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Budżet Partycypacyjny w m.st. Warszawie na rok 2016
System elektroniczny opracowany na potrzeby przeprowadzania budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie
Mieszkańcy biorący udział w głosowaniu na projekty w budżecie
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Bielański plac zabaw w Parku Młocińskim, Dzielnica Bielany m.st. Warszawy
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Celem badania ewaluacyjnego była ocena procesu budżetu partycypacyjnego na 2016 rok w
Warszawie.
Badaniu zostały poddane osoby zaangażowane w realizację procesu tj. przedstawiciele urzędów
dzielnic m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych oraz autorzy projektów zgłoszonych do budżetu
partycypacyjnego i mieszkańcy m.st. Warszawy.
Ewaluacja dotyczyła procesu wdrażania budżetu partycypacyjnego na 2016 rok, czyli od dnia
1 stycznia 2015 r. do dnia 10 lipca 2015 r.
W ramach ewaluacji wykorzystano mnogość metod i technik badawczych:

Metoda/technika

Desk research

Web research

Próba badawcza/
Źródła danych
Dane monitoringowe z ESOG

www.twojbudzet.um.warszwa.pl, w tym Forum,
ESOG, oficjalny profil BP na Facebooku

- Analiza raportów moderatorów spotkań nt. priorytetów,
spotkań dyskusyjnych i preselekcyjnych
- Analiza zapisów grupy dyskusyjnej na Facebooku’u: Budżet
Partycypacyjny w Warszawie
- Analiza uwag mieszkańców nadsyłanych mailowo do Dzielnic

Analiza treści

- Ankiety z opiniami członków Zespołów ds. BP w dzielnicach
- Raport ze spotkania ewaluacyjnego z mieszkańcami (z 14.07)
- Raport ze spotkania ewaluacyjnego z koordynatorami ds.
budżetu w dzielnicach i jednostkach
- Analiza wyników badania ankietowego CAPI i CATI wśród
mieszkańców Warszawy zrealizowanego przez Urząd m.st.
Warszawy

Analiza ankiet
audytoryjnych

Badanie ankietowe
CAWI

Ankiety ze spotkań nt. priorytetów, N=348
Ankiety ze spotkań dyskusyjnych, N=879
Ankiety ze spotkań preselekcyjnych, N=29
Projektodawcy, N= 288
Osoby głosujące, N= 1912
Urzędnicy weryfikujący projekty, N=85
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Indywidualne wywiady
grupowe IDI

Urzędnicy koordynujący działania związane z BP
w dzielnicach i biurach (N=5)
Urzędnicy zajmujący się weryfikacją szczegółową
(N=5)
Członek zespołu ds. BP w dzielnicy (N=1)
Projektodawcy (N=1; L.badanych = 8)

Zogniskowane wywiady
grupowe FGI

Mieszkańcy głosujący w BP (N=1; L.badanych = 7)
Członkowie zespołów ds. BP w dzielnicach (N=1;
L.badanych = 7)
Z osobami w żaden sposób niezwiązanymi z BP
(N=1; L.badanych = 8)

Mini fokus

Głosujący mieszkańcy + projektodawcy
(N=1;L.badanych = 5)

Ewaluacja, jako badanie osądu wartości interwencji publicznej, ma na celu weryfikację przyjętych
założeń w projekcie i pozwala na obiektywną ocenę podejmowanych działań. Głównym celem badania
ewaluacyjnego nie jest zwiększanie zasobu wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim poprawianie jakości
wdrażanych interwencji. To próba znalezienia odpowiedzi na pytania czy realizowane działania przyniosły
efekty. Wiedza ta umożliwia formułowanie rekomendacji, a następnie podejmowanie na ich podstawie
decyzji, które służą poprawie jakości prowadzonych działań. To użyteczny i praktyczny instrument ciągłego
doskonalenia procesu realizacji polityk publicznych.
Posługując się przytoczonymi powyżej metodami badawczymi, zespół badawczy dokonał pomiaru
wybranych cech (ilościowych bądź jakościowych) właściwych dla występujących w procesie BP faktów za
pomocą dobranych wskaźników. Poniżej przedstawiono te wskaźniki wraz z ich charakterystyką i stanem
realizacji.
Liczba osób głosujących wyniosła 172 395. Jest to liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu
na projekty w BP na rok 2016.
Wskaźnik aktywne zaangażowanie mieszkańców działających na rzecz BP wyniósł 1 794. Oznacza łączną
liczbę mieszkańców, którzy zdecydowali się wziąć udział w procesie BP jako autorzy projektów, oraz liczbę
mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zgłosili się do pełnienia funkcji członków
zespołów ds. BP w dzielnicach. W tym mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych, jako
członków zespołów ds. BP w dzielnicy było ok. 200 (liczba ta zmieniała się w trakcie trwania procesu ze
względu na zmiany w składzie poszczególnych Zespołów), a projektodawców 1 594.
Liczba złożonych wniosków projektowych do budżetu partycypacyjnego w Warszawie wyniosła 2 333.
Odsetek mieszkańców biorących udział w głosowaniu do liczby mieszkańców Warszawy wyniósł 10%.
Wskaźnik przedstawia proporcję mieszkańców biorących udział w głosowaniu na projekty w BP na 2016
roku w stosunku do ogólniej liczby mieszkańców Warszawy.
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Wskaźnik edukacji mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych wyniósł 3 411. Wyliczono go
sumując liczbę uczestników organizowanych w trakcie procesu spotkań nt. priorytetów, dyskusyjnych
oraz preselekcyjnych. We wskaźniku wzięto pod uwagę powtarzających się uczestników.




Spotkań dyskusyjnych: 1 930 osób;
Spotkań na temat priorytetów dzielnicy: 835 osób;
Spotkań preselekcyjnych: 682 osób.

Wskaźnik komunikacji wewnętrznej w urzędzie. Wskaźnik odnosi się do ogólnej oceny współpracy
urzędników weryfikujących projekty z koordynatorem budżetu partycypacyjnego w dzielnicy i wynosi 89%
pozytywnych opinii. Wskaźnik odzwierciedla liczbę udzielonych odpowiedzi w badaniu CAWI wśród
urzędników weryfikujących projekty na pytanie: Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) współpracę z
koordynatorem ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy?
Poziom wiedzy na temat zasad budżetu partycypacyjnego wśród urzędników zaangażowanych w proces w
dzielnicach. Wskaźnik dotyczy średnich ocen projektodawców na temat wiedzy merytorycznej (średnia
ocen 3,84) i prawidłowości udzielonych informacji (średnia 3,85) przez urzędników weryfikujących
projekty w dzielnicy. Oba wskaźniki zostały ocenione na poziomie prawie dobrym. Do przedstawienia tego
wskaźnika wykorzystano udzielone odpowiedzi w badaniu CAWI wśród projektodawców na pytanie: Jak
ocenia Pan(i) urzędnika, który weryfikował Pana(i) projekt w dzielnicy pod następującymi względami:
wiedza merytoryczna, prawidłowość udzielonych informacji.
Zasoby urzędników zajmujących się wdrażaniem budżetu partycypacyjnego. Wskaźnik dotyczy odsetka
urzędników weryfikujących projekty, których proces weryfikacji odciągał od obowiązków służbowych oraz
odsetek urzędników dokonujących weryfikacji, dla których praca nad BP była związana z pracą w
godzinach nadliczbowych. Do obliczenia tego wskaźnika wykorzystano analizę udzielonych odpowiedzi w
badaniu CAWI dla urzędników weryfikujących projekty na pytania:



W jakim stopniu praca zawiązana z budżetem partycypacyjnym w 2015 r. odciągała(a)
Pana(ią) od pozostałych obowiązków służbowych?
W związku z pracą nad budżetem partycypacyjnym w 2015 r. pracował(a) Pan(i)
w godzinach nadliczbowych?

Wśród ankietowanych, 62% stanowili urzędnicy, których praca przy weryfikacji projektów odciągała od
podstawowych obowiązków służbowych. Równocześnie aż 86% ankietowanych przyznało, iż w związku z
pracą nad budżetem partycypacyjnym pracowali w godzinach nadliczbowych.
Różnorodność uczestników procesu, dotarcie do różnych grup społecznych. Wskaźnik przedstawia udział
w procesie BP różnych grup społecznych z uwzględnieniem takich danych jak:






Płeć: według danych z systemu elektronicznego opracowanego na potrzeby przeprowadzania BP
w m.st. Warszawie - 59% kobiet i 41% mężczyzn wzięło udział w głosowaniu. Wśród
projektodawców było to odpowiednio 58% kobiet i 42% mężczyzn.
Wiek: projektodawcy: najmłodszy uczestnik - 3 lata; najstarszy - 87 lat. Wśród mieszkańców
głosujących aż 50% uczestników procesu posiadało od 25 do 44 lat, a średnia wieku wyniosła 38
lat, z kolei średnia wieku wśród projektodawców wyniosła 44. Dane zaczerpnięte z systemu
elektronicznego opracowanego na potrzeby przeprowadzania BP w m.st. Warszawie.
Aktywność społeczna: wyniki badania ankietowego CAWI przedstawiają, iż projektodawcy
najczęściej działają w ramach wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych/grup sąsiedzkich (44%);
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organizacji pozarządowych/fundacji/stowarzyszeń (40%) oraz instytucji edukacyjnych (26%).
Odsetek badanych mieszkańców działających społecznie jest znacznie mniejszy i wynosi 16% dla
przedstawicieli wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych/grup sąsiedzkich; 15% dla działaczy
organizacji pozarządowych/fundacji/ stowarzyszeń oraz 14% dla osób działających w instytucjach
edukacyjnych.
Stopień zrozumienia zasad budżetu partycypacyjnego przez uczestników. Wskaźnik odnosi się do
deklarowanej wiedzy lub posiadania informacji przez mieszkańców m.st. Warszawy na temat możliwości
zgłaszania własnego projektu w ramach budżetu partycypacyjnego w Warszawie na rok 2016 i wynosi
79%. Wskaźnik przedstawia odsetek udzielonych odpowiedzi z badania CAWI dla mieszkańców
głosujących na pytanie: Czy słyszał(a) Pan(i), że mieszkańcy mogli zgłaszać własne projekty w ramach
budżetu partycypacyjnego w Warszawie w 2015 r.?
Odbiór etapu preselekcji. Jest to wskaźnik jakościowy, który dotyczy analizy opinii i wypowiedzi na temat
etapu preselekcji uczestników badań jakościowych i CAWI wśród projektodawców oraz urzędników
weryfikujących, a także z analizy treści pozostałych źródeł. Analiza wskazuje, że odbiór etapu preselekcji
był częściej negatywny niż pozytywny.
Postrzeganie procesu weryfikacji. Wskaźnik odnosi się do średniej oceny projektodawców dotyczącej
poziomu uprzejmości i pomocności urzędników weryfikujących projekty. Można uznać wynik ogólnie jako
dobry. Przy czym przyjazność procesu weryfikacji rozumiana jako pomocność była niżej oceniona (średnia
3,79) niż jako uprzejmość urzędników weryfikujących (średnia 4,18). Do obliczenia tego wskaźnika
wykorzystano analizę udzielonych odpowiedzi w badaniu CAWI dla projektodawców na pytanie: Jak
ocenia Pan(i) urzędnika, który weryfikował Pana(i) projekt w dzielnicy pod następującymi względami?
Ocena współpracy urzędników z projektodawcami dokonana przez urzędników weryfikujących została
oceniona jako umiarkowanie dobra. Wskaźnik bierze pod uwagę ogólną ocenę współpracy podjętej z
projektodawcami w trakcie procesu BP przez urzędników dokonujących weryfikacji projektów. Do
obliczenia tego wskaźnika wykorzystano analizę udzielonych odpowiedzi w badaniu CAWI dla urzędników
weryfikujących na pytanie: Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) współpracę z projektodawcami?
Ogólnie 78% respondentów weryfikujących projekty uznało współpracę z projektodawcami jako dobrą
(52%) lub bardzo dobrą (23%).
Wskaźnik ogólniej satysfakcji mieszkańców z jakości procesu budżetu partycypacyjnego na 2016 rok
osiągnął wartość 83%. Wskaźnik definiuje jakość BP jako proces jego świadczenia1 – tym ujęciu, „jakość”
możemy odnieść przede wszystkim do kwestii wyznaczanych przez poziom rozwoju instytucjonalnego, czy
też sprawności podmiotów, które je wykonywały. Do obliczenia tego wskaźnika wykorzystano odsetek
udzielonych odpowiedzi w badaniu CAWI dla mieszkańców głosujących na pytanie: Jak ogólnie rzecz
biorąc ocenia Pan/i tegoroczną edycję budżetu partycypacyjnego w Warszawie? Osiągnięty wynik – 83%,
dotyczy respondentów, którzy uznali w większości, że oceniają tegoroczną edycję BP raczej dobrze (66%)
i bardzo dobrze (17%).

1

Urząd m.st. Warszawy i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” „Od diagnozy do strategii”, Warszawa
2014, s.26.

str. 9

Stoliki miejskie, Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

2.

WPROWADZENIE
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Budżet partycypacyjny – to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet
danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych2.
Budżet partycypacyjny w Polsce nazywany jest też „obywatelskim”. Według informacji zawartych
w raporcie „Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi” autorstwa Wojciecha Kębłowskiego,
bardziej odpowiednią nazwą jest jednak budżet partycypacyjny. Autor uzasadnia, iż wybór tej nazwy
wpływa na wytworzenie spójnego sposobu doświadczenia procesu w Polsce jak i w odniesieniu do
innych krajów. Nie stwarza wrażenia, iż w naszym kraju występuje dodatkowy osobny budżet.
Dodatkowo zaakcentowany zostaje partycypacyjny charakter procesu, zorientowany właśnie na
uczestnictwo obywateli w procesie. Zarówno tych, którzy są niepełnoletni, nieposiadający zameldowania
czy nieposiadający statusu obywatela państwa polskiego.
Integralną częścią budżetu partycypacyjnego jest dyskusja pomiędzy mieszkańcami. W założeniu
powinien być wyznaczony przynajmniej jeden etap umożliwiający mieszkańcom podjęcie inicjatywy
poprzez spotkanie się i przeprowadzenie dialogu. Rozmowy mogą być prowadzone również przy
wykorzystaniu przeznaczonego do tego celu narzędzia, jakim jest np. forum. Dyskusje w ten sposób
podejmowane mają dotyczyć sposobu rozdysponowania ściśle określonej i ograniczonej puli środków
finansowych. Kolejnym z wyróżnionych kryteriów, które umożliwiają odróżnienie procesu budżetu
partycypacyjnego od pozostałych inicjatyw to objęcie przynajmniej na jednym etapie poziomu
ogólnomiejskiego procesu. Oznacza to, że budżet partycypacyjny nie jest ograniczony jedynie do
poziomu dzielnicy, osiedla lub instytucji, lecz obejmuje też wyższy ogólnomiejski poziom. Tym, co
odróżnia proces budżetu partycypacyjnego od klasycznych konsultacji społecznych jest wiążący
charakter wyników. Zaproponowane i wybrane przez mieszkańców propozycje inwestycyjne są
realizowane. Mieszkańcy otrzymują informację na temat projektów, które są realizowane. Ostatnim
kryterium jest długofalowość procesu. Budżet partycypacyjny nie jest jednorazowym wydarzeniem, lecz
jest powtarzany każdego roku przez kolejne lata3.
Na rysunku nr 1 zaprezentowano przebieg dialogu pomiędzy poszczególnymi jednostkami
biorącymi udział w procesie budżetu partycypacyjnego. To, co zostało podkreślone to przebieg dialogu
pomiędzy mieszkańcami. To on jest podstawą do podjęcia współpracy z urzędnikami i jednostkami
zajmującymi się techniczną i technologiczną oceną pomysłów. Natomiast wszelkie organizacje
pozarządowe, w tym takie jak ruchy miejskie i nieformalne grupy społeczne pełnią rolę pomocniczą
w procesie4.
Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest edukacja mieszkańców na temat
wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi5. Do tej
pory zrealizowano w Warszawie już dwie edycje budżetu partycypacyjnego: w 2014 roku i w 2015 roku,
podczas których mieszkańcy podejmowali decyzje dotyczące wydatków z miejskiej kasy w ramach
budżetów dzielnicowych na kolejny rok.

2

Kębłowski Wojciech „Budżet Partycypacyjny. Instrukcja obsługi”.
Op cit.
4
Op cit.
5
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/o-bud-ecie-partycypacyjnym/o-bud-ecie-partycypacyjnym (21.07.2015 r.)
3
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RYSUNEK 1. KOMUNIKACJA JEDNOSTEK PROWADZONA W RAMACH PROCESU BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Źródło: Wojciech Kębłowski „Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi”.

Jak wcześniej wskazano, celem samego przedsięwzięcia jest edukacja mieszkańców, ale także
aktywizacja ich do działania na rzecz miasta, w którym mieszkają oraz podnoszenie świadomości
obywatelskiej. Proces budżetu partycypacyjnego otwiera perspektywy realnego wpływu na
podejmowanie decyzji dotyczących gospodarowania finansami publicznymi miejscowości/gminy
zamieszkania. Mieszkańcy składający wnioski mają możliwość wypromowania własnego pomysłu
i podniesienia poziomu życia społeczności lokalnej. Działania w ramach procesu budżetu
partycypacyjnego promują zaangażowanie w działania społeczne obywateli. Dzięki niemu mieszkańcy
powinni nabywać wiedzę o tym, jak być w pełni odpowiedzialnymi za rozwój własnej okolicy.
Mieszkańcy mogli składać projekty, dyskutować o nich i głosować na projekty ogólnodzielnicowe,
jak i lokalne w obrębie obszaru dzielnicy. W skład m.st. Warszawy wchodzi 18 dzielnic: Bemowo,
Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście,
Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz. Budżet partycypacyjny
w dzielnicach różni się m.in.:





Kwotą do dyspozycji mieszkańców (od ok. 1% do ok. 2% budżetu danej dzielnicy);
Podziałem dzielnicy na poziomy: lokalny lub/i ogólnodzielnicowy;
Wyznaczeniem i wielkością limitu kwoty na jeden projekt;
Możliwością zgłaszania projektu na terenach niebędących własnością m.st. Warszawy lub na
terenie stanowiącym własność Miasta Stołecznego Warszawy obciążoną na rzecz osób trzecich.
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Proces Budżetu Partycypacyjnego w Warszawie jest realizowany na mocy:




Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (z późniejszymi zmianami).
Uchwały nr LXI/1691/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.
Zarządzenia nr 6699/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 października 2014 r. w sprawie
konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego
na rok 2016.

Przyglądając się modelowi budżetu partycypacyjnego w Warszawie na 2016 rok możemy wyróżnić
następujące etapy:
SCHEMAT 1. MODEL BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W WARSZAWIE NA ROK 2016

0 - przygotowanie

1- wypracowywanie

procesu („faza zero”)

reguł procedury

4 - wstępna
weryfikacja
projektów

5- dyskusja nad

2 - akcja informacyjnoedukacyjna (m.in.
dyskusja o potrzebach
dzielnicy)

3 - wypracowywanie i
zgłaszanie projektów.

6 - wybór projektów

7 - weryfikacja

projektami

do weryfikacji
(preselekcja)

9 - wybór projektów

10 - ewaluacja

do realizacji

procesu

szczegółowa

8 - promocja
projektów
poddanych pod
głosowanie
mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://twojbudzet.um.warszawa.pl/

Przygotowania do wprowadzenia budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na 2016 rok
rozpoczęły się już we wrześniu 2014 roku. W każdej z dzielnic został wyznaczony koordynator, którego
zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu wdrażania oraz realizacji
przedsięwzięcia w dzielnicy. Do końca października 2014 roku powołane zostały Zespoły ds. budżetu
partycypacyjnego w dzielnicach, składające się z 6 przedstawicieli mieszkańców, 5 organizacji
pozarządowych, radnych dzielnicowych – po 1 z każdego klubu oraz 1 przedstawiciela radnych
niezrzeszonych w żadnym z klubów, 5 radnych osiedlowych i do 5 urzędników. Do końca listopada
określono zasady funkcjonowania zespołów oraz szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu
partycypacyjnego w dzielnicach. Do obowiązków każdego z zespołów należało wypracowanie
szczegółowych zasad budżetu partycypacyjnego w dzielnicy, monitorowanie oraz wspieranie jego
przebiegu oraz promowanie działań podejmowanych w ramach procesu.
W kolejnych częściach raportu zostanie przedstawiona analiza zebranych danych w ramach
ewaluacji wdrażania poszczególnych etapów procesu BP. Układ raportu odnosi się do poszczególnych
etapów procesu budżetu partycypacyjnego w Warszawie przedstawionych na powyższym diagramie.
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3.

CEL I PRZEDMIOT BADANIA
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Cel badania ewaluacyjnego
Celem badania ewaluacyjnego jest ocena procesu budżetu partycypacyjnego na rok 2016 w
Warszawie.
Odbiorcami ewaluacji są przede wszystkim władze m.st. Warszawy, którym wyniki badania mają
ułatwić podjęcie decyzji usprawniających proces budżetu partycypacyjnego w kolejnych latach.

Przedmiot badania – cele szczegółowe
W ramach ewaluacji została zbadana efektywność zrealizowanych działań ramach procesu
budżetu partycypacyjnego. Uwzględnione zostały następujące etapy budżetu partycypacyjnego w
Warszawie:
a) Analiza organizacji i przebiegu spotkań o priorytetach rozwojowych w dzielnicach;
b) Analiza etapu zgłaszania projektów (kampanii informacyjnej, sposobu zbierania projektów przez
Urząd m.st. Warszawy w formie elektronicznej i papierowej itp.);
c) Analiza etapu dyskusji nad zgłoszonymi projektami na spotkaniach dyskusyjnych oraz na forum
internetowym (kampanii informacyjnej, sposobu organizacji spotkań, sposobu organizacji
forum internetowego itp.);
d) Analiza preselekcji – wyboru maksymalnie 50 projektów w każdym obszarze (odbioru wśród
mieszkańców celowości preselekcji, sposobu organizacji spotkań preselekcyjnych itp.);
e) Analiza etapu weryfikacji projektów (przepływu informacji wewnątrz urzędu, kontaktów
urzędników z projektodawcami, liczby i przyczyn odrzuconych projektów itp.);
f) Analiza etapu promocji projektów oraz głosowania na projekty (kampanii informacyjnej,
sposobu organizacji głosowania, spotkań promocyjnych w dzielnicach itp.).

Podmiot badań
Badaniu zostały poddane osoby zaangażowane w realizację procesu tj. przedstawiciele urzędów
dzielnic m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych oraz autorzy projektów zgłoszonych do budżetu
partycypacyjnego oraz wszyscy mieszkańcy m.st. Warszawy.

Zakres czasowy
Ewaluacja dotyczyła procesu wdrażania budżetu partycypacyjnego na 2016 rok, czyli od dnia
1 stycznia 2015 r. do dnia 10 lipca 2015 r.
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Szachowe inspiracje - stanowisko do gier planszowych, Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

4.

KONCEPCJA I METODOLOGIA BADANIA
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KONCEPCJA BADAWCZA
Celem budżetu partycypacyjnego jest rozpropagowanie idei współdecydowania
o zagospodarowaniu środków budżetu miasta wśród wszystkich mieszkańców (niezależnie od ich
przynależności terytorialnej czy społeczno-demograficznej). Należy w związku z tym uznać, że jest on
zgodny z teorią określaną jako „prawo do miasta” Henri’ego Lefebvre. W tej teorii nie chodzi tylko o
uspołecznienie dostępu do poszczególnych miejskich zasobów, jak sugerują między innymi publikacje
Rady Europy, ale jest to raczej „prawo do całokształtu i złożoności” miasta . Zgodnie z tą interpretacją
budżet partycypacyjny powinien stanowić część strategii, w ramach której mieszkańcy dzielą
bezpośrednią odpowiedzialność za współtworzenie przestrzeni miejskiej, przejmując ją od miasta we
wszystkich jej aspektach: społecznym, politycznym, infrastrukturalnym i estetycznym, doprowadzając
do systemowej i trwałej zmiany. Tym samym celem budżetu partycypacyjnego winno być zapewnienie
prawa do „wynajdywania miasta na nowo takim, jakim go pragniemy, co w sposób nieunikniony zależy
od sprawowania kolektywnej władzy nad procesami urbanizacji”6. Dlatego prawo do partycypacji
(kluczowy element koncepcji Lefebvre’a) nie może ograniczać się jedynie do czynienia obecnego
systemu bardziej inkluzywnym, deliberatywnym czy interaktywnym. Inicjatywy w rodzaju budżetu
partycypacyjnego powinny umożliwiać nie tylko wzięcie udziału w dyskusji czy podejmowanie wspólnych
decyzji, ale przede wszystkim przejęcie wspólnej odpowiedzialności za miasto.
Wykorzystanie w niniejszym badaniu zaproponowanej teorii będzie dotyczyć oceny elementów
procesu budżetu partycypacyjnego.
W ramach konceptualizacji przedmiotu badania, Zamawiający zdefiniował potrzeby informacyjne,
które zostały zawarte w pytaniach badawczych, na których odpowiedzi zostaną pozyskane w toku
ewaluacji.

Pytania badawcze:
a) W jakim stopniu zostały osiągnięte zakładane cele:
a. Włączenie mieszkańców we współdecydowanie o najbliższym otoczeniu.
b. Edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych.
b) Czy zapewniona została różnorodność uczestników procesu? Czy skutecznie udało się dotrzeć
do różnych grup społecznych (z uwzględnieniem m.in. wieku, płci i wykształcenia uczestników
oraz kwestii społeczno-ekonomiczno-kulturalnych)?
c) W jakim stopniu zasady budżetu partycypacyjnego są zrozumiałe dla uczestników? Czy proces
jest przyjazny dla uczestników?
d) Jak przebiegała komunikacja wewnętrzna w Urzędzie? Jaki jest poziom wiedzy na temat zasad
budżetu partycypacyjnego wśród urzędników zaangażowanych w proces w dzielnicach? Czy
zasoby Urzędów zajmujących się wdrażaniem budżetu partycypacyjnego są wystarczające?
e) Jak preselekcja odbierana jest wśród mieszkańców (projektodawców i innych uczestników)? Jak
wpłynęła na proces budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, w których była przeprowadzana?
f) Czy weryfikacja projektów przebiegała w sposób przyjazny dla projektodawców? Czy
współpraca pomiędzy urzędnikami a projektodawcami była zadowalająca?

6

D.Harvey, Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, tłum. A.Kowalczyk, Warszawa 2012, s. 22. w:
P.Piskozub „Davida Harveya koncepcja prawa do miasta. Pomiędzy odzyskiwaniem a przebudową wielkich
aglomeracji.” Uniwersytet Wrocławski 2013, s.21.
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Operacjonalizacja badania
Kolejnym etapem procesu badawczego, następującym po konceptualizacji jest operacjonalizacja.
Same pojęcia nie są ze swej natury obserwowalne. Niezbędny jest zatem proces przełożenia pojęć
zdefiniowanych w procesie konceptualizacji na mierzalne wskaźniki. Operacjonalizacja jest zatem
procesem doboru wskaźników, korespondujących z przyjętymi w toku konceptualizacji definicjami
określonych zjawisk, pytaniami badawczymi pozwalających na jednoznaczne określenie w toku
procedury badawczej, czy i w jakim zakresie mamy do czynienia z danym zjawiskiem w badanej
rzeczywistości.

Wskaźniki osiągnięć celów
W poniższym grafie zaprezentowano przyjęte wskaźniki wraz z ich objaśnieniem odpowiadające
pytaniom badawczym postawionym w ewaluacji procesu budżetu partycypacyjnego w Warszawie na
rok 2016.
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Liczba osób głosujących

Aktywne zaangażowanie mieszkańców
działania na rzecz BP

•Wskaźnik oznacza łączną liczbę mieszkańców, którzy zdecydowali się
wziąć udział w procesie BP na 2016 r. jako autorzy projektów, oraz
liczbę mieszkańców, i przedstawicieli organizacji pozarządowych,
którzy zgłosili się do pełnienia funkcji członków zespołów ds. BP w
dzielnicach.

Liczba złożonych wniosków do budżetu
partycypacyjnego

•Wskaźnik ilościowy dotyczący liczby wszystkich złożonych wniosków
projektowych w BP na 2016 r.

Odsetek mieszkańców biorących udział w •Wskaźnik przedstawia proporcję mieszkańców biorących udział w
głosowaniu na projekty w BP na 2016 r. w stosunku do ogólniej liczby
głosowaniu do liczby mieszkańców
mieszkańców Warszawy.
Warszawy
Edukacja mieszkańców na temat
wydatkowania środków publicznych

Komunikacja wewnętrzna w urzędach

•Wskaźnik dotyczy liczby uczestników spotkań dyskusyjnych, spotkań nt.
projektów oraz spotkań preselekcyjnych. We wskaźniku wzięto pod
uwagę powtarzających się uczestników.
•Wskaźnik odnosi się do ogólnej oceny współpracy urzędników
weryfikujących projekty z koordynatorami budżetu partycypacyjnego
w dzielnicy. Obliczony na podstawie wyników badania CAWI wśród
urzędników weryfikujących projekty.

Poziom wiedzy na temat zasad budżetu •Wskaźnik dotyczy średnich ocen projektodawców na temat wiedzy
merytorycznej i prawidłowości udzielonych informacji udzielonych
partycypacyjnego wśród urzędników
przez urzędników weryfikujących projekty w dzielnicach. Obliczony na
zaangażowanych w proces w dzielnicach podstawie wyników badania CAWI wśród projektodawców.

Zasoby urzędników zajmujących się
wdrażaniem budżetu partycypacyjnego

•Wskaźnik dotyczy odsetka urzędników weryfikujących projekty,
których proces wersyfikacji odciągał od obowiązków służbowych
oraz odsetek urzędników dokonujących weryfikacji, dla których
praca nad BP była związana z pracą w godzinach nadliczbowych.
Obliczony na podstawie wyników badania CAWI wśród urzędników
weryfikujących projekty.

Różnorodność uczestników procesu,
dotarcie do różnych grup społecznych.

•Wskaźnik przedstawia udział w procesie BP różnych grup społecznych z
uwzględnieniem wieku, płci, wykształcenia oraz kwestii aktywności
społecznej. Obliczony na podstawie dancych monitoringowych ESOG.

Stopień zrozumienia zasad budżetu
partycypacyjnego przez uczestników

Odbiór etapu preselekcji

•Wskaźnik odnosi się do deklarowanej wiedzy lub posiadania
informacji przez mieszkańców m.st. Warszawy na temat możliwości
zgłaszania własnych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego
w Warszawie na 2016 rok. Obliczony na podstawie wyników badania
CAWI wśród mieszkańców głosujących.
•Jest to wskaźnik jakościowy, który dotyczy analizy opinii i wypowiedzi
na temat etapu preselekcji uczestników badań jakościowych i ankiet
CAWI wśród projektodawców oraz urzędników weryfikujących, a także
z analizy treści pozostałych źródeł.

Przyjazność procesu weryfikacji

•Wskaźnik odnosi się do średniej oceny projketodawców nt. poziomu
uprzejmości i pomocności urzędników weryfikujących projekty.
Obliczony na podstawie wyników badania CAWI wśród
projektodawców.

Ocena współpracy z projektodawcami

•Wskaźnik dotyczy ogólnej oceny współpracy podjętej z
projektodawcami w trakcie procesu BP przez urzędników
dokonujących weryfikacji projektów. Obliczony na podstawie wyników
badania CAWI wśród urzędników weryfikujących.

Ogólna satysfakcja mieszkańców z jakości •Wskaźnik ocenia ogólny poziom zadowolenia z przeprowadzonego
procesu budżetu partycypacyjnego w Warszawie na 2016 r. Obliczony
procesu budżetu partycypacyjnego w
na podstawie wyników badania CAWI wśród mieszkańców głosujących.
2015 r.
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METODOLOGIA BADANIA
W badaniu zastosowano dwa uzupełniające się podejścia badawcze:



Ilościowe – analiza informacji pochodzących z badań ankietowych CAWI, analiza danych
zastanych,
Jakościowe – analiza danych wtórnych, pochodzących z dokumentów oraz danych pierwotnych,
pochodzących z indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), wywiadów grupowych (FGI).

W poniższej tabeli wyszczególniono rodzaje metod i technik badania.
TABELA 1. ZESTAWIENIE METOD I TECHNIK BADANIA ORAZ WIELKOŚCI PRÓB

Metoda / technika

Próba badawcza / źródła danych

Desk research

Dane monitoringowe z ESOG

Web research

Strona www.twojbudzet.uw.warszawa.pl (w tym
Forum, ESOG)
Oficjalny profil BP na Facebooku

Analiza treści

Analiza raportów moderatorów spotkań nt.
priorytetów, dyskusyjnych i preselekcyjnych
Analiza zapisów grupy dyskusyjnej na
Facebooku’u: Budżet Partycypacyjny w
Warszawie
Analiza uwag mieszkańców nadsyłanych
mailowo do Dzielnic
Ankiety z opiniami członków Zespołów ds. BP w
dzielnicach
Raport ze spotkania ewaluacyjnego z
mieszkańcami (z 14.07)
Raport ze spotkania ewaluacyjnego z
koordynatorami ds. budżetu w dzielnicach i
jednostkach
Analiza wyników badań ankietowych CAPI (i i II) i
CATI (III) wśród mieszkańców Warszawy
zrealizowanego przez Urząd m.st. Warszawy

Analiza ankiet audytoryjnych

Ankiety ze spotkań nt. priorytetów (N=348)
Ankiety ze spotkań dyskusyjnych (N=879)
Ankiety ze spotkań preselekcyjnych (N=29)

Badanie ankietowe CAWI

Projektodawcy (N= 288)
Osoby głosujące (N= 1912)
Urzędnicy weryfikujący projekty (N=85)
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Zogniskowane wywiady grupowe FGI

Projektodawcy (FGI N=1; n=8*)
Mieszkańcy głosujący w BP (FGI N=1; n=7*)
Członkowie zespołów ds. BP w dzielnicach (FGI
N=1; n =6*)
Z osobami w żaden sposób niezwiązanymi z BP
(FGI N=1; n=7*)

Mini fokus

Głosujący mieszkańcy oraz projektodawcy
(N=1;n=5*)

Indywidualne wywiady grupowe IDI

Urzędnicy koordynujący działania związane z BP
w dzielnicach i biurach (N=5)
Urzędnicy zajmujący się weryfikacją
szczegółową (N=5)
Członek zespołu ds. BP w dzielnicy (N=1)

*Liczba uczestników fokusów. Źródło: opracowania własne.
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Budowa placu zabaw przy ul. Tużyckiej, Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

5.

WYNIKI BADANIA
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DIAGNOZA
Według danych statystycznych z GUS7, dotyczących populacji mieszkańców Warszawy, w 2014
roku mieszkało w stolicy 1 735 442 osób. Dzielnicą o największej liczbie ludności jest Mokotów
(218 011), następnie najliczniejsza jest Praga-Południe (178 309). Na kolejnych miejscach znajdują się:
Ursynów (148 385), Wola (138 462), Bielany (131 934). Rembertów jest dzielnicą o najmniejszej liczbie
ludności (23 812).
W 2015 roku na projekty w budżecie partycypacyjnym na 2016 rok głosowało łącznie 172 395
mieszkańców, z czego 59% uprawnionych do głosowania oddało głos poprzez elektroniczny system do
głosowania, a 41% w tradycyjny papierowy sposób. Statystycznie głosował co 10-ty mieszkaniec
Warszawy.
RYSUNEK 2. LICZBA GŁOSUJĄCYCH W BP NA 2016 ROK

Źródło: www.twojbudzet.um.warszawa.pl

Porównując rozkład wiekowy mieszkańców Warszawy do rozkładu wieku głosujących, widać
wyraźne przesunięcie na młodsze grupy wiekowe. Jak można zauważyć na poniższym wykresie połowa
głosujących to osoby w wieku 25-44 lata. Średni wiek osoby głosującej wynosił 38 lat, natomiast z danych
wynika, że więcej było głosujących poniżej średniej (co można również zauważyć na poniższym
wykresie). Najczęściej głosowały osoby w wieku 31 lat.
RYSUNEK 3. PORÓWNANIE ROZKŁADU WIEKU MIESZKAŃCÓW WARSZAWY DO ROZKŁADU WIEKU GŁOSUJĄCYCH
NA PROJEKTY W BP NA 2016 R.
Rozkład wieku
Rozkład wieku
mieszkańców
głosujących
Warszawy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS oraz
https://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyniki-g-osowania-w-ii-bud-eciepartycypacyjnym.
7

http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczbyludnosci/
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Na wykresie nr 2 przedstawiono strukturę płci mieszkańców Warszawy. Odsetek kobiet wynosi
54% natomiast odsetek mężczyzn 46% w całej populacji mieszkańców Warszawy. Porównując te dane
do struktury płci osób głosujących na projekty realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego można
wskazać na przewagę kobiet (59%) do mężczyzn (41%).
WYKRES 2. STRUKTURA PŁCI MIESZKAŃCÓW WARSZAWY

WYKRES 1. STRUKTURA PŁCI OSÓB GŁOSUJĄCYCH

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS oraz

https://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyniki-g-osowania-w-ii-bud-eciepartycypacyjnym.

Analizując powyższe dane, można uznać, że zarówno wiek, jak i płeć mieszkańców głosujących w
BP na 2016 rok są dosyć zbliżone do rozkładu tych cech wśród mieszkańców Warszawy. Różnice, które
można zauważyć dotyczą 1,5-krotnej nadreprezentacji osób w wieku 25-34, a pewne
niedoreprezentowanie dotyczy osób z przedziałów grup najmłodszych (<18 lat) i najstarszych (>65 lat).
Takie podział cech demograficznych w procesie BP w Warszawie wydaje się naturalny przy
uwzględnieniu predyspozycji społecznych najbardziej aktywnej grupy wiekowej (25-34) w
społeczeństwie.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA BUDŻET PARTYCYPACYJNY
Na wykresie nr 4 przedstawiono zestawienie kwot, jakie w ramach budżetu partycypacyjnego
rozdysponowano na projekty mieszkańców w dzielnicach Warszawy. W całej Warszawie na BP
przeznaczono kwotę ponad 51 mln zł. Najwyższą kwotę na realizację projektów partycypacyjnych
przeznaczyły dzielnice: Śródmieście (6,2 mln zł), Ursynów (6,1 mln zł) i Mokotów (5,4 mln zł).
Zarządy Dzielnic mogły przeznaczyć na BP od 1% do 2% prognozowanego budżetu dzielnicy na
rok 2016. Natomiast podział dostępnych środków na poszczególne obszary dokonywany był na
podstawie rekomendacji Zespołów ds. BP, m.in. według kryterium liczby mieszkańców zamieszkujących
dany obszar. Największa kwota przeznaczona na realizację BP przypadła dzielnicy Śródmieście. Ta
dzielnica uzyskała także jedną z większych kwot w przeliczeniu na mieszkańca - 41,32 zł, podczas gdy
najmniejsza kwota na mieszkańca został odnotowana w dzielnicy Bemowo – 18, 19 zł. Średnia kwota na
BP w przeliczeniu na mieszkańca Warszawy wyniosła 29,81 zł.
Na poniższym wykresie można zaobserwować, że w przypadku trzech dzielnic kwoty w
przeliczeniu na mieszkańca były znacznie większe od pozostałych: Śródmieście (51,17 zł), Ursynów
(41,32 zł) oraz Praga Północ (40,54 zł).
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WYKRES 3. WARTOŚĆ BP W DZIELNICACH M.ST. WARSZAWY NA ROK 2016 W ZESTAWIENIU Z KWOTĄ
PRZYPADAJĄCĄ NA 1 MIESZKAŃCA DZIELNICY
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Wartość BP
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://twojbudzet.um.warszawa.pl/o-bud-ecie-partycypacyjnym/obudzecie-partycypacyjnym (21.08.2015 r.), https://www.um.warszawa.pl (21.08.2015 r.), danych GUS.

