
Jak mądrze angażować młodzież w proces 
budżetu partycypacyjnego? Seminarium dla 
samorządowców

1 lipca 2016 r., Warszawa



Budżet partycypacyjny

DEFINICJA

Budżet partycypacyjny jest procesem, w którym mieszkańcy 

współdecydują o dystrybucji części budżetu miasta przez 

zgłaszanie swoich potrzeb  w sposób szczegółowo określony 

danego miasta/gminy, np. zgłaszanie potrzeb rozumianych jako 

projekty w formie pisemnej. 

Budżet partycypacyjny przyczynia się do większej przejrzystości 

działań samorządu terytorialnego i włączanie obywateli w proces 

sprawowania władzy w samorządach.



Budżet partycypacyjny

BUDŻET PARTYCYPACYJNY – podstawowe cechy

Pozwala bardziej świadomie gospodarować pieniędzmi. 

Ułatwia identyfikację potrzeb części mieszkańców.

Decyzje podjęte przez mieszkańców mają charakter wiążący.

Wspomaga integrację społeczności lokalnej, przynajmniej na 

poziomie założonych projektów. 

Wspiera tworzenie się wspólnoty samorządowej.



Budżet partycypacyjny

Najważniejszą częścią budżetu partycypacyjnego powinna być 

publiczna dyskusja pomiędzy mieszkańcami, którzy na 

przynajmniej jednym z etapów inicjatywy spotykają się i deliberują 

na specjalnie do tego celu powołanych zebraniach czy forach. 

Dialog pomiędzy mieszkańcami jest kluczowy dla ich późniejszej

współpracy z urzędnikami.

DELIBERACJA



Budżet Warszawy

Wydzielona kwota 
na budżet Dzielnicy

Wydatki Dzielnicy na 
oświatę, inwestycje i  
wydatki bieżące, w 
tym kwota na BP

Dochody dzielnicy 
przekazywane do 

budżetu Warszawy

Budżet partycypacyjny

Specyfika Warszawy – skąd się biorą pieniądze na budżet 

partycypacyjny?



Procentowe wartości budżetów partycypacyjnych 

wydzielonych w ramach budżetów dzielnicowych w kolejnych 

edycjach:

BP2015 – 0,5% - 1%

BP2016 – 1% - 2%

BP2017 – 1% - 2% 

Budżet partycypacyjny



Realizacja budżetu partycypacyjnego na poziomie 

dzielnicowym*:

18 dzielnic 

18 koordynatorów ds. budżetu

18 Zespołów ds. budżetu partycypacyjnego

* w Warszawie nie ma budżetu partycypacyjnego na poziomie 

ogólnomiejskim. Projekty mogą mieć charakter ogólnodzielnicowy lub 

lokalny. Mieszkańcy mogą głosować na projekty tylko w jednej wybranej 

dzielnicy. 

Budżet partycypacyjny



WŁĄCZAMY MIESZKAŃCÓW

Każdy mieszkaniec Warszawy może się włączyć w decydowanie o 

części budżetu miasta. Nie ma konieczności posiadania meldunku 

na terenie m.st. Warszawy.

Projekty mogą zgłaszać osoby małoletnie. Wtedy konieczne jest 

dołączenie zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w budżecie 

partycypacyjnym.

Każdy projekt musi poprzeć minimum 30 mieszkańców. 

Każdy może złożyć i poprzeć więcej niż 1 projekt. 

Budżet partycypacyjny



Największe dylematy – pojęcie OGÓLNODOSTĘPNOŚCI

Pojęcie „ogólnodostępności” jest kryterium przy składaniu projektów 

i jest wyrażane efektem realizacji projektu, z którego mogą 

skorzystać przynajmniej wszyscy zainteresowani mieszkańcy 

będący potencjalnymi odbiorcami projektu, wskazanymi w 

formularzu zgłoszeniowym tego projektu.

