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1 STRESZCZENIE
Wstęp
Poniższe streszczenie raportu końcowego ma na celu syntezę przeprowadzonych analiz i wyników
badania ewaluacyjnego. Poszczególne jego fragmenty odnoszą się do kolejnych etapów procesu
realizacji budżetu partycypacyjnego. Celem badania ewaluacyjnego było opisanie zachowań
mieszkańców na poszczególnych etapach procesu oraz wskazanie: momentów i przyczyn zwiększenia
bądź zmniejszenia aktywności mieszkańców oraz momentów „wchodzenia” i „wychodzenia” z procesu.
W badaniu uwzględnione zostały również poprzednie edycje budżetu partycypacyjnego.
W 2016 i 2017 roku zostały przeprowadzone: etap zgłaszania pomysłów, dyskusji nad nimi, weryfikacji
oraz wyboru projektów. Wybrane projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku. Na realizację pomysłów
w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego (BP) przewidziano ponad 61 mln zł. Była to najwyższa
kwota jaka została przeznaczona od początku realizacji BP w Warszawie. We wcześniejszych latach wraz
ze wzrostem środków finansowych przeznaczonych na budżet partycypacyjny rosła liczba zgłaszanych
pomysłów, jednakże nieproporcjonalnie. Co ważniejsze jednak, rokrocznie rosła liczba pomysłów
wybranych do realizacji.
Spotkania otwarcia oraz nabór do zespołów dzielnicowych ds. budżetu partycypacyjnego
Spotkania otwarcia
Pierwszym etapem, wskazywanym jako początek całego procesu realizacji BP, było określenie
szczegółowych zasad funkcjonowania zespołów ds. budżetu partycypacyjnego oraz zasad
przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach. Ustalony został też regulamin na IV edycję
BP. O ile etap składania projektów występował w świadomości mieszkańców w większym lub mniejszym
stopniu, tak spotkania otwarcia (gdzie przedstawiane były zasady IV edycji BP, omawiane były plany
dzielnic na najbliższe lata i prowadzony był nabór do zespołów ds. budżetu partycypacyjnego) zostały
prawie całkowicie niezauważone. Spotkania otwarcia nie cieszą się dużym zainteresowaniem
mieszkańców. Zaledwie 3% mieszkańców głosujących zadeklarowało, że wzięło udział w spotkaniu
otwarcia, natomiast aż 96% mieszkańców nie widziało takiej potrzeby1. Na spotkaniu pojawiają się
częściej osoby, które dopiero po raz pierwszy poznają BP, dlatego jest to etap szczególnie ważny
w kontekście zachęcenia ich do dalszego zaangażowania. W celu większego zaktywizowania
mieszkańców do udziału na tym etapie rekomenduje się działania mające na celu większe
zaangażowanie burmistrzów dzielnic. Z jednej strony podniosłoby to rangę spotkania, natomiast
z drugiej, byłaby to okazja do spotkania władz dzielnicy z mieszkańcami oraz stworzenia możliwości
dyskusji o priorytetach dzielnicowych.
Ocena regulaminu oraz kryteriów IV edycji BP
Ponad 60% projektodawców zgodziło się ze stwierdzeniem, że kryteria weryfikacji pomysłów zawarte
w regulaminie były zrozumiałe, obiektywne, jasne i precyzyjne. Największy odsetek (aż 77%)
projektodawców określił kryteria jako zrozumiałe. Nie tylko regulamin uznawano za zrozumiały, ale
również formularz zgłoszeniowy projektu. Należy tu pominąć głosy mieszkańców, którzy nie składali
nigdy pomysłów, nie zetknęli się z wzorem formularza zgłoszeniowego i zakładali, że jego złożenie
na pewno musi być skomplikowane i pracochłonne. Projektodawcy, którzy mieli do czynienia
1
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z wypełnianiem i składaniem formularza zgłoszeniowego oceniali go pozytywnie. Również wśród
członków zespołów ds. budżetu partycypacyjnego blisko 70% badanych uważało zapisy regulaminu
za zrozumiałe, a co za tym idzie 73% badanych było zdania, że sama procedura składania projektów
nie jest dla pomysłodawców czynnością trudną 2.
Kampania promocyjna
Na tym początkowym etapie rozpoczynała się również kampania promocyjna dotycząca BP, która trwała
przez całą edycję budżetu. Badani mieszkańcy Warszawy pozytywnie ocenili samą kampanię promocyjną
(pod warunkiem, że informacja do nich dotarła). Wnioski te potwierdzili koordynatorzy dzielnicowi
uznając, że w IV edycji BP kampania informacyjno-promocyjna została bardzo dobrze zaplanowana
i przeprowadzona. Ciekawą tendencję prezentuje analiza wyszukań hasła „budżet partycypacyjny”
w przeglądarce Google. Najwyższą liczebność wyszukiwania w Internecie obserwuje się w okolicach
czerwca lub lipca 2017 roku (czyli w momencie głosowania) oraz w listopadzie 2016 roku (w momencie
inauguracji IV edycji BP). Wyniki badania opinii warszawiaków nt. BP z 2016 roku pokazują, że 51%
z nich nie słyszało o BP. Można jednak zaobserwować pozytywne zmiany w tym zakresie (odsetek osób,
które nie słyszały o BP zmniejsza się rokrocznie), gdyż jeszcze w 2015 roku o BP nie słyszało 57%
badanych, a w 2014 roku 67% respondentów 3. Badania jakościowe pokazały również, że warszawiacy
(zarówno głosujący, jak i niegłosujący) posiadają małą wiedzę o zasadach budżetu partycypacyjnego.
Respondenci nie wiedzieli: kto realizuje projekty np. część z badanych myślała, że budżet partycypacyjny
to pewnego rodzaju dotacja na działalność; kto może zgłosić pomysł lub jak wygląda procedura
weryfikacji np. część badanych myślała, że następuje ona po głosowaniu i wyborze projektów.
Mocne strony etapu