WYPRACOWANIE ZASAD BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W ramach analizy etapu dotyczącego wypracowania zasad, wyniki ewaluacyjne opierają się na
przedstawieniu najważniejszych wniosków wypracowanych w ramach odrębnego spotkania
ewaluacyjnego przeprowadzonego przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA nt.
funkcjonowania dzielnicowych Zespołów ds. BP oraz informacji nt. odniesienia do zasad z pozostałych
źródeł – głównie z analizy treści danych zastanych i z badań jakościowych.
Najważniejsze wnioski nt. poprawy zasad budżetu partycypacyjnego:
Dyskusyjna kwestia składania projektów przez członków Zespołu ds. BP
Niektóre grupy społeczne, tj. przedstawiciele seniorów czy młodzieży nie mają reprezentantów w
składach Zespołów ds. BP
W Zespołach ds. BP przeważają przedstawiciele administracji publicznej poprzez fakt łączenia
funkcji mieszkańca i urzędnika
Brak jasnej, szerokiej informacji w regulaminie jakie są zadania członków Zespołu ds. BP
NIepotrzebne odrębne etapy BP, tj: dyskusja o priorytetach, preselekcja, promocja projektów
Zbyt krótki etap składania projektów i weryfikacji
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AKCJA INFORMACYJNO-PROMOCYJNA
Bez zaangażowania społecznego trudno mówić o sukcesie budżetu partycypacyjnego.
Organizatorzy procesu w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej postawili na szeroki zakres akcji
obejmującej nie tylko samą promocję możliwości składania projektów, dyskusji o zgłoszonych
pomysłach czy później głosowania na projekty, ale także informowania mieszkańców o idei budżetu,
jego zasadach, przebiegu procesu oraz spodziewanych korzyściach, jakie mogą mieć mieszkańcy z
wzięcia udziału w procesie.
Kampania prowadzona była przez cały okres procesu i podzielona była na 5 etapów:
 Pierwszy etap – przybliżenie mieszkańcom idei budżetu partycypacyjnego – grudzień 2014
 Drugi etap – zachęcenie do składania propozycji projektów – styczeń- luty 2015
 Trzeci etap - dyskusje o złożonych projektach – luty- marzec 2015
 Czwarty etap - prezentacja pozytywnie zweryfikowanych projektów zgłoszonych do BP i
zachęcenie do wzięcia udziału w głosowaniu – maj- czerwiec 2015
 Piąty etap – informowanie o przebiegu i wynikach budżetu partycypacyjnego w Warszawie
na rok 2016 – lipiec 2015.
Akcja informacyjno-promocyjna we wszystkich etapach zakładała dotarcie do mieszkańców dzięki
wykorzystaniu różnorodnych kanałów informacyjnych począwszy od reklamy zewnętrznej (m.in.
reklamy na przystankach autobusowych, plakatów), mediów tradycyjnych (prasa, TV) i elektronicznych
(strona internetowa BP, portale internetowe dzielnic, profile społecznościowe – Facebook), aż po ulotki
dystrybuowane przez różne instytucje, organizacje, osoby publiczne czy indywidualne. Szczegółowe
zestawienie kanałów informacyjnych przedstawiono na rysunku 4.

RYSUNEK 4. ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych CKS.
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Głównym i najbardziej dynamicznym narzędziem informacji była dedykowana strona internetowa
www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Strona zawiera podstawowe informacje o procesie (harmonogram,
opis zasad udziału w BP) oraz przydatne materiały (formularz zgłaszania projektu, karta głosowania,
materiały informacyjne, scenariusze lekcji dla szkół). Dodatkowo na stronie umieszczano aktualności z
przebiegu wdrażania budżetu partycypacyjnego.
Ze stroną internetową zintegrowany jest oficjalny profil na Facebook’u, który umożliwiał bardziej
swobodną i responsywną komunikację z mieszkańcami Warszawy. Można określić, że profil pełnił
funkcję newslettera, dla osób posiadających konto na Facebook’u i zainteresowanych bieżącymi
aktualnościami (możliwość ustawienia wyświetlania na własnej tablicy każdej aktualności).
Ponadto w mediach społecznościowych powstała oddolna inicjatywa otwartej grupy dyskusyjnej
nt. budżetu partycypacyjnego w Warszawie, która cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród
mieszkańców. Zespół badawczy przeprowadził szczegółową analizę treści w okresie od września 2014 r.
do czerwca 2015 r. Główne wnioski z dyskusji na przestrzeni całego procesu przedstawiono na rysunku
5. Szczegółowa analiza dyskusji mieszkańców w podziale na ogólne i negatywne komentarze została
przedstawiona w Aneksie nr 1 do raportu.
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RYSUNEK 5. ZESTAWIENIE GŁÓWNYCH UWAG WNOSZONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA GRUPIE DYSKUSYJNEJ FACEBOOK W TRAKCIE CAŁEGO PROCESU
Wrzesień

Październik
-Listopad

Grudzień

•wypracowanie •powoływanie •dyskusja
zasad BP
dzielicowych
mieszkańców
zespołów ds. BP (do 16.01)
•Akcja
w dzielnicach
promocyjna
•określenie
szczegółowych
zasad BP w
dzielnicach

Uwagi
dotyczące
harmonogamu
Konferencja
dotycząca
przyszłej
edycji BP

Proces
wyborów
samorządowych opóźniał
prace
zespołów ds.
BP w
dzielnicach

Niewystarczająco
szeroka
promocja

Styczeń

Luty

•zgłaszanie
projektów
(17.01-17.02)

•weryfiakcja
ogólna (do
26.02)

Szerokie
informacje o
możliwości
skorzystania z
konsultacji i
pomocy przy
pisaniu
projektu

Marzec

Kwiecień

•publiczne
•werfikacja
dyskusje
szczegółowa
mieszkańców
(do 22.05)
(27.02-22.03)
•preselekcja (do
01.04)

Problem z
weryfikacją
kryterium
„ogólnodostępności”
projektu

Wątpliwości
dotyczące
zasadności
etapu
Problemy z
systemem
głosowania

Maj
•weryfikacja
szczegółowa
(do 22.05)

Trudności w
oszacowaniu
kosztów wg.
pzp
Problem z
zasadą
jednoroczności
projektów

Czerwiec
•spotkania
promocyjne
(3-15.06)
•głosowanie
(16-26.06)

Zbyt krótki
wyznaczony
czas na
weryfikację
Ponowna
weryfikacja
niektórych
projektów

Nadużycia
związane z
głosowaniem
poprzez
papierowe
karty do
głosowania
Problem z
linkami
aktywacyjnymi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wniosków z analizy grupy dyskusyjnej Facebook.
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ROZPOZNAWALNOŚĆ BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W WARSZAWIE
Zadanie informowania i promowania spoczywało głównie na Centrum Komunikacji Społecznej
Urzędu m.st. Warszawy (CKS). Dzielnice samodzielnie włączały się w akcję informacyjno-promocyjną w
zależności od posiadanych zasobów finansowych czy ludzkich.
Motywem przewodnim tegorocznej kampanii były wizerunki królów z banknotów o nominałach
20 zł, 50 zł i 100 zł oraz hasło reklamowe: „Ty decydujesz, na co idą pieniądze”.
Poniżej przedstawiono analizę i ocenę działań informacyjno-promocyjnych, które zrealizowano w
celu upowszechniania idei budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. Odniesiono się także do badań w
ramach Barometru Warszawskiego8 z czerwca 2014 roku, które zrealizowano po pierwszej edycji BP w
Warszawie, a także reprezentatywnych badań ankietowych zrealizowanego przez Urząd m.st. Warszawy
techniką CAPI9 w trakcie procesu BP (kwiecień 2015 rok). Ponadto w sierpniu Urząd m.st. Warszawy
zlecił badanie ankietowe techniką CATI10 – po ogłoszeniu wyników głosowania.
W czerwcu 2014 roku w ramach kolejnej edycji badania Barometru Warszawskiego pojawił się
temat budżetu partycypacyjnego/obywatelskiego, w którym pytano o jego rozpoznawalność wśród
ankietowanych. Z zaprezentowanych danych wynika, że w tamtym czasie większość respondentów - 67%
nie słyszała o budżecie partycypacyjnym/obywatelskim, natomiast jego rozpoznawalność potwierdziło
jedynie 1/3 ankietowanych. Trzeba przypomnieć, że badanie to zrealizowano w połowie procesu
pierwszej edycji BP w Warszawie.
Z kolei zakres tematyczny następnego badania zrealizowanego przez Urząd m.st. Warszawy
dotyczył nie tylko rozpoznawalności procesu BP, ale także poznania opinii mieszkańców na temat
budżetu partycypacyjnego i oceny efektywności dedykowanej mu kampanii informacyjnej. W ramach
kolejnej edycji badań ankietowych techniką CAPI (kwiecień 2015 rok) przebadano reprezentatywną
próbę mieszkańców Warszawy - 1 000 respondentów.
Porównując wyniki tych dwóch badań (Barometr Warszawski – VI.14 i drugie badanie opinii
mieszkańców Warszawy nt. BP – IV 15) na przestrzeni czasu można zauważyć, że rozpoznawalność BP w
ciągu kilku miesięcy wyraźnie wzrosła. Liczba respondentów, którzy słyszeli o BP w Warszawie wzrosła o
10 punktów procentowych - 32% do 42%.

8

„Barometr Warszawski realizowany jest na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców stolicy. Ankieterzy
przeprowadzają bezpośrednie wywiady (face-to-face) w domu respondenta, przy wykorzystaniu technik: PAPI (Pen
And Paper Interview) w latach 2003-2009 oraz CAPI (Computer Assisted Personal Interview) od 2010 r. Każdy z
pomiarów realizowany jest na próbie 1000 mieszkańców Warszawy w wieku 15 lat i więcej. Maksymalny
statystyczny błąd pomiaru dla tej wielkości próby wynosi +/- 3%.” Źródło: http://www.um.warszawa.pl/owarszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski
9
Wywiad kwestionariuszowy wspomagany komputerowo (CAPI) realizowany na reprezentatywnej próbie w domu
respondenta.
10
Wywiad kwestionariuszowy wspomagany telefonicznie (CATI) na reprezentatywnej próbie losowo-kwotowej
mieszkańców Warszawy w wieku 15+.
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WYKRES 4, 5. CZY SŁYSZAŁ(A) PAN(I) O BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM/ OBYWATELSKIM W WARSZAWIE?
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z
badania Barometr Warszawski. Czerwiec 2014. N=1100.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z
badania BP w opinii mieszkańców Warszawy.
Kwiecień 2015 r, N=1000

Z kolei po zakończeniu procesu BP na 2016 rok, Urząd m.st. Warszawy również zlecił
reprezentatywne badanie na próbie 1000 mieszkańców Warszawy. Jednakże podczas trzeciej edycji
badania ilościowego, w którym sondowano mieszkańców nt. BP wykorzystano inną technikę - CATI
(telefoniczne wywiady). Dlatego uzyskane wyniki nie zostały bezpośrednio porównane
z wcześniejszymi badaniami wykonywanymi techniką bezpośrednich wywiadów ankieterskich
z wykorzystaniem komputera (CAPI).
W ramach tego badania aż 73% respondentów potwierdziła, że słyszała o budżecie
partycypacyjnym/obywatelskim w Warszawie. Taki odsetek rozpoznawalności BP można uznać za duży
sukces. Zapewne jest to spowodowane kolejnymi edycjami kampanii informacyjno-promocyjnej
realizowanej w Warszawie, ale także wzrostem dyskusji w przestrzeni publicznej nt. organizacji
budżetów obywatelskich/partycypacyjnych oraz wzrostem popularności tej formy aktywizacji
mieszkańców w pozostałych miastach Polski.
WYKRES 6. CZY SŁYSZAŁ(A) PAN(I) O BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM/ OBYWATELSKIM W WARSZAWIE?
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badania BP w opinii mieszkańców Warszawy po zakończeniu edycji na 2016
r. Sierpień 2015, N=1000

Podczas I-go badania ankietowego CAPI, osoby, które zetknęły się w 2014 roku z informacjami o
budżecie partycypacyjnym poproszono o wskazanie źródeł informacji (wykres nr 7). Wśród najczęściej
wymienianych pojawiły się: plakaty i ulotki (38%), telewizja (22%), strony Urzędu m.st. Warszawy oraz
urzędów poszczególnych dzielnic (po 11%).
Wśród projektodawców (wykres nr 8) uczestniczących w badaniu ankietowym CAWI w 2015 roku
dominującym źródłem informacji o budżecie partycypacyjnym była dedykowana strona internetowa BP
(39% wszystkich wskazań). Niewiele mniej, bo 35% wskazań przez projektodawców przypisuje rodzinie
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i znajomym jako informatorom o BP. W trzeciej kolejności (27% wskazań) wymieniane były inne źródła
informacji, wśród których dominowały informacje o posiadanej wiedzy z poprzedniego roku (31%
wskazań) oraz samodzielnym zainteresowaniu sprawami lokalnymi – aktywność obywatelska (15%
wskazań). W tym przypadku kategorie te mogły się nie wykluczać. Nieco mniej wykorzystywane (co 5-te
wskazanie lub rzadziej) okazały się: portal społecznościowy Facebook (19%), ekrany komunikacji
miejskiej (19%) oraz plakaty na przystankach komunikacji miejskiej i ulotki (po 13%).
WYKRES 7. GDZIE ZETKNĄŁ/-ĘŁA SIĘ PAN/I Z INFORMACJAMI O BP W WARSZAWIE? N=390
plakaty, ulotki
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ekarany w komunikacji miejskiej
nie wiem
prasa
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* www.twojbudzet.um.warszawa.pl lub www.um.warszawa.pl
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z badania Barometr Warszawski technika CAPI. Czerwiec 2014.

WYKRES 8. SKĄD DOWIEDZIAŁ(A) SIĘ PAN(I) O BP W WARSZAWIE? GŁOSUJĄCY N=1912; PROJEKTODAWCY N=241
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*www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród projektodawców i głosujących w BP na 2016 rok. Wielokrotne
odpowiedzi.
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Z kolei wśród mieszkańców głosujących (wykres nr 8), którzy wzięli udział w badaniu ankietowym
CAWI w 2015 roku najczęstszymi źródłami informacji o BP okazali się rodzina, znajomi lub sąsiedzi (32%
wskazań). Niewiele mniej popularny był portal społecznościowy Facebook (31% wskazań). W następnej
kolejności głosujący z informacją nt. BP zetknęli się poprzez ekrany komunikacji miejskiej (19% wskazań)
oraz stronę internetową www.twojbudzet.um.warszawa.pl (17% wskazań). Najrzadziej ankietowani,
którzy głosowali na projekty w BP na 2016 r. wskazywali takie źródła informacji jak: reklamy na tyłach
autobusów (4%), radio (4%) oraz ulotki (4%).
Kategoria „inne” źródła informacji stanowi aż 15% wskazanych odpowiedzi. Wśród nich
respondenci wskazali min: artykuły na stronach informacyjnych (Onet, tvn24, Gazeta), biblioteki,
placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, dyrektorowie), miejsca pracy, mailing, strony urzędów
dzielnic, lokalnych aktywistów.
W ramach powyższego wykresu można zauważyć pewną rozbieżność w najpopularniejszych i
najmniej wykorzystywanych źródłach informacji wśród osób, które składały projekty oraz wśród osób,
które głosowały na projekty. Największą różnicę widać w typowaniu strony internetowej. Dla autorów
projektów był to niewątpliwie główny kanał wiedzy. Osoby, które są zainteresowane procedurą częściej
wskazują również na ulotki, jako źródło informacji. Ponadto społecznicy czy aktywiści śledzą na bieżąco
informacje, stąd w znacznym stopniu pojawiły się odpowiedzi dotyczące znajomości BP z poprzedniego
roku czy poprzez samodzielną aktywność. Natomiast dla osób głosujących niemałą rolę odgrywają media
społecznościowe (co trzecie wskazanie).

EFEKTYWNOŚĆ KAMPANI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ
Respondenci badania ankietowego CAWI – zarówno mieszkańcy głosujący, jak i projektodawcy,
zostali zapytani o ogólną efektywność kampanii promocyjnej, która w tym wypadku została określona,
jako stopień nagłośnienia akcji. W opinii ponad połowy (51%) mieszkańców głosujących w 2015 r. akcja
budżetu partycypacyjnego była nagłaśniana w wystarczającym stopniu. Z drugiej strony aż 45%
respondentów uznało kampanię promocyjną jako nagłaśnianą w stopniu niewystarczającym. Bardziej
pozytywnie kampanię oceniają projektodawcy - 63% ankietowanych ocenia nagłośnienie kampanii nt.
BP w Warszawie w stopniu dobrym i bardzo dobrym. W obu grupach jedynie 4% respondentów nie
miało na ten temat zdania.
WYKRES 9. CZY PANA(I) ZDANIEM AKCJA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W WARSZAWIE NA 2016 ROK BYŁA
NAGŁOŚNIONA W WYSTARCZAJĄCYM STOPNIU? GŁOSUJĄCY N=1912; PROJEKTODAWCY N=288
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Źródło: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących i projektodawców BP na 2016 rok.
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Respondenci dokonali także oceny efektywności informowania o wydarzeniach i kolejnych
etapach budżetu partycypacyjnego w poszczególnych dzielnicach. Oceny dokonywane były w skali 5stopniowej w 8 kategoriach: dyskusja o priorytetach dzielnic; etap zgłaszania projektów; spotkania
dyskusyjne nad zgłoszonymi projektami; etap preselekcji projektów; etap weryfikacji szczegółowej
projektów; spotkania promocyjne projektów; etap głosowania na projekty oraz ogłoszenie wyników
głosowania. Dla każdej kategorii w ramach każdej dzielnicy obliczona została średnia ocen. Ich
zestawienie zostało przedstawione na poniższym wykresie. Ze względu na bardzo małą liczebność
odpowiedzi w dzielnicach: Włochy, Wilanów, Wesoła, Ursus, Rembertów, Bemowo zostały one wyłączone
z analizy porównawczej.
WYKRES 10. CZY, PANA(I) ZDANIEM, DZIELNICA W WYSTARCZAJĄCYM STOPNIU INFORMOWAŁA MIESZKAŃCÓW O
NASTĘPUJĄCYCH WYDARZENIACH I ETAPACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO? N=288
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Źródło: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród projektodawców w BP na 2016 rok.

Zdecydowanie najsłabiej ocenionym aspektem było informowanie o dyskusjach nt. priorytetów
dzielnic, która została oceniona najniżej w większości dzielnic (średnia ocen 2,78). Dość słabo wypadły
również etapy weryfikacji szczegółowej projektów oraz spotkania promocyjne projektów. Stało się tak
ponieważ etap weryfikacji projektów był jedynie komunikowany a nie promowany. Podobnie było ze
spotkaniami promocyjnymi, które nie były oddzielnie promowane, ponieważ miały miejsce przy okazji
wydarzeń dzielnicowych. Promocja pozostałych etapów oceniona została nieco wyżej i w sposób do
siebie zbliżony.
Najwyższe oceny odnoszące się do efektywności informowania wystawiono w dzielnicach:
Białołęka, Bielany, Ochota, Śródmieście, Wawer i Wola. Należy jednak zauważyć, że o ile oceny
informowania o poszczególnych etapach były do siebie dość zbliżone i oscylowały w granicach średniej
3,3-3,8; o tyle wystąpiły dwa wyjątki od tej reguły: Śródmieście i Wawer. W Śródmieściu wystąpiła
znaczna różnica w ocenie informowania o dyskusji o priorytetach dzielnic (średnia ocena 3,06); etapie
zgłaszania projektów (średnia 3,12) oraz etapie preselekcji projektów (3,13) a pozostałymi elementami
ocenianymi w zakresie od 3,44 dla informowania o spotkaniach dyskusyjnych nad zgłoszonymi
projektami do aż 3,81 w zakresie informowania o ogłoszeniu wyników głosowania. Rozbieżność w
dzielnicy Wawer dotyczyła głównie oceny informowania o dyskusji o priorytetach dzielnic (średnia ocen
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jedynie 2,5); a informowania o pozostałych etapach, których oceny kształtowały się od 3,11 (spotkania
promocyjne projektów) do 3,78 (głosowanie na projekty). Duża rozbieżność wystąpiła również w
przypadku dzielnicy Praga-Południe, w której informowanie o dyskusji nt. priorytetów dzielnicy
otrzymało średnią ocenę jedynie 2,29; natomiast informowanie o spotkaniach dyskusyjnych nad
zgłoszonymi projektami oraz ogłoszenie wyników głosowania po 3,29; zaś informowanie o pozostałych
etapach po 3,5. Przy omawianych dzielnicach warto zwrócić uwagę na wysokie oceny trzech elementów:
etapu zgłaszania projektów, szczegółowej weryfikacji projektów oraz ogłoszenia wyników głosowania.
Słabsze oceny w poszczególnych dzielnicach w zakresie informowania o następujących
wydarzeniach i etapach budżetu partycypacyjnego wystawili ankietowani dla: Mokotowa, Pragi-Północ;
Targówka i Żoliborza. W przypadku Mokotowa niższe oceny otrzymał sposób informowania o dyskusji
nt. priorytetów dzielnic (2,42) oraz spotkań promocyjnych projektów (2,65); wyższe zaś pozostałe etapy
od 2,84 (spotkania dyskusyjne nad zgłoszonymi projektami) po 3,0 (preselekcja projektów i głosowanie
na projekty). Oceny dla Pragi-Północ były mocno zróżnicowane od 2,75 wobec informowanie nt.
preselekcji projektów i weryfikacji szczegółowej projektów aż po 3,25 wobec ogłoszenia wyników
głosowania i 3,5 dla etapu głosowania na projekty. Oceny w przypadku Targówka były nieco bardziej
spójne i kształtowały się od 2,93 dla wymiaru dyskusji o priorytetach dzielnic po 3,5 dla ogłoszenia
wyników głosowania. Zdecydowanie najbardziej spójne w tej grupie dzielnic były oceny dla Żoliborza: od
3,15 dla etapu preselekcji projektów do 3,62 dla ogłoszenia wyników głosowania; jednak wyjątek
stanowiła tu bardzo niska ocena wobec informowania o dyskusji o priorytetach dzielnic (średnia 2,62).
Najniższymi ocenami poszczególnych etapów informowania o poszczególnych etapach budżetu
partycypacyjnego charakteryzował się Ursynów. Średnia ocena wobec informowania o etapie
weryfikacji szczegółowej projektów wyniosła jedynie 2,12 a średnia informowania o dyskusji o
priorytetach dzielnic 2,25. Pozostałe etapy również uzyskały średnie ocen poniżej 3,0: informowanie o
etapie zgłaszania projektów oraz spotkania dyskusyjne nad zgłoszonymi projektami (po 2,81); etap
preselekcji projektów oraz etap głosowania na projekty (po 2,69); spotkania promocyjne projektów
(2,38) oraz ogłoszenie wyników głosowania (2,34).

ZROZUMIENIE PRZEKAZU KAMPANI INFORMACYJNO-PROMOCYJNEJ
Z osób, które zetknęły się z BP, 85% respondentów w badaniu Barometru Warszawskiego
w kwietniu 2014 roku słyszało, że mieszkańcy mogą zgłaszać własne propozycje projektów finansowanych
z części budżetu miasta (wykres 12). W kolejnej edycji badania (kwiecień 2015 rok), odsetek ten zmalał
do 70%.
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WYKRES 11. CZY SŁYSZAŁ/A PAN/I, ŻE MIESZKAŃCY MOGĄ ZGŁASZAĆ WŁASNE PROPOZYCJE PROJEKTÓW
FINANSOWANYCH Z CZĘŚCI BUDŻETU MIASTA LUB DZIELNICY,2014 N=390, 2015 N=496
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*Osoby, które zetknęły się z informacjami o budżecie partycypacyjnym.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAPI wśród reprezentatywnej próby mieszkańców m.st.
Warszawy.

Podczas badania ankietowego wśród osób głosujących na projekty w BP na 2016 rok odsetek
mieszkańców, którzy słyszeli, że mieszkańcy mogli zgłaszać własne propozycje projektów w ramach
budżetu partycypacyjnego ponownie wzrósł do 76%.

WYKRES 12. CZY SŁYSZAŁ/A PAN/I, ŻE MIESZKAŃCY MOGĄ
BUDŻETUPARTYCYPACYJNEGO W WARSZAWIE W 2015 R., N=1728
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Źródło: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r.

Po zaprezentowaniu plakatu promocyjnego budżet partycypacyjny w Warszawie, podczas
badania Barometru Warszawskiego w 2014 roku, 69% respondentów określiła, iż nie widziała go
wcześniej. Rok później w badaniu ilościowym CAPI na reprezentatywnej próbie mieszkańców, znacznie
zmniejszył się odsetek ankietowanych, którzy nie widzieli żadnego z plakatów – do 51%. Poniżej
zestawienie plakatów, które reklamowały BP na 2015 i 2016 rok.
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RYSUNEK 6 . PLAKAT PROMUJĄCY BP NA 2015 R.

RYSUNEK 7. PLAKATY PROMUJĄCE BP NA 2016 R.

Źródło: Urząd m.st. Warszawa

Podczas zorganizowanych wywiadów fokusowych w trakcie badania ewaluacyjnego także
zbadano opinię respondentów nt. odbioru kampanii informacyjno-promocyjnej. Dzięki zastosowanej
metodzie i wykorzystaniu dynamiki grupowej w czasie fokusów udało się dotrzeć do wielu różnorodnych
opinii badanych. Jakościowe wywiady pozwoliły uczestnikom wyrażać się bardziej swobodnie.
Pierwszym dostrzeżonym problemem była zawartość kampanii. Badani zgodnie uznali, że
intensywność kampanii była bardzo wysoka: plakaty były wszechobecne, a spoty widoczne i często
puszczane w komunikacji miejskiej. Pomysł promocji w środkach komunikacji miejskiej został ogólnie
oceniony jako dobry. Wartość informacyjna kampanii została jednak oceniona jako bardzo niska
zarówno przez mieszkańców głosujących jak i niegłosujących, projektodawców i Zespoły ds. BP.
Wyrażane przez poszczególne grupy opinie były bardzo zgodne i dotyczyły wykorzystanych motywów.
Badani zgodnie uznali, że komiksowa forma promocji nie była najtrafniejsza – wydawała się być
skierowana jedynie do osób młodych, a nie do każdego. Spoty emitowane w komunikacji miejskiej
zostały ocenione nawet jako drażniące, a ich jakość została dodatkowo obniżona przez zastosowanie
tekstów w dymkach. Animacje banknotów wywołały u badanych skojarzenia religijne (Trzech Króli),
historyczne (poczet królów Polski) oraz finansowe (reklama kredytu, banku). Reklamy banków a
zwłaszcza kredytów, nie wzbudzają społecznego zaufania, stąd zapewne plakaty i spoty promocyjne nie
przykuły większego zainteresowania. Świadczy to o dużej intensywności, lecz małym zrozumieniu
prowadzonej kampanii.

Kampania jest infantylna. Zniechęca ludzi do zainteresowania się tym [budżetem partycypacyjnym].
Kampania jest oderwana od idei BP.
[Wizerunki królów wykorzystane w kampanii] moim zdaniem są zbyt abstrakcyjne.
Gdybym się tym [BP] nie interesował to plakaty, spoty nie przykułyby mojej uwagi.
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Dlaczego spoty są kierowane właśnie tylko do młodych gdzie tak naprawdę przecież odbiorcą wcale nie
jest tylko młody człowiek. I mój dziadek na bank by nie skumał w ogóle, o co chodzi w tej reklamie [spot
emitowany w komunikacji miejskiej].
Drugim dostrzeżonym problemem była zbyt mała ilość informacji przekazywanych w ramach
kampanii. Badani projektodawcy oczekiwaliby szerszej informacji na temat samego budżetu
partycypacyjnego, jak i organizowanych w trakcie procesu spotkań, wydarzeń i poszczególnych etapów.
Tak zorganizowany przekaz byłby w ich ocenie bardziej efektywny, ponieważ pokazywałby wprost ideę
budżetu partycypacyjnego. Warto również wspomnieć, iż to właśnie brak konkretnych informacji o
procedurze BP w trakcie kampanii informacyjno-promocyjnej mógł przyczynić się do relatywnie niskiego
uczestnictwa w nim (zwłaszcza w organizowanych spotkaniach).

Aby zrozumieć przekaz, ktoś musi wiedzieć, znać ideę BP.
Promocja własnych projektów była utrudniona, ponieważ – trzeba było najpierw ogólnie o BP mówić
ludziom [tłumaczyć, czym jest BP].
Myślę, że ta kampania cała jest skierowana do osób, które w ogóle już wiedzą coś o tym budżecie,
wiedzą, że coś takiego istnieje. Dla osoby, która ma dopiero jakby zapoznać się z ideą budżetu
partycypacyjnego, to ta reklama jest w ogóle nieczytelna. Według mnie [osoba niezwiązana z BP] nie
będzie wiedziała, o co chodzi.
Ja myślę, że w ogóle budżet partycypacyjny i cała ta kampania jest bardziej kierowana do ludzi młodych.
No, bo oni częściej właśnie mają kontakt z Internetem, mogą sobie zajrzeć na stronę internetową. Nie
ma tam na przykład czegoś takiego jak, idź do swojego urzędu i zobacz co tam słychać, prawda. Tylko
jest [informacja na plakatach] twojbudzet.pl, czy jakoś tam taki adres mailowy. Więc myślę, że tak czy
siak osoby starsze, które nie korzystają ani z kont bankowych, ani z przelewów, ani ze smartfonów
miałyby ciężko z budżetem partycypacyjnym dopóki proboszcz nie powie, że mają coś tam zakreślić, to
podejrzewam, że nie pójdą.

Inny problem dotyczył zbyt zapełnionych w treściach plakatów, na których zbyt mała czcionka nie
pozwalała na zapoznanie się z informacją. Pomimo, iż plakaty są kolorowe i atrakcyjne wizualnie, to
przekaz informacyjny jest nieczytelny.

Kampania powinna być raczej informacyjna niż promocyjna.
Z tych ulotek nic nie wynika powinna być raczej prosta informacja: „Ty masz prawo decydować o tym,
co się dzieje w twojej dzielnicy.” „Możesz przegłosować projekt.”
[Na plakacie] jest informacja zgłaszaj projekty - ale gdzie, do kogo jakie pomysły? [Pojawia się informacja]
ruszamy! - ale w jakim celu ruszamy, gdzie i o co tu chodzi?
To, co jest konkretne, jest napisane właśnie najmniejszą czcionką na plakacie.
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Projektodawcy zaproponowali realizację spotów reklamujących zrealizowane projekty, takie jak:
place zabaw, siłownie, ścieżki rowerowe. W ich ocenie elementy te kojarzą się w sposób bezpośredni z
BP, a w dodatku pozwalają dostrzec logikę przyczynowo - skutkową całego procesu. Podobne zdanie
wyrazili mieszkańcy niezwiązani z procesem BP. Zaproponowali oni, aby na ulotce pojawiły się daty, opis
całego procesu, informacja czym jest budżet partycypacyjny. Równocześnie zwracają uwagę
że komunikat powinien być zweryfikowany i dostosowany do szerszego grona odbiorców. Powinien być
bardziej stonowany, czytelny i „poważny”. Jednogłośnie wyrażono opinię, iż czcionka powinna być
większa, a na plakacie powinny się znaleźć wszystkie etapy wraz z datami spotkań. Ciekawy wątek został
poruszony w trakcie badań jakościowych z mieszkańcami, którzy nie uczestniczyli w procesie BP. Uznali
oni zakładki promocyjne za znacznie ciekawszy sposób promocji niż ulotki.
Wśród pomysłów, jakimi dzielili się podczas wywiadu grupowego głosujący pojawiła się między
innymi propozycja wysłania mailingu z urzędu na adresy mailowe osób głosujących przez Internet. Innym
pomysłem było zachęcenie do wizyty w urzędzie. Na plakatach była przekazywana informacja o adresie
strony internetowej „twój budżet”. Badani proponowali dodanie zapisu, że więcej informacji można
również uzyskać bezpośrednio w urzędzie.

SPOTKANIA NT. PRIORYTETÓW DZIELNIC W RAMACH BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO
Pierwsze ze spotkań organizowanych w dzielnicach w trakcie całego procesu budżetu
partycypacyjnego dotyczyły wyznaczenia priorytetów dzielnicy. Na spotkaniach tych zostały przekazane
podstawowe informacje na temat BP na 2016 rok. Przedstawiono zebranym reprezentantów zespołów
ds. BP w dzielnicach, a także koordynatorów do spraw budżetu partycypacyjnego w dzielnicach.
Przedstawiciele władz byli zobowiązani do zaprezentowania zebranym informacji na temat priorytetów
i celach działań dzielnicy. Przekazano również informacje na temat inwestycji planowanych przez
dzielnice. Na spotkaniach zaplanowano przeprowadzenie moderowanych dyskusji na temat kluczowych
obszarów rozwoju dzielnicy. Na koniec Koordynator budżetu partycypacyjnego miał poinformować o
innych niż BP sposobach zgłaszania pomysłów na zadania do realizacji ze środków publicznych.
W przeprowadzonym w ramach ewaluacji badaniu ankietowym CAWI zapytano respondentów
głosujących o to czy słyszeli o spotkaniach nt. priorytetów dzielnic, które odbywały się przed etapem
składania projektów. Aż 68% ankietowanych odpowiedziało, że nie słyszało o takich spotkaniach.
Posiadanie wiedzy/ informacji na temat takich spotkań wyraziło zaledwie 26% ankietowanych. Jedynie
11% z tych respondentów, do których informacja o spotkaniu dotarła postanowiło wziąć w nim udział.
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WYKRES 13. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NT. SPOTKAŃ O PRIORYTETACH

Czy słyszał?

26%

Czy brał udział?

68%

11%

0%

5%

88%

10%

20%

30%
Tak

40%
Nie

50%

1%

60%

70%

80%

90%

100%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI dla głosujących w BP na 2016 r. N1=1759, N2=465

Z kolei biorących udział w spotkaniach na temat priorytetów poproszono o wypełnienie krótkiej
ankiety ewaluacyjnej. Biorący w niej udział respondenci mogli wypowiedzieć się na temat jakości
przekazanych informacji, oczekiwań względem spotkania oraz kwestii organizacyjnych.

WYKRES 14. CZY W PANA/I OCENIE INFORMACJE
PRZEDSTAWIONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ
DZIELNICY ZOSTAŁY PRZEKAZANIE W SPOSÓB: N=344

4%

WYKRES 15. CZY W PANI/A OCENIE INFORMACJE
PRZEDSTAWIONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WŁADZ
DZIELNICY, A TAKŻE PÓŹNIEJSZA DYSKUSJA BYŁY
POMOCNE W OKREŚLENIU POTRZEB I PRIORYTETÓW
ROZWOJOWYCH PANI/A DZIELNICY ORAZ NAJBLIŻSZEGO
OTOCZENIA? N=343
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet audytoryjnych ze spotkań nt. priorytetów BP na 2016 r.

Respondenci biorący udział w badaniu ankietowym ocenili, iż informacje przedstawione przez
przedstawicieli władz dzielnicy zostały przekazane w sposób zrozumiały (95%). Zaledwie 5% z
wypełniających ankietę oceniło przekazane informacje jako niezrozumiałe.
Dla większości respondentów (89%) informacje przedstawione przez przedstawicieli władz
dzielnicy, a także późniejsza dyskusja były pomocne w określeniu potrzeb i priorytetów dzielnicy oraz
najbliższego otoczenia. Zaledwie 11% uznało, iż przedstawione informacje oraz dyskusja nie były
pomocne w określeniu tychże potrzeb i priorytetów.
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Ponad połowa uczestników spotkań nt. priorytetów (52%) uważała, że zostały one
przeprowadzone w sposób zdecydowanie właściwy. Z kolei 41% badanych ocenia, iż spotkania zostały
zorganizowane w sposób zadowalający. Niewiele, bo 7% biorących udział w ankiecie uznało, iż spotkania
były przeprowadzone w niewłaściwy sposób.
WYKRES 16. W PANI/A OCENIE DZISIEJSZE SPOTKANIE ZOSTAŁO ZORGANIZOWANE ORAZ PRZEPROWADZONE W
SPOSÓB N=343
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet audytoryjnych spotkań nt. priorytetów BP na 2016 r.

Nieco ponad połowa badanych nie zgłosiła żadnych zastrzeżeń do organizacji i sposobu
prowadzenia spotkań, jednak aż 41% ogółu dostrzegło pewne drobne uchybienia. Marginalnie pojawiały
się opinie raczej negatywne (6% ogółu) oraz zdecydowanie negatywne (1%). Wyjaśnienie wystawionych
ocen przynosi zestawienie uwag respondentów biorących udział w ewaluacji spotkań na temat
priorytetów dzielnicy, które zostało zaprezentowane w aneksie nr 2.
Wśród pozytywnych ocen zwrócono uwagę na kwestie organizacyjne takie jak: sprawne
prowadzenie spotkania według wcześniej ustalonego planu (agendy), wykorzystanie technik
multimedialnych do prezentacji treści czy dostępność dodatkowych materiałów edukacyjnych.
Doceniono możliwość wypowiedzi oraz zadawania pytań. Pozytywnie oceniono informacyjny charakter
spotkań, wskazując na merytorykę i zaangażowanie moderatorów prowadzących spotkanie.
Wśród uchybień wyliczono min.: problemy techniczne oraz zbytnią swobodę wypowiedzi, która
powodowała, iż spotkania wymykały się spod kontroli moderujących i podejmowały kwestie
niezwiązane z głównym tematem spotkania. Niektórzy respondenci zwrócili również uwagę na zbyt
ogólny poziom informacji. Ustandaryzowanie wypowiedzi poprzez opracowanie jej ogólnego
scenariusza i celów, którym ma służyć powinno znacząco poprawić jakość prowadzonych spotkań.
Wśród najważniejszych sugestii respondentów pojawiły się propozycje, aby: udostępnić plany
zagospodarowania przestrzennego na spotkaniach, wskazać najlepsze przykłady wniosków jako dobre
praktyki oraz wskazać najczęściej popełniane błędy przy pisaniu wniosków.
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ZGŁASZANIE PROJEKTÓW I WERYFIKACJA
W ramach badania ankietowego CAWI urzędników weryfikujących projekty poproszono o opinie
nt. ogólnych trudności sprawiających kłopot projektodawcom w procesie zgłaszania projektów.
Ankietowani urzędnicy wskazali, że zdecydowanie najbardziej kłopotliwym i sprawiającym trudności
czynnikiem dla autorów projektów podczas pisania projektu było stworzenie kosztorysu. Taką opinię
wyraziło aż 92% respondentów. Ankietowani wskazali, iż czasem kłopotliwym było również zebranie
niezbędnych materiałów takich jak mapy (32%) lub przygotowanie opisu przedsięwzięcia (32%).
Zaledwie 4% badanych weryfikujących uznało, że nic nie stanowiło problemu dla projektodawców w
trakcie przygotowywania projektów.
WYKRES 17. CO PANA(I) ZDANIEM SPRAWIAŁO PROJEKTODAWCOM NAJWIĘKSZY PROBLEM PODCZAS TWORZENIA
PROJEKTU? N=76
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Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI dla urzędników weryfikujących projekty w BP na 2016 r.