W praktyce samo pojęcie jest bardzo uznaniowe, a jego 

egzekwowanie bardzo trudne, poza oczywistymi projektami, które 

lokalizowane są w zamkniętej, niedostępnej przestrzeni. 

Najbardziej problemowe projekty w tym kontekście to te związane 

ze szkołami czy spółdzielniami mieszkaniowymi. 

Budżet partycypacyjny



Budżet partycypacyjny

Powołanie dzielnicowego 
koordynatora i Zespołu ds. BP 

– do 31 września 2015 r.

Określenie szczegółowych 
zasad przeprowadzania BP 

w dzielnicy

do 30 października 2015 r.

Opisanie projektu i zebranie 
podpisów poparcia

Zgłaszanie projektów do BP 
przez mieszkańców

od 16 listopada 2015 r.
do 15 stycznia 2016 r.

Publiczne dyskusje 
mieszkańców nt. zgłoszonych 

projektów

od 15 lutego
do 6 marca 2016 r.

Ewentualnie wprowadzenie 
zmian do projektu

od 15 lutego
do 13 marca 2016 

Weryfikacja projektów i 
ewentualna konsultacja zmian 

z urzednikami

od 14 marca 
do 31 maja 2016 r.

Promocja projektów

do 24 czerwca 2016 r.

Głosowanie mieszkańców

od 14 czerwca 
do 24 czerwca 2016 r.  

Ogłoszenie wyników 
głosowani

do 15 lipca 2016 r. 

Realizacja wybranych 
projektów przez dzielnicę

2017 r.

Za realizację projektów 
odpowiada Urząd Dzielnicy w 

porozumieniu w 
projektodawcą. 



Wyzwania związane z udziałem 
młodzieży w budżecie 
partycypacyjnym

Agata Bluj

Warszawa, 1 lipca 2016 r.





Cel budżetu partycypacyjnego

Za: „Standardy budżetów partycypacyjnych w Polsce”, PBIS Stocznia, 2014, 
www.partycypacjaobywatelska.pl/standardybp

Zasadniczym celem stosowania budżetu partycypacyjnego jest
włączenie w procesy zarządzania miastem, gminą czy regionem jego
mieszkańców oraz uwzględnienie w nich elementu deliberacji – czyli
dyskusji w szerokim gronie członków wspólnoty, którzy funkcjonują jako
„eksperci we własnej sprawie”, artykułują swoje potrzeby i podejmują
rozmowę na temat priorytetów społeczności z perspektywy jejwspólnego dobra.

Owo otwarcie namieszkańców nie jest jednak celem samym w sobie: ma
prowadzić do efektywnego wydawania wspólnych środków z lokalnego
budżetu oraz budowania więziw lokalnej społeczności.

„

http://www.partycypacjaobywatelska.pl/standardybp


Gdzie jesteśmy dzisiaj?



Gdzie jesteśmy dzisiaj?

 Badania i raporty 

 „Standardy procesów BP w Polsce” 

 Działania w ramach akcji Masz Głos, 
Masz Wybór 

 Pomysły na regulacje ustawowe 

 Leitmotif wyborów samorządowych 

• Ponad 170 gmin w całej Polsce 

• Wszystkie (16) miasta wojewódzkie, 85% 
miast na prawach powiatu, 21% miast, 
9% gmin miejsko-wiejskich, 0,3% gmin 
wiejskich

• Od promili wydatków do ponad 3% 
budżetu gminy 

• Coraz więcej przestrzeni do dyskusji, 
coraz większy wpływ mieszkańców na 
kształt procedury 



 Jak zadbać o to, by partycypacja miała możliwie szeroki wymiar, by angażowała 
nie tylko mieszkańców najbardziej aktywnych? 

 Jak nie zapominać, że w istocie cały budżet powinien być przedmiotem refleksji?

 Jak wprowadzić w tryby BP myślenie w kategoriach dobra wspólnego? 

 Jak uporządkować dyskusję nad czasami konkurencyjnymi potrzebami? 