 Etap porządkujący informacje o BP – Działania realizowane na tym etapie porządkowały
przebieg całego procesu i dostarczały podstawowych informacji o IV edycji BP. Mieszkańcy,
którzy wzięli udział w spotkaniach otwarcia byli bardziej świadomi przebiegu całego procesu,
czego konsekwencją było ich większe zaangażowanie i uczestnictwo w kolejnych etapach BP.
Widać to wyraźnie analizując uczestnictwo mieszkańców poszczególnych dzielnic w kolejnych
etapach BP, np. Rembertów, którego mieszkańcy najliczniej deklarowali uczestnictwo
w spotkaniach otwarcia, zajmował również pierwsze miejsce pod względem deklarowanego
uczestnictwa w spotkaniach dyskusyjnych.
Słabe strony etapu

 Informacja o spotkaniach otwarcia nie dociera do mieszkańców – Mieszkańcy w badaniach
jakościowych i ilościowych często wskazywali, że nie wiedzieli o takich spotkaniach. Wynikało
to w dużej mierze z nieznajomości przez nich poszczególnych etapów budżetu
partycypacyjnego. Aktywność większości mieszkańców ograniczała się do udziału w głosowaniu
i był to jeden z nielicznych etapów, który kojarzą z całym procesem budżetu partycypacyjnego.
Wskazane byłoby zatem uświadomienie mieszkańców, którzy tylko głosują, o istnieniu
poszczególnych etapów BP, w tym jakie etapy BP następują po sobie i co się na danym etapie
dzieje.