Projektodawcy w badaniu ankietowym CAWI ocenili kryteria weryfikacji projektów przyjęte
w regulaminie. Ocena podawana była w dwóch wymiarach: zrozumiałości kryteriów dla
projektodawców oraz ich sprawiedliwości. Zestawienie poszczególnych ocen zostało przedstawione na
poniższym wykresie.
WYKRES 18. ZESTAWIENIE OCEN KRYTERIÓW WERYFIKACJI PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH W REGULAMINIE, N=264
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Źródło: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród projektodawców BP na 2016 r.
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Większość respondentów (68%) uznała, że przyjęte w regulaminie kryteria oceny projektów są
zrozumiałe, a aż co czwarty ankietowany był co do tego całkowicie przekonany. Odmiennego zdania było
26% badanych, uznając kryteria za raczej niezrozumiałe (15%) bądź zdecydowanie niezrozumiałe (11%).
Więcej niejednoznaczności wzbudziła ocena sprawiedliwości kryteriów weryfikacji. Co prawda nieco
ponad połowa respondentów (51%) uznała kryteria za sprawiedliwe, jednak tylko 15% z ogółu było co
do tego zdecydowanie przekonanych. Wysoki odsetek ankietowanych projektodawców (37%) uznał zaś
przyjęte kryteria za niesprawiedliwe.
Również urzędników weryfikujących biorących udział w badaniu CAWI poproszono o ocenę
poszczególnych kryteriów oceny projektów przez projektodawców. Oceny dokonano na skali od 1 do 5,
gdzie 1 - stanowiło zupełnie niezrozumiałe, a 5 - w pełni zrozumiałe. Najmniej zrozumiałym dla
projektodawców kryterium według opinii urzędników weryfikujących biorących udział w badaniu były:
 Zgodność z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy (średnia 2,79)
 Zaliczanie się przedmiotu projektu do zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji
dzielnicom lub jednostkom organizacyjnym (średnia 2,83)
 Koszty eksploatacji efektu realizacji projektu w latach kolejnych (średnia 2,91)
 Utrzymanie faktycznych kosztów realizacji w ramach limitu wartości projektu (średnia 2,99).
WYKRES 19. W JAKIM STOPNIU, PANA(I) ZDANIEM, PONIŻSZE KRYTERIA WERYFIKACJI PROJEKTÓW OPISANE W
REGULAMINIE BYŁY ZROZUMIAŁE DLA PROJEKTODAWCÓW- PROSZĘ OCENIĆ KAŻDE KRYTERIUM NA SKALI OD 1ZUPEŁNIE NIEZROZUMIAŁE DO 5-W PEŁNI ZROZUMIAŁE? N=67
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Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI dla urzędników weryfikujących projekty w BP na 2016 r.
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Powyższe wyniki potwierdzają przytaczane w innych źródłach informacje, że częściowo
projektodawcy nie zadają sobie trudu sprawdzenia czy pomysł wpisuje się w przyjęte strategie i
programy m.st. Warszawy, a także nie znają zbyt dobrze zadań własnych dzielnic bądź jednostek
organizacyjnych. Odrębnym również problematycznym do zachowania kryterium jest kwestia
prawidłowego szacowania kosztorysów projektów oraz odniesienie się do kosztów eksploatacji projektu
w kolejnych latach.
Dodatkowo weryfikujących urzędników poproszono o ocenę kryterium ogólnodostępności, wobec
którego projektodawcy zgłaszali pewne niezrozumienie. Co ciekawe większość respondentów
weryfikujących projekty uznała, iż kryterium ogólnodostępności było ogólnie łatwe do interpretacji
(75%) niż trudne (19%).
WYKRES 20. CZY, PANA(I) ZDANIEM, KRYTERIUM OGÓLNODOSTĘPNOŚCI PROJEKTÓW BYŁO ŁATWE CZY TRUDNE
DO ZWERYFIKOWANIA? N=67
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Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI dla urzędników weryfikujących projekty w BP na 2016 r.

Odwołując się jednak do danych uzyskanych w procesie badań pogłębionych, kryterium to według
zdiagnozowanych opinii było postrzegane jako „uznaniowe”. Czyli według opinii badanych
projektodawców pozytywna weryfikacja tego kryterium leżała w dobrej woli weryfikującego. Należy
podkreślić, że informacje te wynikają z badań jakościowych oraz analizy treści z innych źródeł: opinie na
grupie Facebook, uwagi mieszkańców przesyłane drogą mailową. Brak jest ilościowego rozstrzygnięcia
co do skali tej opinii. Jednak należy uznać, że kryterium to zostało zdefiniowane „nieostro”, gdyż na
konieczność doprecyzowania ogólnodostępności wskazują również urzędnicy weryfikujący w ogólnych
uwagach w ramach badania ilościowego, a także projektodawcy w trakcie badań pogłębionych.

Właśnie, że ogólnodostępność w niektórych dzielnicach jak gdyby nie była bezpośrednio respektowana,
a w innych to był, jakby powód do weryfikacji negatywnej projektu.
Różne dzielnice, różne tam sobie przyjęły zasady. Natomiast brakowało faktycznie takiej zbiorczej, nie
wiem, tabelki, która by pokazywała na stronie tej budżetu, że w tej dzielnicy obowiązują takie zasady na
przykład.
Jak widać na powyższych wykresach, urzędnicy oceniają przyjęte kryteria oceny wniosków jako
raczej zrozumiałe przez projektodawców, jak i projektodawcy w większości uznają je jako raczej
zrozumiałe.

str. 43

Warto jednak podejmować działania zmierzające do wzrostu zrozumienia przez projektodawców
kryteriów, w tym kryterium ogólnodostępności poprzez działania edukacyjne w trakcie spotkań
poprzedzających składanie projektów w BP.
Projektodawcy uczestniczący w badaniu ankietowym CAWI otrzymali możliwość wskazania z jakim
rodzajem odpowiedzi spotkali się po szczegółowej weryfikacji projektu w urzędzie dzielnicy. Pytanie miało
na celu określenie czy respondenci, których projekty zostały odrzucone bądź zmodyfikowane, otrzymali
informację zwrotną.
TABELA 2. JAKĄ INFORMACJĘ OTRZYMAŁ(A) PAN(I) Z URZĘDU DZIELNICY, W KTÓREJ ZŁOŻYŁ(A) PAN(I) PROJEKT(Y),
PO WERYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEJ?, N=270
Dzielnica

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz

Jaką informację otrzymał(a) Pan(i) z urzędu dzielnicy, w której złożył(a)
Pan(i) projekt(y), po weryfikacji szczegółowej?

Ogółem

Pozytywna
weryfikacja
projektu

Negatywna
weryfikacja
projektu wraz
uzasadnieniem

Negatywna
weryfikacja
projektu bez
uzasadnienia

Dokonanie
zmian
w projekcie
wraz
z uzasadnieniem

Dokonanie
zmian
w projekcie bez
uzasadnienia

3
5
22
26
9
10
9
2
12
7
3
12
18
7
0
8
20
10

1
6
1
7
1
3
2
4
3
5
1
2
2
0
2
3
1
3

3
0
2
2
3
2
1
1
3
2
1
1
1
0
0
1
0
1

2
2
4
15
2
6
0
1
3
2
5
6
5
1
0
3
8
6

1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
2
1
0
0
0
0
1
0

10
14
30
51
15
21
13
9
21
16
12
22
26
8
2
15
30
20

Źródło: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród projektodawców BP na 2016 r. Wielokrotne odpowiedzi.

W poniższym zestawieniu za dobre praktyki uznano negatywną weryfikację projektu wraz
uzasadnieniem oraz dokonanie zmian w projekcie wraz z uzasadnieniem; zaś za niewłaściwe praktyki
negatywną weryfikację projektu bez uzasadnienia oraz dokonanie zmian w projekcie bez uzasadnienia.
Projektodawcy mogli udzielić kilku odpowiedzi zależnie od tego w ilu urzędach składali wnioski. Poniższa
tabela zawiera zestawienie odsetek wystąpienia dobrych i niewłaściwych praktyk w zakresie udzielania
odpowiedzi do złożonych projektów w poszczególnych urzędach dzielnicowych.
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TABELA 3. ZESTAWIENIE ODSETKÓW WYSTĄPIENIA
DOBRYCH I NIEWŁAŚCIWYCH PRAKTYK W ZAKRESIE
UDZIELANIA ODPOWIEDZI DO ZŁOŻONYCH
PROJEKTÓW W POSZCZEGÓLNYCH URZĘDACH
DZIELNICOWYCH, N=270
Dzielnica
Bemowo

Dobre
praktyki
3

Niewłaściwe
praktyki
4

Białołęka

8

1

Bielany

5

3

22

3

Ochota

3

3

Praga-Południe

9

2

Praga-Północ

2

2

Rembertów

5

2

Śródmieście

6

3

Targówek

7

2

Ursus

6

3

Ursynów

8

2

Wawer

7

1

Wesoła

1

0

Wilanów

2

0

Włochy

6

1

Wola

9

1

Żoliborz

9

1

Mokotów

WYKRES 21. ZESTAWIENIE ODSETEK WYSTĄPIENIA
DOBRYCH I NIEWŁAŚCIWYCH PRAKTYK W ZAKRESIE
UDZIELANIA ODPOWIEDZI DO ZŁOŻONYCH PROJEKTÓW
W POSZCZEGÓLNYCH URZĘDACH DZIELNICOWYCH, N=270
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Źródło: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród projektodawców BP na 2016 r. Wielokrotne odpowiedzi.

Zestawienie wskazuje znaczącą przewagę stosowania dobrych praktyk w poszczególnych urzędach
dzielnicowych. Wyjątek stanowią urzędy dzielnic Bemowo (gdzie przeważała liczba złych praktyk nad
dobrymi) oraz dzielnice Praga-Północ i Ochota, w których liczba zidentyfikowanych zarówno dobrych jak
i niewłaściwych praktyk była taka sama. W ich przypadku wpływ na wynik mogła mieć bardzo mała
liczebność udzielonych odpowiedzi, która wyniosła 4 dla Pragi-Północ i 6 dla Ochoty. Podobnie niskie
liczebności odpowiedzi były przyczyną najbardziej korzystnych wyników dzielnic Wesoła (1 odpowiedź)
i Wilanów (2 odpowiedzi). Pomijając powyższe przypadki bardzo niskiej liczebności uzyskanych
odpowiedzi, najlepiej wypadły dzielnice: Żoliborz i Wola (po 90% wskazań na zastosowanie dobrych
praktyk); Białołęka, Mokotów, Wawer i Włochy (kolejno: 89%; 88%; 87%; 86%) oraz Praga-Południe i
Ursynów (kolejno 82% i 80% wskazań dla zastosowania dobrych praktyk). Również wysokie wskaźniki
uzyskano w dzielnicach: Targówek (78%), Rembertów (71%) a nieco niższe, lecz wciąż pozytywne w
dzielnicach Ursus i Śródmieście (po 67%) oraz Bielany (63%).
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WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA
W jednym z pytań projektodawcy dokonali oceny urzędników, którzy weryfikowali projekt/y w
poszczególnych dzielnicach. Ocena dokonana została w skali od 1 do 5 w pięciu kryteriach: wiedzy
merytorycznej, prawidłowości udzielonych informacji, pomocności i uprzejmości. Dla ocen badanych w
poszczególnych kryteriów obliczono średnie. Ich zestawienie w podziale na dzielnice zostało
przedstawione na poniższym wykresie.
Na wstępie warto zaznaczyć, iż ocen dla dzielnic: Włochy, Bemowo, Rembertów, Wesoła i
Wilanów dokonała bardzo mała liczba respondentów nie przekraczająca 10 odpowiedzi w przypadku
każdej z tych dzielnic. Z tego powodu uzyskane wobec nich wyniki mogą być mocno zaburzone i nie będą
podlegały porównaniom.
TABELA 4. JAK OCENIA PAN(I) URZĘDNIKA, KTÓRY WERYFIKOWAŁ PANA(I) PROJEKT W DZIELNICY POD
NASTĘPUJĄCYMI WZGLĘDAMI? WSZYSTKIE DZIELNICE. ŚREDNIE ODPOWIEDZI. N=288
Dzielnica

Liczba
odpowiedzi

Wiedza
merytoryczna

Pomocność

Uprzejmość

3,25

Prawidłowość
udzielonych
informacji
2,88

Bemowo

8

3,13

3,75

Białołęka

13

3,69

3,46

3,69

4,31

Bielany

28

4,07

4,14

4,21

4,39

Mokotów

33

3,79

3,67

3,42

3,76

Ochota

12

3,17

3,42

3,50

3,83

Praga-Południe

15

3,47

3,67

3,27

3,80

Praga-Północ

13

3,77

3,85

3,85

4,00

Rembertów

7

3,86

3,86

3,57

4,29

Śródmieście

16

3,56

3,56

3,25

3,94

Targówek

14

3,86

3,71

3,57

4,00

Ursus

10

3,70

3,70

3,70

4,30

Ursynów

17

3,29

3,59

3,47

3,71

Wawer

20

3,95

3,85

3,80

4,30

Wesoła

7

4,00

4,00

3,71

4,43

Wilanów

2

2,50

3,00

3,00

5,00

Włochy

9

4,44

4,56

4,56

4,78

Wola

26

4,46

4,46

4,58

4,69

Żoliborz

15

4,47

4,47

4,53

4,87

Ogółem

265

3,84

3,85

3,79

4,18

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród projektodawców w BP na 2016 r.
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WYKRES 22. ZESTAWIENIE OCEN URZĘDNIKÓW WERYFIKUJĄCYCH PROJEKTY W PODZIALE NA DZIELNICE
5
4,5

4,31

4
3,5
3

3,69
3,46

4,39
4,21
4,14
4,07

4,30
3,79
3,76
3,67
3,42

3,83
3,5
3,42
3,17

3,80
3,67
3,47
3,27

4,00
3,85
3,77

3,94
3,56
3,25

4,00
3,86
3,71
3,57

3,7

4,30
3,71
3,59
3,47
3,29

4,69
4,58
4,46

4,87
4,53
4,47

3,95
3,85
3,8

2,5
2

Wiedza merytoryczna

Prawidłowość udzielonych informacji

Pomocność

Uprzejmość

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród projektodawców BP na 2016 r. Bez dzielnic z niską frekwencją
odpowiedzi.

Zebrane dane pokazują, że poszczególne kryteria oceny urzędników są ze sobą powiązane. Jeśli
w danej dzielnicy urzędnik oceniony został jako pomocny, to jednocześnie uzyskał wysoką ocenę w
pozostałych kategoriach; jeśli był mało uprzejmy, to również w pozostałych kryteriach uzyskiwał niższe
oceny, itd.
Druga uwaga dotyczy ogólnego rozkładu ocen. Daje się zauważyć, że badani projektodawcy
najwyżej cenili uprzejmość urzędników weryfikujących ich projekty – w kategorii tej urzędnicy uzyskiwali
wyższe średnie ocen niż w pozostałych (wyjątek stanowi dzielnica Mokotów, w której wyżej oceniono
wiedzę merytoryczną). Słabiej niż uprzejmość oceniana była prawidłowość udzielonych informacji, zaś
najsłabiej wiedza merytoryczna oraz pomocność, choć ta ostatnia cecha podlega sporym wahaniom
w zależności od dzielnicy.
Najwyższe oceny uzyskali urzędnicy w dzielnicach Wola i Żoliborz. Dla każdego wymiaru
oscylowały one w granicach 4,5; a w zakresie uprzejmości zbliżały się do 5,0. Wysokie oceny wystawili
również projektodawcy składający wnioski na Bielanach (średnie ocen między 4,5 a 5,0). Uprzejmość
urzędników została oceniona bardzo wysoko również w Ursusie (średnia 4,3) oraz w Białołęce (4,31)
choć pozostałe wymiary uzyskały średnie w granicach 3,4-3,7; czyli zbliżone do tych uzyskanych na
Mokotowie, w Pradze-Północ, w Targówku oraz w Wawrze. Dość rozbieżne oceny w poszczególnych
kryteriach, podobnie jak w Ursusie i Białołęce, wystąpiły na Ochocie (od 3,17 w kategorii wiedza
merytoryczna; przez 3,42 w kategorii prawidłowość udzielonych informacji; 3,5 w kategorii pomocność;
aż do 3,83 w wymiarze uprzejmości) oraz w Śródmieściu (3,25 w kategorii pomocność; po 3,56 w
kategoriach wiedzy merytorycznej i prawidłowości udzielonych informacji aż do 3,94 w kategorii
uprzejmości). Najniższych i jednocześnie w miarę spójnych ocen dokonano w Pradze-Południe (od 3,27
w kategorii pomocność; przez w kategorii wiedza merytoryczna; po 3,67 w zakresie prawidłowości
udzielonych informacji i 3,80 w kategorii uprzejmości) oraz na Ursynowie (od w zakresie wiedzy
merytorycznej; przez 3,29; przez 3,47 w zakresie pomocności; 3,59 w kategorii wiedzy merytorycznej;
po 3,71 w ocenie uprzejmości 3,47).
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Biorąc pod uwagę, że urzędy dzielnicowe Ursus i Śródmieście zostały również słabiej ocenione
przez projektodawców uczestniczących w badaniu CAWI w kategorii stosowania dobrych praktyk w
zakresie oceny weryfikacji projektów, zaleca się ujednolicenie i usystematyzowanie procedur
związanych z weryfikacją projektów w urzędach dzielnicowych w ramach BP.
Współpraca na linii: urzędnik weryfikujący – projektodawca została również oceniona przez
drugą stronę interakcji – respondentów badania CAWI zajmujących się weryfikacją projektów. Ocena
współpracy z projektodawcami została oceniona przez nieco więcej niż połowę (53%) ankietowanych
jako „raczej dobra”. Jako „bardzo dobrą” uznało ją 23% respondentów. Prawie co piąty ankietowany
ocenia kontakt z projektodawcami ogólnie jako zły. 5% weryfikujących uczestniczących w badaniu nie
miało zdania.
WYKRES 23. JAK, OGÓLNIE RZECZ BIORĄC, OCENIA PAN(I) WSPÓŁPRACĘ Z PROJEKTODAWCAMI? N=64
60%

53%

50%
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23%
16%

20%
10%

3%

5%

Bardzo źle

Trudno powiedzieć

0%
Bardzo dobrze

Raczej dobrze

Raczej źle

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI dla urzędników weryfikujących w BP na 2016 r.

Ci respondenci, którzy wypowiedzieli się negatywnie o współpracy z projektodawcami, najczęściej
uzasadniali to brakiem chęci współdziałania z drugiej strony, brakiem znajomości prawa czy zasad
funkcjonowania budżetu miasta, konsekwentnym trzymaniem się swoich subiektywnych racji, również
bardzo słabo przygotowanymi i nie do końca przemyślanymi projektami.
Z powyższych danych ilościowych wynika, że obie strony procesu: weryfikujący i projektodawcy,
pomimo zdarzających się nieporozumień oceniają wzajemną współpracę na poziomie raczej dobrym.
Projektodawcy w badaniu ankietowym CAWI wskazywali również w jakiej formie otrzymali
informacje o wyniku weryfikacji szczegółowej swojego projektu. Większość badanych (65%) otrzymała
odpowiedź dotyczącą szczegółowej weryfikacji swojego projektu drogą elektroniczną za pomocą
wysłanej wiadomości email. Znacznie rzadziej respondenci dowiadywali się o wynikach weryfikacji
telefonicznie (14%) oraz poprzez zamieszczenie przez urząd ogólnej informacji na stronie internetowej
(12%).
W ankiecie CAWI poproszono projektodawców, aby wskazali preferowane przez siebie formy
komunikacji z urzędnikiem weryfikującym projekt w danej dzielnicy. Mieli oni możliwość wyboru kilku
form. Zestawienie odpowiedzi zostało zaprezentowane na poniższych wykresach.
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WYKRES 24. W JAKI SPOSÓB OTRZYMAŁ(A) PAN(I)
INFORMACJĘ O WYNIKU WERYFIKACJI SZCZEGÓŁOWEJ
PROJEKTU W DZIELNICY?, N=267

Indywidualnie mailowo

65%

Indywidualnie
telefonicznie

WYKRES 25. W JAKI SPOSÓB NAJCHĘTNIEJ
KONTAKTOWAŁBY SIĘ Z PAN(I) Z URZĘDNIKIEM
WERYFIKUJĄCYM PROJEKT W DZIELNICY, N=267
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ŹRÓDŁO: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI
wśród projektodawców BP na 2016 r.
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ŹRÓDŁO: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI
wśród projektodawców w BP na 2016 r. Wielokrotne odp.

Zdecydowana większość badanych (79%) preferuje kontakt mailowy, a niemal połowa (45%)
kontakt telefonicznych. Co czwarty respondent wybrałby zaś kontakt osobisty. Warto zaznaczyć, iż w
tym pytaniu ankietowani mieli możliwość udzielenia wielokrotnych odpowiedzi. Okazuje się więc, że
występuje zgodność pomiędzy formami kontaktu preferowanymi przez projektodawców, a faktycznie
praktykowanymi przez urzędników weryfikujących projekty.

SYSTEM ELEKTRONICZNY OPRACOWANY NA POTRZEBY
PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W M.ST. WARSZAWIE (ESOG)
Ogólnie ESOG w ramach budżetu partycypacyjnego na 2016 rok został oceniony pozytywnie,
biorąc pod uwagę wszystkie analizowane kategorie: zrozumiałość treści (95%), łatwość obsługi (94%),
estetyka (93%), przejrzystość (90%).
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1%
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1%

WYKRES 26. PROSZĘ OCENIĆ INTERNETOWY SYSTEM GŁOSOWANIA W RAMACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W
WARSZAWIE NA 2016 R. POD NASTĘPUJĄCYMI WZGLĘDAMI N=1805
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Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r.
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Osoby biorące udział w badaniach będące w wieku do 18 lat najlepiej ze wszystkich grup oceniają
łatwość obsługi systemu głosowania (4,7). Średnia ocena łatwości obsługi nieco spada wraz ze wzrostem
wieku. Respondenci w najstarszej grupie wieku ocenili łatwość obsługi najsłabiej ze wszystkich grup
(4,4), jednak ocena ta w ogólnej skali pozostaje ciągle wysoka. Najsłabiej, przez wszystkie grupy
wiekowe, została oceniona przejrzystość internetowego systemu głosowania (dla badanych w wieku od
45 do 65 lub więcej średnia wyniosła 4,2; natomiast dla respondentów od 18 do 44 stanowiła 4,3). Na
poniższym wykresie przedstawiono szczegółowe wyniki.
WYKRES 27. OCENA SYSTEMU GŁOSOWANIA ZE WZGLĘDU NA WIEK (ŚREDNIE)
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Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r.

Jednak jak można zauważyć poszczególne kryteria oceny elektronicznego systemu wspierającego
prowadzenie BP wypadły dość dobrze, co świadczy o dobrym przygotowaniu internetowego narzędzia.
Poniżej przedstawiono dodatkowe uwagi zgłoszone podczas warsztatu oceniającego ESOG oraz opinie
pozostałych analizowanych źródeł w ramach ewaluacji, także te dotyczące samej strony internetowej
BP.
ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH WNIOSKÓW OCENY STRONY INTERNETOWEJ I ESOG
Biorący udział w badaniu CAWI (projektodawcy i głosujący) wypowiedzieli się na temat
oficjalnej strony internetowej budżetu partycypacyjnego. Większość z nich uznała, że strona
jest zbyt bogata w treści, co utrudnia wyszukanie najważniejszych informacji. Zgłoszono
również, że na stronie trudno jest znaleźć szczegółowe informacje na temat wytycznych dotyczących
składanego projektu. Respondenci sugerują uproszczenie strony do bardziej intuicyjnego szablonu.
ESOG - według opinii badanych wymaga uproszczenia. Trudność powoduje znalezienie
konkretnego projektu. Ułatwieniem mogłoby być wbudowanie wyszukiwarki projektów po
słowach oraz wyszukiwanie obszaru po ulicy zamieszkania. Taką sugestię zgłosili również
mieszkańcy w nadsyłanych do urzędu mailach. Sugerują oni wprowadzenie możliwości wyszukiwania
projektów za pomocą „tagów”.
Respondenci biorący udział w badaniu CAWI wyrazili zdanie, iż oddanie głosu przez Internet
wymaga wielu kliknięć. Opinię tą podzielają również członkowie Zespołów ds. BP w
dzielnicach.
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Problemem w przypadku internetowego głosowania była aktywacja głosu (potwierdzenie
poprzez maila). Po pierwsze głosujące młodsze dzieci nie posiadają adresów mailowych, po
drugie linki aktywacyjne kilkukrotnie nie dotarły na wpisane adresy mailowe. Problem z
brakiem linków aktywacyjnych oprócz biorących udział w badaniu CAWI zgłaszali również mieszkańcy
m.st. Warszawy w nadsyłanych do urzędu mailach. Podczas analizy danych osób głosujących zespół
badawczy stwierdził, iż wiele z adresów mailowych podanych przez mieszkańców było nieaktywnych lub
błędnych. Pomimo podkreślonej informacji „potwierdź swój głos” na stronie BP nie wszyscy mieszkańcy
dostrzegali ten komunikat. Dlatego proponuje się znaczne wyróżnienie informacji o potwierdzeniu
oddanego głosu poprzez aktywację linka nadesłanego na maila.
Uwagi o braku możliwości wielokrotnego wykorzystania jednego adresu mailowego zgłaszane
były na grupie Facebook, znalazły się wśród nadsyłanych maili do urzędu przez mieszkańców,
podkreślane były na warsztatach ewaluacyjnych oraz pojawiły się wśród spostrzeżeń
zgłaszanych przez zespoły ds. BP w dzielnicach. Problem ten jest wynikiem dopuszczania do głosowania
również dzieci bez ograniczenia wiekowego. Sporadycznie wystąpiła także informacja, iż np.
małżonkowie chcieliby skorzystać z tego samego adresu mailowego. Jednak w zdecydowanej większości
problem dotyczył głosów oddawanych przez młodsze dzieci nieposiadające adresów mailowych.
Rozwiązaniem byłaby możliwość wykorzystania adresów mailowych rodziców do głosowania przez
dzieci, przy czym zabezpieczenie w postaci PESEL i linku aktywacyjnego pozostałoby niezmienne.
Mieszkańcy w uwagach przesyłanych do Urzędu mailowo zgłaszali, że nieprawidłowo według
nich ulokowana jest informacja o głosowaniu przez osoby nieletnie - na samym końcu
formularza elektronicznego. Sugeruje się wprowadzenie informacji o pełnoletniości
głosującego na początku formularza.
Mieszkańcy m.st. Warszawy zgłosili również uwagę, iż tytuły projektów na kartach do
głosowania powinny być spójne wizualnie. Problem pojawił się podczas kopiowania tytułów
projektów pisanych wielkimi z systemu internetowego do formularza papierowego. Sugeruje
się wprowadzenie ograniczenia używania wielkich liter w tytule projektu w elektronicznym systemie.
Obecny system głosowania dał odczucie "jednego strzału", gdzie decyzję trzeba podjąć
podczas jednego zalogowania się na portal. Mieszkańcy zgłaszali uwagi, iż woleliby mieć
możliwość wprowadzenia projektów do „koszyka" jak to jest w sklepach internetowych. Dzięki
takiej możliwości mogliby w trakcie czasu przeznaczonego na głosowanie dodawać i odejmować
projekty z koszyka. Pomysł ten daje im możliwość i czas na zapoznanie się z treścią projektu, porównanie
go z innymi, a także dyskusję ze znajomymi. Takie rozwiązanie według mieszkańców przyczyni się do
dokonania bardziej świadomych wyborów.
Projektodawcy zgłosili potrzebę wprowadzenia powiadomień mailowych do autorów
projektów o nowych komentarzach pojawiających się w elektronicznym systemie. Obecnie są
oni zmuszeni do ciągłego monitorowania systemu w oczekiwaniu na komentarz.
Dodatkowo zbiorcze uwagi dotyczące internetowego systemu zgłaszania projektów, jakie
wyniknęły podczas warsztatu testującego ESOG zostały przedstawione w aneksie nr 6.
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SPOTKANIA DYSKUSYJNE I PRESELEKCYJNE
SPOTKANIA DYSKUSYJNE
Jednym z etapów budżetu partycypacyjnego były spotkania dyskusyjne mieszkańców dotyczące
zgłoszonych projektów. O tym etapie słyszało 32% biorących udział w ankiecie internetowej. Spośród
wszystkich respondentów biorących udział w badaniu CAWI - 61% nie słyszało o spotkaniach
dyskusyjnych na temat zgłoszonych projektów. Spośród tych respondentów, którzy słyszeli
o spotkaniach dyskusyjnych mieszkańców, 15% wzięło w nich udział. Natomiast 84% ankietowanych,
pomimo iż posiadali informację o spotkaniach dyskusyjnych nie wzięło w nich udziału.
WYKRES 28. ZESTAWIENIE ODPOWIEDZI NT. SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH, N=1805
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Źródło: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r.

Mieszkańcy głosujący odpowiadający w badaniu CAWI, że słyszeli o spotkaniach nie uczestniczyli
w nich z powodu braku czasu. Często wskazywanym powodem nieobecności okazywał się niedogodny
termin spotkania: zbyt wczesna godzina, inne plany czy zobowiązania w tym samym czasie. Kilkukrotnie
wskazano również, iż informacja o spotkaniu dotarła do respondentów zbyt późno. Obecność na
spotkaniach uniemożliwiała badanym choroba, zły stan zdrowia, posiadanie małego dziecka lub też
zwyczajne lenistwo. Biorący udział w badaniu CAWI wspominali, że nie mają potrzeby bywać na takich
spotkaniach, ponieważ już zdecydowali, na jaki projekt chcą głosować, a wszelkie informacje na jego
temat znaleźli już w Internecie. Respondenci często uważają, iż nie posiadają wystarczających
kompetencji lub wiedzy, aby móc przyjść na spotkania oraz czują się wykluczeni, ponieważ nie składali
projektu.
Pomimo, iż mieszkańcy w niewielkim stopniu uczestniczyli w spotkaniach organizowanych w
dzielnicach, okazuje się, że tematyka budżetu partycypacyjnego pojawiała się w ich codziennych
dyskusjach. Biorący udział w ankiecie CAWI mieszkańcy, na temat budżetu partycypacyjnego najczęściej
rozmawiali z rodziną, znajomymi (77%). Część respondentów (34%) podejmowało temat Budżetu
partycypacyjnego w swoich rozmowach z sąsiadami. Niewielka grupa spośród badanych uczestniczyła w
rozmowach na forum internetowym na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl (6%), jak i na grupie
Budżet partycypacyjny w Warszawie na Facebook’u (6%).

str. 52

WYKRES 29. CZY UCZESTNICZYŁ(A) PANI W ROZMOWACH, DYSKUSJACH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO W WARSZAWIE NA 2016 R.( Z RODZINĄ, ZNAJOMYMI N=1735, Z SĄSIADAMI N=1734, NA
OFICJALNYM FORUM INTERNETOWYM, NA GRUPIE BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE NA FACEBOOK’U, W INNYM
MIEJSCU N=1732)

Z rodziną, znajomymi

77%
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Źródło: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r.

W trakcie wszystkich spotkań przeprowadzono badanie ankietowe, które miało ocenić ich
sposób organizacji. Uczestników zapytano na wstępie o oczekiwania względem spotkania dyskusyjnego.
Zdecydowana większość - niemal 70% mieszkańców i projektodawców, wyraziła opinię, że oczekiwała
zapoznania się z innymi projektami i ich autorami oraz wzięcia udziału w dyskusjach o projektach. Osoby
te zwróciły szczególną uwagę, że oczekiwały osobistego poznania innych projektodawców, „z którymi
można coś wspólnie stworzyć”. Badani spodziewali się głębokiej i analitycznej dyskusji, wnikliwego
badania potrzeb i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków. Osoby te chciały uzyskać dokładniejsze
informacje na temat zgłoszonych projektów i motywacji wnioskodawców.
Dla 21% obecnych na spotkaniach, którzy wypełnili ankietę, głównym celem spotkania było
zaprezentowanie własnego projektu i zebranie informacji na jego temat. Nie bez znaczenia była obecność
na spotkaniach samych mieszkańców, nie tylko innych projektodawców. Dla 6% ankietowanych
obecność mieszkańców, poznanie ich opinii na temat projektu czy integracja pomiędzy nimi była
głównym oczekiwaniem spotkania.
4% respondentów na spotkaniach spodziewało się uzyskać informację i uzupełnić wiedzę na
temat zasad budżetu partycypacyjnego na 2016 rok. Kilka osób było również zainteresowanych
pozyskaniem informacji na temat kosztorysu lub zweryfikowaniem już posiadanego.

TABELA 5. JAKIE BYŁY PANI/PANA OCZEKIWANIA WZGLĘDEM SPOTKANIA? N= 827
Zapoznanie się z innymi projektami i ich autorami, dyskusja o projektach, poznanie osobiste innych
projektodawców - z którymi można coś wspólnie stworzyć, zapoznanie uczestników, głęboka
analityczna dyskusja, wnikliwe badanie potrzeb i wyciągnięcie konstruktywnych wniosków,
dokładniejsze poznanie zgłoszonych projektów, poznanie motywacji wnioskodawców
Zaprezentowanie własnego projektu, zebranie informacji o nim
Poznanie opinii mieszkańców na temat poszczególnych projektów, potrzeby mieszkańców, integracja
mieszkańców, kierunek, zmiany, jak to widzą mieszkańcy
Uzupełnienie wiedzy o zasadach Budżetu Partycypacyjnego 2016, uzyskanie informacji, obecność
burmistrza
Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy ankiet audytoryjnych ze spotkań dyskusyjnych.
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21%
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Zdarzały się również sytuacje, w których potencjalni projektodawcy dokonywali łączenia
pomysłów w jeden projekt, w celu uniknięcia etapu preselekcji. Takie przypadki na tym etapie można
traktować pozytywnie, gdyż w celu uniknięcia selekcji dochodziło do integracji. Chociaż sytuacje łączenia
podobnych pomysłów powinny być naturalnym elementem procesu, a nie zdarzać się w celu unikania
pewnych zasad.
Łącznie aż 83% respondentów uznało, że spełnione zostały ich oczekiwania w związku ze
spotkaniami. Poniższa tabela zawiera uzasadnienia dotyczące takiego wyboru odpowiedzi w
poszczególnych dzielnicach. 18 % biorących udział w spotkaniu, którzy wypełnili ankietę określiło, iż ich
oczekiwania nie zostały spełnione. Poniższa tabela prezentuje uzasadnienia ich odpowiedzi w podziale
na dzielnice Warszawy.
Wykres 30. CZY OCZEKIWANIA WZGLĘDEM SPOTKAŃ ZOSTAŁY SPEŁNIONE? N=906
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40%

0,3

43%

0,2
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Raczej nie

Zdecydowanie nie

0
Zdecydowanie tak

Raczej tak

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet audytoryjnych ze spotkań dyskusyjnych.

Ogólna ocena organizacji spotkań wypadła dobrze. Ponad połowa respondentów (57%) oceniła
spotkanie bardzo dobrze, a 39% ankietowanych uznało je jako raczej dobrze zorganizowane.
Niezadowolonych ze sposobu organizacji spotkania było zaledwie 4 % respondentów.
WYKRES 31. JAK PAN/I OCENIA ORGANIZACJĘ DZISIEJSZEGO SPOTKANIA [DYSKUSYJNEGO]? N=879
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Raczej źle

Zdecydowanie źle

0
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Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiet audytoryjnych ze spotkań dyskusyjnych.
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OPINIE ANKIETOWANYCH PODCZAS SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH
WYKRES 34. CZY OTRZYMANE UWAGI SKŁONIŁY
PANIĄ/A DO WPROWADZENIA ZMIAN DO PANI/A
PROJEKTU/ÓW? N=361

WYKRES 32 CZY OTRZYMAŁ/A PAN/I UWAGI
DOTYCZĄCE PANI/A PROJEKTU? N=591

WYKRES 33. CZY OTRZYMANE UWAGI BĘDĄ POMOCNE W
EWENTUALNEJ MODYFIKACJI PANI/A PROJEKTU/ÓW? N= 244
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41%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie
audytoryjnych w trakcie spotkań dyskusyjnych

ankiet

54% ankietowanych wskazało, iż otrzymało
informacje zwrotne nt. swoich pomysłów.
Natomiast aż 46% z respondentów takich uwag
nie otrzymało.

NIE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie
audytoryjnych w trakcie spotkań dyskusyjnych

ankiet

W kolejnym pytaniu autorów projektów zapytano
czy na podstawie otrzymanych uwag zamierzają
dokonać zmian w projektach. Niemal 60%
badanych wskazało, iż nie dokona takich zmian.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet audytoryjnych w
trakcie spotkań dyskusyjnych

40% respondentów określiło otrzymane na spotkaniu
uwagi, jako „zdecydowanie pomocne” w ewentualnej
modyfikacji swojego projektu. Jako raczej pomocne
wskazało je 29% ankietowanych. Łącznie aż 69% uznało
uwagi otrzymane na spotkaniu jako pomocne w
ewentualnych modyfikacjach swojego projektu.
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Ankietowani, którzy postanowili wprowadzić zmiany w projektach określili, iż będą one
obejmować takie obszary jak:

1. Kosztorys - lepsza prezentacja kosztów, zmiany budżetu, konieczność dokładnego sprawdzenia
2.
3.
4.
5.

budżetu – kosztów projektu;
Lokalizacja - wzięcie pod uwagę innych lokalizacji projektu;
Uzupełnienie - doprecyzowanie projektu w zakresie sposobu jego realizacji;
Połączenie – podpowiedzi o połączeniu projektów o zbliżonym zagadnieniu;
Informacje zwrotne – informacje od innych mieszkańców wskazujące kierunek modyfikacji.

Poniżej przedstawiono zestawienie najważniejszych wniosków, jakie zebrano podczas spotkań
dyskusyjnych wraz z rekomendacjami.
TABELA 6. ZESTAWIENIE UWAGI DOTYCZĄCE SPOTKAŃ DYSKUSYJNYCH MIESZKAŃCÓW WRAZ Z
REKOMENDACJAMI

WNIOSEK

REKOMENDACJA
Termin:
Rekomenduje się:
 Godzina spotkania jest niewygodna dla
 Rozpoczęcie spotkań o 18.00
osób pracujących
 Wcześniejsze rozplanowanie spotkań w
 Po spotkaniu zostaje 1 dzień na
harmonogramie
wprowadzenie zmian w projekcie
Prezentacje:
 Zbyt długie/zbyt krótkie
 Za mało/za bardzo szczegółowe
 Przerywanie prezentacji
 Mniejsza / większa liczba prezentacji na
spotkanie
 Więcej/mniej spotkań
Dyskusja:
 Brak możliwości zadania pytania
bezpośrednio po prezentacji
 W dyskusjach stolikowych biorą udział
tylko projektodawcy
 Trudność w nawiązaniu rozmowy
stolikowej
 Zbyt mało czasu na rozmowy

Niska frekwencja mieszańców

Rekomenduje się:
 Ujednolicenie formy prezentacji (formatka
– wstęp, opis, kosztorys, mapa lokalizacji
projektu)

Rekomenduje się:
 Wprowadzenie kilku minut na możliwość
zadania pytania po prezentacji
 Wprowadzenie podziału tematycznego
spotkań
 Identyfikatory dla projektodawców
 Efektywniejsza i zaplanowana promocja
spotkań w celu zwiększenia liczby
mieszkańców na spotkaniach
 Zachęcenie do dyskusji internetowej –
promocja oficjalnego forum dyskusyjnego
 Wprowadzenie dwóch 15 minutowych
przerw na poczęstunek i rozmowy, zamiast
końcowych brief’ów przy stolikach
Rekomenduje się:
 Wcześniejsze rozpoczęcie akcji
informacyjno-promocyjnej
 Losowanie gadżetów wśród uczestników
spotkań
 Podkreślenie podczas akcji informacyjnej
idei obywatelskości
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Nieobecność projektodawców

Słaba świadomość projektodawców i mieszkańców
istoty budżetu partycypacyjnego

Techniczne
 Zbyt małe sale
 Sale niedostosowane do celów spotkania
(korytarz szkolny)
 Duszna/ niewywietrzona sala

Rekomenduje się:
 Potwierdzenie swojej
obecności/nieobecności
 Promocję spotkań wraz z planem/ listą
prezentowanych projektów
 Brak prezentacji projektów autorów
nieobecnych, gdyż zabiera czas
uczestnikom, a autor nie otrzymuje
informacji zwrotnej
 Niedyskwalifikowanie projektów autorów
nieobecnych
Rekomenduje się:
 Podkreślanie celów budżetu
partycypacyjnego
 Wykorzystanie w promocji aspektu
„partycypacyjnego” zamiast finansowego
Rekomenduje się:
 Zapewnienie uczestnikom odpowiednich
warunków technicznych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet audytoryjnych w trakcie spotkań dyskusyjnych.