Wyzwania dla procesu BP



 Czy młodzież uczestniczy w BP? 

 Warszawa BP 2016

 12% głosujących w wieku do 17 r.ż

 Gdynia BO 2014

 6% wnioskodaców

 19 % głosujących w wieku do 17 r.ż

Młodzież a budżet 
partycypacyjny



 Niewiedza: nieznajomość procesu

 Brak poczucia, że to dla nich – kiedyś wezmą udział

 Wymaga dużej samodzielności – pozostawieni sami sobie: brak edukacji, brak 
programów włączających

Wyzwania: młodzież a BP



 Szkoły są w stanie łatwo zmobilizować dużo osób popierających 

 Dodatkowe źródło finansowania

 Projekty nie są ogólnodostępne

Wyzwania: projekty "szkolne”



Dziękuję za uwagę!

Agata Bluj, abluj@stocznia.org.pl



Wprowadzanie edukacji o budżecie partycypacyjnym wśród dzieci i 

młodzieży – przykład Miasta Sosnowiec.



Ewaluacja I edycji BO

W wyniku ewaluacji I edycji Budżetu Obywatelskiego na 

życzenie mieszkańców została utworzona strefa edukacji

Strefa daje możliwość zgłaszania projektów 

zlokalizowanych na terenie szkół i przedszkoli

Nie zabiera pieniędzy przyznanych mieszkańcom w LSK

Szkoły i przedszkola rywalizują tylko między sobą



Skąd pomysł na strefę edukacji?

Ilość zgłoszonych 

projektów

Projekty na terenie 

placówek 

edukacyjnych 

Ilość projektów 

zwycięskich

Ilość projektów 

zwycięskich na 

terenie placówek

175 11 23 9

Ilość oddanych 

głosów

Kwota BO Koszt projektów 

zwycięskich na 

terenie placówek

5909 5mln zł 2.380tys zł

I edycja Budżetu Obywatelskiego 



II edycja Budżetu Obywatelskiego

Ilość zgłoszonych 

projektów

Projekty na terenie 

placówek 

edukacyjnych 

Kwota dla strefy 

edukacji 

Ilość projektów 

zwycięskich na 

terenie placówek

143 24 1 mln 4

Ilość oddanych 

głosów

Ilość oddanych 

głosów w strefie 

edukacji

Ilość głosów 

oddanych na 

zwycięski projekt

Procent oddanych 

głosów w strefie 

edukacji

65 570 29 716 9059      (13,82%) 45,32%



III edycja Budżetu Obywatelskiego

Strefa szkolna 1,4 mln zł

17 zgłoszonych projektów Za kwotę 6.236.000 zł

Strefa edukacji 2 mln zł

Strefa przedszkolna 0,6 mln zł

13 zgłoszonych projektów Za kwotę 1.694.000 zł



Skąd pomysł na zajęcia w szkołach?

Brak ograniczenia wiekowego

Coraz większa frekwencja w strefie edukacji

Duża liczba zgłaszanych projektów

Uświadomienie osobom niepełnoletnim, iż mają prawo 

głosu



Szczegóły akcji informacyjnej w szkołach

Zajęcia w 26 placówkach (przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazja i szkoły średnie)

Kilkaset zaangażowanych dzieciaków



Jak wyglądały zajęcia w szkołach

Prezentacja zasad

Pisanie projektów

Tzw. Fora Mieszkańców

Głosowanie na projekty

Ogłoszenie wyników

Podsumowanie 

Pomysły dzieciaków

jak zmienić nasze

miasto



Jak wyglądały zajęcia w przedszkolach ?

Prezentacja zasad dopasowana do wieku dzieci

Wspólne wykonywanie projektów







Dziękuję za uwagę

Więcej informacji na stronie:

www.obywatelski.sosnowiec.pl

tel.32 296-06-16

e-mail: obywatelski@um.sosnowiec.pl









a w 2017?





