 Niedostateczne dotarcie z informacją o BP do niektórych grup docelowych – Wyniki badań
ilościowych z mieszkańcami wskazały na niewielkie zaangażowanie osób młodych w cały proces
BP (grupa wiekowa poniżej 19 roku życia). Informacja o BP do tej grupy nie trafiała lub była

Badanie CAWI z projektodawcami, n=122.
Ewaluacja procesu budżetu partycypacyjnego w Warszawie na rok 2017. Ośrodek Ewaluacji, 2016r. (Barometr Warszawski
w latach 2014-2015 oraz badanie BP w opinii warszawiaków z roku 2016).
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pomijana w odbiorze. Osoby z tej grupy wiekowej w dużej mierze korzystają z mediów
społecznościowych, natomiast jak wskazano w analizie akcji informacyjnej, kanały te (np.
Instagram, Snapchat, z których korzystają osoby z tej grupy wiekowej na co dzień) są
wykorzystywane w bardzo małym stopniu. Należałoby wzmocnić efektywność przekazu
do najmłodszej grupy docelowej przy wykorzystaniu różnych kanałów mediów
społecznościowych (np. Instagram, Snapchat, YouTube). Instagram i Snapchat byłyby
przydatne do publikowania zdjęć i krótkich nagrań video w czasie rzeczywistym relacjonujących
bieżące działania (informowanie mieszkańców w przystępny sposób np. o rozpoczęciu spotkań,
krótkie podsumowanie spotkań po ich zakończeniu, informacja o zrealizowaniu kolejnego
projektu z miejsca, w którym powstał itp.), natomiast na YouTube mogłyby być umieszczane
dłuższe filmy ze spotkań lub wydarzeń dotyczących budżetu partycypacyjnego.
Składanie projektów
Projekty
W ramach IV edycji zostały zgłoszone 2782 pomysły. Najwięcej z nich, w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkańców dzielnicy, zgłoszono na Żoliborzu, w Wawrze i we Włochach, natomiast najmniej
na Bemowie oraz Woli. Nie występuje jednak wyraźna koncentracja zgłoszonych projektów w którejś
z dzielnic Warszawy. W 65% przypadków projekty zostawały dopuszczone do głosowania, 15%
pomysłów zostało wycofanych przez autorów, natomiast 20% zostało zweryfikowanych negatywnie.
Najwięcej pomysłów zostało negatywnie zweryfikowanych na Bemowie oraz w Śródmieściu4.
Pomysłodawca miał możliwość przygotowania formularza zgłoszeniowego projektu samodzielnie lub
wzięcia udziału w dyżurach lub maratonach pisania projektów odbywających się w każdej dzielnicy,
gdzie mógł uzyskać pomoc urzędników dzielnicy. Złożone formularze z pomysłami przechodziły do etapu
weryfikacji ogólnej, podczas której przedstawiciele urzędu dzielnicy sprawdzali poprawność danych
zawartych na formularzu zgłoszeniowym (w tym wskazanie zasady ogólnodostępności oraz prawidłowe
wskazanie lokalizacji), a także czy formularz zawierał wszystkie niezbędne oraz ewentualnie dodatkowe
załączniki, w tym listę poparcia z podpisami mieszkańców. Projektodawca mógł również zostać wezwany
do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego o brakujące dane (informacje) lub elementy (załączniki)
w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli projektodawca nie uzupełnił brakujących elementów lub nie wskazał
na formularzu zgłoszeniowym danych kontaktowych, taki projekt nie był dalej rozpatrywany.
Z rekomendowanych działań na tym etapie należy wskazać konieczność wydłużenia czasu, w którym
pomysłodawca musi dostarczyć uzupełnienie formularza zgłoszeniowego.
Charakterystyka projektodawców i nastawienie do BP
Projektodawcami częściej były kobiety, natomiast większość pomysłów zgłosili mężczyźni, co oznacza,
że zgłaszali większą liczbę pomysłów niż kobiety (częściej składali więcej niż jeden pomysł). 64%
projektodawców zgłosiło jeden pomysł, 30% zgłosiło od 2 do 5 pomysłów, natomiast 6% zgłosiło
6 i więcej projektów5. Jak wynika z analizy, 31% pomysłów zostało zgłoszonych przez projektodawców,
którzy złożyli jeden pomysł (stanowiących 64% wszystkich projektodawców). Mniejszą liczbę pomysłów
zgłaszały osoby, które posiadały mniejsze doświadczenie z BP (nie zgłaszały projektów w poprzednich
edycjach). Projekty zgłaszały najczęściej osoby w średnim wieku tj. pomiędzy 25 a 44 rokiem życia.
Można zauważyć niższy udział osób młodych (do 25 r.ż.) oraz mieszkańców po 44 roku życia.
Na podstawie wyników badania ilościowego z projektodawcami można obrazowo wskazać, że wśród
10 projektodawców znajdowało się: 3 projektodawców działających w organizacji pozarządowej,
2 projektodawców zaangażowanych w działalność polityczną, 1 projektodawca działający w organizacji
4
5
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pozarządowej i jednocześnie zaangażowany w działalność polityczną, 1 projektodawca, który
kandydował przynajmniej raz do Rady osiedla czy dzielnicy, 1 projektodawca, który aktualnie zasiada
w Radzie osiedla. Przeprowadzone analizy wykazały, że projektodawcy cechują się przeważnie wyższym
poziomem kapitału społecznego niż ogół mieszkańców Warszawy6.
Wskaźnik NPS7 (obrazujący stosunek badanych do danego rozwiązania/marki) wśród projektodawców
wyniósł 60,7%, co oznacza, że większość badanych to „promotorzy” marki BP, a więc osoby, które
na skali 10 punktowej, w pytaniu o polecenie głosowania w ramach BP, zaznaczyły odpowiedź 9 lub 10.
82% badanych wskazało również, że pozytywnie ocenia samą idee budżetu partycypacyjnego 8.
Czynniki wpływające na decyzje o złożeniu projektu
Głównymi czynnikami wpływającymi pozytywnie na zgłoszenie pomysłów w ramach BP były:

 Poczucie wpływu mieszkańców na zmianę sytuacji dzięki realizacji projektu,
 Przychylne nastawienie, życzliwość urzędników pomagających w przygotowaniu formularza
zgłoszeniowego (brak przychylności i negatywne doświadczenia
z urzędnikami zniechęcały mieszkańców do złożenia projektów),

dotyczące

kontaktu

 Osobisty kontakt z urzędnikami i innymi projektodawcami.
Natomiast wśród czynników zniechęcających do składania pomysłów należy wskazać:

 Konieczność przygotowania dokumentów formalnych,
 Brak wiedzy lub szczątkowa wiedza na temat działań, jakie trzeba wykonać chcąc składać
pomysł,

 Negatywna weryfikacja pomysłu w roku poprzednim (chyba, że negatywna weryfikacja nie
wzbudziła wątpliwości projektodawcy i w jego ocenie była obiektywna, wtedy dana osoba
decydowała się zazwyczaj złożyć projekt ponownie),

 Brak czasu na uzupełnienie brakujących danych w formularzu lub na zebranie wymaganych
dokumentów, załączników itp.,

 Utrudnienia z jakimi spotykają się projektodawcy, którzy muszą zebrać wymagane pozwolenia
i inne dokumenty, warunki stawiane przez inne niż urząd dzielnicy jednostki wydające potrzebne
zaświadczenia.
Głównymi powodami niezłożenia projektu w BP wymienianymi przez mieszkańców były: brak pomysłu
na projekt (52%), brak wiedzy w jaki sposób zgłosić projekt (23%) lub brak wiary w powodzenie całego
procesu (21%). Wśród innych powodów mieszkańcy wymieniali przede wszystkim brak czasu:
na przygotowanie projektu (w tym zbieranie podpisów i wypełnienie formularza), na uczestnictwo
w spotkaniach dyskusyjnych, na promocję swojego pomysłu. Wizja przygotowywania projektu jawiła się
w ich świadomości jako zajęcie bardzo czasochłonne – do tego stopnia, że należałoby wziąć urlop
w pracy, aby sprostać wszystkim przygotowaniom 9.