SPOTKANIA PRESELEKCYJNE
Preselekcja odbywała się wtedy, jeżeli w danej dzielnicy było więcej niż 50 projektów, w trakcie
której projektodawcy demokratycznie wybierali te, które z nich przejdą do etapu głosowania przez
mieszkańców.
Uczestników tych spotkań również poproszono o wypełnianie ankiety ewaluacyjnej. Wyniki
przeprowadzonej analizy zostały przedstawione poniżej.
Zdecydowana większość mieszkańców oceniła zasady spotkań jako zdecydowanie zrozumiałe
(84%). Ogólnie dla 99% osób biorących udział w badaniu spotkanie preselekcyjne było przeprowadzone
w zrozumiały sposób. Na lepsze zrozumienie całego procesu miał wpływ cały proces przygotowawczy i
informacyjny organizowany już przed spotkaniem. Wśród najbardziej pomocnych i skutecznych
respondenci wymienili mailing, (z informacją dotyczącą spotkania) oraz informację telefoniczną o
spotkaniu. W ankietach ewaluacyjnych zwrócono uwagę na ogromną rolę prowadzących spotkania.
Przedstawili oni w sposób jasny i czytelny wszystkie informacje oraz chętnie odpowiadali na pytania i
wątpliwości uczestników. Biorący udział w badaniu wskazali, iż bardzo sprzyjająca zrozumieniu
przebiegu spotkania była forma jego prowadzenia. Posługiwano się prostym językiem, a treści były
przekazywane w zwięzły i zrozumiały sposób. Wprowadzono też dyscyplinę czasową.
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WYKRES 35. CZY W PANI/A OCENIE ZASADY PRZEBIEGU SPOTKAŃ PRESELEKCYJNYCH ZOSTAŁY WYJAŚNIONE (PRZEZ
PRACOWNIKÓW URZĘDU M.ST. WARSZAWY ORAZ NA DEDYKOWANYCH STRONACH INTERNETOWYCH) W
SPOSÓB:, N=293
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Zdecydowanie zrozumiały

Raczej zrozumiały
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Raczej niezrozumiały

Zdecydowanie
niezrozumiały

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet audytoryjnych w trakcie spotkań preselekcyjnych

Zaledwie 1% ankietowanych uznało, że przebieg spotkań był zdecydowanie niezrozumiały. Tym,
co respondenci wskazali za niezrozumiałe było odrzucenie projektów nieobecnych. Jak podkreślili ci
ankietowani w ten sposób odrzucono wiele ciekawych projektów. Niejasne okazały się również zasady
głosowania na projekty na tym etapie procesu. W tabeli nr 7 zostały zaprezentowane szczegółowe opinie
ankietowanych, które zostały wyrażone przy ocenie przebiegu spotkań preselekcyjnych. Respondenci,
którzy ocenili przebieg spotkań jako „zdecydowanie zrozumiały”, przedstawili pozytywne opinie, a w
przypadku oceny spotkań preselekcyjnych jako „raczej zrozumiałych” pojawiły się opinie podkreślające
pewne niedociągnięcia organizacyjne.

TABELA 7. ZESTAWIENIE OPINII NA TEMAT PRZEBIEGU SPOTKAŃ PRESELEKCYJNYCH

ZDECYDOWANIE ZROZUMIAŁY
• Mail - jasna informacja w mailu, przypomnienie
smsem i telefonem bardzo sprawny system
informacji
• Prowadzący - czytelne przedstawienie zasad
przez prowadzących w krótki, jasny, zrozumiały
sposób; jeśli były wątpliwości / niejasności
organizatorzy natychmiast na nie odpowiadali,
dobrze wyjaśniono wszystkie zmiany i różnice w
stosunku do ubiegłego roku; zespół ds. BP jest
niezwykle kompetentny)
• Czas - bardzo dobra organizacja i sprawne
przeprowadzenie; trzymanie przez moderatora
czasu prezentacji dyscyplina prowadzenia
spotkania
• Forma - informacje podane zwięźle, jasno,
prostym językiem; Wypowiedzi uczestników
zrozumiałe i wyczerpujące, czytelnie
zaprezentowane prezentacje).

RACZEJ ZROZUMIAŁY
• Odrzucenie projektów nieobecnych szkoda, że odrzucono projekty
nieobecnych, myślałem, że to budżet
obywatelski, otwarty, zachęcający do
udziału w przedsięwzięciu; szkoda, że nie
pozwolono spóźnionym na prezentowanie
projektów).
• Głosowanie - można było przedstawić
zasady głosowania na początku spotkania;
Nie wytłumaczono dokładnie zasad
wypełniania kart do głosowania.
• Podział projektów - niejasny podział
projektów na grupy preselekcyjne.
• Niespójne informacje - organizatorzy nie
byli jednomyślni, aczkolwiek udało im się
odpowiadać na zaistniałe pytania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet audytoryjnych w trakcie spotkań preselekcyjnych.
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OCENA SPOTKAŃ PRESELEKCYJNYCH
RYSUNEK 9. POZYTYWNA OCENA SPOTKANIA

Dobre przygotowanie techniczne i organizacyjne

RYSUNEK 8. NEGATYWNA OCENA SPOTKANIA

Zbyt wczesna godzina spotkań

Długość spotkania

Pozytywna atmosfera
Problemy organizacyjne/ techniczne (zbyt mała, duszna
sala, pomieszczenie nie dostosowane do spotkań)

Sprawny sposób prowadzenia spotkania/ Dobra
moderacja spotkania
Odrzucanie projektów osób spóźnionych

Udzialanie informacji
Poczucie powtórzenia etapu/spotkania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet audytoryjnych ze spotkań preselekcyjnych

Spotkania preselekcyjne przez zdecydowaną większość projektodawców
biorących udział w badaniu zostały ocenione jako dobrze zorganizowane.
Wśród odpowiedzi wyrażających pozytywne oceny spotkania najbardziej
doceniono elementy organizacyjne i techniczne przygotowanie. Uczestnicy
spotkania wielokrotnie zwracali również uwagę na sprawny sposób
prowadzenia spotkania i profesjonalną moderację spotkań. Projektodawcy
uznali, iż atmosfera na spotkaniach była bardzo pozytywna. Pozytywnie
oceniono również fakt, iż na spotkaniach udzielono wszystkich niezbędnych
informacji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet audytoryjnych ze spotkań preselekcyjnych

Projektodawcy zwrócili uwagę również na te aspekty, które były negatywne.
Wśród nich podjęto temat zbyt wczesnej godziny organizowania spotkań.
Według projektodawców biorących udział w badaniu spotkania trwały zbyt
długo. W niektórych dzielnicach spotkania były organizowane w zbyt małych,
niedostosowanych do tego rodzaju spotkań salach. Wątpliwości wzbudzało
odrzucenie projektów osób spóźnionych na spotkanie. Kilku z projektodawców
wyraziło poczucie „powtórzenia spotkania” - na spotkaniach dyskusyjnych
mieszkańców również wygłaszano te same prezentacje.
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Pod względem organizacyjnym bardzo dobrze spotkania preselekcyjne oceniło aż 77% biorących
udział w badaniu. Łącznie pozytywną opinię na temat spotkań wyraziło 97% badanych. Negatywne
oceny wyraziło zaledwie 4% badanych.
WYKRES 36. JAK PAN/I OCENIA ORGANIZACJĘ DZISIEJSZEGO SPOTKANIA? N=333
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0
Bardzo dobrze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet audytoryjnych ze spotkań preselekcyjnych.

Biorący udział w badaniu ankietowym podczas spotkań preselekcyjnych zwrócili uwagę na to, iż
etap preselekcji nie spełnia zaplanowanej funkcji. Zamiast ułatwić głosowanie poprzez ograniczenie
liczby projektów poddanych do głosowania sprawia, że ciekawe projekty zostają odrzucone. Dlatego też
większość biorących udział w badaniu określa, iż etap ten jest problematyczny bądź niepotrzebny.

Ponadto ocena etapu preselekcji pojawiła się niemal we wszystkich badanych grupach
(projektodawcy, urzędnicy weryfikujący, zespoły ds. BP w dzielnicach). Zespoły ds. BP sugerowały m.in.
połączenie etapu preselekcji z etapem dyskusji.
Warto rozważyć również połączenie etapu dyskusji z preselekcją, a zyskany czas poświęcić na
szczegółową weryfikację.
Chociaż wśród nadsyłanych uwag przez mieszkańców pojawiły się takie, które proponowały
pozostawienie etapu preselekcji, to jednak w oparciu o zmodyfikowaną wersję:
Preselekcja powinna być obowiązkowa, zaś do dalszego etapu powinny przechodzić tylko projekty,
które uzyskały wymaganą jasno sprecyzowaną w regulaminie liczbę głosów poparcia.
Z kolei na spotkaniu ewaluacyjnym zorganizowanym przez Pracownię Badań i Innowacji
Społecznych STOCZNIA pojawiły się opinie, że zbędnie wykorzystywano czas i energię projektodawców,
którzy nie przeszli preselekcji, angażując ich na wcześniejszych etapach procesu.
Projekty są prezentowane mieszkańcom przed preselekcją - szkoda pracy i energii osób, co do
których wiadomo, że ich projekty nie przejdą przez weryfikację.
Natomiast w opinii koordynatorów ds. BP, preselekcja nie była miarodajna, gdyż faworyzowała
projektodawców, którzy potrafili się porozumieć w celu głosowania na swoje projekty, przez co mogły
odpadać nie słabe projekty, ale te, które nie miały wystarczającej siły poparcia wśród innych
projektodawców.
W wyniku preselekcji nie odpadają projekty słabe, tylko te których autorzy się „nie dogadali”.
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PROMOCJA PROJEKTÓW
W ramach etapów budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawy przewidziane jest promowanie
projektów wybranych do głosowania. Ankietowani projektodawcy w badaniu ankietowym CAWI zostali
zapytani czy prowadzili działania promocyjne zgłoszonych przez siebie projektów w 2015 roku.
Zdecydowana większość, bo aż 86% badanych projektodawców deklarowała podejmowanie
działań promocyjnych na rzecz swoich projektów. Jedynie co dziesiąty badany tego nie robił, zaś co
dwudziesty nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
W kolejnym pytaniu projektodawcy zostali poproszeni o wymienienie stosowanych przez siebie
sposobów promocji zgłoszonych projektów. Pytanie miało charakter otwarty, stąd respondenci
samodzielnie podawali konkretne sposoby i nie byli ograniczeni w ich liczbie. Wszystkie odpowiedzi
badanych zostały wyszczególnione jako pojedyncze opinie, a następnie poddane kategoryzacji. W jej
wyniku wyróżniono dziesięć podstawowych sposobów promocji.
Jak wskazują badani, głównymi kanałami dotarcia były plakaty, ulotki, ogłoszenia – ponad połowa
wszystkich wskazań projektodawców. Nieco więcej niż co trzeci respondent promował projekt poprzez
osobiste rozmowy, a co czwarty poprzez media społecznościowe, głównie Facebook. Dla co piątego
ankietowanego dobrym kanałem promocji były spotkania i imprezy organizowane w dzielnicy, a co
dziesiąty ankietowany wykorzystywał mailing do znajomych. Pozostałe formy promocji, takie jak: fora
internetowe, strona internetowa, media lokalne, promocja poprzez instytucje były wykorzystywane
raczej sporadycznie. Poniższy wykres pokazuje jaki odsetek badanych wskazał dany sposób promocji.

WYKRES 37. CZY W JAKIŚ SPOSÓB PROMOWAŁ(A)
PAN(I) PROJEKTY ZGŁOSZONE PRZEZ SIEBIE W
RAMACH BP W WARSZAWIE W 2015 R. W DZIELNICY?
N=263

WYKRES 38. W JAKI SPOSÓB PROMOWAŁ/A PAN/I
ZGŁOSZONE PRZEZ SIEBIE PROJEKTY? N=257
Ulotki/ plakaty/ ogłoszenia

52%

Osobiste rozmowy

35%

Media społecznościowe
9%

5%

25%

Spotkania/ imprezy…
Za pomocą poczty…

86%

Tak

Nie

19%
11%

Fora internetowe

5%

Strona internetowa

5%

Media lokalne

3%

Przez instytucje

2%

Kredą na chodniku

1%

Trudno powiedzieć
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ŹRÓDŁO: Opracowanie własne. CAWI wśród projektodawców w BP na 2016 r.

Oprócz pytania o promocję projektów, projektodawcy mogli również określić czy dostrzegali
działania urzędów dzielnicy, mające na celu promocję bądź wspieranie promocji projektów zgłaszanych
w jej ramach. Zdania respondentów były w tej kwestii bardzo podzielone. Nieco większy odsetek (36%)
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nie dostrzegał takich działań niż je dostrzegał (32%); oraz 32% badanych nie potrafiło udzielić
jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Poniższy wykres przedstawia wyszczególnienie wyników w podziale na dzielnice, w których
składane były projekty.
WYKRES 39. CZY DZIELNICA WSPIERAŁA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PROMOCJĘ ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW?, N=258

32%

32%

36%
Tak

Nie

Trudno powiedzieć

ŹRÓDŁO: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród projektodawców w BP na 2016 r.

W przypadku szczegółowej analizy można zauważyć znaczne różnice pomiędzy dzielnicami
(wykres 17), które złożyły się ogółem na dość wyrównany wynik. Zdecydowanie najczęściej działania
wspierające promocję projektów, ankietowani dostrzegali w dzielnicy Żoliborz (aż 71% wskazań na tak).
Często dostrzegano je również w dzielnicach: Białołęka (54% wskazań na tak) oraz Wola i Ursus (po 50%),
a nieco rzadziej na Ursynowie (44%) i Wesołej (43%). Relatywnie rzadko działania takie dostrzegano: na
Bemowie (37,5% wskazań); na Pradze-Południe (36%); w Wawrze (32%); Pradze-Północ (31%); w
Rembertowie (29%) oraz na Bielanach (25%). Najrzadziej projektodawcy wskazywali prowadzenie działań
wspierających promocję projektów na: Targówku (14% wskazań); Mokotowie (13%); Śródmieściu i
Włochach (po 12%); Ochocie (8%) oraz w Wilanowie (0%). Należy jednak zwrócić uwagę, że we Włochach,
Wilanowie oraz na Ochocie wystąpił bardzo wysoki odsetek odpowiedzi ,,trudno powiedzieć”,
wynoszących w ich przypadku co najmniej 50%.
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WYKRES 40. CZY DZIELNICA WSPIERAŁA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB PROMOCJĘ ZGŁASZANYCH PROJEKTÓW?, N=258
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ŹRÓDŁO: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród projektodawców w BP na 2016 r.

Z drugiej strony, ankietowanych głosujących zapytano jak widzieli akcję promującą projekty w
ramach BP w Warszawie. Zdecydowanie najczęściej wskazywanym źródłem informacji o projektach
biorących udział w głosowaniu była strona internetowa www.twojbudzet.um.warszawa.pl - 75% wskazań.
Następny kanał informacji (rodzina, znajomi, sąsiedzi) otrzymał aż 3,5-krotnie mniej wskazań (22%) od
głównego źródła informacji, natomiast portal społecznościowy Facebook - 4-krotnie mniej wskazań
(19%). Pozostałe źródła informacji, według badanych głosujących mają marginalny wpływ na
zdobywanie szczegółowej wiedzy o projektach.

str. 63

WYKRES 41 SKĄD CZERPAŁ(A) PAN(I) INFORMACJE O PROJEKTACH PODDANYCH POD GŁOSOWANIE W RAMACH
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W WARSZAWIE NA 2016 R.? N=1912
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* www.twojbudzet.um.warszawa.pl
Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r. Wielokrotne odpowiedzi.

W analizie niniejszych informacji trzeba wziąć pod uwagę fakt, że badanie ankietowe zostało
przeprowadzone drogą elektroniczną. Wobec tego można założyć, że analizowane są opinie osób, które
wykorzystują internet w stopniu w miarę regularnym, pozwalającym na samodzielne wyszukiwanie
informacji. Stąd tak wysoki odsetek ankietowanych, którzy informacje czerpali ze strony internetowej
poświęconej BP, jako najdokładniejszego źródła informacji.
Można przypuszczać, że badani projektodawcy dlatego samodzielnie częściej wykorzystują
tradycyjne kanały komunikacji (spotkania, plakaty, ogłoszenia czy osobiste rozmowy) w promocji swoich
projektów, gdyż liczą na zainteresowanie lokalnej społeczności projektami. Ponadto trudno byłoby
przebić się szerzej z informacją w przestrzeni wirtualnej niż osi
Większość badanych określiła, iż informacje o projektach poddanych pod głosowanie były
zrozumiałe (92%), łatwo dostępne (82%), wyczerpujące/ dokładne (77%).
WYKRES 42 PROSZĘ OCENIĆ INFORMACJE O PROJEKTACH PODDANYCH POD GŁOSOWANIE W RAMACH BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO W WARSZAWIE NA 2016 R. POD NASTĘPUJĄCYMI WZGLĘDAMI: [ŁATWO DOSTĘPNE N=1825,
ZROZUMIAŁE, WYCZERPUJĄCE/DOKŁADNE N=1824]
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Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r. Wielokrotne odpowiedzi.
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Połowa mieszkańców m.st. Warszawy biorąca udział w ankiecie internetowej nie zauważyła
żadnych działań promocyjnych dotyczących konkretnych projektów poddanych pod głosowanie w
ramach budżetu partycypacyjnego. Jednak jakiekolwiek działania promocyjne projektów dostrzegło 36%
respondentów. Dlatego też zapytano ich o to, których projektów dotyczyły działania promocyjne,
z którymi mieli styczność oraz na czym one polegały. Wyniki zaprezentowano na rysunku nr 10.
RYSUNEK 10. KTÓRYCH PROJEKTÓW DOTYCZYŁY TE DZIAŁANIA PROMOCYJNE I NA CZYM POLEGAŁY?

Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r.

Według badanych najszerzej promowane (zauważalnie) projekty dotyczyły bibliotek, najczęściej
rozszerzenia zasobów księgozbioru o nowe tytuły lub multimedia, projekty szkół ubiegających się o
finansowanie remontu sali lekcyjnych, boisk czy dodatkowych zajęć. Szeroko promowane były według
respondentów również projekty obejmujące budowę ścieżek rowerowych (infrastruktury rowerowej)
oraz placów zabaw.

[Widziałam] projekt dotyczący zakupu nowości książkowych i multimediów oraz rozszerzenie oferty
kulturalnej w praskich bibliotekach.
Widziałam reklamy, kilku projektów dotyczących m.in budowy boiska osiedlowego, drogi, fitnessu dla
seniorów i pomocy dydaktycznych dla szkoły.
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Działania promocyjne, które zostały zauważone przez mieszkańców biorących udział w badaniu
to głównie akcje informacyjne, na których rozprowadzano ulotki oraz plakaty rozwieszane w szkołach,
bibliotekach, czy na osiedlach. Co ciekawe wśród wszystkich mediów, w których promowano projekty
najskuteczniejszy okazała się Internet a szczególnie Facebook. Respondenci wspominali również o
informacji bezpośredniej między innymi na spotkaniach z mieszkańcami. Wskazano również na
otrzymaną informację mailową.

W bibliotekach w całym mieście można było zauważyć informacje zachęcające do oddania głosu.
Różne akcje plakatowe w lokalnych mediach w mediach społecznościowych spotkania z mieszkańcami.
Projektodawcy najczęściej promowali projekty w Internecie: serwisy społecznościowe, mailing.

Wśród dodatkowych uwag w ankiecie CAWI wśród mieszkańców głosujących pojawiały się
sugestie wzmocnienia akcji informacyjno-promocyjnej. W wielu wypowiedziach pojawiały się uwagi do
słabego przepływu informacji i niewystarczającej promocji.

Zgłoszone projekty w mojej dzielnicy nie były specjalnie ciekawe. W skali całego miasta natomiast- efekty
poprzedniej edycji są mało widoczne (…) i to mogło zniechęcić ludzi do zgłaszania ciekawych projektów.
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GŁOSOWANIE NA PROJEKTY
OGÓLNE DANE PODSUMOWUJĄCE GŁOSOWANIE
W ramach niniejszego podrozdziału przedstawiono dane pochodzące od uczestników badania
internetowego CAWI wśród mieszkańców, jak i projektodawców, a tam, gdzie było to możliwe
prezentowano dane rzeczywiste (dane z ESOG). Najaktywniejszą dzielnicą w trakcie głosowania na
projekty okazała się Wesoła - 17% mieszkańców zagłosowało w budżecie partycypacyjnym, a najmniej
aktywna była społeczność dzielnicy Bemowo – zagłosowało tylko 4,6% mieszkańców. Szczegółowe wyniki
przedstawia rysunek nr 11.
RYSUNEK 11. KTÓRA DZIELNICA BYŁA NAJAKTYWNIEJSZA PODCZAS GŁOSOWANIA?

Źródło: twojbudzet.um.warszawa.pl

Jak wynika z badania ankietowego wśród mieszkańców głosujących11, zdecydowana większość
(92%) badanych głosowała na projekty w swojej dzielnicy zamieszkania. Zaledwie 8% ankietowanych
głosowało na projekty poza dzielnicą zamieszkania.
Wśród powodów, dla których głosowano poza miejscem zamieszkania, co trzeci respondent
wskazywał odpowiedź „często tam bywam (ma tam pracę/szkołę/ inne sprawy)”, a 27% ankietowanych
motywowało wybór ciekawą tematyką projektu. Ponadto jak wskazują respondenci, decydowali się
zagłosować na projekty z innych dzielnic, gdyż kiedyś tam mieszkali (12% wskazań), a także zostali
namówieni/ poproszeni o oddanie głosu na konkretny projekt – 11% odpowiedzi. Wśród innych
motywów znalazły się: dostrzeżenie potrzeby zmian/modernizacji w innym miejscu czy brak
interesujących projektów w dzielnicy zamieszkania. Wyniki zostały zaprezentowane na wykresie nr 4.
11

Badanie ankietowe CAWI dla mieszkańców głosujących.
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WYKRES 43. DLACZEGO GŁOSOWAŁ(A) PAN(I) NA PROJEKT(Y) DOTYCZĄCY(E) TEJ DZIELNICY? N=245
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Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r. Wielokrotne odpowiedzi.

W całej populacji głosujących w Warszawie w BP na 2016 rok średnia liczba projektów, na które
głosowali mieszkańcy wyniosła 6, natomiast najczęściej głosujący wybierali 1 projekt (dominanta). Było to
dokładnie 48 102 głosy pośród wszystkich 172 395 głosów. Mediana (wartość środkowa zbioru)
z kolei wyniosła 3 – co oznacza, że pierwsza połowa głosujących w uszeregowanym rosnąco zbiorze
wybierała nie więcej niż 3 projekty, a druga połowa głosujących nie mniej niż 3 projekty.
RYSUNEK 12.STATYSTYKI DOT. LICZBY PROJEKTÓW, NA KTÓRE GŁOSOWANO

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z głosowania.

Najczęściej wybieraną przez respondentów kategorią (w ramach, której głosowali na projekty)
była infrastruktura - 52% wskazań i zieleń - 51% wskazań. Na kolejnych miejscach uplasowały się projekty
z obszaru: sportu, kultury i ogólnie rozumianego czasu wolnego. Projekty dotyczące spraw społecznych
i mała architektura uzyskały po 36% wskazań. Wyniki z badań ankietowych potwierdzają wyniki wskazań
całej populacji głosujących w zakresie kategorii wybieranych projektów.
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WYKRES 44. CZEGO DOTYCZYŁ(Y) PROJEKT(Y), NA KTÓRY(E) PAN(I) GŁOSOWAŁ(A) NA 2016 R.?, N=1912
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Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r. Wielokrotne odpowiedzi.

Jak wynika z deklaracji ankietowanych12, głównym motywem wyboru projektów przez
mieszkańców były potrzeby dzielnicy. Wybór projektów był podyktowany miejscem zamieszkania:
„dotyczy mojej dzielnicy, okolicy, zamieszkania, jest tu gdzie mieszkam”. Projekty, na które głosowano
odpowiadały na bezpośrednie potrzeby (indywidualne i lokalne) mieszkańców oraz w swym założeniu
mają wypełnić braki odczuwane przez mieszkańców. Odpowiedzi zostały zaprezentowane na chmurze
„tagów” (rysunek nr 13).

RYSUNEK 13. DLACZEGO WYBRAŁ(A) PAN(I) TE PROJEKTY?

Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r.

12

Badanie ankietowe CAWI dla mieszkańców głosujących.
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Respondenci podkreślili, że głosowali według nich na najciekawsze ze zgłoszonych projektów.

Bo tego brakuje w miejscu, w którym mieszkam.
[Bo projekty] były dobrej jakości, były przydatne potrzebne i bardzo mało takich projektów jest
realizowanych przez miasto.
Wybrane przeze mnie projekty były najciekawsze. Uważam, że to właśnie tego typu propozycje powinny
być finansowane z budżetu partycypacyjnego (…)
Jak wskazują otwarte odpowiedzi ankietowanych13, wybory mieszkańców często były
podyktowane ich indywidualnymi potrzebami. Zostało to zaakcentowane przez takie zaimki przymiotne
jak „moje”, „mojej”, „moich”, czy „mojego”. Pojawiały się także liczne wypowiedzi świadczące o
zainteresowaniu tzw. „dobrem wspólnym” mieszkańców.
Powyższe odpowiedzi nie zaprzeczają założeniom rozwoju lokalnego, który definiowany jest jako
proces rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajania indywidualnych oraz zbiorowych potrzeb,
przy aktywnym zaangażowaniu mieszkańców14. Zarówno zaspakajanie indywidualnych potrzeb, jak i
zbiorowych pozwala w dalszej perspektywie czasu osiągnąć zmianę w poszczególnych sferach
środowiska lokalnego.

… uważam, że w obecnym miejscu rozwoju Warszawy, najistotniejszą rzeczą jest wyciągnięcie ludzi z
domów, na ulice, do parków, na boiska, bulodromy, cokolwiek, zagospodarowanie trenów w taki sposób
by ludzie mogli z nich korzystać w czasie wolnym oraz by chcieli z nich korzystać. I kultura, to nam się
przyda, trzeba wychodzić z kulturą do ludzi.
Głównym argumentem była pożyteczność społeczna tego projektu.
[Głosowałem na projekty, które] miały znaczenie pro-społeczne.
Ponieważ mają one [wybrane projekty] służyć społeczeństwu.
Starałem się oddać głos na sprawy ważne, które będą miały wpływ na całą społeczność, a nie tylko na
dzieci.

13

Badanie ankietowe CAWI dla mieszkańców głosujących.

14

http//www.cal.ngo.pl
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OGÓLNA OCENA BUDZETU PARTYCYPACYJNEGO I CHĘĆ UDZIAŁU
W KOLEJNYCH EDYCJACH BP
Respondenci Barometru Warszawskiego w 2014 r. ocenili raczej pozytywnie ideę uczestnictwa
mieszkańców Warszawy w tworzeniu budżetu miasta. Ponad połowa (52%) oceniła pomysł raczej
dobrze, natomiast 21% bardzo dobrze. Rok później odsetek ten wzrósł o 15 punktów procentowych
wobec tych ankietowanych, którzy wypowiedzieli się pozytywnie na temat oceny idei uczestnictwa
mieszkańców Warszawy w tworzeniu budżetu miasta – łącznie 85% odpowiedzi pozytywnych.
WYKRES 45. JAK OGÓLNIE RZECZ BIORĄC, OCENIA PAN(I) IDEĘ UCZESTNICZENIA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY W
TWORZENIU BUDŻETU MIASTA?
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Barometr Warszawski Czerwiec 2014 N=1100 oraz kwiecień 2015 N=1000.

W końcowej części badania ankietowego CAWI głosujący mieszkańcy i projektodawcy
odpowiadali na 6 pytań zamkniętych, które dotyczyły oceny wpływu udziału w procesie budżetu
partycypacyjnego na poszczególne czynniki, tj. wpływu na okolicę miejsca zamieszkania, zwiększenia
wiedzy na temat działań miasta czy oceny przydatności budżetu partycypacyjnego. Każde ze stwierdzeń
było oceniane w następującej skali: „zdecydowanie tak”, „raczej tak”, „raczej nie”, „zdecydowanie nie”,
„trudno powiedzieć”. Do analizy zebranych danych zastosowano indeksy tj. złożone mierniki
umożliwiające porządkowanie uzyskanych odpowiedzi. W przypadku powyższych pytań indeks
obliczono według wzoru:

(Liczba odpowiedzi „zdecydowanie tak"* 100
+ liczba odpowiedzi „raczej tak” * 75

+ liczba odpowiedzi „raczej nie” * 25
+ liczba odpowiedzi „zdecydowanie nie” * 0
podzielone przez liczbę odpowiedzi)
z wyłączeniem odpowiedzi „trudno powiedzieć".
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Indeks przyjmuje wartości od 0 do 100. Wartości wyższe niż 50 świadczą o tym, że z danym
stwierdzeniem pozytywnie identyfikują się respondenci (im wartość bliższa 100, tym proces BP w
Warszawie spełnia zakładaną rolę).
Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie stwierdzeń, z którymi najbardziej identyfikują się
ankietowani głosujący w budżecie partycypacyjnym w Warszawie.

TABELA 8. ZESTAWIENIE STWIERDZEŃ, Z KTÓRYMI NAJBARDZIEJ IDENTYFIKUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY GŁOSUJĄCY W
BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM W WARSZAWIE NA 2016 R.

Stwierdzenie
Budżet partycypacyjny jest w Warszawie potrzebny
Budżet partycypacyjny daje mi możliwość wpływu na okolicę mojego miejsca
zamieszkania
Budżet partycypacyjny daje mi poczucie współodpowiedzialności za okolicę mojego
miejsca zamieszkania
Budżet partycypacyjny daje mi poczucie współodpowiedzialności za miasto
Budżet partycypacyjny daje mi możliwość wpływu na miasto
Budżet partycypacyjny zwiększył moją wiedzę na temat działań miasta

Wartość
indeksu
95
81
81
71
69
63

Badanie ankietowe CAWI dla mieszkańców głosujących w BP.

Największą wartość indeksu respondenci przypisali stwierdzeniu o potrzebie realizacji budżetu
partycypacyjnego w Warszawie - 95. W takim samym stopniu realizacja BP spowodowała wśród
badanych głosujących poczucie możliwości wpływu na okolicę miejsca zamieszkania, jak i poczucie
współodpowiedzialności za swoją okolicę – wartość indeksu 81. Najmniejszą wartość indeksu
ankietowani przypisali stwierdzeniu, że BP zwiększa wiedzę mieszkańców na temat działań miasta – 63.
Można zaryzykować stwierdzenie, że BP postrzegany jest jako narzędzie zmiany na poziomie dzielnic i
osiedli, co może wynikać z oddawania głosów głównie na projekty w swojej dzielnicy (92%
ankietowanych mieszkańców w badaniu CAWI). Ankietowani projektodawcy natomiast wyżej niż
respondenci głosujący oceniają poczucie wzrostu wiedzy na temat działań miasta (67 vs. 63), co może
wynikać z większego kontaktu z urzędem podczas przygotowań do złożenia wniosku, a także w
późniejszych etapach.
W podobny sposób obliczono indeks dla projektodawców odpowiadających w badaniu
ankietowym.
TABELA 9. ZESTAWIENIE STWIERDZEŃ, Z KTÓRYMI NAJBARDZIEJ IDENTYFIKUJĄ SIĘ PROJEKTODAWCY W BUDŻECIE
PARTYCYPACYJNYM W WARSZAWIE W 2016 R.

Stwierdzenie
Budżet partycypacyjny jest w Warszawie potrzebny.
Budżet partycypacyjny daje mi możliwość wpływu na okolicę mojego miejsca
zamieszkania
Budżet partycypacyjny daje mi poczucie współodpowiedzialności za okolicę mojego
miejsca zamieszkania

Wartość
indeksu
92
70
69
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Budżet partycypacyjny zwiększył moją wiedzę na temat działań miasta.
Budżet partycypacyjny daje mi poczucie współodpowiedzialności za miasto.
Budżet partycypacyjny daje mi możliwość wpływu na miasto.

67
59
57

Źródło: Badanie ankietowe CAWI dla projektodawców.

Zdecydowanie największą wartość indeksu ankietowani projektodawcy przypisali potrzebie
realizacji budżetu partycypacyjnego w Warszawie - 92. Natomiast co ciekawe niżej niż ankietowani
głosujący, projektodawcy ocenili swoje poczucie wpływu na okolicę miejsca zamieszkania - 70; poczucie
współodpowiedzialności za okolicę miejsca zamieszkania – 69.
Ogólnie, ankietowani głosujący w większości lepiej oceniają tegoroczną edycję budżetu
partycypacyjnego raczej dobrze (66%). Bardzo dobrze tegoroczną edycję BP ocenia 17% ankietowanych.
Natomiast negatywnie tę edycję BP ocenia zaledwie 9% badanych.
WYKRES 46. JAK, OGÓLNIE RZECZ BIORĄC, OCENIA PAN(I) TEGOROCZNĄ EDYCJĘ BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W WARSZAWIE? N=1699
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Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r.

UDZIAŁ W KOLEJNYCH EDYCJACH BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
Z badania ankietowego CAPI zrealizowanego w 2014 r. przez Urząd m.st. Warszawy niemal 90%
respondentów wskazało, iż nie zgłaszało własnego projektu ani też nie złożyło swojego podpisu na
listach poparcia dla żadnego projektu. W kolejnej edycji badania, odsetek osób niezaangażowanych
zmalał o 10%. Równocześnie przybyło osób, które zgłosiły własny projekt w ramach BP lub podpisały się
pod projektem zgłaszanym przez kogoś innego (11% w 2014 vs. 21% w 2015 r.).
Wśród argumentów legitymujących brak aktywności, respondenci w 2014 roku najczęściej
wymieniali: brak pomysłu na projekt (37%), brak czasu by się tym zająć (27%), brak wiedzy jak to zrobić
(15%) oraz brak wiary w realizację projektu (14%). Z kolei rok później głównym argumentem przeciw był
brak czasu (37%), dopiero później pojawił się brak pomysłu na projekt ((28%).
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WYKRES 48. CZY PAN(I) OSOBIŚCIE ZGŁOSIŁ(A)
WŁASNY PROJEKT W RAMACH BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO LUB PODPISAŁ(A) SIĘ POD
TAKIM PROJEKTEM ZGŁASZANYM PRZEZ KOGOŚ
INNEGO?(2014 N=331; 2015 N=330)

WYKRES 47. DLACZEGO NIE?
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Barometru Warszawskiego. 06.2014r. i 04.2015 r.

Z kolei w badaniu ankietowym CAWI zapytano respondentów głosujących i projektodawców czy
rozważają możliwość złożenia własnego projektu w ramach kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego.
Ponad połowa respondentów (58%) nie zamierza składać własnego projektu w ramach kolejnej
edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie. Natomiast 18% ankietowanych mieszkańców
stwierdziło, że rozważa złożenie projektu w ramach kolejnej edycji BP, z czego 6% respondentów byłoby
zdecydowanych podjąć takie działanie. Zważywszy na fakt, że na projekty w BP na 2016 rok głosowało
niespełna 10% mieszkańców Warszawy, powyższy odsetek można uznać za wysoki.
Natomiast aż 67% ankietowanych projektodawców zamierza złożyć kolejne projekty w ramach
następnej edycji BP. 18% badanych autorów projektów jest raczej niechętnie do tego nastawionych,
natomiast 15% waha się w deklaracji.
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WYKRES 49. CZY ZAMIERZA PAN(I) ZŁOŻYĆ WŁASNY PROJEKT W RAMACH KOLEJNEJ EDYCJI BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO W WARSZAWIE?
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Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących N=252 i projektodawców N= 1725 w BP na 2016 r.

Mieszkańcy m. st. Warszawy, którzy wzięli udział w badaniu, nie zamierzają składać własnych
projektów w najbliższej edycji BP, ponieważ: większość z nich uważa, iż jest to zbyt trudny i
skomplikowany proces; wymaga poświęcenia czasu i dużego zaangażowania; do składania projektu
zniechęca zbytnia biurokracja oraz brak wiedzy i umiejętności potrzebnych do napisania kosztorysu czy
zebrania wystarczającej liczby podpisów. Część respondentów wskazuje na niski poziom kreatywności i
brak pomysłów oraz wygodę, ponieważ często wolą wybrać już zgłoszone projekty, które zaspokajają ich
potrzeby. Tym samym warto dodać, że doceniają oni zaangażowanie i wkład lokalnych aktywistów.
Natomiast propozycje badanych, którzy wskazali, że planują zgłosić własny projekt w najbliższej
edycji budżetu partycypacyjnego zaprezentowane zostały na rysunku nr 14. Główną tematyką
planowanych propozycji projektowych jest infrastruktura obejmująca głównie transport indywidualny.
Wśród najczęstszych potrzeb respondentów, znalazły się między innymi remonty i naprawy chodników,
budowa ścieżek rowerowych, przejścia dla pieszych. Dla przyszłych projektodawców ważne jest, aby
zagospodarowane tereny były bezpieczne i pełne zieleni. Nie bez znaczenia jest to by parki były miejscem
przyjaznym dla dzieci, w których będą mogły spędzić czas na zabawie. Respondenci dostrzegają potrzebę
renowacji obecnych i budowy nowych placów zabaw. Planują oni ubiegać się również o dodatkowe
zajęcia sportowe, z obszaru kultury dla młodzieży czy osób starszych. Wśród odpowiedzi pojawiły się
bardzo szczegółowe konkretne pomysły jak i ogólne wymagające głębszego przemyślenia.
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RYSUNEK 14. CZEGO MIAŁBY DOTYCZYĆ ZGŁASZANY PRZEZ PANA(IĄ) PROJEKT?

Źródło: opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród głosujących w BP na 2016 r.

Natomiast deklaracje odnośnie tematyki projektu ankietowanych projektodawców, którzy
zadeklarowali chęć złożenia projektu w kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego, zostały uszeregowane
w kategorie zaprezentowane na poniższym wykresie.

