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Budżet partycypacyjny 

Prezentacja dla rodziców 
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   Budżet gminy – roczny plan dochodów i wydatków 
uchwalany przez radę gminy w formie uchwały 
budżetowej stanowiący podstawę gospodarki 
finansowej gminy.  

 Wydatkowanie pieniędzy pochodzących  
z naszych podatków odbywa się poprzez wybranych 
przez nas przedstawicieli w ramach określonych 
procedur.  

 

Budżet gminy 
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Pieniądze z budżetu gminy/dzielnicy 
wydatkowane są na dobra publiczne, które mają 
służyć mieszkańcom – czy mamy jednak  
bezpośredni wpływ na to, co i jak zostanie 
zrealizowane? 

 

Dlaczego  władze samorządowe chcą 
zmienić zasady decydowania 

o wydatkowaniu publicznych finansów? 
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Budżet partycypacyjny (od słowa partycypować, 
czyli brać udział, uczestniczyć) to zaangażowanie 
mieszkańców danej miejscowości w podjęcie 
decyzji o podziale części środków finansowych 
znajdujących się w puli budżetu tej miejscowości.  

Budżet partycypacyjny – co to znaczy?  
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• W 1989 r. w brazylijskim 1,5-milionowym Porto Alegre 
nowo wybrany burmistrz z centrolewicowej Partii 
Robotniczej zdecydował, że władze oddadzą w ręce 
mieszkańców decyzje, na co wydawać pieniądze  
z podatków.   

• Rządzący miastem wierzyli, że w ten sposób uda się 
pokonać nierówności i podnieść poziom życia setek 
tysięcy mieszkających w slumsach na          
przedmieściach. 

Budżet partycypacyjny – historia 
pomysłu  
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• Wprowadzenie nowej metody zarządzania środkami 
publicznymi było wynikiem doświadczeń wieloletniego 
okresu wojskowej dyktatury w Brazylii.  

• Jej skutkiem był dramatycznie niski poziom zaufania 
społeczeństwa do polityków, a wydawanie środków 
budżetowych wiązało się z wszechobecnym 
marnotrawstwem i korupcją. 

• Budżet partycypacyjny miał naprawić                     
sytuację i przywrócić zaufanie obywateli                          
do władz.                       

Budżet partycypacyjny – historia 
pomysłu  
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• Od czasu powstania w Ameryce Południowej, budżet 
partycypacyjny rozszerzył się na setki miast całego 
świata, w tym w Europie, Azji, Afryce czy też Ameryce 
Północnej.  

• W niektórych miastach został wprowadzony do szkół, 
uniwersytetów i budownictwa społecznego czy 
instytucji kultury.  

• Mechanizmy stosowania budżetu  partycypacyjnego 
różnią się od siebie, dostosowując do lokalnego 
kontekstu, różny jest także procent                    
miejskiego budżetu oddawanego do                     do 
dyspozycji mieszkańców. 

 
 

Na świecie 
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• W Europie projekt podchwyciły miejscowości 
we Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii  
i Wielkiej Brytanii – w tym dzielnice 
Berlina (Kreuzberg) i Londynu (Ladywell). 

• Jest to też bardzo popularny sposób oddawania 
władzy ludziom w wielu miastach Kanady. 

• Na świecie budżet partycypacyjny stosowany jest 
obecnie w ponad 1200 miejscowościach. 

Na świecie 
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• W  2011 r. – Sopot 

• W 2012 roku w ślady Sopotu poszły Elbląg, Gorzów 
Wielkopolski, Poznań i Zielona Góra. 

• Kolejno do budżetu partycypacyjnego na poziomie 
całego miasta włączyły się Bydgoszcz, Chorzów, 
Dąbrowa Górnicza, Kędzierzyn-Koźle, Gdańsk, Łódź, 
Płock, Radom, Świdnica, Tarnów, Toruń oraz Warszawa 
i Wrocław. 

• Obecnie już około 100 polskich miast                
wprowadza budżet partycypacyjny. 

W Polsce 
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• Podniesienie wiedzy mieszkańców o funkcjonowaniu 
budżetu. 

• Integracja mieszkańców wokół ważnych dla nich kwestii. 
• Lepsze poznanie potrzeb i opinii mieszkańców  

na temat aktualnie prowadzonej polityki lokalnych władz. 
• Poznanie i wykorzystanie dobrych pomysłów 

mieszkańców. 
• Zbudowanie lepszych relacji pomiędzy przedstawicielami 

władzy i ich wyborcami; podniesienie                       
poziomu zaufania mieszkańców do władz. 

