dane fakultatywne:
Nr hologramu Karty
Warszawiaka / Karty
Młodego Warszawiaka

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Oddaję swój głos na następujące projekty:

A. W kategorii „projekty o charakterze lokalnym” (proszę zaznaczyć maksymalnie pięć z poniższych)

Lista projektów dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy dla obszaru Targówek
Mieszkaniowy

□ 1. Podwieczorki z kulturą (dla dzieci) Targówek Mieszkaniowy

□ 2. Toaleta publiczna w Parku Wiecha

□ 3. Boisko wielofunkcyjne dla przedszkolaków

□ 4. Budowa chodnika przy ul. Myszkowskiej od ul. Gorzykowskiej do wjazdu bramowego przed ul.
Barkocińską

□ 5. PROJEKT WYCOFANY

□ 6. Klub licealisty
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3. Na adres email otrzymasz wiadomość z odnoś-
nikiem do głosowania:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Instrukcja głosowania krok po kroku pomoże 
Ci wybrać najbardziej interesujące projekty 
w Twojej dzielnicy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Po wybraniu projektów, na następnym ekranie 
wpisz swój adres zamieszkania. 
 
 
 

6. W kolejnym formularzu Twój rodzic/opiekun-
prawny wypełnia swoje dane (imię i nazwisko, 
adres) i wyraża zgodę na Twój udział w głoso-
waniu oraz na przetwarzanie danych osobo-
wych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Po upewnieniu się, że wybrałaś/eś interesujące 
Cię projekty oraz podałaś/eś prawidłowe dane 
naciśnij „wyślij swój głos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Po zakończeniu głosowania przez Internet  
zobaczysz następujący komunikat: 
„Dziękujemy za zagłosowanie na projekty  
w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 
2017. Wyniki głosowania ogłosimy do 15 lipca.”



Projekt pt. Budżet partycypacyjny na Targówku – 
edukacja obywatelska w szkołach dofinansowany 
ze środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.

Dostępne na licencji Creative 
Commons Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska

www.poledialogu.org.pl

Które projekty wygrają?
•	Na podstawie wyników głosowania do 15 lipca 

2016 r. powstaje lista rankingowa. Do realizacji 
zostaną przeznaczone projekty, które uzyskały 
największą liczbę głosów, aż do wyczerpania 
ogólnej kwoty przeznaczonej na realizację bu-
dżetu partycypacyjnego w dzielnicy.

•	 Jeżeli wartość pierwszego zwycięskiego projek-
tu będzie na tyle wysoka, że w puli przeznaczo-
nej na daną dzielnicę będzie za mało pieniędzy, 
żeby zrealizować projekt drugi w kolejności, 
zrealizowane zostaną kolejne projekty z listy,  
na które wystarczy środków. 

•	 Jeśli kilka projektów uzyska tę samą liczbę 
głosów, a pozostała kwota z puli ogólnej nie 
umożliwia realizacji ich wszystkich, dzielnicowy 
Zespół ds. budżetu partycypacyjnego losuje 
projekt, który zostanie zrealizowany. 

 

Ważne odnośniki
Strona warszawskiego budżetu partycypacyjnego: 
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ 

Zasady głosowania: 
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/glosowanie_2017

Lista projektów dopuszczonych do głosowania: 
https://goo.gl/eSJk4N

Podział dzielnic na obszary: 
http://goo.gl/rQbrWi