WYKRES 50. TEMATYKA PROJEKTU, PLANOWANEGO DO ZŁOŻENIA W PRZYSZŁEJ EDYCJI BUDŻETU
PARTYCYPACYJNEGO N=146
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Źródło: Opracowanie własne. Badanie ankietowe CAWI wśród projektodawców w BP na 2016 r. Możliwość wielokrotnego
wyboru.
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W zestawieniu zdecydowanie przodują projekty infrastrukturalne. Dla celów analitycznych
podzielono je na projekty z zakresu infrastruktury miejskiej, których chęć prowadzenia wyraziło 20%
badanych, infrastruktury drogowej (11% wskazań), infrastruktury dla dzieci (8%), infrastruktury
sportowej (5% wskazań) oraz infrastruktury kulturalnej (4%). Do zakresu infrastruktury miejskiej weszły
przede wszystkim projekty związane z ulepszeniem funkcjonowania i upiększeniem przestrzeni
miejskiej, czyli: zielenią miejską (w tym ochrona zieleni miejskiej), budową chodników, przejść dla
pieszych, stawianiem ławek czy oświetlenia. W kategorii infrastruktury drogowej znalazły się projekty
związane z budową i przebudową dróg, czyli między innymi: budowa bądź modernizacja dróg
rowerowych, przebudowa skrzyżowań, budowa przejść dla pieszych. Infrastruktura dla dzieci to przede
wszystkim doposażanie szkół i przedszkoli oraz budowa placów zabaw. Przez projekty z zakresu
infrastruktury sportowej rozumie się wszelkie budowy obiektów sportowych, głównie boisk (ale pojawiła
się również ciekawa propozycja budowy pola do minigolfa) oraz ich doposażenie. W ramach tej kategorii
pojawiły się również pomysły budowy siłowni plenerowych. W końcu infrastruktura kulturalna
ogniskowała się na doposażaniu placówek kulturalnych głównie bibliotek.
Bardzo popularne okazały się również projekty związane z integracją społeczną/ rekreacją/
aktywizacją. Chęć realizowania ich w przyszłej edycji budżetu partycypacyjnego zgłosiło 10%
odpowiadających na to pytanie. W ramach tej kategorii wschodzi szeroki zakres projektów od organizacji
pikników i spotkań integracyjnych dla mieszkańców, przez rekreacyjne zagospodarowanie terenów po
organizację czasu wolnego dla dzieci i seniorów.
Pozostałe wskazywane projekty dotyczyły edukacji – 5% wskazań (organizacja zajęć edukacyjnych
dla dzieci, nastawienie na ich rozwój w kontakcie ze na przykład ze sztuką); rewitalizacji – 3% wskazań
(opuszczonych bądź zaniedbanych terenów miasta), bezpieczeństwa – 3%; oraz usprawnienia
komunikacji z urzędami i czystości (po 1%). Pojedynczy badani zadeklarowali chęć realizacji projektów
niestandardowych, trudnych do sklasyfikowania, takich jak: inwestycje w energię odnawialną,
organizacja pomocy bezdomnym zwierzętom czy kompleksowe działania nakierowane na wsparcie osób
niepełnosprawnych.
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Podwieczorki z kulturą (dla dzieci) Bródno, Dzielnica Targówek m.st. Warszawy

6.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA BADAWCZE I WSKAŹNIKI
OSIĄGNIĘĆ CELÓW
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1. W jakim stopniu zostały osiągnięte zakładane cele:
• Włączenie mieszkańców we współdecydowanie o najbliższym otoczeniu.
• Edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych.
Wartość wskaźnika liczba osób głosujących wyniosła 172 395. Jest to liczba
mieszkańców, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Wskaźnik aktywnie zaangażowanych mieszkańców działających na rzecz BP
wyniósł 1 794. Oznacza to, że łączna liczba mieszkańców, którzy
zdecydowali się wziąć udział w procesie BP, jako autorzy projektów, oraz
liczba mieszkańców, którzy zgłosili się do pełnienia funkcji członków
zespołów ds. BP w dzielnicach wyniosła 1654 osób. W tym mieszkańców,
jako członków zespołów ds. BP było 90, a projektodawców 1594.

Wartość wskaźnika edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków
publicznych wyniosła 3 411, co oznacza, że łącznie we wszystkich
spotkaniach nt. priorytetów, dyskusyjnych oraz preselekcyjnych z
mieszkańcami wzięło udział 3411 osób. W obliczeniach nie uwzględniono
liczby osób uczestniczących w maratonach i konsultacjach z powodu braku
danych. We wskaźniku wzięto pod uwagę powtarzających się uczestników.
 Spotkania dyskusyjne: 1930 osób;
 Spotkania na temat priorytetów dzielnicy: 835 osób;
 Spotkania preselekcyjne: 682 osób

Dodatkowo obliczono wskaźniki:
Liczba złożonych wniosków projektowych do budżetu partycypacyjnego w
poszczególnych dzielnicach oraz ogólnie dla Warszawy wyniosła 2 333.

Odsetek mieszkańców biorących udział w głosowaniu do liczby mieszkańców
Warszawy wyniósł 10%. Obliczono go poprzez proporcję mieszkańców,
którzy zagłosowali na projekty do realizacji w dzielnicach Warszawy w
stosunku do ogólnej liczby mieszkańców Warszawy.
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2.

Czy zapewniona została różnorodność uczestników procesu?
 Czy skutecznie udało się dotrzeć do różnych grup społecznych (z uwzględnieniem
m.in. wieku, płci i wykształcenia uczestników oraz kwestii społeczno-ekonomiczno-kulturalnych)?

Według danych zebranych na temat biorących udział w badaniu projektodawców i mieszkańców (według
danych rzeczywistych i danych reprezentatywnych z próby) można wnioskować, iż została zapewniona
różnorodność uczestników procesu. Szczególnie w kontekście płci i wieku. Natomiast wyniki pokazują
zdecydowanie większą aktywność projektodawców w różnych formach instytucjonalnych – organizacje,
stowarzyszenia, czy nieformalne grupy działaczy oraz wysoki poziom wykształcenia zarówno głosujących,
jak i projektodawców (dane reprezentatywne z próby). Potwierdza to często przytaczaną tezę, że aktywne
uczestnictwo w życiu społecznym dotyczy najczęściej tzw. klasy średniej, którą wyróżniają nie tylko wyższe
zarobki, ale także wykształcenie (w większości wyższe) oraz zainteresowanie udziałem na rzecz obywateli
w skali mikro bądź makro.
• Płeć: przedstawiono na podstawie danych monitoringowych systemu ESOG. Wynika z nich, że 41%
mężczyzn i 59% kobiet wzięło udział w głosowaniu, natomiast wśród projektodawców było 58%
kobiet i 42% mężczyzn.

GŁOSUJĄCY

PROJEKTODAWCY

Mężczyzna; 42%
Kobieta ; 58%

 Wiek: przedstawiono na podstawie danych monitoringowych systemu ESOG. Wśród
projektodawców najmłodszy uczestnik miał 3 lata, a najstarszy – 87 lat; głosujący: najmłodszy
uczestnik – 1 rok, najstarszy – 127. Wśród mieszkańców głosujących aż 50% uczestników procesu
posiadało od 25 do 44 lat, a średnia wieku wyniosła 38 lat, z kolei średnia wieku wśród
projektodawców wyniosła 44.
>65;
11%

; 0<18;
11%

19-24;
8%

45-64;
20%
35-44;
24%

25-34;
26%

 Aktywność społeczna: wyniki badania ankietowego CAWI przedstawiają, iż projektodawcy najczęściej
działają w ramach wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych/grup sąsiedzkich (44% projektodawców);
organizacji pozarządowych/fundacji/stowarzyszeń (40% projektodawcy); instytucji edukacyjnych
(26% projektodawcy); Odsetek badanych mieszkańców działających społecznie jest znacznie
mniejszy i wynosi 16% dla przedstawicieli wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych/grup sąsiedzkich;
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15% dla działaczy organizacji pozarządowych/fundacji/ stowarzyszeń oraz 14% dla osób działających
w instytucjach edukacyjnych.

Legenda: P – projektodawcy uczestniczący w badaniu CAWI; M-mieszkańcy głosujący, uczestniczący w badaniu CAWI.

3. W jakim stopniu zasady budżetu partycypacyjnego są zrozumiałe dla uczestników?
Stopień zrozumienia zasad budżetu partycypacyjnego przez uczestników. Wskaźnik odnosi się do
deklarowanej wiedzy lub posiadania informacji przez mieszkańców m.st. Warszawy na temat możliwości
zgłaszania własnych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego w Warszawie na 2016 rok. Do
obliczenia tego wskaźnika wykorzystano analizę udzielonych odpowiedzi przez ankietowanych
głosujących w BP na 2016 rok na pytanie: Czy słyszał(a) Pan(i), że mieszkańcy mogli zgłaszać własne
projekty w ramach budżetu partycypacyjnego w Warszawie na 2016 rok? 79% uczestników badania
ankietowego CAWI odpowiedziała twierdząco, co można uznać za wysoki stopień zrozumienia zasad w
części dotyczącej głównej idei procesu BP.
4. Jak przebiegała komunikacja wewnętrzna w Urzędzie?
5. Jaki jest poziom wiedzy na temat zasad budżetu partycypacyjnego wśród urzędników zaangażowanych
w proces w dzielnicach?
6. Czy zasoby Urzędów zajmujących się wdrażaniem budżetu partycypacyjnego są wystarczające?
Wskaźnik komunikacji wewnętrznej w urzędzie. Wskaźnik odnosi się do ogólnej oceny współpracy
urzędników weryfikujących z koordynatorem budżetu partycypacyjnego w dzielnicy i wynosi 89%, co
oznacza ponad dobry stopień współpracy/komunikacji. Do obliczenia tego wskaźnika wykorzystano
odpowiedzi na pytanie: Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) współpracę z koordynatorem budżetu
partycypacyjnego w dzielnicy?
Poziom wiedzy na temat zasad budżetu partycypacyjnego wśród urzędników zaangażowanych w proces w
dzielnicach. Wskaźnik dotyczy średnich ocen projektodawców na temat wiedzy merytorycznej (średnia
ocen 3,84) i prawidłowości udzielonych informacji (średnia 3,85) przez urzędników weryfikujących
projekty w dzielnicy. Oba wskaźniki zostały ocenione na poziomie prawie dobrym. Do obliczenia tego
wskaźnika wykorzystano udzielone odpowiedzi w badaniu CAWI wśród projektodawców na pytanie: Jak
ocenia Pan(i) urzędnika, który weryfikował Pana(i) projekt w dzielnicy pod następującymi względami? :
wiedza merytoryczna, prawidłowość udzielonych informacji.
Cecha
Wiedza merytoryczna
Prawidłowość udzielonych informacji

Średnia
3,84
3,85

Zasoby urzędników zajmujących się wdrażaniem budżetu partycypacyjnego. Wskaźnik bierze pod uwagę
odsetek urzędników weryfikujących projekty, których proces weryfikacji odciągał od pozostałych
obowiązków służbowych oraz odsetek urzędników dokonujących weryfikacji, dla których praca nad BP
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była związana z pracą w godzinach nadliczbowych. Do obliczenia tego wskaźnika wykorzystano analizę
udzielonych odpowiedzi na pytania:



W jakim stopniu praca zawiązana z budżetem partycypacyjnym w 2015 r. odciągała(a)
Pana(ią) od pozostałych obowiązków służbowych?
W związku z pracą nad budżetem partycypacyjnym w 2015 r. pracował(a) Pan(i)
w godzinach nadliczbowych?

Wśród ankietowanych 62% stanowili urzędnicy, dla których praca przy weryfikacji projektów kolidowała i
odciągała od pozostałych obowiązków służbowych. Równocześnie aż 86% ankietowanych przyznało, iż w
związku z pracą nad budżetem partycypacyjnym pracowali w godzinach nadliczbowych.
7. Jak preselekcja odbierana jest wśród mieszkańców (projektodawców i innych uczestników)? Jak
wpłynęła na proces budżetu partycypacyjnego w dzielnicach, w których była przeprowadzana?
Proces preselekcji był odbierany raczej jako bariera niż udogodnienie procesu. Taką opinię wyrazili
zarówno projektodawcy jak i większość urzędników uczestniczący w badaniu CAWI i w badaniach
jakościowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, iż zakładane rezultaty wprowadzenia etapu
preselekcji nie zostały osiągnięte.
8. Czy weryfikacja projektów przebiegała w sposób przyjazny dla projektodawców?
Weryfikacja projektów została oceniona jako najtrudniejszy etap procesu. Opinię tę podzielają zarówno
projektodawcy jak i urzędnicy dokonujący weryfikacji uczestniczący w badaniu CAWI. Podczas trwania
tego etapu zidentyfikowano wiele niejasności i niejednoznacznych zapisów w regulaminie. Pomimo
czasami napiętej atmosfery wokół tego etapu udało się go przeprowadzić sprawnie z niewielkim
opóźnieniem czasowym w stosunku do harmonogramu. Większość urzędników dbała o to by nawiązana
współpraca z projektodawcami przebiegała w sposób zadawalający dla obydwu stron.
Postrzeganie procesu weryfikacji przez projektodawców. Wskaźnik odnosi się do średniej oceny
projektodawców dotyczącej poziomu uprzejmości i pomocności urzędników weryfikujących projekty.
Można uznać wynik ogólnie jako dobry. Przy czym przyjazność procesu weryfikacji rozumiana jako
pomocność była niżej oceniona (średnia 3,79) niż jako uprzejmość urzędników (średnia 4,18)
uczestniczących w weryfikacji. Do obliczenia tego wskaźnika wykorzystano analizę udzielonych
odpowiedzi w badaniu CAWI dla projektodawców na pytanie: Jak ocenia Pan(i) urzędnika, który
weryfikował Pana(i) projekt w dzielnicy pod następującymi względami?
Cecha
Pomocność
Uprzejmość

Średnia
3,79
4,18

9. Czy współpraca pomiędzy urzędnikami a projektodawcami była zadowalająca?
Ocena współpracy urzędników weryfikujących z projektodawcami. Wskaźnik bierze pod uwagę ogólną
ocenę współpracy podjętej z projektodawcami w trakcie procesu BP przez urzędników dokonujących
weryfikacji projektów. Do obliczenia tego wskaźnika wykorzystano udzielone odpowiedzi na pytanie w
badaniu ankietowym CAWI dla urzędników weryfikujących: Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i)
współpracę z projektodawcami? 78% respondentów weryfikujących projekty uznało współpracę z
projektodawcami jako dobrą (52%) i bardzo dobrą (23%).
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10. Jaka jest ogólna satysfakcja mieszkańców z jakości procesu budżetu partycypacyjnego na 2016 rok?
Wskaźnik ogólniej satysfakcji mieszkańców, z jakości procesu budżetu partycypacyjnego na 2016 rok
osiągnął wartość 83%. Wskaźnik definiuje jakość BP jako proces jego świadczenia15 – w tym ujęciu, „jakość”
możemy odnieść przede wszystkim do kwestii wyznaczanych przez poziom rozwoju instytucjonalnego, czy
też sprawności podmiotów, które je wykonywały. Do obliczenia tego wskaźnika wykorzystano odsetek
udzielonych odpowiedzi w badaniu CAWI dla mieszkańców głosujących na pytanie: Jak ogólnie rzecz
biorąc ocenia Pan/i tegoroczną edycję budżetu partycypacyjnego w Warszawie? Osiągnięty wyniki – 83%
dotyczy respondentów, którzy uznali w większości, że oceniają tegoroczną edycję BP raczej dobrze (66%)
i bardzo dobrze (17%).

15

Urząd m.st. Warszawy i Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” „Od diagnozy do strategii”, Warszawa
2014, s.26.
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Modernizacja ogródka doświadczalno-obserwacyjnego rozwijającego świadomość
ekologiczną wychowanków Przedszkola nr 116, Dzielnica Wola m.st. Warszawy

7.

WNIOSKI I REKOMENDACJE
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Zasady i organizacja
Lp.
1.

Wniosek
Łączenie ról przez członków dzielnicowych Zespołów ds.
BP negatywnie odbijało się na pracy Zespołów.
Problem dotyczył łączenia ról poszczególnych osób w
Zespołach, na przykład występowania w zespole
urzędnika czy radnego który pracował w Zespole jako
przedstawiciel mieszkańców co skutkowało
nadreprezentacją przedstawicieli urzędników czy
radnych w Zespole.

Rekomendacja

Priorytet

Rekomenduje się wprowadzenie rozwiązań, które będą
zapobiegały nadreprezentacji poszczególnych grup w
dzielnicowych Zespołach ds. BP

Priorytet: Wysoki

2.

Kryterium ogólnodostępności okazało się dla
respondentów nieprecyzyjne i było różnie
interpretowane przez poszczególne jednostki
weryfikujące projekty.

Rekomenduje się lepsze zdefiniowanie ogólnodostępności i
przestrzeganie konieczności spełnienia tego kryterium przez
zgłoszone projekty na etapie weryfikacji oraz sprecyzowanie
w jaki sposób kryterium to będzie weryfikowane.

Priorytet: Wysoki

3.

Zespoły ds. BP w dzielnicach mają dość ogólnie opisany
zakres zadań.

Doprecyzowanie i przekazanie informacji członkom Zespołów
nt. ich kompetencji i możliwości zaangażowania na
poszczególnych etapach procesu.

Priorytet: Średni

Rekomenduje się włączenie przedstawicieli Rad Seniorów i
Młodzieżowych Rad w prace Zespołu

Priorytet: Średni

Dość ogólnie sformułowane zadania powodowały
wątpliwości co do kompetencji i zakresu działań, które
mogły podejmować Zespoły ds. BP.
4.

Przedstawiciele niektórych grup (seniorzy, młodzież) nie
są reprezentowani w Zespole ds. BP.
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5.

Składanie projektów przez członków Zespołów ds. BP
budziło wiele zastrzeżeń.
Członkowie Zespołu opiniowali proces przeprowadzonej
weryfikacji złożonych projektów.
W związku z tym w przypadku gdyby złożyli projekt w
dzielnicy, w której są członkami Zespołu mogło dojść do
sytuacji, że opiniowali weryfikację złożonych przez siebie
projektów.

Rekomenduje się rozstrzygnięcie kwestii możliwości składania
projektów przez członków Zespołów ds. BP przez
poszczególne Zespoły w dzielnicach.

Priorytet: Średni

6.

Rozdział na weryfikację wstępną i szczegółową okazał się Rekomenduje się rezygnację z podziału na weryfikację ogólną Priorytet: Średni
nieefektywny.
i szczegółową projektów, i zastąpienie ich jednym etapem
weryfikacji.
Weryfikacja ogólna i weryfikacja szczegółowa
zgłoszonych projektów nie następowały bezpośrednio po
sobie, przez co projekty zweryfikowane ogólnie nie mogły
być procedowane dalej, ale czekały na zakończenie
weryfikacji pozostałych projektów.

7.

Etap preselekcji nie spełnił swojej funkcji.
Zdarzało się, że o wyborze 50 projektów, które miały
trafić do etapu weryfikacji nie decydowały kwestie
merytoryczne projektu czy przekonanie, że projekt jest
ważny i potrzebny, ale to czy autorzy projektów głosowali
nawzajem na swoje projekty po uprzednim umówieniu
się na to. Potrafili porozumieć się ze sobą.

Rekomenduje się rezygnację z etapu preselekcji lub połączenie Priorytet: Średni
tego etapu z etapem dyskusji o zgłoszonych projektach.
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Spotkania w ramach BP
Lp.
8.

Wniosek
Spotkania dyskusyjne o zgłoszonych projektach nie
cieszyły się zbytnią popularnością.
Mieszkańcy niezbyt chętnie uczestniczyli w
spotkaniach dyskusyjnych. Również projektodawcy
niezbyt chętnie korzystali z możliwości
zaprezentowania swoich projektów mieszkańcom.

9.

Informacje ze spotkań nt. priorytetów rozwojowych
dzielnic nie miały przełożenia na rodzaj składanych
projektów.

Rekomendacja

Priorytet

Rekomenduje się wcześniejsze wypromowanie spotkań i Priorytet: Wysoki
poinformowanie mieszkańców i autorów projektów na temat
korzyści z uczestnictwa w tych spotkaniach oraz wprowadzenie
obowiązkowego uczestnictwa w nich autorów.

Rekomenduje się przygotowanie informacji dla potencjalnych Priorytet: Wysoki
autorów projektów nt. zadań planowanych do realizacji przez
dzielnice oraz uwzględniających specyfikę dzielnicy np. informacje
o obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego. Niezwykle ważne jest również upowszechnienie
zebranych informacji przede wszystkim poprzez stronę
internetową BP oraz strony urzędów.
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Informacja i promocja
Lp.
10.

Wniosek

Rekomendacja

Priorytet

Informacje przekazywane w trakcie kampanii Rekomenduje się przygotowanie kampanii informacyjnej Priorytet: Wysoki
informacyjno-promocyjnej nie dla wszystkich były zbudowanej na bardziej zrozumiałych komunikatach. Powinien
zrozumiałe.
pojawić się również nacisk na obywatelski charakter procesu.
Komunikaty pojawiające się w materiałach
promocyjnych nie dla wszystkich były jasno
sformułowane i zawierały niewystarczającą liczbę
informacji.

11.

Zbyt mało czasu na promocję projektów w dzielnicy Rekomenduje się rozważnie możliwości wydłużenia etapu Priorytet: Niski
przed głosowaniem
promocji
projektów
oraz
promocję
uczestnictwa
w głosowaniu zwracając uwagę na możliwość zapoznania się z
Za mało czasu na organizację spotkań promocyjnych i
projektami przed oddaniem głosu.
promocję udziału w głosowaniu

ESOG
Lp.
12.

Wniosek

Rekomendacja

Elektroniczny system wspierający przebieg budżetu Rekomenduje się wprowadzenie dodatkowych funkcjonalności
partycypacyjnego można uzupełnić o nowe funkcje w systemie, które zwiększą komfort użytkowników systemu.
poprawiające doświadczenia użytkowników.
Przykłady: usprawnienie wyszukiwania projektów, dodanie
systemu powiadomień, zwiększenie intuicyjności systemu.
Szczegółowego
propozycje
ulepszenia
funkcjonalności
elektronicznego systemu przedstawione zostały na stronie nr 5051.

Priorytet
Priorytet: Średni
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Zgłaszanie projektów i weryfikacja
Lp.

Wniosek

Rekomendacja

13.

Nie wszyscy projektodawcy otrzymywali informację o
wyniku weryfikacji zgłoszonych przez nich projektów.

14.

Etap weryfikacji projektów był bardzo czasochłonny Rekomenduje się wydłużenie
przez co nie wszystkie projekty udało się zweryfikować weryfikację projektów.
w regulaminowym terminie.

Priorytet

Rekomenduje się przygotowanie rozwiązań, które pozwolą Priorytet: Wysoki
lepiej egzekwować stosowanie zapisów Regulaminu przez
jednostki weryfikujące projekty
czasu

potrzebnego

na Priorytet: Wysoki

Konieczne było wydłużenie czasu trwania tego etapu,
aby ukończyć weryfikację wszystkich zgłoszonych
projektów.
15.

Projektodawcy mają trudności z przygotowaniem
projektów.
Autorzy projektów nie znają m.in. zadań realizowanych
przez miasto i mają trudności np. z opracowaniem
kosztorysu

Rekomenduje się przygotowanie rozwiązań, dzięki którym
potencjalni autorzy projektów będą mieli zapewniony dostęp
do informacji umożliwiających przygotowanie lepszych
projektów np. przygotowanie niezbędnych informacji lub
zapewnienie kontaktu z merytorycznymi jednostkami

Priorytet: Średni

str. 89

Głosowanie
Lp.

Wniosek

Rekomendacja

Priorytet

16.

Wiele spośród nieważnych głosów oddanych przez Rekomenduje się większe podkreślenie informacji, że aby Priorytet: Wysoki
Internet spowodowanych było brakiem potwierdzenia zagłosować elektronicznie trzeba podać prawidłowy adres
oddanego głosu.
email i potwierdzić chęć oddania głosu poprzez kliknięcie w link
aktywacyjny.
Spośród nieważnych głosów oddanych elektronicznie aż
64% było wynikiem niepotwierdzenia oddania swojego
głosu poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, który
przychodził na wskazany adres poczty elektronicznej.

17.

Możliwość nadużyć na etapie głosowania, które mogły
wystąpić ze względu na brak konieczności głosowania
osobistego – jedna osoba mogła zebrać wiele
wypełnionych papierowych karty do głosowania (np. od
sąsiadów) i przynieść je do urzędu.

Rekomenduje się wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających Priorytet: Wysoki
etap głosowania przed możliwymi nadużyciami
przy
oddawaniu głosów w formie papierowej, a także promocję
wśród mieszkańców świadomego głosowania.

18.

Brak możliwości wielokrotnego użycia jednego adresu
mailowego w głosowaniu internetowym.

Rekomenduje się wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego
zagłosowanie przez internet osobom nie posiadającym
adresów mailowych

Okazuje się to problematyczne w sytuacji w której z
jednego adresu mailowego chciałoby zagłosować klika
osób. Dzieci lub osoby starsze, które rzadko kiedy
posiadają adresy mailowe.

Priorytet: Średni
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8. ANEKSY

Aneks 1. Zestawienie uwag pojawiających się na grupie dyskusyjnej Facebook
AKCJA INFORMACYJNO – PROMOCYJNA
PROBLEMY
 zbyt mała promocja na początkowym etapie,
 uwagi do napiętego harmonogramu (zbyt
mało czasu przewidzianego na realizację
niektórych etapów),

INFORMACJE BIEŻĄCE
 informowanie na temat nowej edycji BP,
 duże zaangażowanie projektodawców i
Zespołów dzielnicowych w promocję
(rozwieszanie plakatów, kolportaż ulotek),
 informowanie o postępach w realizacji
zeszłorocznych projektów,
 promowanie projektów zgłaszanych na 2016
rok przez projektodawców,
 promowanie idei BP: filmiki, zdjęcia, plakaty
promocyjne (zdjęcia z komunikacji miejskiej,
metra),
POWOŁYWANIE DZIELNICOWYCH ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
PROBLEMY
INFORMACJE BIEŻĄCE
• wstrzymanie prac zespołu z powodu
• informowanie o terminach spotkań,
wyborów,
• dyskusje na temat słuszności podziału
• wątpliwości dotyczące członkostwa
dzielnic na obszary,
projektodawców w Zespołach Dzielnicowych
• sprawozdania ze spotkań,
ds. BP (sugestia rozstrzygnięcia na szczeblu
• deklaracje niewylosowanych mieszkańców w
ogólnodzielnicowym),
sprawie zaangażowania w działania
dzielnicy,
• wymiana doświadczeń pomiędzy zespołami
(np. tworzenie regulaminu),
DYSKUSJA MIESZKAŃCÓW O PRIORYTETACH DZIELNICY
PROBLEMY
INFORMACJE BIEŻĄCE
 zbyt niska frekwencja w niektórych
 informowanie o terminach spotkań,
dzielnicach jako skutek małej promocji,
 rozmowy o potrzebach dzielnic, prezentacja
planów rozwoju dzielnic/ planów
inwestycyjnych,
 informowanie o zasadach BP,
 sprawozdania ze spotkań,
ZGŁASZANIE PROJEKTÓW
PROBLEMY
INFORMACJE BIEŻĄCE
• problemy z techniczną obsługą
• konsultacje (informacja o terminach
elektronicznego systemu do przesyłania
konsultacji, sprawozdania i fotorelacje z
projektów (wsparcie techniczne
przebiegu konsultacji),
urzędników),
• omawianie propozycji projektowych,
• trudności z kosztorysowaniem przez
• organizowanie na poziomie dzielnic i miasta
projektodawców,
maratonów pisania projektów,
• informowanie nt. bieżącej statystyki
zgłaszanych projektów,
WERYFIKACJA
PROBLEMY
INFORMACJE BIEŻĄCE
• trudności z definicją kryterium
• informowanie nt. bieżącej statystyki
"ogólnodostępności" projektów,
zgłaszanych i zweryfikowanych projektów,
• zgłaszanie braków uzasadnień negatywnych
weryfikacji
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PRESELEKCJA
PROBLEMY
• niezrozumienie zasady ważenia głosów,
• wątpliwości co do zasadności etapu
preselekcji,

WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
PROBLEMY
• uwagi do zbyt krótkiego etapu weryfikacji,
• zgłaszanie braków uzasadnień negatywnych
weryfikacji,
• zgłaszanie braku informowania przez
oceniających o poprawkach w projektach
(przyczyna: brak czasu),
• odwołania negatywnie zweryfikowanych
projektów,
• uzgodnienia pomiędzy projektodawcami w
zakresie odwołania do na temat Prezydent
Warszawy
• zgłaszanie braków informacji o pozytywnych
weryfikacjach projektu,
• nierealne kosztorysy projektów,
• wątpliwości dotyczące zgłaszania projektów
przez szkoły,
• ponowne trudności z interpretacją
kryterium "ogólnodostępności" projektów,
• zmiany własności gruntu w czasie procesu,
GŁOSOWANIE
PROBLEMY
• trudności ze zrozumieniem zasad
głosowania (na ile projektów można
głosować),
• problem z linkami aktywacyjnymi w ESOG,
• wątpliwości dot. adresów mailowych dzieci
(brak maili),
• doniesienia o nadużyciach związanych z
głosowaniem przez papierowe karty.

INFORMACJE BIEŻĄCE
• omawianie procedury preselekcji,
• informowanie o terminie rozpoczęcia i
zakończenia etapu,
• informowanie o terminach spotkań
preselekcyjnych,
• sprawozdania ze spotkań,
• porozumienia pomiędzy projektodawcami/
zmiany w projektach w celu uniknięcia
procesu preselekcji
INFORMACJE BIEŻĄCE
-

INFORMACJE BIEŻĄCE
• informacje o terminach rozstrzygnięć
• bieżące informacje na temat statystyki
głosowania.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z portalu Facebook
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Aneks 2. Zestawienie uwag uczestników spotkań nt. Priorytetów dzielnic
POZYTYWNE
Dobra organizacja spotkania; bardzo dobre i sprawne prowadzenie (krótko)
Krótkie prezentacje ze zwięzłym komentarzem. Informacje były przekazywane
precyzyjnie, rzeczowo i bardzo dokładnie; z wykorzystaniem nowoczesnych
środków prezentacji(slajdy)
Otwartość i pełne zaangażowanie moderatorów; z poszanowaniem uczestników,
szczególne zrozumienie i wsparcie dla osób starszych;
Organizatorzy spotkania z odpowiadali na pytania i rozwiewali wątpliwości
mieszkańców; Udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania zebranych.
Przygotowanie merytoryczne, chęć pomocy i wyjaśnienie wątpliwości
Przedstawiono wszystkie istotne interesy, procedury i sposób wyboru projektu
Prosty i profesjonalny język wypowiedzi; wysoka kultura przekazu; kompetentne i
jasne wypowiedzi naczelników zarządu i rady dzielnicy; Rzeczowo i jasno
przekazane informacje - władze dzielnicy oraz pracownicy urzędu byli
merytorycznie przygotowani;

Szczególnie pomocne było orientacyjne określenie kosztów na różne inicjatywy.
Dyskusja poszerzająca wiedzę na temat działań dzielnicy, inwestycji i planów UD
Przedstawienie priorytetów i inwestycji, (których realizacja już jest zaplanowana)
przez władze Zostały przedstawione plany inwestycyjne dzięki temu mieszkańcy
zdobyli informacje na temat planów w dzielnicy na najbliższy rok;
Mieszkańcy uzyskali pomoc przy ustalaniu i wskazaniu priorytetów i projektów,
które chcieliby zrealizować w dzielnicy;
Informacje na temat działań dzielnicy w zakresie budżetu partycypacyjnego;
Merytoryczny i zrozumiały sposób prezentacji wszystkich zasad procesu budżetu
partycypacyjnego.
Wskazanie związku zgłoszonych na spotkaniu projektów partycypacyjnych z
planami wydziału infrastruktury ud
Jasna agenda, usilne staranie realizacji planu,

NEGATYWNE
Bardzo długi czas trwania spotkania;
Brak konkretów dotyczących priorytetów planów inwestycyjnych i rewitalizacji oraz
kwot lub procentowego określenia budżetu dla konkretnych priorytetów; tylko jeden
slajd o strategii; brak slajdu o planowanych inwestycjach poza B.P
Brak wyszczególnienia wszystkich opcji budżetu partycypacyjnego - nie zostały
odczytane.
Braki w merytorycznym przygotowaniu członków zespołu; Władze dzielnicy nie znają
regulaminu; Wypowiedzi przedstawicieli Urzędu niezgodne z zasadami BP;
Zbyt obszerny wykład o budżecie dzielnicy; Nie potrzebne informacje o sposobie
działania budżetu dzielnicy;
Brak informacji:
 O systemie głosowania;
 Na temat planowanych wydatków/ inwestycji w dzielnicy,
 Stanowczo za mało informacji o procedurze;
 Brak dotychczasowych problemów mieszkańców, nie były pełne;
 Za mało informacji na temat potrzeb i priorytetów rozwojowych;
 Poczucie niedosytu dostatecznej wiedzy dla powodzenia pomysłu na wniosek;
Nie odbyła się dyskusja (było to raczej zebranie głosów);
Słowa kierowane do pracowników instytucji a nie do zwykłych obywateli;
Niska frekwencja; Brak obecności zarządu dzielnicy Bemowo; Brak obecności
przedstawiciela ds. kultury.
Za mało czasu, Krótki czas;
Nie przedstawiono projektów na najbliższe 4 lata, a więc nie wiadomo jak projekty z BP
wpisują się w strategię rozwoju dzielnicy - której po prostu nie ma.
Zbyt szczegółowe informacje;
Problem z moderacją
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Szczególnie pomocne były stoliki tematyczne.
Sprawnie poprowadzona dyskusja - przekazywanie mikrofonów, numerki dla
dyskutantów. Był wprowadzony ład w dyskusji dzięki mediatorom.
Była informacja na stronie urzędu.
Może nieco za długo trwało, ale było ciekawe. Mam nadzieję, że będzie
pożyteczne i dobrze wykorzystane.

Przygotowano dodatkowe materiały edukacyjne
Władze dzielnicy oraz pracownicy urzędu wykazywali chęć do współpracy i
pomocy przy realizacji projektów.
Dyskusja przeprowadzona w sposób właściwy. Możliwość wypowiedzi i zadawania
pytań przez wszystkich uczestników. Możliwość wypowiedz i debata publiczna;
Zostały przedstawione problemy przez mieszkańców,
„Nie było pyskówek”

Uwago dotycząca niewystarczającej puli środków na zaspokojenie wysokich wymagań;
Potrzeby są bardzo duże, lecz mało pieniędzy;
Mała dostępność informacji o spotkaniu; Niewystarczająca informacja o terminie
spotkania;
Brak wyraźnego porządku spotkania/ agendy;
Mało zwięźle i niekonkretnie potrzeba dokładniejszych informacji; Bardzo ogólne
informacje, mało konkretów; Mało szczegółów (nie wyczerpująco), brakowało
konkretów w ważnych sprawach takie jak renowacja budynków w rejonie
(najważniejsze powiedziano, szczegóły należy doczytać)
Dużo przekazanych informacji i dyskusji niezwiązanych z tematem spotkania;
Nie sądzę żeby przełożyło się to spotkanie na aktywizację społeczną;
Spotkanie było listą skarg i zażaleń mieszkańców;

Problemy organizacyjne:
 Brak limitu czasu wypowiedzi
 Brak oznakowania miejsca spotkania
 Opóźnienie

Zbyt szybkie przewijanie slajdów
 Drobne kłopoty techniczne
 Zbyt wczesna godzina spotkania
 Mało krzeseł
 Forma nie przekonała mieszkańców;

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet i raportów ze spotkań o priorytetach
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Aneks 3. Zestawienie uwag dotyczących organizacji i oczekiwań względem spotkań dyskusyjnych w poszczególnych dzielnicach
POZYTYWNE
Dobra organizacja

41

Dobra moderacja/ moderatorzy

40

Dyscyplina czasowa

30

Krótko/szybko/sprawnie

23

Pozytywna atmosfera

18

Dobre przygotowanie do
prezentacji
Nowe kontakty/ Ludzie

17

Kreatywna i merytoryczna
dyskusja/ Dyskusja w
temacie/unikanie tematów
pobocznych/ opinie i uwagi
Wyczerpujące inf. O projektach

NEGATYWNE

Śr, Wol, Ppłd, Ursu, Bln, Och, Mok, Ppn,
Żol, Wes, Błk, Bem, Waw,
Ursy, Och, Mok, Śr, Waw, Ppn, Żol,
Wes, Wol, Ppłd, Rem,

Niska frekwencja mieszkańców/ małe
ich zainteresowanie
Brak wszystkich projektodawców

49

Ursy, Wil, Och, Mok, Śr, Waw, Ppn,
Żol, Wes, Wol, Ppłd, Błk, Bem,
Wil, Mok, Śr, Waw, Ppn, Żol, Wes, Wol,
Ppłd, Błk, Rem, Bem,
Waw, Błk, Bln, Ursy, Wil, Śr, Ppn, Wes,
Żol, Wol, Ppłd,
Ppn, Wol, Ursu, Błk, Bln, Rem, Bem,
Ursy,
Och, Śr, Waw, Wol Ursy, Błk,

Za mało czasu na prezentację

24

Brak dyskusji/pytań po prezentacji / za
mało czasu na dyskusję
Problemy techniczne

24

Problemy organizacyjne(mała sala,
mało miejsca)
Zbyt mała promocja spotkania

14

18

Ursy, Wil, Mok, Żol, Błk, Rem, Śr, Waw,
Wes, Wol,

Problem z moderacją dyskusji

12

Ursu, Błk, Ursy, Wil, Tgr, Ppn, Wol,
Ppłd, Bem,
Wil, Bem, Wol, Ppłd,Śr, Żol, Ppn, Ursu,

8

Wol, Ppłd, Bln , Rem, Bem,

7

Żol, Tgr, Bln, Ppłd, Wes Rem, Bem,

Krótka forma prezentacji
Odpowiedzi na pytania

8
7

Ursy, Och, Śr, Ppn, Wes, Żol, Rem,
Wil, Och, Wes, Wol, Ppłd

4
3

Ursy, Mok, Bem,
Waw, Ppn Mok,

Prawie wszyscy projektodawcy

6

Mok, Och, Śr, Wes, Ppłd, Rem,

3

Ppłd Bem,

Informacje ( problemy dzielnicy,
BP na 2016)
Przedstawiono (prawie) wszystkie
projekty
Więcej czasu/ bez popędzania

8

Ursy, Śr, Żol, Ppłd, Błk, Bln

Brak szczegółowych informacji o
projektach
Mało czasu
Brak przedstawicieli Zarządy Gminy/
urzędników/Burmistrza
Projekty osób nieobecnych były
czytane w zły sposób / niepotrzebne
ich czytanie
Opóźnienie

3

Śr, Błk,

3

Ursy, Rem, Tgr,

Przerwano prezentację projektu

3

Ursy, Wil, Wes,

3

Wes, Wol, Ppłd

Długi czas spotkania

3

Mok

12

30

22

13

Ursy, Ppn, Wol, Ppłd, Ursu, Błk, Tgr,
Waw, Bln, Rem, Bem, Śr,
Ursy, Wil, Mok, Waw, Ppn, Żol, Wes,
Wol, Ppłd, Ursu, By, Tgr, Bem, Błk, Tgr,
Ppłd,
Mok, Wes, Ppłd, Rem, Bem, Śr, Ppn,
Żol, Wol, Błk,
Mok, By, Błk, Ppn, Żol, Ppłd, Ursy,
Ursu, Wes, Wol, Rem, Bem,
Ursy, Bln, Żol, Och, Śr, Tgr, Ppn, Wes,
Ppłd, Bem, Waw, Wol,
Ppn, Wol, Błk, Wes, Bem, Śr,
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Podjęcie decyzji o głosowaniu

3

Żol, Ursu, Błk,

Brak pośpiechu w prezentowaniu

2

Błk, Bln,

Poczęstunek

2

Mok,

Projekty przedstawione
wyczerpująco
Obecność P. Burmistrz

2

Waw,

2

Błk, Ursu,

Mała liczba prezentacji

1

Śr

Za długie prezentacje
Projekty nieobecnych odczytano

1
1

Błk
Ppn

Nie przestrzegano ograniczeń
czasowych prezentacji/całego
spotkania
Zbyt długie dyskusje w
nieodpowiednim czasie
Brak odpowiedniego przygotowania do
prezentacji
Niedostosowanie warunków dla osób
niepełnosprawnych
Mało czasu od spotkania na
modyfikację projektu
Problem BHP projektów/ za drogie
projekty
Brak poczęstunku
Brak agendy spotkania

3

Wol, Ppłd,

2

Wes, Mok,

2

Ursy, Och,

1

Wol

1

Wol

1

Ppłd

1
1

Ppn
Ppn

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ankiet i raportów ze spotkań dyskusyjnych o projektach
LEGENDA DO TABELI

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Płd.