Korzyści dla rozwoju miasta 
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• Kluczowy dla późniejszego funkcjonowania tego 
mechanizmu jest proces przygotowywania budżetu.  

• Najistotniejsze jest, aby przy wdrażaniu budżetu 
obywatelskiego jak najszerzej zaangażować lokalną 
społeczność. 

• Ważna jest również wysokość przeznaczonej do 
rozdysponowania kwoty, która powinna dawać realne 
szanse na zrealizowanie pomysłów zgłoszonych             
przez obywateli. 

Co jest ważne w przygotowywaniu budżetu 
obywatelskiego? 
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• W Polsce nie istnieje jeden model budżetu 
partycypacyjnego. Każda gmina i miasto wprowadza 
własne reguły, często kierując się istniejącymi 
przykładami, niejednokrotnie też nie prowadząc 
konsultacji społecznych i nie wypracowując zasad 
budżetu obywatelskiego wspólnie z mieszkańcami. 

• Budżet partycypacyjny nie jest tym samym co konsultacje 
społeczne, które z zasady nie mają charakteru wiążącego 
dla władz. 

• BP jest umową społeczną, w której władza                 
obiecuje mieszkańcom, że ich wola zostanie    
uszanowana. 

Ważne! 
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• Dla każdej dzielnicy ustala się inny budżet partycypacyjny, 
czyli właściwie 18 budżetów. 

• W każdej dzielnicy został wyznaczony koordynator, który 
zajmuje się wdrażaniem budżetu partycypacyjnego.  

• Powołane są też dzielnicowe zespoły ds. budżetu 
partycypacyjnego, które składają się z przedstawicieli: 
mieszkańców, organizacji pozarządowych,                
radnych Rady Dzielnicy, radnych osiedlowych 
i urzędników. 

 

Budżet partycypacyjny  
w Warszawie 
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• Na mocy zarządzenia Prezydenta m.st. 
Warszawy, 5 grudnia 2013 r. powołano też 
Radę ds. budżetu partycypacyjnego.  

• Głównym celem funkcjonowania Rady jest 
wspieranie procesu wdrażania budżetu 
partycypacyjnego. 

 

Rada ds. budżetu partycypacyjnego 
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Rada pełni funkcję doradczą przy Prezydencie 
m.st. Warszawy. Jej zadaniem jest opiniowanie 
realizacji budżetu partycypacyjnego 
w dzielnicach m.st. Warszawy, recenzowanie 
przygotowanych już rozwiązań oraz promowanie 
idei budżetu partycypacyjnego. 

Funkcje Rady ds. budżetu 
partycypacyjnego 
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• O pierwszym w stolicy BP zdecydowała prezydent Hanna 
Gronkiewicz-Walz w czerwcu 2013 r.  

• Od stycznia 2014 r. można było zgłaszać pierwsze 
pomysły do realizacji w 2015 r. 

• Procedura zgłaszania projektów opisana jest na stronie: 
www.twojbudzet.um.warszawa.pl 

 

Budżet partycypacyjny  
w Warszawie 

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/
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 Każda osoba mieszkająca w Warszawie.  

 Jeśli projekt składa niepełnoletnia osoba 
potrzebna jest zgoda opiekuna. 

 Każdy projekt musi poprzeć co najmniej 
30 warszawiaków. 

Kto może zgłosić projekt? 
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W niektórych dzielnicach można zgłosić projekt, który dotyczy 
terenu nienależącego do dzielnicy lub miasta. Wówczas należy 
sprawdzić, czy na tym terenie jest to możliwe i uzyskać zgodę 
właściciela terenu. 

• Formularz zgłoszeniowy można: 

 złożyć przez stronę internetową 
www.twojbudzet.um.warszawa.pl, 

 złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Twojej dzielnicy, 
przesłać listownie na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem 

„Budżet partycypacyjny 2016” (o uznaniu projektu               
decyduje data jego wpływu do Urzędu m.st.                       
Warszawy). 

 

Jak zgłosić projekt? 

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/
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Można zgłaszać wszelkie pomysły: 

• tzw. projekty inwestycyjne, czyli np. budowę 
boiska, ścieżki rowerowej, chodnika, zamontowanie 
latarni.  

• tzw. projekty pozainwestycyjne, czyli np. warsztaty 
taneczne, zajęcia plastyczne, sportowe, koncerty, 
wystawy; 

• Warunek: projekty mają być możliwe do     
realizacji w ciągu jednego roku. 