Jak zachęcić młodzież do składnia projektów? 
Przedstawienie modelu edukacji o budżecie 
partycypacyjnym. 

Martyna Studzińska 
Fundacja Pole Dialogu                         

Warszawa 1.07.2016 



Cele projektu 

• Świadome zaangażowanie w budżet partycypacyjny 
uczniów i nauczycieli z 11 szkół na Targówku,

• Wypracowanie i upowszechnienie modelu szkolnej 
edukacji o budżecie partycypacyjnym,



• 11 opiekunów szkolnych 

• 7 przeszkolonych edukatorów prowadziło 
warsztaty, lekcje, konsultacje, debaty 

• 120 uczniów zaczęło pracę nad ok 60 projektami 

Projekt w liczbach 



WSPIERANIE W PISANIU PROJEKTÓW:

90 godzin konsultacji w 11 szkołach (50 dyżurów)

EFEKTY:

25 projektów wypracowanych i złożonych przez 
młodzież wobec 38 projektów złożonych w całej 
Warszawie w grupie wiekowej 11-18 lat 

12 projektów dopuszczonych do głosowania 

Projekt w liczbach 



Model współpracy

Szkoła 

NGOSamorząd



Spotkania z dyrektorami i radami pedagogicznymi VIII-IX 2015

Warsztat z nauczycielami  (3h)                                                                       IX i X 2015 

Ankieta początkowa  i końcowa (na lekcjach informatyki)                X i XII 2015

I tura lekcji  (45 min)                                                                                      X 2015

II tura lekcji (45 min)                                                                                  XI-XII 2015

Punkt konsultacyjny (min. 10 h w szkole)                                          XII 2015-III 2016

Debata szkolna  (z konkursem)  i dzielnicowa                                                         II-VI 2016

Harmonogram działań w szkole 



Projekt w liczbach 



Projekt w liczbach 



Projekt w liczbach 



Lekcje o zasadach bp 



Lekcja o zasadach bp 



Projekt w liczbach 



Lekcje kreatywne 



Lekcje kreatywne 



Pomysły uczniów 

ścieżki rowerowe
przejścia dla pieszych

dodatkowe oświetlenie w parku
ogólnodostępne źródełko do 

picia 
ogólnodostępna ładowarka



Pomysły uczniów

częstsze kursy autobusów, 
lepsze połączenia z okolicznymi miejscowościami
poprawa boisk i zrobienie nowych 
ścianka do graffiti
pokój do wyżycia się



Pomysły uczniów 

tor crossowy
ścianka wspinaczkowa
darmowa ogólnodostępna 
pralnia



Projekt w liczbach 



Konsultacje w szkołach 



Projekt w liczbach 



Debaty szkolne  

• Przygotowanie do spotkań z mieszkańcami 
• Dyskusja o angażowaniu się w bp 
• Stoisko zachęcające do głosowania 



Publikacja w 
przygotowaniu 

Materiały 
edukacyjne, 

scenariusze lekcji
Q&A  

Opracowane materiały 



Biblioteczka

Materiały edukacyjne z naszego projektu:
http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/1-
najwazniejsze-wiadomosci-o-BP.pdf
http://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/2-jak-
wypelnic-wniosek-do-BP1.pdf

Budżet partycypacyjny. Jak mieszkańcy mogą współdecydować o 
budżecie miasta?:
http://poledialogu.org.pl/budzet-partycypacyjny-jak-mieszkancy-
moga-wspoldecydowac-o-budzecie-miasta/ 

Podstrona o projekcie:
http://poledialogu.org.pl/edukacja-o-budzecie-partycypacyjnym-w-
szkolach-na-targowku/



Konsultacje z urzędnikami 



Prezentacja projektów 
przed innymi mieszkańcami. 



Spotkanie zespołu dzielnicy



Główne refleksje 

• Uczenie postaw obywatelskich to proces
• Edukacja obywatelska w praktyce – tylko taka jest 

skuteczna 
• Uczenie współpracy urząd – mieszkańcy 



Główne refleksje 

• Brak przekonania wśród młodzieży, że mają na coś 
wpływ (szkoła, ich okolica, mieszkanie). 