Bem
Błk
Bln
Mok
Och
Ppłd

Praga Pn.
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów

Ppn
Rem
Śr
Tgr
Ursu
Ursy

Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz

Waw
Wes
Wil
Wol
Żol
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Aneks 4. Zestawienie informacji nt. uczestników spotkań nt. priorytetów
Dzielnica

Liczba osób

Liczba L. os. w podziale na płeć Osoby aktywne
mieszkańców
Kobiety
Mężczyźni

Ursynów

85

66

48

37

Wilanów

36

28

23

13

Ochota
Mokotów

50
20

35
17

18
-

17
-

-

Włochy

40

30

15

25

10

Śródmieście
Targówek

96
90

90
85

45
52

45
32

20
21

Wawer

39

30

20

19

11

107

91

57

50

29

Żoliborz
Wesoła

25

70
4

14

11

-

Wola

47

40

19

28

-

Praga Północ

21

Wiek uczestników
0 Dzieci (0-14)
3 Młodzież (15- 24)
77 Osoby dorosłe (25-65)
5 Osoby starsze (65>)
0 Dzieci (0-14)
0 Młodzież (15- 24)
36 Osoby dorosłe (25-65)
0 Osoby starsze (65>)
25-50+
Ok. 10% - pon. 25 r.ż.,
40% - 25-50 lat,
50% pow. 50 r.ż.,
0 Dzieci (0-14)
0 Młodzież (15- 24)
35 Osoby dorosłe (25-65)
4 Osoby starsze (65>)
18-75
ok 25% - 18-29 lat
ok 25% - 30-60 lat
ok 50% - pow. 60 r.ż.
0 Dzieci (0-14)
4 Młodzież (15- 24)
10 Osoby dorosłe (25-65)
25 Osoby starsze (65>)
3 Dzieci (0-14)
4 Młodzież (15- 24)
83 Osoby dorosłe (25-65)
17 Osoby starsze (65>)
30-60
50% - do 35 r.ż;
40% - 36-50 lat
10% - pow. 50 r.ż

Liczba urzędników
19

8

15
3

10

6
5

9

16

21 Zespół ds. PB w
dzielnicy
7
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Praga Południe
Białołęka

25

60
18

9

9

Bielany
Rembertów
Bemowo
Ursus

69
19
52
35

47
16
45
29

34
6
16

28
10
19

9

835

801

376

343

121

SUMA

-

60% - 18 - 50 lat,
40% pow. 50 r.ż
50+
50+
Śr. 45
0 Dzieci (0-14)
4 Młodzież (15- 24)
28 Osoby dorosłe (25-65)
3 Osoby starsze (65>)
-

7
7
3
5
6

147

Aneks 5. Zestawienie informacji nt. uczestników spotkań dyskusyjnych
Dzielnica
Ursynów
Wilanów
Ochota
Mokotów
Włochy
Śródmieście
Targówek
Wawer
Praga Północ

Liczba
projektów

Liczba
osób

L. os. w podziale na płeć
Kobiety
Mężczyźni

Osoby
aktywne

Wiek uczestników

71
14
61
216
89
59
140
58

135
25
69
257
175
98
155
80

54
16
34
150
84
74
24

65
9
30
105
89
77
56

70
4
48
67
29
87
36

Żoliborz

63

141

76

65

26

Wesoła

36

77

49

28

26

13-60
2-65
16-70
2-75
2-70
6-75
3 Dzieci (0-14)
4 Młodzież (15- 24)
69 Osoby dorosłe (25-65)
8 Osoby starsze (65>)
2 Dzieci (0-14)
7 Młodzież (15- 24)
111 Osoby dorosłe (25-65)
21 Osoby starsze (65>)
2 Dzieci (0-14)
3 Młodzież (15- 24)
64 Osoby dorosłe (25-65)

Liczba
urzędników

Liczba spotkań

8

5
1
3
6
5
4
9
2

6

4

18

3

-
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Wola

81

179

105

74

44

Praga
Południe

82

124

27

62

62

30
77
15
1 092

94
156
58
47
60
1 930

15
19
14
741

15
12
6
969

499

Białołęka
Bielany
Rembertów
Bemowo
Ursus
SUMA

8 Osoby starsze (65>)
1 Dzieci (0-14)
2 Młodzież (15- 24)
159 Osoby dorosłe (25-65)
19 Osoby starsze (65>)
2 Dzieci (0-14)
0 Młodzież (15- 24)
115 Osoby dorosłe (25-65)
7 Osoby starsze (65>)
-

13

3

9

4

5
1
60

3
4
3
2
2
63

Aneks 6. Zestawienie informacji nt. uczestników spotkań preselekcyjnych
Dzielnica
Ursynów
Ochota
Mokotów
Śródmieście
Targówek
Praga Północ

Wola

Białołęka
Bielany

Liczba projektów

Liczba osób

L.os. w podziale na płeć
Kobiety
Mężczyźni

Osoby aktywne

Wiek uczestników

49
54
75
143
59
64

45
72
73
188
25
89

20
36
45
94
36

22
24
27
91
53

18
25
12
5
10

56

47

54

31

19

-

80
40

-

-

-

16 -70
16-65
0-57 (śr. 35)
2 – 70 (śr. 35-45 lat)
3 Dzieci (0-14)
2 Młodzież (15-24)
80 Osoby dorosłe (25-65)
4 Osoby starsze (65>)
2 Dzieci (0-14)
9 Młodzież (15- 24)
64 Osoby dorosłe (25-65)
1 Osoby starsze (65>)
30-50
-

Liczba
spotkań
2
2
3
4
2
3

3

2
1
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Rembertów
SUMA

500

23
682

14
299

248

89

-

1
23

Aneks 7. Zestawienie opinii mieszkańców na temat ESOG jako podsumowanie warsztatu (MINI FGI)
ETAP
Zakładanie
konta

POZYTYWNIE
OCENIONE
Pozytywnie
odebrany
pomysł
awatarów
Zakładanie konta
łatwe i krótkie
Brak
konieczności
wpisywania
wielu danych
Analogicznie jak
na innych
serwisach

Składanie
projektu

Czytelne

SPRAWIAJĄCE KŁOPOT

PROPONOWANE ZMIANY

Przy wyborze awataru nieaktywna funkcja klikania w
cały awatar (trzeba było klikać w kółeczko)

Bardziej różnorodne awatary

Brak informacji o tym, że nazwa użytkownika i hasło
muszą mieć 8 znaków (dopiero po wpisaniu błędnie
pojawia się taka informacja/ ostrzeżenie)
Nieczytelne wyrazy weryfikacyjne, nie widać, że są
duże i małe

Informacja pod nazwą użytkownika o wymaganej długości znaków przy
tworzeniu nazwy użytkownika i hasła

Dla osoby sporadycznie korzystającej z pracy na
komputerze, utworzenie konta było trudnym
zadaniem

Propozycja wprowadzenia instrukcji dla osób sporadycznie
korzystających z komputera lub FAQ z zrzutami ekranu (dla procesu
głosowania, zakładania konta)

Ogólna trudność w nawigacji na stronie, wiele
informacji, trudność w odnalezieniu poszukiwanych
danych
Trudność w odszukaniu zasad składania projektów i
listy wymaganych dokumentów, na stronie znajduje
się wiele zakładek i respondenci nie mięli pewności, w
którą kliknąć, aby znaleźć odpowiednie informacje
Trudność w znalezieniu zakładki zgłoś projekt

Bardziej czytelna czcionka. Większe akapity pomiędzy kategoriami.
Istotne informacje

Brak informacji dla osób zgłaszających projekty w
wersji papierowej. Brak odnośników dokumentów z
możliwością wydruku.

Zastosowanie bardziej czytelnej formy CAPCHA

Bardziej czytelny interfejs.

Zakładka zgłoś projekt powinna być na górze strony. Propozycja
powiększenia czcionki dla tej zakładki.
Również zakładka mój projekt powinna być bardziej widoczna.
Propozycja rozdziału informacji na zasady składania projektów online i
papierowo.
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Składanie
projektu

Optymalna
długość
formularza
Wszystkie pola
zrozumiałe

Forum
Wyszukiwanie
projektów

Intuicyjne, łatwe
w nawigacji
Przejrzystość

Brak informacji czy po złożeniu projektu jest
możliwość edytowania, poprawy.
Brak informacji na temat postępowania w przypadku
projektów na terenach prywatnych. Nie ma
informacji na temat wymaganych załączników w
przypadku składania projektu na tych terenach.
W formularzu projektu brak jest informacji o tym,
które pola trzeba wypełnić obowiązkowo, aby złożyć
projekt
Błędy wyświetlane na czerwono nie powinny czyścić
prawidłowo wypełnionych pól formularza, po
wprowadzeniu jednej pomyłki jest konieczność
wypełniania całego formularza na nowo. Również i
załącznik trzeba załadować na nowo.

Załączenie takiej informacji w formularzu.

Brak informacji przy kwalifikacji, że należy tylko trzy
opcje zaznaczyć, brak informacji, iż można zaznaczyć
tylko trzy grupy odbiorców

Sugestia wprowadzenia informacji w poleceniu o możliwości
zaznaczenia tylko trzech opcji.

Problem z wyszukaniem gdzie zapisała się kopia
robocza. Po kliknięciu na nazwę pojawia się jedynie
podgląd projektu – brak opcji edycji projektu.

Dodanie opcji edycji projektu.
Widoczna lokalizacja kopii roboczej.

Nowo dodane projekty znajdują na samym dole listy.

Sugestia, aby nowo wprowadzone projekty znajdowały się na początku
listy.

Trudność w rozróżnieniu forum od komentarza pod
projektem.
Trudność w wyszukiwaniu projektów, brak informacji
o tym, w jakiej kolejności są one sortowane.

Sugestia wprowadzenia odróżniającej się szaty graficznej na stronie
forum.
Możliwość wyszukania projektu po nazwie, alternatywnie sortowanie
po dacie zgłoszenia, albo alfabetycznie. Pojawiła się również i
propozycja wprowadzenia wyszukiwania po słowach kluczowych.
Dla projektodawców: powiadomienia o wpisaniu komentarzy pod
zgłoszonym projektem, dostarczenie wiadomości. Taka informacja
mogłaby być wysyłana na maila lub powiadomienia jak na Facebooku:
ikonka koperta (wiadomość) i ikonka wykrzyknik (powiadomienie).
Powiadomienia również dla zwykłych mieszkańców wypowiadających

-

Informacja o możliwości pobrania załączników wraz z ich listą powinna
znajdować się na dole dokumentu. Wyszukiwanie odnośników w
tekście jest kłopotliwe.
Gwiazdki przy polach obligatoryjnych.

Sugestia, aby prawidłowo wprowadzone dane pozostały, odświeżone i
usuwane jedynie błędne dane. Uwaga: załącznik również powinien
pozostać.

str. 101

Głosowanie

Czytelne
informacje

Podczas wyszukiwania projektu, lista kategorii nie
zostaje schowana, konieczność odkliknięcia na
pustym polu.
Brak informacji o tym, iż należy kliknąć opcję wyślij
głos niebieski przycisk. Respondenci wskazują, iż ich
wielu znajomych nie wiedziało o tym i zakończyło
głosowanie po kliknięciu głosuj.
Brak możliwości zagłosowania na projekt w trakcie
przeglądania projektu bądź dodania do koszyka
pamięci wybranego projektu. W celu zagłosowania na
projekt trzeba wrócić do pola głosuj.
Opcje zagłosuj w dwóch miejscach po kliknięciu
odnośnik do różnych stron: jedna na temat zasad,
druga z formularzem głosowania (podobny problem
w przypadku opcji „zgłoś projekt”) – opcja ta
wprowadza dezorientację.
Brak informacji, iż do głosowania jest niezbędne
wprowadzenie prawdziwego adresu mailowego, oraz
brak informacji, iż na adres mailowy będzie wysłany
link aktywacyjny,

się na forum o kolejnych watkach, wypowiedziach na temat
skomentowanych projektów.
Sugestia automatycznie chowającej się listy kategorii.

Jasna i wyraźna informacja o tym jak wygląda procedura głosowania i
kiedy głos jest ostatecznie złożony. Podkreślenie obowiązku kliknięcia
opcji wyślij głos, umieszczenie przycisku „wyślij głos” w bardziej
widocznym miejscu.
Warto wprowadzić opcję głosuj bądź wrzuć do koszyka bezpośrednio
pod opisem projektu, obecnie trzeba wrócić do strony z listą projektów
aby zagłosować.
Łatwiejsza nawigacja, osobny odnośnik do głosowania, osobny do
zasad – bardziej precyzyjne nazewnictwo zakładek.

Informacja przy wpisywaniu maila o tym, iż będzie on potrzebny do
potwierdzenia głosu.

Aneks 8. Zestawienie uwag mieszkańców nadsyłanych mailowo dot. Poszczególnych etapów procesu
ETAP
Wypracowanie
zasad przebiegu
procesu /
opracowanie
regulaminu

PROPONOWANE ZMIANY
1. Zwiększenie uprawnień CKS do kontroli dzielnic/koordynatorów lub zatrudnienie zewnętrznej firmy specjalizującej się w zarządzaniu
projektami.
2. Zwiększenie uprawnień CKS do kontroli dzielnic/koordynatorów lub zatrudnienie zewnętrznej firmy specjalizującej się w zarządzaniu
projektami.
3. Dbanie o obniżanie kosztów utrzymania miasta
1. Promowanie projektów generujących przychody.
2. Likwidacja zrealizowanych projektów - mało potrzebnych a kosztownych w utrzymaniu.
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Wypracowanie
zasad
przebiegu
procesu /
opracowanie
regulaminu

Akcja informacyjnoedukacyjna

Jeżeli mieszkaniec chce zgłosić swój projekt przynoszący roczne wydatki czy straty, to niech zaproponuje jednocześnie, na czym jego zdaniem
można oszczędzić.
Jeżeli mieszkaniec chce zagłosować na nowy projekt generujący koszty utrzymania, to niechaj do pary otrzyma z Urzędu listę wdrożonych
kosztownych projektów, z których wybierze pozycję do likwidacji, albo niech zaproponuje inne oszczędności.
4. Doprecyzowanie kwestii ogólnodostępności. Opinie dotyczące możliwości składania projektów przez „szkoły” są podzielone.
5. Opracowanie procedury odwoławczej (nie tylko odwołania od wyniku weryfikacji).
6. Obowiązkowe konsultacje sposobu podziału dzielnicy i środków – tylko, jeżeli członkowie Zespołu mają odmiennie zdanie.
7. Niektóre kompetencje Zespołu powinny być zapisane odgórnie w Regulaminu - wprowadzenie limitu kosztów poszczególnych projektów,
wprowadzenie zakazu składania projektów przez członków zespołu i przedstawicieli władz miasta.
8. Podział na obszary i możliwość realizacji projektów na terenach nienależących do Miasta powinny być w gestii miasta, a nie zarządów
dzielnic.
9. Zespołem nie powinni kierować radni / przedstawiciele urzędu.
10. Wprowadzenie obowiązkowego podziału na obszary – za dużo projektów = preselekcja; zwykle zgłaszane są projekty lokalne; projekty z
różnych, oddalonych od siebie, części dzielnicy konkurują ze sobą.
11. Opisanie w regulaminie realizacji projektów - dokładne określenie praw autorów oraz innych osób na etapie realizacji, zwłaszcza jeśli
pojawiają się wątpliwości i zastrzeżenia do wykonania.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ESOG

7.
8.
1.
2.

Prowadzenie intensywniejszej kampanii informacyjnej przez miasto i rozpoczęcie jej wcześniej.
Wprowadzenie do kampanii informacyjnej czynnika ludzkiego – ambasadorzy budżetu partycypacyjnego np. znani warszawiacy lub
publikowanie rozmów z autorami zrealizowanych projektów.
Prowadzenie intensywnych działań na poziomie lokalnym – wykorzystywanie wszelkich dostępnych kanałów informacji np. wspólnoty,
spółdzielnie, szkoły, domy kultury itp.
Przeznaczenie pieniędzy na realizację kampanii w dzielnicy.
Należy zadbać o informowanie o zrealizowanych projektach.
Wykorzystanie potencjału Zespołu – urząd powinien zostać zobowiązany do wspierania Zespołu w promocji i przeznaczyć na to środki
finansowe.
Organizacja maratonów pisania projektów w dzielnicach.
Organizacja spotkań informacyjnych w różnych częściach dzielnicy np. wykorzystując centra handlowe – miejsca, w których są ludzie.
Elektroniczny system został bardzo dobrze oceniony.
Powiadomienia mailowe autorów projektów o nowych komentarzach.
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3.
ESOG
4.
5.
6.
7.
Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego –
powołanie

1.

2.

3.

W głosowaniu internetowym, kiedy głosuje osoba nieletnia, w pierwszym kroku wpisywania danych powinno się dać możliwość
zaznaczenia, że to osoba nieletnia (trudno się zorientować, że dopiero później pojawia się miejsce na wpisanie danych opiekuna).
Możliwość wielokrotnego wykorzystania tego samego adresu mailowego. W głosowaniu internetowym, kiedy głosuje osoba nieletnia,
powinna być możliwość użycia adresu e-mail rodzica, który już wcześniej głosował (nie każde dziecko ma adres e-mail lub pamięta hasło).
Rezygnacja z potwierdzania e-mailowego swojego głosu - wiele głosów traci ważność. Podawanie pełnych danych z PESELEM jest
wystarczającym zabezpieczeniem.
Dyskusja na forum elektronicznym wyklucza osoby niekorzystające z komputera.
Tytuły projektów na kartach do głosowania powinny być spójne wizualnie. Jeśli ktoś wpisał drukowanymi literami projekt do systemu tak
też zostało to napisane na karcie do głosowania.
Należy uszczelnić zasady członkostwa w zespole.
a. Jeśli ktoś jest radnym, to do zespołu kandydować może wyłącznie, jako radny. Jeśli jest pracownikiem urzędu – wyłącznie, jako
pracownik urzędu (nie jako mieszkaniec / przedstawiciel NGO).
b. Przedstawiciele NGO powinni natomiast jednoznacznie zadeklarować się, czy kandydują do zespołu, jako przedstawiciele NGO czy
tez jako mieszkańcy (aby zapobiec sytuacji uprzywilejowania osób z NGO - ponieważ losowanie w tej grupie przeprowadzane było
jako pierwsze istniała szansa, ze osoba która nie została wylosowana jako przedstawiciel NGO będzie ponownie kandydować jako
przedstawiciel mieszkańców, tym samym zwiększając swoje szanse dostania się do zespołu, podczas gdy niezrzeszeni mieszkańcy nie
maja możliwości zwiększenia swoich szans).
c. Przedstawiciele NGO powinni być rekrutowani wyłącznie z organizacji, które działają w danej dzielnicy. Kryterium może być np.
uczestniczenie w DKDS.
d. Wprowadzenie obowiązku mieszkania w dzielnicy, w której działa zespół – w przypadku przedstawicieli NGO’s/mieszkańców.
Zmiany w strukturze Zespołu.
a. Zwiększyć pulę dla mieszkańców, aby mieszkańców było więcej niż ngo i urzędników razem.
b. Propozycja dołączenia do prac Zespołu przedstawicieli Rad Seniorów i Rady Młodzieży. Ewentualnie przedstawiciele związków
sportowych, wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń kulturalnych i przedstawicieli lokalnych mediów.
c. Wprowadzenie parytetów dla mieszkańców i NGO wobec reprezentantów urzędu dzielnicy oraz radnych – obecnie zachodzą
przypadki, gdy zespoły ds. bp są zdominowane przez radnych i urzędników; zespoły powinny się konstytuować dopiero, gdy
wskazani/wybrani zostaną wszyscy ich członkowie (ponowny nabór w sytuacji, gdy zgłosi się mniej przedstawicieli
NGO’s/mieszkańców).
d. W zespole powinien znaleźć się Burmistrz lub delegowany przez niego członek Zarządu Dzielnicy.
Propozycje zmian sposobu wyboru członków.
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a.
b.
Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego –
praca

1.

2.
3.
4.
5.
Dyskusje o
priorytetach

1.
2.
3.
4.

Opracowanie i
zgłaszanie
propozycji
projektów

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Losowanie mieszkańców jest sprawiedliwe zakładając uczciwość wszystkich stron (w losowaniu nie biorą udziału np. urzędnicy).
Warto rozważyć głosowanie lub formę weryfikacji wiedzy o BP czy też doświadczenia kandydatów w działalności na rzecz dzielnicy, a
może po prostu test wiedzy o dzielnicy - aby do zespołu trafiały osoby, którym faktycznie zależy na tym miejscu.

Koordynator nie powinien być przewodniczącym. Zespół powinien funkcjonować bardziej niezależnie - watchdog procesu w dzielnicy.
Koordynator, jako przewodniczący może prowadzić spotkania w taki sposób, aby podejmowane decyzje były najkorzystniejsze dla niego –
nie generowały dodatkowych obowiązków.
CKS powinien monitorować prace Zespołów np. wizyty na spotkaniach.
CKS powinien wspierać dzielnicę w sposobie podziału poprzez dostarczanie informacji np. dane o ludności itp.
Zespół w większym stopniu powinien zajmować się promocją procesu oraz współpracą z mieszkańcami na etapie składania projektów.
Największe zainteresowanie (oprócz kwestii promocji) członków Zespołu budzi podział terytorialny dzielnicy / podział środków
finansowych oraz praca nad projektami podczas weryfikacji szczegółowej.
Etap oceniany słabo z powodu niskiej frekwencji i „oderwania” od całego procesu budżetu partycypacyjnego – wnioski i priorytety ze
spotkania w żaden sposób nie zostały wykorzystane.
Z uczestnictwem w spotkaniach nie wiązały się żadne konkretne korzyści. Gdyby przychodząc na spotkanie mieszkaniec mógł głosować na
konkretne tematy, np. czy priorytetem jest zieleń czy remonty szkół tak jak się to odbywa w Porto Alegre, to frekwencja byłaby wyższa.
Warto rozważyć określenie priorytetów rozwojowych Warszawy i dzielnic, aby projektodawcy mogli mieć jakiś punkt odniesienia dla
swych wniosków.
Słaba promocja spotkania.
Rezygnacja z konieczności zbierania podpisów pod projektami lub obniżenie liczby wymaganych podpisów.
Większy nacisk i zachęcanie do składania projektów online.
Informować i zachęcać mieszkańców - potrzebna jest szeroko zakrojona akcja informacyjna z odpowiednim wyprzedzeniem.
Składanie projektów powinno odbywać się wyłącznie publicznie wraz z prezentacją podczas maratonów pisania projektów. Gdyby
przychodząc na spotkanie mieszkaniec mógł głosować, np. czy projekt może być złożony w przedstawionej formie, czy autor powinien go
jeszcze poprawić, to frekwencja byłaby znacznie wyższa.
Warto dopuścić możliwość większej liczby autorów niż jeden, np. do trzech. Uniknie się wtedy sytuacji, że autor się wycofuje, bo nie ma
czasu.
Umożliwienie składania projektów ogólnomiejskich - ponaddzielnicowych – ich realizacja byłaby proporcjonalnie pokrywana z budżetów
poszczególnych dzielnic (np. 30% przez jedną dzielnicę, 70% przez drugą).
Umożliwienie składania projektów, których lokalizacja dotyczy również gruntów Skarbu Państwa, np. terenów kolejowych – w wielu
przypadkach potrzeby mieszkańców dotyczą właśnie takich lokalizacji.
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8.

Weryfikacja zgodności/niezgodności projektów z miejskimi strategiami/planami miejscowymi/innymi oficjalnymi programami już na
etapie składania wniosków (nie na etapie weryfikacji szczegółowej, jak przewiduje obecny regulamin).
9. Wprowadzenie konieczności konsultacji wniosków z odpowiednimi instytucjami, które będą odpowiedzialne za ich realizację.
10. Przygotowanie informacji jakie projekty są możliwe do realizacji w ramach budżetu partycypacyjnego – na podstawie projektów
składanych w poprzednich latach.
Dyskusja nad
projektami

1.
2.

3.
4.

5.
Preselekcja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oceniana słabo ze względu na niski udział mieszkańców.
Rezygnacja z organizacji spotkań - pozostawić możliwość zgłaszania uwag mailowo czy przez forum dyskusyjne. Jeśli spotkania miałyby być
kontynuowane to należy podejść zupełnie inaczej do informowania o nich - potrzebna byłaby szeroka akcja informacyjna, że takie
spotkania się odbywają i czemu służą, że warto w nich wziąć udział. Musza tez być organizowane w dogodnym miejscu.
Połączyć dyskusje nad projektami z etapem zgłaszania projektów.
Moderowane dyskusje w mniejszych grupach np. wg obszarów / priorytetów lub typów projektów (zamiast dyskusji). Projekty, które
zostaną zgłoszone oczywiście nie muszą być wynikiem tej pracy grupowej, ale może łatwiej będzie dyskutować wokół potrzeb, pomysłów
ogólnie, a nie wokół konkretnych projektów.
Autorzy projektów mieli za mało czasu na przedstawienie swoich pomysłów.
Likwidacja etapu preselekcji. Nie ma potrzeby limitowania do 50 projektów poddanych pod głosowanie, ponieważ nie ma ich wiele więcej,
a część ciekawych projektów odpada. Przejrzenie 10 czy 15 więcej nie będzie robić mieszkańcom różnicy.
Preselekcja powinna być obowiązkowa, zaś do dalszego etapu powinny przechodzić tylko projekty, które uzyskały wymaganą jasno
sprecyzowaną w regulaminie liczbę głosów poparcia (tzw. metoda sopocka).
Połączenie preselekcji z publicznymi dyskusjami. Ponieważ publiczne dyskusje nie spełniają swej roli, można zostawić preselekcję, jako
okazję do prezentacji projektów i wyboru najlepszych (prawo głosu zostawić projektodawcom).
Wcześniejsze informowanie autorów o spotkaniach – teraz mieli kilka dni, co skutkowało nieobecnościami = wycofaniem projektu.
Nieobecność na spotkaniu preselekcyjnym nie powinna skutkować wycofaniem projektu.
Nie ma potrzeby skreślania projektów, które nie wzięły udziału w spotkaniach weryfikacyjnych.
Zmiana formuły preselekcji.
Opinie autorów projektów, zwłaszcza jednej grupy tematycznej, nie są miarodajne dla opinii ogółu warszawiaków. Preselekcja powinna
być dokonywana przez grupę osób reprezentatywną dla ogółu tych, którzy wezmą udział w głosowaniu decyzyjnym. Taką próbę
reprezentatywną może stanowić 40 osób wylosowanych spośród tych, które w poprzednim roku uczestniczyły w głosowaniu. Przyjmijmy
że liczba projektów, które bez znużenia można porównać, wynosi 20.
Załóżmy, że zgłoszono 3000 projektów. Algorytm wylosuje 6.000 osób spośród tych warszawiaków, którzy wzięli udział w głosowaniu
imiennym w poprzednim roku. Następnie inny algorytm dla każdej z tych osób wylosuje 20 projektów do oceny. Spośród tych dwudziestu
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projektów oceniający wybierze co najwyżej pięć tych, które jego zdaniem powinny być dalej procedowane. Wyróżnione projekty
otrzymają punkty:
8 - 5 - 3 - 2 - 1 (jeżeli wybierze 5 projektów);
8 - 5 - 3 - 2 (jeżeli wybierze 4 projekty), itd.
Każdy projekt będzie mógł otrzymać punkty od 40 losowo wybranych osób. Do kolejnego etapu (weryfikacji szczegółowej przejdą
projekty, które uzyskają najwyższą sumę punktów.
1. Wzmocnienie autorów projektów w dyskusji z pracownikami odpowiedzialnymi za weryfikację projektów i wyliczanie kosztów realizacji.
Konieczność zobiektywizowania kosztów realizacji projektu np. na stronie „twojbudzet.um.warszawa.pl” zakładki „koszty projektów”, w
której byłyby podane koszty i terminy zakończenia realizacji zwycięskich projektów rozpisane na poszczególne dzielnice, z
uwzględnieniem także porównywalności danych np. 100m chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicy itp. Byłby to pewnego rodzaju
udoskonalony informator „Ile kosztuje miasto” oparty na danych rzeczywistych. Może wówczas udałoby się uniknąć sytuacji, w których
to samo przedsięwzięcie w jednej dzielnicy kosztuje kilkakrotnie więcej niż w innej.
2. Przekazanie autorowi projektu informacji o osobie odpowiedzialnej za weryfikację projektu.
3. Precyzyjne określenie terminów działań w ramach etapu weryfikacji szczegółowej. Szczegóły mogą znaleźć się w Regulaminie lub
wytycznych dla jednostek.
4. Formularze weryfikacji powinny być jawne, publicznie dostępne w internecie.
5. Każdy projekt powinien mieć przypisanego odpowiedzialnego opiekuna społecznego spośród członków zespołu. Taki opiekun pomagałby
autorom lepiej wyrazić swoje potrzeby oraz pomagałby wyjaśnić negatywne odpowiedzi urzędników.
6. Edukacja pracowników urzędu, zwłaszcza, jeśli chodzi o obowiązek kontaktu z autorem i doprecyzowanie kwestii weryfikacji w
Regulaminie. Wskazanie, co zrobić jeśli autor nie odpowiada na maila (kontakt telefoniczny) czy nie potwierdza pisemnie wcześniejszych
ustnych ustaleń (przypomnienie mailowe / telefoniczne). Wypadałoby również, aby w przypadku wszystkich weryfikowanych projektów
przekazywana była informacja zwrotna (w tym również o odrzuceniu projektu) od razu po zweryfikowaniu danego projektu, a nie dopiero
po zamknięciu całego etapu.
7. Przekazywanie Zespołom wcześniej informacji o przeprowadzonej weryfikacji – jakie projekty będą omawiane na spotkaniu.
8. Wzmocnienie Zespołów - nie jest jasne, czy skierowanie projektu do ponownej weryfikacji jest możliwe na wniosek całego zespołu (tj. po
głosowaniu i uzyskaniu większości głosów) czy możliwe jest zwrócenie się z prośbą o ponowną ocen przy mniejszym poparciu zespołu.
9. Zamiana kolejności etapów – weryfikacja przed głosowaniem. Należy zrezygnować z preselekcji – jedno głosowanie mieszkańców.
10. Weryfikacja szczegółowa wniosków nie powinna kończyć się odrzuceniem tych zweryfikowanych negatywnie, ale wpisaniem ich na listę
do głosowania z adnotacją o negatywnej weryfikacji. Budżet partycypacyjny powinien być dla obywateli, a nie urzędników i to ci pierwsi
powinni podejmować decyzje niezależnie od tego czy spodobają się one pracownikom urzędu miasta czy nie.
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11. Warto ujednolicić szacowanie kosztów eksploatacji – czasem np. koszty sprzątania są podane jako „0” – w ramach bieżącego utrzymania,
a w innych przypadkach są dokładnie wyliczone.
12. Uszczegółowienie formularza weryfikacji w kwestii uzgodnień / kontaktu z autorem projektu.
13. Brak spójności pomiędzy dzielnicami / jednostkami w interpretacji kryteriów weryfikacji np. ogólnodostępność, jednoroczność projektów.
1. Brak czasu na organizację spotkań - ze względu na przedłużającą się weryfikację negatywnie zweryfikowanych projektów.
2. Spotkania promocyjne należy połączyć z etapem głosowania.
3. Brak wsparcia urzędu i traktowanie projektów jak indywidualnego przedsięwzięcia projektodawców. Tymczasem większość
projektodawców nie posiada ani wiedzy, ani środków ani możliwości skutecznej promocji swoich projektów.
4. Należy rozważyć możliwość opublikowania skróconych opisów projektów (opracowanych przez autorów, ale wg jednolitego wzorca i z
ograniczeniem liczby słów / znaków), przygotowanych stricte z myślą o ich promocji, na stronie internetowej dzielnicy, dzielnicowym
fanpage'u BP i ew. w innych mediach, którymi dysponuje dzielnica.
1.

2.

Formy głosowania
a. Większy nacisk na głosowanie online. W urzędach dzielnic przy urnie powinien być dostępny komputer dla mieszkańców na czas
głosowania. Pracownik dzielnicy powinien zostać dedykowany do pomocy mieszkańcom przy obsłudze komputera, aby mogli
zagłosować online.
b. Likwidacja głosowania papierowego lub umożliwienie tylko głosowania listownego, aby uniknąć przynoszenia głosów w kartonach.
Chociaż pojawił się głos aby nie rezygnować z głosowania papierowego.
c. Rezygnacja z głosowania poprzez osoby trzecie. Powinno nam zależeć na osobach głosujących świadomie, a nie na jak najwyższej
frekwencji.
System głosowania
a. Należy zastanowić się nad wprowadzeniem dodatkowego warunku dopuszczenia do realizacji, np. poparcie przez minimum 10%
głosujacych. W ten sposób można uniknąć realizacji projektów kontrowersyjnych.
b. System preferuje projekty o niskiej wartości. Warto zastanowić się na podzieleniem głosowania na dwie grupy - projekty do 50 tys. zł
i powyżej 50 tys. zł. Podziału puli na obie grupy mógłby dokonywać zespół. Aby uniknąć sytuacji nie wykorzystania pieniędzy z puli
dużych projektów można wprowadzić regułę możliwości ich realizacji w części, o ile autor projektu zaznaczy, że jest to możliwe.
c. Wprowadzenie "koszyka" niczym w sklepach internetowych - do takiego koszyka możemy w trakcie głosowania (przez np. dwa
tygodnie) dodawać i odejmować projekty, jest wówczas czas na zapoznanie, porównanie i świadomy wybór a także dyskusję ze
znajomymi. Obecny system głosowania dał mi odczucie "jednego strzału", gdzie decyzję muszę podjąć podczas jednego zalogowania
się na portal.
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4.

5.
6.
7.

Wprowadzenie wymogu głosowania na więcej niż jeden projekt lub na projekty absorbujące co najmniej np. 50 % środków
przewidzianych dla danego obszaru – ograniczenie możliwości forsowania określonych projektów.
Promocja głosowania
a. Powinno się bardziej promować w terenie. Warto rozważyć rozmieszczenie urn do głosowania podczas lokalnych festynów i w
centrach handlowych, gdzie można by także porozmawiać z autorami projektów.
b. Zdecydowanie należy zintensyfikować działania informacyjno-promocyjne prowadzone na poziomie ogolnomiejskim (CKS),
zorientowane na budowanie świadomości mieszkańców - ze mogą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższej okolicy, ze ich
glos ma znaczenie, że warto współdecydować o tym, na co wydatkowane są publiczne pieniądze. W kolejnych edycjach z pewnością
warto w działaniach informacyjnych wykorzystać także przykłady już zrealizowanych projektów.
Wprowadzić możliwość głosowania w kilku dzielnicach przez jedną osobę. Rozwiązaniem na dużą liczbę projektów może być
wprowadzenie kategorii/tagów... np. może mnie interesować "stare kino" i obecnie i tak aby wybrać najlepszy projekt wspierający dawną
kinematografię, muszę przebrnąć przez rzeczone 1400 projektów, znaleźć wśród nich te "kinowe" by później wśród nich znaleźć
najciekawsze - warte mojego wsparcia. Tworząc kategorie / tagi / filtry... mamy możliwość filtrowania projektów i np. mieszkając na
pograniczu dwu dzielnic mogę wspierać dwa różne projekty.
Głosowanie powinno trwać dłużej.
Zmiana terminu głosowania: na wrzesień (pod koniec czerwca mieszkańcy myślą raczej o wakacjach, moim zdaniem wrzesień z racji
nowego roku daje szansę na większą mobilizację do głosowania mieszkańców).
Inne pomysły dotyczące etapu głosowania
a. Wprowadzenie oficjalnych dyżurów dzielnicowych do godziny 24:00 w ostatnim dniu głosowania – obecna sytuacja dyskryminuje
osoby głosujące przy pomocy kart papierowych (nie mogą głosować od godziny 16:00, tymczasem osoby głosujące przez Internet
mają jeszcze kilka godzin na głosowanie).
b. Wprowadzenie zapisu „decyduje data stempla pocztowego” w przypadku kart do głosowania przesyłanych korespondencyjnie.
c. Wprowadzenie głosów preferencyjnych na kartach do głosowania – tak, aby w sytuacji, gdy głosujący wybrał więcej projektów,
których koszt jest większy niż dzielnicowy limit, głos przechodził na te projekty, które głosujący preferuje w pierwszej, drugiej….n-tej
kolejności, a ich łączny koszt jest < niż dzielnicowy limit – obecnie takie głosy są nieważne; jednocześnie osoby głosujące przez
Internet automatycznie otrzymują informacje, że suma projektów przekracza dzielnicowy limit.
d. Zmniejszenie druku na kartach do głosowania – obecne 4 strony odstraszają głosujących (zbyt długi formularz do wypełnienia).
e. Zniesienie obowiązku podawania PESEL na kartach – w zamian np. podanie telefonu do weryfikacji – sporo osób, zwłaszcza
starszych, nie pamięta PESEL, w związku z czym nie głosują.
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Bardziej szczegółowe doprecyzowanie w regulaminie kwestii nie posiadania meldunku w Warszawie (jedynie zamieszkiwanie) –
obecnie tę kwestię trzeba wyjaśniać głosującym.
g. Organizacja głosowania – wybór takich terminów, które w okresie głosowania przewidują występowanie 2 weekendów (łącznie 4 dni
wolne od pracy), np. start głosowania w piątek przed pierwszym weekendem, a zakończenie w poniedziałek po kolejnym
weekendzie.
8. Weryfikacja głosującego powinna odbywać się przed głosowaniem, a nie po głosowaniu. Powinna być wprowadzona zasada otwierania
linku aktywacyjnego przed oddaniem głosu, a nie po oddaniu głosu.
9. Przy okazji głosowania na pozytywnie zweryfikowane projekty warto umożliwić mieszkańcom wypowiedzenie się czy popierają, mających
istotne znaczenie dla lokalnej społeczności, projekty o okresie realizacji dłuższym niż 12 miesięcy, które zostały zweryfikowane
negatywnie – wskazówka dla władz.
10. Tytuły na karcie do głosowania powinny nieść jak najwięcej treści lub umieszczenie na karcie do głosowania krótkiego opisu projektu.
1.
2.
3.
4.

5.

Inne

1.

2.
3.
4.