6

Badanie CAWI z projektodawcami, n=122.
Wskaźnik ten obliczany jest na podstawie pytania o skłonność polecenia głosowania w BP. Wskaźnik NPS ma na celu wskazanie
liczby promotorów, krytyków oraz osób pozostających neutralnymi wobec danej kwestii. W celu wyliczenia wskaźnika odejmuje
się liczbę „krytyków” od liczby „promotorów”.
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Mocną stronę etapu jest pomoc mieszkańcom (ze strony urzędników) w przygotowaniu formularzy
projektowych np. podczas maratonów pisania pomysłów i dyżury konsultacyjne, które były szczególnie
pomocne osobom zgłaszającym projekty po raz pierwszy. Na spotkaniach otrzymywały potrzebne
informacje i wskazówki od urzędników. Spotkania otwarcia były też okazją do wymiany cennych
wskazówek między projektodawcami, którzy wcześniej zgłaszali projekty.
Spotkania dyskusyjne o zgłoszonych projektach
Ocena spotkań dyskusyjnych
Na etapie tym odbywa się publiczna dyskusja nad zgłoszonymi projektami. Jest to etap szczególnie
ważny, gdyż projekty przechodzą najważniejszą „weryfikację” tj. ocenę, czy projekt będzie służył
wszystkim mieszkańcom. Jest to także moment, kiedy projekt może być, pod wpływem dyskusji,
modyfikowany. Dyskusje nad projektami prowadzone są na spotkaniach oraz w przestrzeni internetowej.
Oczekiwania wobec spotkań dyskusyjnych ze strony projektodawców oraz pozostałych mieszkańców
koncentrowały się głównie na poznaniu zgłoszonych projektów, udoskonaleniu projektów oraz dyskusji
o projektach, rzadziej na wsparciu autorów projektów, poznaniu potrzeb innych mieszkańców dzielnic
oraz na poznaniu autorów. Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych po spotkaniach wskazały
na to, że oczekiwania te zostały zaspokojone. Organizacja spotkań i ich przebieg były oceniane
pozytywnie, jednakże w niektórych dzielnicach (np. Targówek) pojawiły się problemy organizacyjne,
które w konsekwencji przełożyły się na niższą ocenę ze strony uczestników. Ok. 54% projektodawców
i 60% pozostałych mieszkańców zadeklarowało udział w kolejnych spotkaniach dyskusyjnych, a ok. 1/3
badanych jeszcze nie wiedziała, czy weźmie udział 10.
Największym problemem na tym etapie jest bardzo niskie zaangażowanie mieszkańców niebędących
projektodawcami. Na spotkania dyskusyjne przychodzą głównie osoby, które złożyły projekt – aż 91%
badanych mieszkańców, którzy głosowali w IV edycji BP zadeklarowało, że nie wzięło udziału w takim
spotkaniu. Rozmówcy podczas wywiadów grupowych tłumaczyli brak swojego zaangażowania brakiem
czasu lub niedogodnym terminem spotkań. Przeprowadzona analiza terminów spotkań wykazała,
że w IV edycji BP zaplanowano łącznie 110 spotkań dyskusyjnych. 89 spotkań (79%) rozpoczynało się
w dniach od poniedziałku do piątku między godziną 17:00 a 18:00 (45 spotkań o godz. 17:00, 29
spotkań o godz. 17:30, 13 spotkań o godz. 18:00). Na soboty zaplanowano 23 spotkania (21%
wszystkich spotkań), które rozpoczynały się między godz. 9:00 a 15:00. Analiza pokazuje, że większość
spotkań odbywała się tuż po zakończeniu standardowych godzin pracy mieszkańców Warszawy.
Sugeruje się więc prowadzenie spotkań również w nieco późniejszych godzinach niż 17:00 (w dni
robocze).
Mocne strony etapu
Wśród zidentyfikowanych mocnych stron etapu należy wymienić:

 Możliwość zapoznania się ze wszystkimi projektami i dyskusji nad nimi,
 Możliwość uzupełnienia brakujących elementów pomysłu i poddanie go dalszemu
procedowaniu,

 Konsultowanie pomysłów z innymi jednostkami miasta,
 Możliwość poznania innych projektodawców i wymiana doświadczeń,

10

Ankiety z projektodawcami ze spotkań dyskusyjnych, n=1003 oraz ankiety ewaluacyjne z mieszkańcami ze spotkań
dyskusyjnych, n=453.