• Warto przełamywać tę niechęć i pokazywać jak 
uczniowie mogą się zaangażować BP w Warszawie.



Główne refleksje 

• Warto angażować młodzież  - to uważni 
obserwatorzy swojej okolicy – mają ciekawe 
pomysły 

• Praktyczne zastosowanie wiedzy 
• Konieczne zmodyfikowanie przekazu o BP by dotarł 

do młodzieży 



Rekomendacje    

• Rola współpracy urząd – mieszkańcy 

• Konieczna jest współpraca różnych instytucji –
warto wspierać kontakty  i uczyć się o sobie 
nawzajem

• Regularne działania przynoszą najtrwalszy 
efekt



Złożone projekty 

• Praca nad projektem to duży wysiłek: 
Diagnoza, pomysł, kosztorys, opisanie 
projektu w formularzu, zebranie 
odpowiedniej liczby podpisów, złożenie 
w terminie

• Nie każdy skończony projekt udało się złożyć 
Zbyt mało czasu, brak kompletu podpisów, 
awaria systemu



Zastosowania 

• Dzięki mocnej współpracy weszliśmy do szkół 
2000 uczniów i 110 nauczycieli dowiedziało się o bp. 

• Dzięki współpracy z FPD urząd modyfikował swoje 
działania i sposoby kontaktu z młodzieżą. 

• Dzięki współpracy z FPD uczniowie składający 
projektu mieli osobisty kontakt z urzędem. 



Zastosowania 

• Siła edukacyjna dzięki równoległej współpracy   
szkoła – samorząd – organizacja pozarządowa  



Dziękuję za uwagę 

Martyna Studzińska 
m.studzinska@poledialogu.org.pl
tel. +48 660 526 555 



Jak rozmawiać o zasadzie 
ogólnodostępności 
projektów z uczniami? Katarzyna Tadeusiak-Jeznach



• Dzielnicowe Zespoły ds. BP w  (pytanie: gdzie 
kończy się, a gdzie zaczyna ogólnodostępność -
jak to oceniać?)

• Pracownicy merytoryczni urzędów weryfikujący  
wnioski do BP (brak funkcjonalnej definicji 
ogólnodostępności)

• UCZNIOWIE składający projekty do BP ( jak to 
opisać, jak uzasadnić ogólnodostępność 
przedsięwzięcia?)

Kto ma problem z 
ogólnodostępnością?



Przyczyny odrzucenia projektów:

• Niespełnienie warunku ogólnodostępności, np. 
poprzez propozycję działania służącego wyłącznie 
celom statutowym jednostki miejskiej. ( Toruń)

• Niedostępność przestrzeni przedszkola dla dzieci z 
całej dzielnicy.

• Brak dostępu do boiska szkolnego po zakończeniu 
zajęć lekcyjnych.



Próba definiowania.

Projekty zgłaszane do budżetu partycypacyjnego muszą 
umożliwiać korzystanie z efektu realizacji wszystkim 
mieszkańcom.

Oceny tego, czy dany projekt jest ogólnodostępny, 
dokonają Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego. Zespół 
może rekomendować zmiany w projekcie tak, żeby mogli 
z niego korzystać wszyscy mieszkańcy. 

• Przy ocenie ogólnodostępności poszczególnych projektów będzie brane 
pod uwagę stanowisko Rady ds. budżetu partycypacyjnego - stanowisko 
określa, jak rozumiana jest ogólnodostępność (na podstawie opinii 
prawnej Biura Prawnego Urzędu m.st. Warszawy).