Szybki kontakt z autorami zwycięskich projektów i informowanie ich o postępie prac.
W miarę możliwości wyłączanie tych projektów z procedury przetargów publicznych, w których wygrywa najniższa cena - skutkuje to
znacznym obniżeniem jakości budowanych lub kupowanych elementów.
Dokładne rozplanowanie działań związanych z realizacją projektu przed uchwaleniem budżetu dzielnicy – możliwość realizacji jednego
projektu przez kilka wydziałów.
Dobrym rozwiązaniem jest informowanie na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl o realizacji projektów. Rozwijanie tego serwisu poprzez
informacje dotyczące poszczególnych etapów realizacji zwycięskich projektów takie jak np. wykonanie projektu technicznego,
uzgodnienie projektu z…, zakończenie realizacji projektu, końcowy koszt projektu. Ponadto wydaje się celowe, aby na stronie tej w
przyszłości były dostępne informacje dotyczące projektów z poszczególnych lat budżetowych 2016, 2017 itd.
Warto rozważyć możliwość realizacji projektów w ciągu 2 lat lub głosowanie z wyprzedzeniem tj. w 2016 na projekty, których realizacja
ma się zakończyć w 2018.
Nie ma potrzeby zwiększania środków przeznaczonych na realizację budżetu partycypacyjnego. Zamiast tego konieczne jest zwiększenie
środków na realizację innych ważnych potrzeb dzielnic np. remontów boisk, sal gimnastycznych, szkół (co w efekcie ma zapobiec
składaniu takich projektów, o wątpliwej ogólnodostępności do BP).
Zmiana nazwy projektu „Budżet Partycypacyjny” na „Budżet Mieszkańców” lub „Budżet Obywatelski”.
Wprowadzenia budżetu partycypacyjnego do szkół – decydują uczniowie szkoły.
"Zwykły" mieszkaniec, w konkurencji z osobą mającą za sobą zaplecze instytucjonalne, ma dużo mniejsze szanse wypromowania swojego
pomysłu. Podobnie rzecz się ma z projektami składanymi przez pracowników publicznych instytucji takich jak szkoły czy biblioteki. W
dłuższej perspektywie może to zniechęcać osoby działające indywidualnie do aktywności i prowadzić do "profesjonalizacji" BP –
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rozumianej, jako efekt negatywny, polegający na zdominowaniu BP przez organizacje pozarządowe, szkoły i inne instytucje, starające się
pozyskać finansowanie albo na własne działania / infrastrukturę (sektor publiczny) albo na działania związane stricte ze swoimi celami,
które mogą ale nie muszą być zbieżne z potrzebami mieszkańców (NGO). Te instytucje mogą być natomiast "ambasadorami" BP,
informując i zachęcając swoich klientów (mieszkańców) do składania projektów oraz udziału w glosowaniu. Analogiczną rolę powinni
odgrywać radni.
5. Wątpliwość, co do zasadności angażowania zewnętrznych moderatorów w organizację spotkań o priorytetach inwestycyjnych, dyskusji o
projektach i spotkań preselekcyjnych – brak wartości dodanej płynącej z takiego rozwiązania (zwłaszcza przy obecnej, minimalnej
frekwencji na tych spotkaniach). Co gorsza, fakt zaangażowania zewnętrznych moderatorów traktowany był także, jako swego rodzaju
wymówka dla organizowania i informowania o spotkaniach w ostatniej chwili ("bo czekamy na informację od moderatorów kiedy będą
mieli wolny termin").
6. Konieczny większy poziom kompetencji CKS - aby była możliwość egzekwowania od dzielnic działania zgodnie z pewnymi standardami. W
tej chwili CKS może jedynie formułować pewne zalecenia i rekomendacje, natomiast dzielnice pozostają w pełni autonomiczne, jeśli
chodzi o ostateczne decyzje.
7. Dokładniejsza informacja na stronie internetowej twojbudzet.um.warszawa.pl dotycząca stanu realizacji. Rozpisanie wszystkich etapów
(jak Wrocław). Można pójść nawet o krok dalej i do każdego projektu przypisać powstające dokumenty ułożone w kolejności ich
powstawania także na etapie weryfikacji.
Pozytywne strony budżetu partycypacyjnego:
1. Aktywizacja i integracja aktywnych społecznie mieszkańców
2. Edukacja mieszkańców w zakresie kosztów działania miasta.
3. Edukacja urzędników w zakresie kontaktów z mieszkańcami.
4. Zbliżenie między mieszkańcami i urzędnikami.
5. Zmiana kierunku rozwoju miasta na bardziej zrównoważony.
6. Mniej pieniędzy na wielkie "pomnikowe" projekty forsowane przez władze na przekór potrzebom mieszkańców.
Negatywne strony budżetu partycypacyjnego:
1. Zaangażowanie w BP zabiera dużo czasu, za który nie dostaje się pieniędzy. Darmowa praca na rzecz urzędu.
2. Spadek zaufania mieszkańców do pracowników urzędu dzielnicy (dotyczy zwłaszcza autorów projektów, niezadowolonych z przebiegu
weryfikacji)
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ZESPÓŁ ds. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY - powołanie

Aneks 9. Zestawienie opinii ankietowanych członków zespołu ds. BP nt. poszczególnych etapów procesu
Czy proces wyboru członków Zespołu
przebiegł sprawnie?

Zdecydowanie tak.

Czy losowanie jako sposób wyboru
mieszkańców do Zespołu jest dobrym
pomysłem? Dlaczego tak/ nie? Czy
coś należałoby zmienić w tym
zakresie?

Zdecydowanie jest to sprawiedliwa metoda wyboru, która nikogo nie faworyzuje.
Pojawił się również następujące głosy:
- Losowanie mieszkańców z różnych podobszarów dzielnicy;
- Opcja głosowania, jeśli zgłosi się mało osób, z preferencją wyboru osób posiadających doświadczenie związane z
BP;
- Test wiedzy o BP.

Czy głosowanie poprzedzone
dyskusją jako sposób wyboru
przedstawicieli organizacji
pozarządowych do Zespołu jest
dobrym pomysłem? Dlaczego tak/
nie? Czy coś należałoby zmienić w
tym zakresie?

Przeważająca liczba głosów (9) jest za podtrzymaniem dotychczasowego sposobu wyboru, ale pojawiły się
również głosy (3) aby losować przedstawicieli ngo.

Kogo można było jeszcze włączyć do
Zespołu ds. budżetu (kogo zabrakło,
czy przedstawicieli jakiejś grupy było
zbyt mało albo zbyt dużo)?

Pojawił się głos dotyczący ujednolicenia sposobu wyboru. Może być niezrozumiałe, dlaczego mieszkańców się
losuje, a ngo wybierają spośród siebie.

Pojawiły się również pomysły aby:
- Przeznaczyć miejsca ngo dla mieszkańców;
- Informacja o naborze powinna być wcześniej;
- Organizacja powinna działać na terenie danej dzielnicy;
- Test wiedzy o dzielnicy i BP, zamiast głosowania.
Zdecydowana większość uważa, że skład Zespołu jest optymalny.
Warto rozważyć zapis aby przedstawiciel każdej Rady osiedla mógł uczestniczyć w pracach Zespołu (teraz jest
ograniczenie do 5 przedstawicieli Rad.
Pojawiły się głosy (2) aby zwiększyć liczbę mieszkańców w Zespole, a także, żeby w Zespole byli naczelnicy
Wydziałów weryfikujących projekty (1 głos), przedsiębiorcy (1 głos), emeryci (1 głos).

Czy zadania Zespołu ds. BP zostały
dobrze zdefiniowane? Dlaczego tak/
nie? Czy coś należałoby zmienić w
tym zakresie?

Zdecydowana większość (10 głosów) uważa, że zadania Zespołu zostały dobrze zdefiniowane.
Pojawiło się zdanie, ze członkowie Zespołu nie mają jasno określonej roli, a co za tym idzie nie muszą / nie chcą
angażować się w działania promocyjne.
Zadania Zespołu zostały zbyt sztywno określone i nic więcej nie można było zrobić (1 głos).
Zespół powinien mieć możliwość większego "nacisku" na monitoring realizacji projektów z poprzedniej edycji.
Każdy z członków Zespołu powinien mieć określone zadania - może da się to uregulować na poziomie
dzielnicowym (regulaminu zespołu?).
Podział na obszary oraz możliwość realizacji projektów na gruntach pozamiejskich powinien być w gestii miasta, a
nie zarządów dzielnic.
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ZESPÓŁ ds. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO W DZIELNICY – praca

Która z kwestii budziła największe
zainteresowanie członków Zespołu/ o
których była najdłuższa dyskusja:
podział terytorialny dzielnicy/ podział
środków finansowych na projekty
ogólnodzielnicowe lub realizowane w
obszarach/ sposób zgłaszania
projektów/ akcja informacyjna dla
mieszkańców/ dobór projektów do
preselekcji/ praca nad projektami
podczas weryfikacji szczegółowej
inne działania - jakie?

Największe zainteresowanie członków Zespołu budziły kwestie podziału dzielnicy i środków finansowych na
poszczególne obszary.
Zainteresowanie Zespołu wzbudziła również kwestia akcji promocyjnej i dobór projektów na spotkania
preselekcyjne.
Ważną kwestią była weryfikacja - Zespół przeznaczał na nią dużo czasu, ale i tak czuł się wyłączony z tego
procesu. Często wynik weryfikacji zmieniał się pomimo, że został on zaakceptowany przez Zespół - decydujący
głos miała komórka/jednostka weryfikująca.
Ważną kwestią podczas weryfikacji była ogólnodostępność projektów. Również weryfikacja prowadzona przez
ZDM była kwestią, która budziła zainteresowanie.
Pojawił się też uwagi dotyczące możliwości składania projektów i głosowania. Radni i urzędnicy danej dzielnicy nie
powinni mieć możliwości składania projektów. Możliwość głosowania powinni mieć mieszkańcy Warszawy
płacący podatek PIT w Warszawie.

Czy w kolejnych latach Zespół
powinien/ nie powinien zajmować się
jakimiś dodatkowymi kwestiami?
Jakimi?

Zespół powinien odgrywać większą rolę w promocji budżetu partycypacyjnego, edukacji informowaniu w
lokalnym otoczeniu o spotkaniach i kolejnych etapach.
Pojawiło się też sporo głosów, że zakres obowiązków Zespołu jest wystarczający.
W przypadku projektów zweryfikowanych negatywnie zespół powinien móc włączyć się w proces weryfikacji
szczegółowej poprzez kontakt z autorem projektu i urzędnikiem.
Zespoły powinny też monitorować / weryfikować proces realizacji projektów wybranych w poprzedniej edycji.
Członkowie Zespołu powinni brać udział we wstępnej weryfikacji projektów.

Czy Zespół podejmował własne
inicjatywy z zakresu kontaktowania
się z mieszkańcami lub usprawnienia
prac Zespołu? Jeśli tak, to jakie
działania podjęto?

Zespół organizował spotkania i dyżury konsultacyjne. Kilka Zespołów zdecydowało się zorganizować maraton
pisania projektów.
Członkowie Zespołu kontaktowali się z mieszkańcami i pracownikami instytucji. Roznosili ulotki i rozmawiali z
mieszkańcami blisko swojego miejsca zamieszkania.
Członkowie Zespołu mieli jeszcze różne pomysły, ale na ich realizację potrzebne są dodatkowe środki.

Czy w czasie prac Zespołu ujawniły się
jakieś problemy, konflikty? Jeśli tak,
to czego dotyczyły i z czego mogły
wynikać?

W większości Zespołu nie ujawniły się konflikty.
Problem, który się pojawił dotyczył tego co jest "głosem decydującym" w sprawach procesu BP (CKS, Regulamin,
Zespół, Koordynator) np. podczas podział projektów na spotkania preselekcyjne.
Jednostkowo pojawił się konflikt dotyczący wielu kwestii:
1) sytuacji politycznej w dzielnicy,
2) sposobu realizacji procesu,
3) możliwości zgłaszania projektów przez członków Zespołu,
4) wzajemne animozje członków Zespołu z poprzedniej edycji.
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ZESPÓŁ ds. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W DZIELNICY – praca

DYSKUSJE NA TEMAT PRIORYTETÓW

Inne wnioski lub uwagi związane z
pracą zespołu.

Część członków Zespołu rezygnuje z uczestnictwa w Zespole w trakcie procesu. Propozycja: po 3 nieobecnościach
na spotkaniach zespołu osoba przestaje być członkiem lub Zespół / Przewodniczący może podjąć decyzję o
wygaszeniu "mandatu".
Pojawił się też głos aby możliwe było usprawiedliwienie swojej nieobecności.
W skład Zespołu powinno wchodzić więcej osób młodych.
Zespół powinien być informowany wcześniej o działaniach Miasta - informacje powinny być przekazywane
wcześniej do dzielnicy.
Plakaty powinny być spersonalizowane pod dzielnice - z informacjami co, gdzie, kiedy.
Zespoły nie powinny być powoływane uchwałą Zarządu - długotrwały proces.
Kadencyjność - dwukrotny udział w zespole uniemożliwia prace w kolejnych latach.
Spotkania organizowane w salach umożliwiających uczestnictwo mieszkańców.

Jeżeli dokonali Państwo podziału na
obszary, to czy ten podział był
właściwy? Czy coś by Państwo w nim
zmienili lub z niego zrezygnowali?

Generalnie, członkowie Zespołów są zadowoleni z podjętych decyzji dotyczących podziału dzielnicy na obszary.
Niektóre Zespoły widzą potrzebę wprowadzenia większej liczby obszarów lokalnych.
Część Zespołów pozostaje przy zdaniu, że nie należy dokonywać podziału dzielnicy.
Pojawił się głos, że podział na obszary lokalne i ogólnodzielnicowe może być mylący dla projektodawców
(problem ze zdefiniowaniem charakteru projektu).

Jak oceniają Państwo etap dyskusji?
Czy mieszkańcy byli nimi
zainteresowani?

Zdania są podzielone co do frekwencji / zainteresowania tym etapem wśród mieszkańców (w zależności od
dzielnicy - była duża lub mała frekwencja).
Pojawiły się głosy, że spotkanie nie było dyskusją o priorytetach - pytania dotyczyły planowanych działań
dzielnicy i budżetu partycypacyjnym.
Podnoszone problemy dotyczyły kwestii bieżących, które nie mogą być rozwiązane przez BP.

Czy coś podczas nich można było
zrobić inaczej?

Zorganizować więcej niż jedno spotkanie np. podzielić spotkania tematycznie lub zmobilizować każdy w
wydziałów do przedstawienia krótkiej prezentacji działań.
Ustrukturyzowane przygotowanie informacji dotyczących planów dzielnicy z odniesieniem się do dokumentów
strategicznych + dostępność materiałów do dyskusji wcześniej.
Prowadzenie dyskusji z udziałem członków Zespołu i Zarządu np. o projektach z poprzedniej edycji, które nie
zostały zakwalifikowane do realizacji a zyskały duże poparcie.

Jak oceniają Państwo rolę zespołów
podczas dyskusji? Czy należałoby coś
zmienić w tym zakresie?

Rola Zespołu była znikoma (występował jako obserwator) bo spotkanie dotyczyło przedstawienia planów
dzielnicy.
Rola członków Zespołu powinna być bardziej aktywna - biorąc udział w dyskusji identyfikowaliby się z potrzebami
dzielnicy.
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Jak oceniają Państwo etap składania
projektów? Czy mieszkańcy byli nimi
zainteresowani?

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

Czy coś można na przyszłość można
w tym etapie zmienić?

Jak oceniają Państwo rolę zespołów
podczas tego etapu? Czy należałoby
coś zmienić w tym zakresie?

Jak oceniają Państwo projekty, które
zostały złożone w dzielnicy? Czy
dotyczyły bardziej potrzeb lokalnych
czy miały charakter
ogólnodzielnicowy? Czy w Państwa
odczuciu złożone projekty
odpowiadają na potrzeby
mieszkańców?

W ocenie większości członków Zespołu mieszkańcy byli zainteresowani. Pojawił sie również głos, że
zainteresowanie jest małe - zainteresowana jest tylko grupa osób „z zacięciem społecznym”.
Mieszkańcy chętniej korzystali z dyżurów konsultacyjnych, zwłaszcza z udziałem pracowników merytorycznych
dzielnicy.
Członkowie Zespołu wskazują, że etap składania projektów dużym zainteresowaniem cieszył się wśród instytucji:
szkoły, biblioteki, domy kultury.
Pomysły na zmiany w etapie zgłaszania projektów:
- Zwiększyć liczbę dyżurów konsultacyjnych i wzmocnić "pomoc" mieszkańcom w dopracowaniu projektu. Pojawił
się też głos aby zlikwidować dyżury konsultacyjne na rzecz organizacji maratonów pisania projektów (z udziałem
pracowników merytorycznych);
- Zwiększyć środki na promocję - akcja promocyjna powinna być zintensyfikowana przed tym etapem;
- W harmonogramie etap składania powinien rozpocząć się i zakończyć wcześniej;
- Informowanie jakie projekty są planowane do realizacji przez dzielnicę i jakie projekty nie są możliwe do
realizacji (np. uwarunkowania techniczne, zgodność z mpzp, czas potrzebny na realizację);
- Opracowanie rozwiązania, które spowodowałoby kontakt mieszkańców z urzędnikami przed złożeniem
projektu;
- W ramach budżetu powinny być zgłaszane projekty, które mieszczą się (tylko?) w zadaniach dzielnic;
- Ograniczenie projektu do jednej lokalizacji i jednej realizacji.
Temat do dyskusji - czy projekt wybrany w głosowaniu powinien być poddawany konsultacjom?
Należy zaopiekować się wnioskodawcą - wprowadzić funkcję opiekuna merytorycznego w urzędzie od powstania
projektu aż po jego realizację.
Rola Zespołów jest niewielka. Niektóre Zespoły organizowały dyżury konsultacyjne i pomagały wypełnić
formularz.
Propozycje zmian:
- Zwiększenie liczby spotkać konsultacyjnych + maratony pisania projektów w każdej dzielnicy;
- Zespoły powinny promować zgłaszanie projektów i efekty poprzedniej edycji (przykłady zrealizowanych
projektów będą lokomotywą BP).
W ocenie Zespołów:
- Projekty odpowiadają potrzebom mieszkańców;
- Projekty dotyczyły raczej lokalnych potrzeb;
- Jest za dużo projektów złożonych przez środowiska oświatowe;
- Kwestią dyskusyjną jest ogólnodostępność projektów;
- Sporo projektów przygotowanych profesjonalnie;
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PUBLICZNE DYSKUSJE MIESZKAŃCÓW NAD
PROJEKTAMI
PRESELEKCJA (jeśli była organizowana)

Jak oceniają Państwo etap dyskusji
nad projektami?

Małe zainteresowanie wśród mieszkańców - uczestniczyli głównie autorzy projektów.
Pojawił się głos, żeby etap dyskusji odbywał sie po weryfikacji szczegółowej. Warto rozważyć również połączenie
etapu dyskusji z preselekcją, a zyskany czas poświęcić na szczegółową weryfikację.

Czy coś można na przyszłość można
w tym etapie zmienić?

Lepsza promocja spotkań:
- Spotkania organizować w miejscach gdzie są ludzie - szkoły, wspólnoty mieszkaniowe;
- Więcej informacji w dzielnicy i w Internecie;
- Wysyłanie informacji pocztą tradycyjną;
Pojawiły się też głosy dotyczące zmian tego etapu
- Połączenie etapu dyskusji z etapem promocji projektów;
- Połączenie etapu dyskusji z preselekcją;
- Etap ten powinien odbywać się po weryfikacji projektów;
- Likwidacja tego etapu i np. spotkanie projektodawców.

Jak oceniają Państwo rolę zespołów
podczas tego etapu? Czy należałoby
coś zmienić w tym zakresie?

Część Zespołów włączała się w przygotowanie tych spotkań - organizacja, obecność podczas spotkań i udzielanie
wsparcia projektodawcom.
Propozycje zmian:
- Większa aktywność na forum internetowym.
- Zespół powinien promować spotkania.

Jak oceniają Państwo etap
preselekcji?

Pojawił się głos, że preselekcja nie spełnia swojej roli - sprowadza się do wybierania projektów "metodą koalicji".

Czy coś można na przyszłość można
w tym etapie zmienić?

Proponowane zmiany:
- Zrezygnować z etapu preselekcji / połączyć preselekcję z dyskusjami publicznymi
W przypadku zachowania etapu preselekcji:
- projektodawca nie powinien być jednocześnie pełnomocnikiem
- głosy nieważne nie powinny być wliczane do ważenia głosów
- zlikwidować wymóg udziału w całym spotkaniu

Jak oceniają Państwo rolę zespołów
podczas tego etapu? Czy należałoby
coś zmienić w tym zakresie?

Zespoły raczej nie miały uwag co do ich roli na tym etapie. Dobrze została oceniona rola Zespołu jako
obserwatora.

W dwóch dzielnicach preselekcja nie odbyła się - wielu autorów projektów nie pojawiło się na spotkaniu
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Weryfikacja w dzielnicach była sprawna. Pojawił się problem kompetencyjny - przekazywanie projektów do ZTM /
ZDM.
Ponadto, niektóre miejskie jednostki podeszły do projektów w sposób daleko odbiegający od oczekiwań np.
bardzo późna weryfikacja.
Niezwykle trudny etap dla koordynatora: 1) nanoszenie zmian w ESOG 2) przygotowanie i rozsyłanie informacji o
weryfikacji negatywnej.
Złym pomysłem było rozdzielenie weryfikacji ogólnej od szczegółowej.

Czy coś można na przyszłość można
w tym etapie zmienić?

Propozycja zmian:
- Połączenie etapu weryfikacji ogólnej i szczegółowej;
- Wydłużenie okresu weryfikacji szczegółowej;
- Weryfikacja szczegółowa powinna odbywać się przed spotkaniami dyskusyjnymi;
- Bardziej włączyć jednostki miejskie - jednostki podchodzą do tego "na poważnie";
- Publikowanie szczegółowych informacji na temat projektów zweryfikowanych negatywnie;
- Wzmocnienie współpracy autora projektu z pracownikiem weryfikującym np. poprzez szkolenie dla osób
weryfikujących;
- Zmiana sposobu przekazywania projektów do weryfikacji - np. uchwałę zarządu zastąpić pismem od
koordynatora;
- Zmiany na etapie weryfikacji szczegółowej powinny dotyczyć jedynie zawężania lub poszerzania projektu - nie
powinno być dopuszczalne zmiana lokalizacji lub całości projektu, a zwłaszcza wprowadzanie na siłę zmian w
projekcie, który jest niemożliwy do realizacji;
- Jednostki merytoryczne przygotowują uzasadnienia - obowiązkowy element w karcie weryfikacji;
Wątpliwości budzi fakt, że po weryfikacji przez dzielnice projekty są jeszcze weryfikowane przez CKS.
Koszty eksploatacyjne projektów zrealizowanych na terenach nie będących we władaniu miasta powinny obciążać
właściciela terenu.
Do rozważenia: czy w sytuacji, gdy projekt jest niemożliwy do realizacji i nie ma możliwości zaproponowania
zmian konieczny kontakt z projektodawcą
Generalnie rola Zespołu oceniana jest dobrze - Zespoły skierowały kilka projektów do ponownej weryfikacji, a
kilka z nich udało się "uratować".
Propozycje:
- Zweryfikowane projekty powinny być wcześniej przekazywane do Zespołu;
- W przypadku projektów zweryfikowanych negatywnie Zespół powinien być "pośrednikiem" między autorem
projektu a komórką weryfikującą;
- Zespół powinien bardziej zaangażować się w przeanalizowanie projektów (potrzeba więcej czasu).

WERYFIKACJA PROJEKTÓW

Jak oceniają Państwo etap weryfikacji
projektów?

Jak oceniają Państwo rolę zespołów
podczas tego etapu? Czy należałoby
coś zmienić w tym zakresie?
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SPOTKANIA PROMOCYJNE
GŁOSOWANIE

Jak oceniają Państwo etap promocji
projektów?

Autorzy projektów aktywnie promowali swoje projekty.
Promocja spoczywała głównie na projektodawcach oraz organizacjach, które go popierały - spotkania promocyjne
nie cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Czy coś można na przyszłość można
w tym etapie zmienić?

Nie ma potrzeby wprowadzania zmian - "samo napędzający się mechanizm".
Bardziej nagłośnić informację o spotkaniach promocyjnych - informować wcześniej i trzeba dotrzeć do osób,
które nie korzystają z internetu.
Pojawił się też głos, aby połączyć promocję z etapem głosowania.

Jak oceniają Państwo rolę zespołów
podczas tego etapu? Czy należałoby
coś zmienić w tym zakresie?

Dobrze. Członkowie Zespołu powinni aktywnie uczestniczyć na tym etapie.

Jak oceniają Państwo etap
głosowania na projekty?

Generalnie oceniony został pozytywnie.

Czy coś można na przyszłość można
w tym etapie zmienić?

Propozycje:
- Głosować mogą tylko mieszkańcy Warszawy, którzy płacą PIT w Warszawie;
- Wprowadzenie głosowania negatywnego np. "model sopocki" (ocena w skali 1-10, przechodzą powyżej
kryterium np. 4 pkt);
- Lepsza informacja np. możliwych nadużyć np. podsuwanie mieszkańcom "gotowców";
- Eliminacja "hurtowego" zbierania głosów;
- Wprowadzenie progu wyborczego (do realizacji przechodzą projekty z poparciem 50 głosów);
- Poprawa systemu głosowania (dużo głosów nieważnych) np. poprzez weryfikację telefoniczną;
- W przypadku równiej liczby głosów Zespół w głosowaniu (a nie losowanie) decyduje o tym, który projekt
przechodzi do realizacji;
- Zwiększenie liczby punktów do głosowania (urny w bibliotekach);
- Usprawnienie systemu elektronicznego głosowania - za dużo kliknięć!;
- Rezygnacja z konieczności potwierdzenia głosu oddanego przez Internet;
- Wprowadzenie dolnej granicy wieku np. głosować mogą osoby powyżej 13 roku życia (posiadanie ograniczonej
zdolności do czynności prawnych);
- Należy przenieść głosowanie na maj - okres przedwakacyjny nie sprzyja głosowaniu;

Pojawiły się następujące opinie:
- Nieczytelna karta do głosowania: 1) na pierwszej stronie powinny być wymienione nazwy obszarów których
dotyczy karta np. ogólnodzielnicowy i lokalny 2) podpis na ostatniej stronie jest nieczytelny
- Głosowanie internetowe: brak informacji, że po wybraniu projektów ogólnodzielnicowych będzie można
zagłosować lokalnie
- Zbyt krótki czas głosowanie - warto rozważyć 2 tygodnie głosowania
- Aplikacja internetowa do głosowania jest prosta w obsłudze i przyjazna użytkownikowi
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GŁOSOWANIE

PROCES INFORMACYJNY

- Umożliwienie głosowania w kilku obszarach danej dzielnicy;
- Bonusy za wcześniejsze złożenie projektu;
- Rozdzielenie daty składania projektów papierowo (wcześniej) i elektronicznie (później) - więcej czasu na
wpisanie projektów.
Jak oceniają Państwo rolę zespołów
podczas tego etapu? Czy należałoby
coś zmienić w tym zakresie?

Rola członków jest ograniczona. Część Zespołów zachęcała mieszkańców i znajomych do głosowania.

Jak realizowany był proces
informacyjny na temat działań
związanych z BP (proszę wymienić
wszystkie sposoby informowania
mieszkańców)? Czy któryś z nich
wydaje się najbardziej skuteczny?

Wśród wymienionych sposobów informowania mieszkańców znalazły się:
- plakaty, ulotki i broszury informacyjne;
- dyżury konsultacyjne;
- strona www dzielnicy ;
- media społecznościowe i listy mailingowe;
- media lokalne (prasa, tv);
- gadżety promocyjne;
- spotkania z lokalnymi "liderami" z instytucji - szkoły, parafie, ośrodki kultury;
- udział w imprezach plenerowych;
- konkurs wiedzy o samorządzie.
Pojawił sie głos, że najskuteczniejszą metodą były bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami, zwłaszcza podczas
wydarzeń plenerowych lub w miejscach gdzie jest dużo ludzi np. centrum handlowe.
Zwrócono również uwagę, że mieszkańcy nie rozumieli akcji promocyjnej "z królami" sądząc, że to promocja NBP.

W jaki sposób można w przyszłości
dotrzeć do większej liczby
mieszkańców z informacją o budżecie
partycypacyjnym?

Wśród wymienionych pomysłów znalazły się:
- biuletyn dostarczany do skrzynek mieszkańców (2 razy na cały proces);
- wydarzenia w domu kultury;
- ulotki wręczane przez urzędników Wydziału Obsługi Mieszkańców np. w formie kalendarzyka;
- promocja zrealizowanych projektów (oznakowanie i pokazywanie ich);
- stoiska informacyjne w centrach handlowych;
- ulotki dostarczane z informacją podatkową;
- lekcje / warsztaty sprofilowane na konkretne grupy (dzieci, młodzież, seniorzy).

W jaki sposób Zespół angażował się w
informowanie mieszkańców? Czy
oceniają Państwo, że to
zaangażowanie było wystarczające?
Czy można było zrobić coś jeszcze?

Generalnie, Zespoły oceniają swoje zaangażowanie raczej dobrze - "na miarę możliwości".
Wymienione sposoby informowania:
- organizacja spotkań konsultacyjnych;
- organizacja maratonu;
- plakatowanie i rozdawanie ulotek;
- rozmowa z mieszkańcami i lokalnymi liderami;

Pojawił się też głos aby Zespół nadzorował głosowanie.
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PROCES
INFORMACYJNY
PODSUMOWANIE

Czy generalnie mieszkańcy zostali
dobrze poinformowani?

- promocja w internecie (mailing, media społecznościowe);
- publikacje w prasie lokalnej.
Propozycje:
- przeznaczenie środków na promocję aby zrealizować pomysły Zespołu;
- wykorzystanie wolontariuszy / młodzieżowej rady / mieszkańców, którzy zgłosili się do Zespołu, ale nie zostali
wylosowani.
Większość Zespołów uważa, że tak.
Pojawił się głos, że kampania informacyjna była niezrozumiała i nieatrakcyjna wizualnie.

Jak oceniają Państwo stopień
aktywizacji mieszkańców wokół
budżetu partycypacyjnego? Proszę
uzasadnić swoją wypowiedź.

Generalnie Zespoły oceniają, że stopień aktywizacji mieszkańców był dosyć niski. Wskazują, że aktywni byli
głównie autorzy projektów i ich bliscy przy małym udziale mieszkańców. Oceniają też, że było trochę lepiej niż w
zeszłym roku, ale wciąż nie jest to zadowalający poziom.

Co jeszcze można było zrobić lepiej?

Propozycje:
- mobilizacja Zespołu (do promocji?);
- promocja projektów zrealizowanych z I edycji;
- promocja powinna rozpocząć się wcześniej i być intensywniejsza;
- zmapować proces, dodać wskaźniki i monitorować realizację każdego z etapów wraz z ich ewaluacją.

Jakie są pozytywne/ negatywne
efekty przeprowadzonego procesu?

Pozytywne:
- realizacja projektów - bezpośrednich potrzeb mieszkańców;
- mieszkańcy i urzędnicy uczą się współodpowiedzialności i współdecydowania;
- zmiany na kluczowych stanowiskach w mieście (ZDM)
- zaangażowanie lokalnej społeczności;
- diagnoza lokalnych potrzeb;
- wzrost poczucia sprawstwa i odpowiedzialności za swoją okolicę wśród mieszkańców;
- formularz ESOG;
- dokładniejsza weryfikacja;
- aktywizacja mieszkańców.
Negatywne:
- zniechęcenie mieszkańców (za dużo spotkań, trudności z realizacją projektów z poprzedniej edycji, weryfikacja
projektów - dużo negatywnie zweryfikowanych);
- wygenerowanie nowych lokalnych konfliktów;
- dopuszczenie do głosowania dzieci;
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UWAGI INNE

- promocja;
- tworzenie społeczności wokół projektu (np. szkoły);
- Podział na budżet dzielnicowy i ogólnomiejski - jednostki miejskie czekają z realizacją projektów na przekazanie
pieniędzy przez dzielnice;
- W budżecie ogólnomiejskim powinny znaleźć się projekty, których nie da się zrealizować w ciągu roku (wpisane
do WPF);
- Kwestia finansowania realizacji projektów - dlaczego projekty realizowane przez jednostki mają być finansowane
z budżetu dzielnicy?;
- Limit 50 projektów na obszar powinien być zmieniony lub poddany dyskusji;
- Powołanie nowego Zespołu szybciej lub kontynuowanie prac przez stary;
- Przeniesienie etapu głosowania na maj i wydłużenie go do 2 tygodni;
- Lepsze informowanie na stronie dzielnicy;
- Zmiana nazewnictwa - podsumowanie / ocena zamiast ewaluacja;
- Możliwość głosowania w więcej niż jednej dzielnicy / obszarze;
- Cotygodniowe raportowanie o stanie realizacji przez Wydziały, w tym informowanie autora projektu;
- Zarządy dzielnic powinny rozważyć możliwość realizacji projektów, które nie zostały wybrane poza budżetem
partycypacyjnym;
- Wydłużyć poszczególne etapy, szczególnie etap weryfikacji szczegółowej (wypracowania ostatecznej wersji
projektu);
- Autorami projektów nie powinni być radni;
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PROCES WERYFIKACJI PROJEKTÓW

Aneks 10. Podsumowanie spotkania ewaluacyjnego z koordynatorami
CO DZIAŁA DOBRZE? CO
ZACHOWAĆ? CO
DOCENIĆ?

 W niektórych dzielnicach: weryfikacja w wydziałach (drugi rok), kontakt z projektodawcami, działania „do-edukujące”,
egzekwowanie terminów na spotkania z urzędnikami, to że wcześniej projekty były weryfikowane formalnie, wcześniejszy
kontakt na etapie składania projektów, dobrze zrobiona karta weryfikacji.
 Weryfikacja projektów przez ZTM, weryfikacja niektórych projektów przez ZOM
 Weryfikacja na poziomie jednostek w dzielnicy przebiegała lepiej niż w zeszłym roku

CO ULEPSZYĆ? CO
ZMIENIĆ?

 Za mało czasu na weryfikację formalną
 Informacja dla projektodawców o wyniku weryfikacji powinna być robiona bezpośrednio przez daną
jednostkę/wydział/jednostkę miejską (nie przez koordynatora w dzielnicy)
 Warto dopisać uzasadnienie dla projektodawców w karcie weryfikacji (dołożenie pola)
 Karty weryfikacji, w formie skanów upubliczniona na stronie
 Szczegółowe terminy przepływu kart między dzielnicami a jednostkami powinny być określone w regulaminie
 Rola biur w weryfikacji, doprecyzować podział kompetencji
 Projekty szerokie, leżące w kompetencjach wielu jednostek – uzgodnić podział kompetencji
 Szybciej wchodzić z procedurą tworzenia dzielnicowych zespołów ds. BP
 Zakazać składania projektów cząstkowych (np. dotyczące infrastruktury rowerowej)
 OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ – potrzeba jednoznacznej definicji
 JEDNOROCZNOŚĆ – konieczność umożliwienia wcześniejszej realizacji zwycięskich zadań (przynajmniej w części
projektowej)

MOŻLIWY SCENARIUSZ
/ PROCEDURA
DZIAŁANIA







Weryfikacja formalna: powinna trwać przynajmniej dwa tygodnie lub być połączona z weryfikacją szczegółową
Weryfikacji w części ogólnej (formalnej) dokonuje koordynator, któremu pomaga osoba zatrudniona na dodatkowym
etacie lub wolontariusz Weryfikacja szczegółowa: obejmuje drobne zmiany projektów, wpisany do regulaminu obowiązek
kontaktu z każdym autorem
Po weryfikacji : określona procedura odwoławcza zamiast roli zespołów
Cel nadrzędny wprowadzonych zmian:
Poprawa płynności, jasny podział kompetencji, jasny schemat działania budżetu

str. 122

CZY ZACHOWAĆ TEN
ETAP? JAK GO ROBIĆ?
KIEDY GO ROBIĆ?



ETAP PRESELEKCJI PROJEKTÓW



Podstawowe założenia procesu preselekcji:
 Ludzie nie są w stanie zapoznać się z większa liczbą projektów
 Projekty „słabe” są odrzucane przed etapem głosowania
 Mniej jest projektów do weryfikacji
W niektórych dzielnicach etap preselekcji spełnił pierwsze założenie, czyli ograniczył liczbę projektów. Założenie 2 i 3 nie
zostało spełnione.

CO ULEPSZYĆ? CO
ZMIENIĆ?







Potrzeba ograniczenia liczby projektów zaistniała tylko przy braku podziału na obszary
W wyniku preselekcji nie odpadają projekty słabe, tylko te których autorzy się „nie dogadali”
Gdyby nie preselekcja można byłoby zacząć weryfikację wcześniej
Rozmawiamy o projektach, które i tak odpadną w weryfikacji
Warto rozważyć inny mechanizm ograniczający liczbę projektów:
 zamiast preselekcji, w której uczestniczą tylko projektodawcy powinien zostać zorganizowany panel dyskusyjny dla
wszystkich mieszkańców (każdy ma prawo głosu). Wszyscy mieszkańcy decydują o ograniczeniu projektów;
 określenie granicznej liczby mieszkańców, powyżej której należy podzielić dzielnicę na obszary;
 określenie maksymalnej liczby projektów w dzielnicy/obszarze oraz sposób tworzenia opisu projektu (schematu, wg
którego powinien być tworzony opis). Powyższe umożliwiłoby dogodne filtrowanie projektów za pomocą systemu oraz
łatwe zapoznanie się z treścią wszystkich projektów.

MOŻLIWY SCENARIUSZ
/ PROCEDURA
DZIAŁANIA




Kampania informacyjna przed rozpoczęciem składania projektów
Weryfikacja szczegółowa połączona z weryfikacją ogólną, np. robioną przez koordynatora (na tym etapie już można łączyć
projekty)
Publikowanie listy projektów poddanych pod dyskusje
Publiczne dyskusje obowiązkowe dla projektodawców – im więcej osób uczestniczy, tym lepiej, uczestnictwo w dyskusjach
obowiązkowe dla zespołów oraz osób, które weryfikowały projekty omawiane podczas dyskusji, równolegle prowadzona
kampania informacyjno-promocyjna dyskusji)
Po dyskusji można zmieniać projekty, tylko te zmienione trafiają do ponownej weryfikacji (rozbudowany etap ustalania
listy projektów poddanych pod głosowanie)
Cel nadrzędny wprowadzonych zmian:
Uproszczenie, nie ma sztucznego podziału na weryfikację ogólną i szczegółową, ciągłość pracy zespołu, więcej czasu na
weryfikację,
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SKŁADANIE PROJEKTÓW

CO DZIAŁA DOBRZE? CO 
ZACHOWAĆ? CO

DOCENIĆ?



CO ULEPSZYĆ? CO

ZMIENIĆ?





MOŻLIWY SCENARIUSZ
/ PROCEDURA
DZIAŁANIA








ZAPISY
REGULAMINU


CO DZIAŁA DOBRZE? CO 
ZACHOWAĆ? CO

DOCENIĆ?





Maratony, ponieważ są medialne, zbierają różnych urzędników w jednym miejscu, dostają „wzmocnienie społeczne”
Ile kosztuje miasto infografika? Czy jest możliwe jej ulepszenie?
Formularz zgłoszeniowy projektu
Kontakt z koordynatorami
Grupy lobbujące (konkurs dotacyjny)
Dyżury konsultacyjne - cieszą się słabym zainteresowaniem
Dyskusje i odpracowywanie pomysłów
„Jakość” projektów, zaspakajające szerokie potrzeby– obecnie często są to projekty, określonych grup, składane „na
ostatni moment”
Sposób zbierania podpisów popierających projekt
Ogólnodostępność
Połączenie projektów z dokumentami i ze strategiami miasta/dzielnic
Organizowane potkania tematyczne (np. edukacja, drogi etc.) ich celem będzie wypracowanie obszarów do składania
projektów,
Rozmowa o priorytetach,
Na spotkaniach tematycznych można złożyć projekt,
Aby złożyć projekt musi być kontakt, konsultacja z urzędnikami przed złożeniem projektu,
Grupy „defaworyzowane” zachęcane są do uczestnictwa w ramach budżetu partycypacyjnego, np. poprzez ngo
(organizowane są konkursy grantowe)
Na pierwszej stronie formularza powinny być tylko dane osoby generowane przez system, pozostała część formularza
powinna tworzyć gotowy „folder” projektu
Cel nadrzędny wprowadzonych zmian: projekty bardziej realistyczne, lepiej przygotowane, przedyskutowane, dzięki temu
szybsza weryfikacja
Istnienie regulaminu porządkuje przebieg procesu i pozwala na zaplanowanie działań
Doprecyzowanie co można zgłaszać , a co nie (oprócz ogólnodostępności, par.4)
Zasady powołania i zakres kompetencji zespołów, ponieważ został uszczegółowiony
Etap określania szczegółowych zasad
Dyżury konsultacyjne na etapie zgłaszania projektów
Weryfikacja i dyskusje o zgłoszonych projektach
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ZAPISY
REGULAMINU

CO ULEPSZYĆ? CO
ZMIENIĆ?