 

Co można zgłaszać? 
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Najważniejsze elementy formularza zgłaszania 
przedsięwzięć do budżetu partycypacyjnego to: 

• nazwa przedsięwzięcia,  

• jego opis i koszty,  

• uzasadnienie. 

 

Elementy formularza zgłaszania 
projektów 
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• Wstępny kosztorys projektu zawiera rubrykę: „wstępny 
kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jej 
składowych”. 

• Punkty konsultacyjne udzielają pomocy i porad. 

• Informacje o dyżurach i lokalizacji punktów oraz 
przykładowe wyceny najczęściej zgłaszanych projektów 
znajdują się na stronie: 
www.twojbudzet.um.warszawa.pl 

 

 

Oszacowanie kosztów 

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/
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• W każdej dzielnicy o kwocie BP decyduje 
burmistrz. 

• Jest to od 1% do 2% rocznego budżetu danej 
dzielnicy (II edycja). 

• W II edycji BP w Warszawie jest do podziału 
ponad 51 mln zł. 

Ile jest pieniędzy? 
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• Mieszkańcy mogą lobbować za wybranymi projektami, 
prowadzić własną kampanię informacyjną, zachęcać 
sąsiadów i znajomych do głosowania na nie. 

• Głosować może każdy mieszkaniec Warszawy na 
projekty z wybranej dzielnicy lub obszaru, którym jest 
zainteresowany). 

• Głos oddajemy:  
 przez internet – www.twojbudzet.um.warszawa.pl, 

 wrzucając kartę z zaznaczonym projektem                                
do urny, 

 za pomocą tradycyjnej poczty. 

Jak wybieramy?  

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/


Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 
 

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 

• Przyjmowanie projektów będzie trwało  
od 17 stycznia 2015 r. do 17 lutego 2015 r. 

• Projekty będą weryfikowane dwustopniowo.  

• Najpierw wszystkie zgłoszone projekty zostaną ocenione 
pod kątem podstawowych kryteriów, takich jak np. 
prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 
Każdy projektodawca będzie miał wówczas możliwość 

poprawienia swojego projektu.  

Nowa edycja budżetu partycypacyjnego 
w Warszawie 
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• Do weryfikacji szczegółowej zostanie skierowanych maksymalnie 
50 projektów z danego obszaru terytorialnego, wybranych przez 
samych projektodawców. 

• Nawet, jeśli będą zawierać jakieś braki, stwierdzone podczas 
weryfikacji szczegółowej, nie będzie to stanowić bezpośredniej 
podstawy do odrzucenia projektu.  

• Pracownicy Urzędu m.st. Warszawy oraz warszawskich jednostek 
organizacyjnych poprawią je w uzgodnieniu                                               
z projektodawcą. 

 

Nowa edycja budżetu partycypacyjnego 
w Warszawie 
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• Finałem będzie 11-dniowe głosowanie 
(16 – 26 czerwca 2015 r.), w efekcie którego zostaną 
wybrane projekty do realizacji w roku budżetowym 
2016.  

• Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Warszawy, 
drogą elektroniczną, osobiście lub korespondencyjnie 
w jednym wybranym przez siebie obszarze  
terytorialnym dzielnicy. 

Nowa edycja budżetu partycypacyjnego 
w Warszawie 
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• Ogłoszenie listy projektów do realizacji 

   – do 10 lipca 2015 r.  

• Ewaluacja – prowadzona przez cały okres 
realizacji budżetu partycypacyjnego.  

Co dalej po wyborze projektów? 
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Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego ma 
na celu poprawę przejrzystości, 
odpowiedzialności, zrozumienia i włączanie 
wykluczonych grup społecznych w proces 
zarządzania sprawami lokalnymi. 

  

W jakim celu wprowadza się BP? 
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Instytucje kultury i szkoły, podobnie jak jednostki 
pomocnicze, mogą tworzyć swoje projekty budżetów. 
Do nich należy ustalenie, w jaki sposób to zrobią, więc nic 
nie stoi na przeszkodzie, aby zaangażować mieszkańców, 
a także uczniów i ich rodziców/opiekunów 
w proces decyzyjny.  

 

 

Gdzie jeszcze można wprowadzać budżety 
partycypacyjne? 



Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń 
 

Instytucja Edukacyjna m.st. Warszawa 

• Zapraszamy do udziału w II edycji budżetu 
partycypacyjnego stolicy! 

• Do podziału jest ponad 50 mln zł. 

• Każdy z nas może coś zaproponować. 

• Każdy z nas może zagłosować i wybrać. 

 

 

 

Decyzja należy do Was!  
 