Po spotkaniu z CKS w 
grudniu 2015 

• Z notatki  podsumowującej spotkanie 14/12/2015 
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet
.um.warszawa.pl/files/notatka_14.12.pdf

http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/notatka_14.12.pdf


Dzielnicowe Zespoły ds. BP

Członkowie  Zespołów s/s BP nie są informowani o tym, 
jak pracują zespoły w innych dzielnicach , więc  nie 
znają podejścia do różnych kwestii, które zespoły mają 
ustalić.
Nie wszystkie niezbędne informacje można wziąć ze 

stron dzielnicowych. Nie zawsze są tam zamieszczane 
definicje ogólnodostępności przejęte przez zespół danej 
dzielnicy. 



Trudności w pracy 
zespołów 



Rozwiązania w dzielnicach
Śródmieście –Targówek - Ochota

Targówek

Brak definicji ogólnodostępności i ścisłych reguł – przyjęto 

założenie że każdy projekt będzie oceniany indywidualnie.

Śródmieście

Odrzucane były w roku 2016 wszystkie projekty zaplanowane 

wewnątrz placówek edukacyjnych. Można było zaplanować 

działania w najbliższym otoczeniu tych placówek. 

Każdy projekt ma być udostępniony mieszkańcom 30 h w 

tygodniu między 8-22 



Dzielnica Ochota : 
KRYTERIA OGÓLNODOSTĘPNOŚCI 

PROJEKTY INWESTYCYJNE:
Bezpłatne udostępnienie obiektu wszystkim mieszkańcom przez cały 
czas eksploatacji obiektu, co najmniej 30 godz. w tygodniu w godz. 
8-22 z uwzględnieniem weekendów.

PROJEKTY MIĘKKIE:
Projekty takie mają być ogólnodostępne do całości prowadzonych 
działań dla wszystkich mieszkańców, zlokalizowane mają być w 
przestrzeni publicznej, która ma być dostępna dla jak największej 
liczby mieszkańców.

Na posiedzeniu w dn. 28.01.2016r. Zespół ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ochota 
m.st. Warszawy na rok 2017 wypracował następujące kryteria ogólnodostępności projektów 
zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego:



Grupy które skorzystają z 
przedsięwzięć z  BP.

Rodziny z dziećmi 

Seniorzy

Młodzież

Dzieci
Osoby z 

niepełnosprawnośc
iami

Mieszkańcy z 
innych dzielnic 

Warszawy

Turyści na 
Targówku



Jakim językiem mówiliśmy do 
młodych o ogólnodostępności?

- Co to znaczy przestrzeń publiczna?

- Kto skorzysta z realizacji naszego pomysłu?

- Obserwujcie okolicę- co trzeba zmienić aby 
mieszkańcom żyło się lepiej?

- Pytajcie ludzi (sąsiadów, znajomych, rodzinę, 
panią w sklepie)

- O czym wy marzycie o czym marzą inni?



Jakim językiem mówiliśmy do 
młodych?

3 wnioski 3 argumenty 3 rozwiązania

1) Iluminacje świąteczne w Parku 
Brudnowskim

2) Szafki /schowki w szkole 

3) Boisko szkolne przy LO im. Czarnieckiego 
dostępne dla mieszkańców



Próba oceny sytuacji, 
w czym tkwi problem?

Różnorodność 
odbiorców

Różnorodność 
pomysłów



Źródła

Podstrona o projekcie:
http://poledialogu.org.pl/edukacja-o-budzecie-partycypacyjnym-w-
szkolach-na-targowku/

EWALUACJA PROCESU BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO  W WARSZAWIE NA ROK 2017

Raport cząstkowy 
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.
pl/files/i_raport_czastkowy_kwiecien.pdf

„Standardy procesów budżetu partycypacyjnego w Polsce”
Wydawca: Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 
„Stocznia”, www.stocznia.org.pl

http://poledialogu.org.pl/edukacja-o-budzecie-partycypacyjnym-w-szkolach-na-targowku/
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/i_raport_czastkowy_kwiecien.pdf
http://www.stocznia.org.pl/


Dziękuję za uwagę 

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
ktadeusiakjeznach@gmail.com
tel. +48 501 66 17 60