9

 Możliwość modyfikacji pomysłu,
 Poznanie urzędników od innej – „ludzkiej” strony,
 Możliwość poznania projektodawców przez mieszkańców, którzy uczestniczyli głównie jako
słuchacze.
Słabe strony etapu
Słabymi stronami etapu są:

 Niewystarczająca liczba działań polegających na bezpośrednim informowaniu o terminach
spotkań dyskusyjnych zachęcających do udziału w nich (skierowana do mieszkańców),

 Niewystarczająca liczba terminów spotkań dyskusyjnych w weekendy lub w późniejszych
godzinach popołudniowych (w przypadku dni roboczych),

 Sztywne ramy czasowe przedstawiania projektów i dyskusji nad nimi (limity czasowe),
 Brak transmisji on-line ze spotkań dyskusyjnych np. za pośrednictwem któregoś z portali
społecznościowych,

 Przedłużające się konsultacje z jednostkami odpowiedzialnymi za opiniowanie projektów
nieleżących w gestii dzielnic.
Czynniki wpływające na udział w spotkaniach dyskusyjnych
Wśród czynników zachęcających do udziału w spotkaniach dyskusyjnych należy wymienić:

 Możliwość dyskutowania przez mieszkańców nad zmianami w najbliższej okolicy,
 Obecność podczas spotkań dyskusyjnych aktywnych urzędników angażujących się w sprawy
dzielnicy,

 Przychylne nastawienie, życzliwość urzędników, do których projektodawcy nie boją się udać
po pomoc przy modyfikacji projektu,

 Chęć poznania projektodawców i ich historii,
 Możliwość wpłynięcia na zakres i formę projektów poprzez udział w dyskusji, bez konieczności
składania własnego projektu,

 Możliwość wzięcia udziału w dyskusji nad projektami, które nie odpowiadają w pełni na potrzeby
mieszkańców danej okolicy lub pociągają za sobą negatywne konsekwencje dla mieszkańców
i w ten sposób wpłynięcie na zmianę projektu.
Natomiast wśród czynników zniechęcających należy wymienić:

 Brak czasu, jaki mieszkańcy mogą przeznaczyć na udział w spotkaniach dyskusyjnych,
 Niezadowolenie części uczestników spotkań dyskusyjnych z przebiegu dyskusji, ponieważ
np. nie zostały omówione wszystkie kwestie dot. jakiegoś projektu, osoby z publiczności
przerywały wypowiedzi,

 Niespełnienie oczekiwań uczestników spotkania (mieszkańców) – udział w spotkaniu nie wpłynął
na zwiększenie wiedzy jaką chcieli uzyskać,
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 Konieczność publicznego przedstawiania swojego projektu,
 Słabe przygotowanie merytoryczne urzędników lub projektodawców przedstawiających
projekty, którzy nie potrafili odpowiedzieć na pytania mieszkańców,