MOŻLIWY SCENARIUSZ
/ PROCEDURA
DZIAŁANIA













Zapisy o ogólnodostępności
Harmonogram - zmiana kolejności etapów, zmiana proporcji czasowych między etapami
Likwidacja odrębnych etapów: dyskusji o priorytetach, preselekcji, etapu promocji projektów
Wydłużyć etap składania projektów i weryfikacji
Wykluczenie punktu o powołaniu koordynatorów zespołów (bo już są powołani)
Rezygnacja z odrębnego etapu dyskusji o priorytetach, w zmian połączenie jej z przygotowaniem do składania wniosków
wydłużenie etapów składania wniosków o 1 lub 2 tygodnie, w tym szeroka kampanii informacyjna
Wydłużenie etapu weryfikacji ogólnej i szczegółowej, połączenie obu tych weryfikacji
Dyskusje publiczne po weryfikacjach, z możliwością łączenia projektów
Rezygnacja z preselekcji
Rezygnacja z wyróżnionego etapu promocji projektów przed głosowaniem
Wprowadzenie zapisu o głosowaniu osobistym w formie papierowej

Aneks 11. Podsumowanie spotkania ewaluacyjnego nt. budżetu partycypacyjnego w warszawie na 2016 rok – zorganizowanego przez
Pracownię Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

FUNKCJONOWANIE DZIELNICOWYCH
ZESPOŁÓW DS. BP

ETAP

PROBLEM/WYZWANIE
Tryb wyboru mieszkańców do Zespołu: losowanie
sprawia, że trafiają tam osoby przypadkowe

PROPONOWANE ROZWIĄZANIE
Warto zastanowić się nad innym rozwiązaniem, np.:
 dodać „sprawdzian z wiedzy o dzielnicy”
 wprowadzić głosowanie jak w przypadku wyboru przedstawicieli NGOsów
model mieszany (losowanie + głosowanie, lub na odwrót: głosowanie +
losowanie)

Jaka powinna być rola członków Zespołów z poprzednich
edycji BP?

Warto wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie, np.:
 rola „ambasadorów” – propagujących ideę BP, wspierających w trakcie
kampanii promocyjnej
członkowie „grupy wspierającej” – szerszej grupy mieszkańców pomagającej
Zespołowi przede wszystkim w akcji promocyjnej (oprócz członków
poprzednich edycji w jej skład mogliby wejść także niewylosowani mieszkańcy)

Warunek nieobecności (wpisany do regulaminu pracy
Zespołu - 3 nieobecności wykluczają z pracy) – jest
słuszny, ale nie może być tak ostry.

Np. 3 nieobecności pod rząd, a nie 3 w ogóle
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FUNKCJONOWANIE
DZIELNICOWYCH
ZESPOŁÓW DS. BP

Nie sprawdza się łączenie funkcji przewodniczącego
Zespołu z dzielnicowym koordynatorem BP, bo brakuje
funkcji „kontrolnej”, sprawdzania siebie nawzajem

ALE: głosy rozbieżne - doświadczenie niektórych uczestników było zupełnie inne

Dzielnicowy koordynator nie powinien być członkiem
Zespołu: dzielnice idą na łatwiznę i próbują wszystko
„obstawić” jak najmniejszą liczbą urzędników – wtedy są
bardzo obciążeni pracą i nic dobrego z tego nie wynika.
Zmiana harmonogramu i wprowadzenie etapu weryfikacji
ogólnej sprawiła, że Zespoły długo są „niepotrzebne” 
energia początkowa wygasa, nie wiadomo po co się w
nim jest

Koordynator bierze udział w pracach zespołu, ale jako osoba „dodatkowa”, np. bez
prawa głosu.

FUNKCJONOWANIE DZIELNICOWYCH
ZESPOŁÓW DS. BP

Kontrowersje związane ze składaniem projektów przez
członków Zespołu

Warto włączyć Zespoły do I etapu weryfikacji (np. mogłyby sprawdzać kryterium
ogólnodostępności – mają do tego kompetencje)
Członkowie Zespołu mogliby dzielić się złożonymi projektami i być ich „społecznymi
opiekunami” – np. towarzysząc przy weryfikacji, prowadząc komunikację z
projektodawcami, kontaktując ze sobą autorów podobnych projektów itd., ALE: to
praca społeczna, więc nie może być za bardzo obciążająca
Rozważyć twardy zakaz składania projektów przez członków Zespołu (i jasno to
komunikować od początku), ALE: postulat bardzo kontrowersyjny – bo będzie to
martwy zapis, który będzie obchodzony (składanie przez członków rodziny etc.)

Przydałoby się poszerzenie składu Zespołu



Pomysły na rozszerzenie składu Zespołu:
przedstawiciele Rady Seniorów, Rady Młodzieżowej
dziennikarz prasy lokalnej
w zespole powinien móc zasiadać przedstawiciele każdej rady osiedla z terenu
dzielnicy (teraz jest limit do 5 os.)

Obstawianie przez urząd miejsc w zespole
zarezerwowanych dla mieszkańców i zdobywanie w nim
przewagi.

Należy wprowadzić zapis uniemożliwiający łączenie „funkcji” (np. urzędnik, który
zgłasza się jako mieszkaniec, albo mieszkaniec, który jest liderem lokalnej NGO) –
mieszkańcy powinni być „zwykłymi” mieszkańcami.

Brak jasnej szerokiej informacji, o co chodzi w Zespole –
po co on w ogóle jest? (z perspektywy autora projektu
projektów to zupełnie nie jest oczywiste)
Święta Bożego Narodzenia w harmonogramie Zespołu
rozwalają pracę.

Potrzebne jest większe wsparcie Zespołu ze strony urzędu (przede wszystkim
promocyjne)
Zespoły powinny być znacznie wcześniej powoływane (pod koniec września).
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Potrzebny szerszy zakres zadań dla Zespołu

Pomysły na rolę Zespołu:
 Arbiter/mediator na etapie szczegółowej weryfikacji projektu (gdy autor nie
może dojść do porozumienia z urzędnikami)  powinien tłumaczyć, ale też stać
murem za autorem
 doradca
dla
autorów
w
różnych
kwestiach
związanych
z
przygotowanie/tłumaczeniem projektu
 powinien być obecny/zatwierdzać odrzucone przez urzędników projekty 
mógłby wtedy jakieś „uratować”
 powinien monitorować realizację projektów – mieć możliwość pytania,
sprawdzania etapu realizacji.
Członkowie Zespołów powinni mieć obowiązek włączenia się w etap kampanii
promocyjnej (np. uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, punktach
konsultacyjnych).
Warto bardziej promować spotkania Zespołu i jego rolę – mogą w nich
uczestniczyć mieszkańcy i powinni -> „społeczna kontrola”

Istnieje spory problem komunikacyjny – przepływ
informacji pomiędzy wieloma „aktorami” (koordynator,
zespół, CKS, dzielnica)

-

Spory problemem jest zasad kworum  jest trudno
osiągalne zwłaszcza przez radnych (którzy pojawiają się b.
rzadko)

-

Rola przewodniczącego Zespołu jest bardzo ważna – to
on nadaje ton całemu Zespołowi

-
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Często niska frekwencja na spotkaniach informacyjnych,
ale i tych, na których odbywała się rozmowa o
dzielnicowych priorytetach





Pojawiały się głosy, żeby się tym nie przejmować jakoś bardzo (i nie
rezygnować z tych spotkań) – że to jest proces uczący się i zainteresowani
mieszkańcy przy dobrej (lepszej?) promocji będą na nie przychodzić. Że to
dobrze, że się odbywają, ale żeby się nie łudzić, że będą się kiedykolwiek
zjawiały na nich tłumy. Na osobistej liście priorytetów przeciętnego
mieszkańca BP nie jest super wysoko, ale istnienie takich spotkań uchyla
argumenty, że nie było szans na rozmowę, dowiedzenie się itd. To wydaje się
ważne zwłaszcza w kontekście spotkań o priorytetach dzielnic.
ALE: głosy rozbieżne - część rozmówców uznała, że ta niska frekwencja to sygnał
że lepiej w ogóle z tego rodzaju spotkań (a zwłaszcza tych informacyjnych o
projektach) zrezygnować i tą samą energię poświęcić na prezentowanie
projektów w trakcie innych naturalnych okazji, w których gromadzą się duże
grupy mieszkańców (patrz niżej)
Propozycje konkretnych rozwiązań służących podniesieniu ogólnej frekwencji
na tych spotkaniach:
 wprowadzenie obowiązku uczestnictwa w spotkaniach dla
projektodawców – głównie tych po wstępnej weryfikacji (ale
jednocześnie pojawiło się sporo głosów ostrego sprzeciwu)
 wprowadzenie możliwości by projekty mogły mieć np. do 3 autorów
(wtedy jest większa szansa, by ktoś z nich pojawił się na spotkaniach)
Być może temat ogólnych priorytetów dzielnicy jest zbyt abstrakcyjny i warto
organizować takie spotkania, ale tematyczne – np. priorytetach związanych z
obszarami zielonymi w dzielnicy, z komunikacją w dzielnicy itd.

Pomimo, że BP jest mechanizmem bardziej
rozpoznawalnym niż w zeszłym roku, to poziom
frekwencji pokazuje, że warto jeszcze zawalczyć o większe
grono warszawiaków, które weźmie w nim udział
przynajmniej na etapie głosowania.



Przenieść akcenty w kampanii promocyjnej z ogólnego informowania o BP na
zachęcanie do świadomego głosowania (wtedy zintensyfikować działania
promocyjne prowadzone przez miasto).
Z tego punktu widzenia bardzo ważna jest też szeroka (nie tylko na FB)
promocja projektów, które w ubiegłej edycji zostały wybrane do realizacji.
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Wydaje się, że dzielnicowe spotkania służące prezentacji
projektów dopuszczonych do głosowania są mało
efektywne

Jako alternatywne (ale niekoniecznie) rozwiązania wskazano:
 „wychodzenie” z informacją o możliwości głosowania i listami wszystkich
projektów, na które można głosować w miejsca, w których i tak tłumnie
pojawiają się mieszkańcy (np. centra handlowe, festyny, pikniki, zebrania w
szkołach/przedszkolach, kościoły)
 namawianie projektodawców do samodzielnego organizowania spotkań na
temat swoich projektów (np. w lokalnych kawiarniach). Warto ich zachęcać,
by łączyli siły i np. na jednym spotkaniu prezentowali kilka zbliżonych
tematycznie projektów, wspólnie zapraszali na te spotkania i tam wspólnie z
zainteresowanymi mieszkańcami dyskutowali o złożonych projektach.
 namawianie projektodawców do nagrywania krótkich filmów prezentujących
ich projekty i umieszczanie ich na stronie BP


Gadżety promocyjne

Plakaty

Bardzo ważne jest by także osoby niekorzystające na co
dzień z internetu miały szanse dowiedzenia się jakie
projekty zostały zgłoszone/na jakie można głosować.

Ogólne działania informacyjne i promocyjne

ALE: nie było zgody wśród uczestników spotkania, czy warto w ogóle
zrezygnować z tych spotkań organizowanych przez dzielnice
 Część uczestników rozmowy podkreślało, że następnym razem warto zadbać o
to, by one pojawiły się o wiele wcześniej.
Pojawiły się także głosy, że w ogóle produkcja takich gadżetów jest zbędna i
szkoda na nie pieniędzy
 Pojawił się postulat (ale raczej odosobniony), że tegoroczne plakaty były mało
czytelne i warto w przyszłym roku temu zaradzić
 Przygotować i rozwiesić także plakaty ze spisem wszystkich projektów
dopuszczonych do głosowania w danym rejonie / dzielnicy (nazwami oraz
kwotami)
 Wydrukować w dużej ilości i rozwiesić plakaty – spisy wszystkich projektów
zgłoszonych i zweryfikowanych pozytywnie w danym rejonie / dzielnicy (takie
spisy projektów z nazwami i kwotami)
 Segregatory z wydrukowanymi pełnymi opisami wszystkich projektów
dopuszczonych do głosowania dostępne bp. W bibliotekach miejskich
 Uruchomienie ogólnomiejskiej linii informacyjną (o procedurze) – być może w
ramach 19115
 Zaangażowanie w promocję/informację jeszcze większe liczby
miejsc/instytucji (jako miejsca dystrybucji ulotek, plakatów, wiedzy o
procedurze) - m.in. biblioteki, szkoły, parafie, przystanki komunikacji miejskiej,
centra handlowe, sklepy osiedlowe, szkoły i przedszkola. Wspomniano także o
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ZGŁASZANIE PROJEKTÓW






spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych (ale w kontekście ogólnej
promocji BP, a nie konkretnych projektów przez nie składanych).
 Wykorzystywanie w informowaniu, np. o możliwości zgłaszania projektów lub
głosowaniu, zmasowanej wysyłki SMSów (np. o ile to jest prawnie
dopuszczalne do użytkowników 19115, baz będących w posiadaniu dzielnic
itp.). Być może warto nawiązać współpracę z operatorami komórkowymi - oni
świadczą takie usługi, a w przypadku miasta może będą skłonni zrobić to
bezpłatnie.
 Dystrybucja ulotek poprzez skrzynki pocztowe w całej warszawie.
 Zamiast / oprócz spotkań o priorytetach organizować w dzielnicach gry
miejskie służące identyfikowaniu miejsc, w których warto by było zrealizować
w ramach BP jakiś projekt podnoszący jakoś przestrzeni publicznej (rodzaj
wspólnej diagnozy w zabawowej formie)
W porównaniu z zeszłym rokiem ogólnie budżet partycypacyjny był bardziej rozpoznawalny.
Decyzja o umożliwieniu łączenia projektów była słuszna i w części przypadku ta „procedura” się sprawdziła.
Pozytywne opinie zbierają maratony pisania wniosków (zarówno ten ogólnomiejski, jak i dzielnicowe) – wiadomo czemu służą, pozwalają
wyzwolić pozytywną energię.
W kilku dzielnicach udało się namówić burmistrzów do ich osobistego zaangażowania się w cały proces – a na tym zyskiwała rozpoznawalność
BP w tych dzielnicach.
Szczególnie pozytywnie zostały ocenione wszelkie formy wychodzenia z informacją o możliwości składania projektów i głosowania w
miejsca, w które w sposób naturalny gromadzą się ludzie – centra handlowe, parki, pikniki, kościoły.
Brak informacji o planach inwestycyjnych
 Organizacja spotkań z zarządem dzielnic na którym przedstawione są plany
miasta/dzielnicy dla projektodawców
dzielnicy i miasta w danej dzielnicy. Bardzo ważna jest informacja, gdzie nie da
się czegoś zrobić w ogóle.
Za mało czasu na składanie projektów
 Wydłużenie czasu na składanie wniosków do 2 miesięcy, ALE: zdania czy jest to
realny problem były podzielone.
Mieszkańcy zgłaszają projekty na ostatnią chwile
 Wcześniejsze rozpoczęcie kampanii informacyjno-promocyjnej, aby
projektodawcy mogli się wcześniej przygotować



Niejasności co do lokalizacji konkretnych projektów





Zgłaszanie projektów tylko po to, aby projektodawca
miał więcej głosów na etapie preselekcji
Dużo wniosków jest słabej jakości, zawierających
błędy formalne.







Informacja o lokalizacji projektów powinna być bardziej precyzyjna –
jednoznaczna
Zmiana systemu głosowania na etapie preselekcji
Wnioski powinny być weryfikowane równolegle z procesem zgłaszania, tak aby
zaoszczędzić mieszkańcom czas i energię wkładaną w ich promocję.
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Zgłaszanie
projektów,
których
faktycznymi
beneficjentami są instytucje publiczne (biblioteki,
szkoły, domy kultury), bądź inne podmioty, które
mają własne duże budżety i bardzo szeroką
możliwość
mobilizacji
(np.
spółdzielnie
mieszkaniowe)
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Brak możliwości zgłaszania projektów na osiedlach
chronionych (chodzi o osiedla, które co prawda są
odgrodzone,
ale
wejście
do
nich
jest
ogólnodostępne)
Zbędny kosztorys we wniosku





Brak możliwości wpisania we wniosku więcej niż
jednego wnioskodawcy





Zbyt mało informacji o kosztach i czasie wykonania
inwestycji dostępnych dla wnioskodawców





Brak możliwości zgłaszania projektów przez Urząd
Dzielnicy
Niesprawiedliwa konkurencja ze strony radnych,
którzy zgłaszali własne projekty, a którzy mają
większe możliwości promocji swych projektów
Brak limitu kosztów zgłaszanych projektów (przez co
bywa że jeden projekt wykorzystuje całą pulę
przeznaczoną dla dzielnicy)
Konieczność zebrania 30 podpisów popierających
projekt to duża bariera, np. dla osób starszych





















Brak możliwości zgłaszania projektów inwestycyjnych realizowanych na terenie
instytucji lub możliwość zgłaszania na takim terenie tylko projektów miękkich
lub tańszych, ALE: glosy rozbieżne – jak to zdefiniować
Uszczegółowienie i standaryzacja między dzielnicami zapisu o
ogólnodostępności (np. zapisanie minimalnej liczby godzin w tygodniu gdy
sfinansowana inwestycja musi być ogólnodostępna)
Podział puli BP na 2 osobne fundusze: projekty indywidualne oraz
instytucjonalne (te których faktycznymi beneficjentami jest instytucja)
Wprowadzenie takiej możliwości

Kosztorys powinien tworzyć urzędnik we współpracy z wnioskodawcą, ALE:
głosy rozbieżne - kosztorysowanie przez mieszkańców jest elementem
służącym ich edukacji
Wprowadzenie możliwości wpisania większej liczby osób, ALE: głosy rozbieżne
- np. pojawiło się pytanie, z kim w takiej sytuacji miałby kontaktować się Urząd
Dzielnicy
Wskazanie w materiałach dla potencjalnych wnioskodawców przykładowych
kosztów różnego typu inwestycji i czasu, w którym może ona zostać
zrealizowana
Wprowadzenie możliwości zgłaszania projektów przez Urząd Dzielnicy, ALE:
głosy rozbieżne
ALE: brak propozycji rozwiązania, bo uczestnicy zdawali sobie sprawę, że nie
można indywidualnym osobom zabronić udziału w BP
Wprowadzenie odgórnego limitu dla projektów (procent ogólnej kwoty
przeznaczonej dla obszaru – 50%), ALE: głosy rozbieżne co do odgórnego
wymogu, bo zespoły mogą to ustalać dla poszczególnych dzielnic
Likwidacja tego wymogu, ALE: głosy rozbieżne
Potrzebne lepsze tłumaczenie mieszkańcom dokumentów, planów itp., żeby
mogli lepiej przygotowywać projekty
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W porównaniu z poprzednią edycją uczestnicy spotkania mieli poczucie, że wnioskodawcy otrzymują większe wsparcie (bezpośrednie kontakty
do urzędników, możliwość spotkania się na dyżurach, spotkania informacyjno-konsultacyjne, maratony pisania projektów).




PRESELEKCJA PROJEKTÓW














WERYFIKACJA
PROJEKTÓW



Nie jest jasne, które spotkanie jest dla kogo spotkanie prezentujące i preselekcyjne wydaje się
być tym samym
Z preselekcji jest więcej szkody niż pożytku - to
dodatkowa trudność dla mieszkańców
Projekty są prezentowane mieszkańcom przed
preselekcją - szkoda pracy i energii osób, co do
których wiadomo, że ich projekty nie przejdą przez
weryfikację
Sposób głosowania na preselekcji: grupy interesu
wypaczają wynik i zniechęcają „niezrzeszonych” do
całego procesu BP

Połączyć te dwa spotkania w jedno

Zrezygnować z preselekcji



Zrezygnować z preselekcji lub przenieść ją na okres po weryfikacji
Projekty powinny być prezentowane już po preselekcji



Jeśli całkiem odrzucimy preselekcję, istnieje ryzyko,
że projektów będzie za dużo, gdy zrezygnujemy z
preselekcji - głosujący tego nie ogarną



Nie każdy potrafi dobrze zaprezentować projekt
Czas prezentacji jest za krótki
Nie jest jasne co to znaczy „obecność na spotkaniu”
- czy można się np. spóźnić?
Projekty, które nie przeszły preselekcji były i tak
potem „wciągane” na listę, bo za mało projektów by
było po weryfikacji
Zły/utrudniony kontakt lub czasami brak kontaktu
urzędników weryfikujących z wnioskodawcami w
regulaminowym terminie (zwłaszcza ZDM, ale nie
tylko)
Weryfikacja „na ostatnią chwilę”, co skutkowało
m.in. brakiem możliwości zastosowania procedury
odwoławczej przez zespół czy wprowadzeniem
przemyślanych zmian w projektach, w tym
stawianie wnioskodawców „pod ścianą” jeśli o



Głosować powinni nie autorzy projektów, ale mieszkańcy wyłonieni w drodze
losowania (np. spośród zeszłorocznych głosujących)
Raczej dążenie do wypracowywania kompromisów na tym etapie, dbałość o
to, by projekty nie generowały konfliktów
Zmniejszyć obszary / wprowadzić obowiązkowy podział na obszary (będzie
mniejsza konkurencja)
Wprowadzić podział na sekcje tematyczne projektów na karcie do głosowania,
który ułatwi głosującym odnalezienie się
Zrezygnować z preselekcji



Doprecyzować to w regulaminie BP




Zrezygnować z preselekcji lub
Preselekcja dopiero po weryfikacji




Przestrzeganie/egzekwowanie zapisów regulaminu!
Wyczulenie urzędników na obowiązek kontaktu z wnioskodawcą i działanie
pozwalające na wypracowanie projektu, który może trafić pod głosowanie



Weryfikacja na bieżąco, pilnowanie terminów i dbanie o czas na rozmowy z
wnioskodawcami i wypracowanie sensownych zmian w projektach
W ciągu 2 miesięcy przeznaczonych na etap weryfikacji pierwszy miesiąc
przeznaczony na weryfikację wszystkich projektów, a drugi wyłącznie na
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chodzi o zmiany, jakie muszą wprowadzić w
projekcie, by mógł on przejść weryfikację



WERYFIKACJA PROJEKTÓW



Karta weryfikacyjna uwzględnia miejsca dla opinii
tylko jednej jednostki wiodącej, mimo iż projekty
często są opiniowane przez wiele
wydziałów/jednostek
Brak skutecznej procedury odwoławczej dla
wniosków zweryfikowanych negatywnie



Radykalne zmiany w projektach na tym etapie, co
m.in. podważa wyniki preselekcji, a także zachęca
do mało starannego przygotowywania projektów



Budzące wątpliwość co do gospodarności, zawyżane
wyceny kosztorysów projektów przez urzędników



Niespójność w weryfikacji podobnych projektów
pomiędzy dzielnicami (zwłaszcza jeśli chodzi o
kosztorysy, ale nie tylko), np. zupełnie inne wyceny
podobnych projektów lub przeciwstawne wyniki
weryfikacji identycznych projektów w różnych

wyjaśnianie kwestii projektów zweryfikowanych negatywnie, wprowadzanie
zmian itd.
 Obowiązkowe „śródetapy” w trakcie weryfikacji, tj. kiedy najpóźniej
obowiązkowy kontakt urzędnika weryfikującego z wnioskodawcą w trakcie
weryfikacji (np. nie później niż dwa tygodnie od złożenia projektu), a nie na sam
koniec i np. wyjaśnianie poszczególnych wątpliwości w toku weryfikacji, a nie
po całkowitej ocenie projektu
a) Miejsce na karcie na opinie wszystkich jednostek weryfikujących



Respektowanie zapisów regulaminu i możliwość cofnięcia przez zespół projektu
do ponownej weryfikacji + możliwość odwołania się od negatywnej weryfikacji
do zespołu przez projektodawcę (konkretna procedura)
 Wyniki weryfikacji muszą trafić do zespołu najpóźniej 2 tygodnie przez
zakończeniem etapu weryfikacji, tak aby zespół mógł się nimi zapoznać i
ewentualnie cofnąć projekty do ponownej weryfikacji i spotkać się w ich
sprawie z urzędnikami
b) Większe kompetencje zespołu jeśli chodzi o weryfikację, np. możliwość
skutecznego cofnięcia jakiejś decyzji urzędu, ALE: głosy rozbieżne - zespół
zwykle nie ma kompetencji w różnych kwestiach, w których wypowiadaj się
urzędnicy
 Określenie/ograniczenie możliwego zakresu zmian w projekcie na tym etapie,
np. wymóg niezmienności kategorii tematycznej projektu, ALE: głosy rozbieżne
- czasami zakres zmian jest konsekwencją decyzji urzędniczych, których
wnioskodawca nie mógł przewidzieć
 Większy nacisk na konieczność konsultacji projektu z urzędem na etapie jego
przygotowywania
 Obowiązek podawania przez urzędników pisemnych uzasadnień powodów
konkretnych wycen (np. informacji na temat konieczności specyficzne ścieżki
postępowania przy danym zamówieniu)
 Mechanizm wspólnego opiniowania lub przynajmniej wymiany opinii między
dzielnicami na temat podobnych projektów przed upublicznieniem wyników
weryfikacji
 Uspójnienie wytycznych w sprawie poszczególnych kryteriów weryfikacji
(przygotowane centralnie)
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dzielnicach w odniesieniu do tych samych
kryteriów, ale też różne wymagania co do
niezbędnego stopnia szczegółowości opisu projektu
(np. jeśli chodzi o etapowanie działań)
Zbyt ogólnikowe uzasadnienia dla negatywnej
weryfikacji lub brak ostatecznych powodów
odrzucenia na piśmie (np. w systemie ESOG)

Brak przejrzystości co do przebiegu weryfikacji






WERYFIKACJA PROJEKTÓW





Sytuacje braku kontaktu z wnioskodawcą na tym
etapie i negatywna weryfikacja projektów w
przypadku odnotowania przez urząd braku kontaktu
z wnioskodawcą, podczas gdy wnioskodawca nie
odnotował próby kontaktu ze strony urzędu








Potrzeba większego zaangażowania zespołów
dzielnicowych w proces weryfikacji




Bardziej rozbudowane i szczegółowe uzasadnienia, w tym dokładne informacje
o wszystkich powodach odrzucenia w odniesieniu do konkretnego projektu (a
nie tylko, że projekt „nie da się zrealizować w ciągu roku”), tak aby
projektodawca wiedział, co może powinien w nim zmodyfikować
Upublicznianie dokładnych uzasadnień na stronie internetowej
Publikacja na stronie internetowej wszystkich dokumentów (opinii)
wygenerowanych w toku weryfikacji danego projektu, ALE: głosy rozbieżne –
m.in. oznaczać to będzie dużo dodatkowej pracy w urzędzie, to są informacje
kluczowe dla wnioskodawcy, który już w obecnej procedurze może mieć wgląd
do tych dokumentów
Podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska konkretnego
urzędnika, który wydał opinię, ALE: głosy rozbieżne - i tak pod wynikiem
weryfikacji podpisuje się w tej chwili konkretnych naczelnik wydziału/szef
jednostki oraz może to prowadzić do personalnych ataków na poszczególnych
urzędników
Zapis w regulaminie nt. minimalnych wymogów dotyczących prób kontaktu, np.
min. próby telefoniczne i obowiązek odnotowywania informacji na temat
podjętych prób kontaktu w dokumentach weryfikacyjnych
Wymóg kontaktu wielokanałowego, czyli np. telefon i email lub telefon i pismo
Informowanie przez koordynatora zespołu dzielnicowego o nieudanych
próbach kontaktu, tak aby w razie czego członkowie zespołu mogli spróbować
własnych kanałów kontaktu z danym wnioskodawcą (jeśli to możliwe)
Kontrola zespołu nad tym elementem, np. sprawozdawanie się przez
koordynatora w tym zakresie, ALE: głosy rozbieżne co do sensu i możliwości
takiego działania
Bieżące spotkania urzędników z zespołem i rozmowa o „trudnych” projektach
oraz na bieżąco o projektach weryfikowanych negatywnie, ALE: wątpliwości jak
często zespół będzie się w stanie spotykać w tym celu
Weryfikacja według określonej kolejności kryteriów, tak by najpierw ustalić
bardziej zasadnicze zastrzeżenia co do projektów i móc je od razu
przedyskutować na zespole – określone kryteria weryfikowane w pierwszej
kolejności, np. legalność, ogólnodostępność
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Niejasność/nieprecyzyjność niektórych kryteriów




WERYFIKACJA PROJEKTÓW

Niepotrzebne skomplikowanie procedury poprzez
ustanowienie dwóch osobnych etapów weryfikacji



Trudności z weryfikacją projektów wymagających opinii
wielu różnych jednostek i np. powstawanie problemów z
realizacją wygranych projektów, gdy okazuje się zabrakło
opinii jakiejś jednostki na etapie weryfikacji





Marnowanie czasu na dyskusje i preselekcję projektów,
które potem odpadną w weryfikacji, a o wielu
prezentowanych projektach było wiadomo, że nie przejdą
weryfikacji ostatecznej (bo np. zlokalizowane były na
prywatnym gruncie), a były prezentowane
Za mało czasu na weryfikację
POZYTYWNE
ASPEKTY ETAPU










Obecność przedstawicieli jednostek miejskich na posiedzeniach zespołów i
możliwość dyskusji o projektach negatywnie przez nie zweryfikowanych, ALE:
tu pojawia się problem dużej liczby zespołów vs. ograniczonej liczby
przedstawicieli jednostek – być może d rozważenia spotkania zbiorcze, np. kilku
zespołów na raz
Doprecyzowanie kryterium ogólnodostępności oraz określenie, kto ma
weryfikować projekty pod tym względem (może np. powinien to robić zespól)
Doprecyzowanie kryterium jednoroczności (bo różne jednostki różnie definiują
moment rozpoczęcia działań w ramach nowego roku budżetowego, co sprawia,
że horyzont realizacji projektu skraca się np. do okresu od marca do grudnia)
Połączenie etapów weryfikacji ogólnej i szczegółowej
Weryfikacja ogólna jako element etapu składania projektów (sprawdzanie na
bieżąco przy składaniu), a nie osobny etap
Najpierw weryfikacja szczegółowa, a dopiero potem ogólna, ALE: to oznacza tez
np. konieczność weryfikacji projektów, które być może nie zdobyłyby poparcia
30 osób
Opracowanie procedury postępowania z różnymi typami projektów ->
CHECKLISTA wskazująca, jakie wydziały/jednostki muszą zaopiniować dany typ
projektu
Wydział wiodący dla każdego projektu czuwający nad realizowaniem ww.
checklisty
Powstanie wewnątrz urzędu doraźnego zespołu, który wskazuje wydziały
wiodące dla poszczególnych projektów LUB ustalenie takiego
przyporządkowania na posiedzeniu dzielnicowego zespołu ds. BP
Spotkania z mieszkańcami po weryfikacji -> ALE: głosy rozbieżne, bo spotkania
służą m.in. wprowadzaniu zmian do projektów oraz istnieje mechanizm, który
sprawia, że po odpadnięciu projektu do weryfikacja trafia kolejny z listy
rezerwowej



Więcej czasu na etap weryfikacji, ALE: głosy rozbieżne - więcej czasu może
oznaczać, ze urzędnicy będą po prostu zwlekać z jej rozpoczęciem
Duże zaangażowanie części urzędników dzielnicowych w odwalczanie projektów, postawa „społecznikowska” a nie stereotypowo urzędnicza
Uczenie się współpracy przez urzędników i mieszkańców
Przydatna możliwość komentowania projektów na stronie internetowej – zdarzało się, że urzędnicy drukowali komentarze mieszkańców i
uwzględniali je opiniując projekt
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Urny stojące w niewidocznym miejscu w Urzędzie
Dzielnicy
Jedno miejsce z urną w dzielnicy





Skomplikowane papierowe
liczenia, bardzo dużo tekstu

karty,

konieczność






Lęk przed ujawnianiem
(zwłaszcza PESELU)

danych

osobowych



„Nierówny” dostęp – BP jako szansa dla ludzi
młodszych, dziarskich, mobilnych, sprawnych
Problemy techniczne w głosowaniu przez internet,
głównie związane z koniecznością kliknięcia w link
potwierdzający
Głosowanie dzieci  miejsce nadużyć, bo „głosują”
niemowlaki





Skomplikowany formularz w internecie






Nieprawdziwe informacje w trakcie kampanii
zachęcającej do głosowania (np. szkoła informowała,
że można zagłosować tylko na jej projekt)
Mechanizm głosowania (ordynacja)



Promować dobre praktyki promocyjne



Ranking preferencji (rangowanie projektów na skali, ocena punktowa od 1 do
5 itp.)
Można oceniać na skali wszystkie projekty + minimalna liczba punktów, które
trzeba uzyskać, żeby możliwe było finansowanie
Głosowanie przeciwko projektom, ALE: głosy rozbieżne/wątpliwości – grozi
konfliktami, „hejterstwem” i potencjalnie może być znowu łatwiejsze dla
dobrze zorganizowanych grup, np. zdolnych napędzać kampanie negatywne w
internecie
Tylko 1 głos na 1 projekt w obszarze, ALE: głosy rozbieżne – bardzo
kontrowersyjny postulat



GŁOSOWANIE NA PROJEKTY




















Urna powinna stać przy informacji, drzwiach i powinna być bardzo wyraźnie
oznakowana
Zwłaszcza w dużych dzielnicach powinno być kilka miejsc, w których stoją urny.
Ważne, żeby nie stały w instytucjach, które są jednocześnie wnioskodawcami.
Grupowanie tematyczne projektów na karcie
Wprowadzić e-punkty  zamiast urny stanowisko komputerowe z urzędnikiem
wypełniającym wspólnie z mieszkańcem formularz

Wprowadzenie współczynnika wsparcia dla projektów zgłaszanych przez osoby
niepełnosprawne, starsze, ALE: głosy rozbieżne - duże ryzyko nadużyć
Zrezygnować z konieczności klikania w link, bo jeśli ktoś chce się podszyć pod
kogoś, to i tak może założyć fałszywy e-mail i łatwo je obejść, ALE: głosy
rozbieżne – bez tego łatwo o nadużycia (np. przypadek Grudziądza)
Wprowadzić konieczność głosowania osobistego
Wprowadzić dolną granicę wieku (np. przedszkolaki)
Wprowadzić możliwość głosowania dzieci na adres mailowy rodzica (teraz
każdemu dziecku trzeba zakładać osobny e-mail)
Dodać filmik instruktażowy
Dodać wyraźną informację o tym, że do rozdysponowania jest osobna pula na
projekty ogólnodzielnicowe
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Niska frekwencja

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY





Duża liczba głosów nieważnych







Głosowanie z upoważnienia, przez pełnomocnika





Głosownie tylko w jednej dzielnicy, w jednym
obszarze
„Wskakiwanie” do realizacji projektów o bardzo
niskim poparciu z dołu listy rankingowej tylko
dlatego, że są tanie; wydawanie środków „na siłę”












Rozbieżność między realizacją,
projektu



Niska jakość wykonania projektu

REALIZACJA
PROJEKTÓW

a założeniami





Zbyt wiele informacji dostępnych tylko w internecie
Informowanie o głosowaniu „przy okazji” (np. urzędnicy za każdym razem
informują mieszkańców, którzy załatwiają coś w urzędzie o tym, że można
zagłosować)
Opisy projektów dostępne także w wersjach papierowych
Zamiast idei BP promować konkretne projekty, ALE: głosy rozbieżne - to nie jest
zadanie urzędu, który nie powinien być stronniczy
Analiza przyczyn oddawania nieważnych głosów
Rezygnacja z linku potwierdzającego w mejlu
W formularzach papierowych zrezygnować z wpisywania słownego liczby
projektów (sama kwota wystarczy)
Zrezygnować z takiej możliwości, tylko głosowanie osobiste + wolontariusze
zbierający głosy od osób, które nie mogą przyjść do urzędu i/lub nie głosują
przez internet
Zrezygnować z tego ograniczenia
Wprowadzenie możliwości „częściowej realizacji” projektów, tj. negocjacji
zakresu okrojenia projektu z wnioskodawcą po głosowaniu, jeśli jego projekt
jest kolejny na liście a nie starcza środków na jego pełną realizację
Ustalenie centralnie zdefiniowanego limitu %, który musi uzyskać projekt, by
trafić do realizacji, np.1% liczby mieszkańców obszaru lub 1% liczby
głosujących w BP, ALE: głosy rozbieżne – przy tak jeszcze niskiej frekwencji to
może zniechęcać tych, którzy już się zaktywizowali i działać jak „kara” za
nieaktywność sąsiadów
Ustalenie współczynnika efektywności projektów – przelicznik liczby głosów na
koszt projektu, tak by droższe projekty musiały zyskać większe poparcie by
trafić do realizacji, ALE: głosy rozbieżne - to może być trudne do zrozumienia
dla mieszkańców
Dbanie o dobry kontakt z projektodawcami we wszystkich dzielnicach
Danie projektodawcy kontaktu do urzędnika odpowiedzialnego za sprawę
Konieczność potwierdzania specyfikacji technicznej projektu przez
projektodawcę

-
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Brak informacji o harmonogramie realizacji projektu






REALIZACJA PROJEKTÓW








POZYTYWNE
ASPEKTY ETAPU





INNE UWAGI do
procesu




Wprowadzenie obowiązku podawania publicznie pełnego harmonogramu
realizacji projektu przez początkiem roku budżetowego
Podawanie na bieżąco wszystkich informacji o realizacji na stronie
internetowej (danie urzędnikom uprawnień do dodawania informacji na
bieżąco)

Niezrozumienie przez mieszkańców rozciągnięcia w
czasie procesu budżetowego (utrata zaufania do BP)
1 stycznia to późna data na rozpoczęcie realizacji
projektów (szczególnie infrastrukturalnych)

-

Nazwa „budżet partycypacyjny” jest strasznie długa
i mało przyjazna
Ogólnodostępność musi być prawdziwa, a nie
pozorna
Apel do zarządów dzielnic o sensowny wybór
koordynatorów



Zmienić na „budżet obywatelski” albo „budżet mieszkańców”



Lepsza weryfikacja tego kryterium i „twarde” zdefiniowanie tego kryterium w
regulaminie
Przemyślany wybór koordynatorów-to musi być człowiek, który lubi ludzi



Rozpoczynanie przygotowań do inwestycji już na jesieni przez urzędników
(rozwiązanie łagodne)
 Zastrzeganie środków na następny budżet part. w poprzednim roku
budżetowym, tak żeby można było wydawać pieniądze już na jesieni i wtedy
rozpoczynać pierwsze prace (rozw. drastyczne).
Brak środków lub czasu na realizację projektu
 Poprawa procedur weryfikacji
 Ograniczenie wielkości projektów – lepsze dbanie o to, żeby nie wychodziły
ponad 12 mies.
 Brak konieczności wygaszania środków – przenoszenie ich na następny rok
budżetowy
 Znalezienie środków z innych źródeł, jeśli koszty przekraczają wcześniejszą
wycenę (pytanie z jakich?)
Brak kwestii związanych z realizacją projektów w
 Oczekiwanie na powstanie ustawy o BP i stworzenie nowego regulaminu
regulaminie
(rozw. „leniwe”)
 Stworzenie oddzielnego regulaminu wiążącego dzielnice w kwestii realizacji
projektów wybranych w bp (rozw. aktywne)
 Zobowiązanie zespołów dzielnicowych do pilnowania realizacji projektów z
poprzedniego BP.
Wykorzystanie pomysłów, które nie zostały wybrane
 Pomysły, które nie wygrały w głosowaniu powinny trafiać do zarządów
do realizacji
dzielnic i być brane pod uwagę, przy tworzeniu budżetu droga standardową
Dobry kontakt urzędników z mieszkańcami w niektórych dzielnicach (np. na Mokotowie)
Stworzenie przez miasto strony z informacją na temat realizacji projektów
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Urzędnicy w dzielnicach nie dają rady z realizacją BP
obok innych obowiązków



Dodatkowe etaty, więcej pracowników do realizacji BP
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