 Brak informacji o spotkaniach dyskusyjnych docierających skutecznie do mieszkańców.
Podsumowując należy stwierdzić, że spotkania dyskusyjne pełnią bardzo ważną rolę w procesie realizacji
BP, ale nie cieszą się zainteresowaniem mieszkańców Warszawy. Dodatkowo spotkania te są istotne dla
projektodawców, bo jest to czas, kiedy mogą udoskonalić lub zmienić swój projekt. Rekomenduje się
więc zmianę formy spotkań na warsztatową, w której wezmą udział urzędnicy oraz projektodawcy.
Warsztaty te powinny być oczywiście otwarte dla pozostałych mieszkańców. Sugeruje się również
poszukiwanie i testowanie nowych form angażowania mieszkańców w spotkania dyskusyjne, w tym
wskazujących korzyści z uczestnictwa w dyskusji.
Weryfikacja projektów
Przebieg etapu weryfikacji
Celem weryfikacji projektów było sprawdzenie projektów pod kątem formalno-prawnym i ewentualne
wprowadzenie zmian, aby mogły być poddane pod głosowanie. Zgodnie z regulaminem, weryfikacja
projektów składała się z: weryfikacji ogólnej (omówionej powyżej), weryfikacji szczegółowej, w tym
ponownej weryfikacji projektu (w przypadku odwołania). Etap weryfikacji szczegółowej projektów był
jednym z najbardziej newralgicznych etapów procesu budżetu partycypacyjnego. Równocześnie
weryfikacja była oceniana przez interesariuszy jako jeden z bardziej problematycznych etapów procesu
BP. Badanie pokazało, że problemem silnie związanym z etapem weryfikacji szczegółowej było
zróżnicowanie interpretacji kryteriów weryfikacji na poziomie dzielnic. Kryteria zostały ocenione jako
jasne, zrozumiałe, precyzyjne i obiektywne, jednakże w przypadku niektórych kryteriów pojawiały się
wątpliwości. Projektodawcy jako kryterium w mniejszym stopniu zrozumiałe, jasne i precyzyjne oraz
obiektywne najczęściej wskazywali to odnoszące się do ogólnodostępności. Wśród urzędników
to kryterium również należało do grupy najsłabiej ocenionych. Wyniki ankiet ewaluacyjnych
przeprowadzanych po zakończeniu spotkań dyskusyjnych pokazały, że ponad 3/4 projektodawców
otrzymało uwagi od urzędników weryfikujących ich projekty oraz prawie połowa – od mieszkańców.
Najczęściej uwagi ukierunkowane były na konieczność doprecyzowania i uzupełnienia projektu – taką
uwagę otrzymało 4 na 10 projektodawców. Niemal równie często kwestionowano przygotowany
kosztorys – 37% projektodawców zostało zobligowanych do wprowadzenia zmian w tym zakresie.
Co ciekawe, tylko 15% projektodawców wskazało, że przekazane uwagi dotyczyły ogólnodostępności
projektu11.
Kontakt pomiędzy projektodawcą a urzędnikiem weryfikującym
W dyskursie o budżecie partycypacyjnym pojawiają się głosy o nierzetelnej weryfikacji projektów przez
urzędników. Głosy te przebijają się do opinii publicznej, jednakże z badania wynika, że skala problemu
jest niewielka. Większa część badanych pozytywnie oceniła kontakt z urzędnikami, wskazując, że to
dzięki ich pracy i zaangażowaniu czasami udało się pozytywnie zweryfikować projekt. Pojawiały się
pojedyncze głosy przeciwne, wskazujące na negatywną pracę urzędników i weryfikację niezgodną
z regulaminem BP. Brak komunikacji z projektodawcą na etapie weryfikacji szczegółowej projektów
zdarzał się incydentalnie. Zdecydowanie częściej projektodawcy wskazywali na gotowość do współpracy
ze strony urzędników weryfikujących projekty. Kwestią problematyczną było również ustalanie
kosztorysu projektu pomiędzy projektodawcą a urzędnikiem.
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Nastawienie urzędników do budżetu partycypacyjnego
Urzędnicy zaangażowani w budżet partycypacyjny dostrzegają wiele mankamentów w całym procesie,
ale głosów twierdzących, że BP powinien zostać zlikwidowany lub wyrażających nadzieję na szybki
upadek tej idei, było niewiele. Urzędnicy pozytywnie ocenili społeczne funkcje budżetu, które traktowane
mogą być właśnie jako jego efekty – przyczynia się on bowiem w ich opinii do zwiększenia aktywności
społecznej mieszkańców (z takim twierdzeniem zgodziło się aż 81% badanych), zwiększa poziom wiedzy
mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych (63% badanych) oraz integruje
mieszkańców dzielnicy (59% badanych). Tylko 18% badanych urzędników wskazało, że nie powinno się
kontynuować BP. Wśród kwestii problemowych najczęściej wskazywano na:


sprzeczność uzasadnień dla negatywnej oceny w odniesieniu do tego samego projektu (np.
niezgodność z przepisami prawa oraz z przyjętymi programami i strategiami m.st. Warszawy,
a równocześnie – planowanie działań wskazanych w projekcie jako zadanie własne),



brak postrzegania projektu jako spójnej całości na rzecz negowania poszczególnych elementów,



kwestionowanie zasadności realizacji projektu,



błędy przy stwierdzaniu własności działek czy chaotyczność i pobieżność działań,



brak konsultacji z projektodawcami proponowanych zmian projektu.

Ponadto wielokrotnie zgłaszano brak publikacji karty weryfikacyjnej w ESOG lub opublikowanie karty
bez podania imienia i nazwiska osoby weryfikującej, co uniemożliwiało podjęcie kontaktu. Badani
wskazywali, że zdarzało się, iż urzędnicy weryfikujący projekty nie przedstawili im propozycji możliwych
modyfikacji, które pozwoliłyby na pozytywną weryfikację projektu12.
Odwołania od wyników weryfikacji
Etap odwołania i ponownej weryfikacji dla części badanych (szczególnie tych, którzy odwoływali się
od decyzji oraz przechodzili ponową weryfikację) budzi pewne wątpliwości. Zdaniem badanych, którzy
negatywnie ocenili proces odwołania, ponowna weryfikacja przeprowadzana przez te same osoby była
działaniem bezcelowym. Badani wskazywali na sytuacje, w których jako wynik ponownej weryfikacji
prezentowano dokładnie te same sformułowania co w pierwszej procedurze. Rozwiązaniem
postulowanym przez interesariuszy jest wprowadzenie standardu przeprowadzania ponownej weryfikacji
przez innego pracownika urzędu dzielnicy lub jednostki miejskiej. Umożliwiłoby to ponowne rzetelne
zweryfikowanie pomysłu z pominięciem wypracowanych wcześniej dyskredytujących założeń
w stosunku do projektu.
Świadomość mieszkańców na temat etapu weryfikacji
Świadomość czynności przeprowadzanych na etapie weryfikacji projektów wśród mieszkańców, którzy
nie są projektodawcami, była niska. Przeprowadzone badania jakościowe z udziałem mieszkańców –
zarówno głosujących, jak i niegłosujących – pokazały, że wśród mieszkańców dominują osoby, które
nie wiedzą, na czym konkretnie polega ten etap procesu BP.
Mocne strony etapu
Wśród zidentyfikowanych mocnych stron etapu należy wymienić:
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 Możliwość odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji,
 Dobry kontakt na linii urzędnicy weryfikujący projekty – projektodawcy (jeżeli takowy miał
miejsce).
Słabe strony etapu
Słabymi stronami etapu są:

 Ryzyko weryfikacji nieaktualnej wersji projektu,
 Brak spójności pomiędzy dzielnicami w zakresie weryfikacji podobnych projektów (kwestia ta
często wynika z odmiennych definicji kryterium ogólnodostępności lub strategii rozwoju
dzielnicy),

 Nieostrość kryterium ogólnodostępności,
 Brak kryterium celowości i gospodarności realizacji projektu,
 Brak wystarczających zasobów kadrowych w urzędach dzielnic.
Czynniki wpływające na wycofanie projektu oraz rezygnację z udziału w kolejnych
edycjach BP
Do czynników wpływających na wycofanie projektu, tj. wyjście z IV edycji BP, należy zaliczyć:

 zalecenie

podwyższenia lub obniżenia kosztów realizacji przedsięwzięcia – część
projektodawców nie chciała zgodzić się na modyfikację kosztorysu, upatrując w tym działaniu
niebezpieczeństwo obniżenia szans na wygraną lub niemożność późniejszej realizacji projektu,

 otrzymanie uwag, które weryfikują wyobrażenie projektodawcy na temat jego pomysłu – część
projektodawców po zgłoszeniu uwag przez mieszkańców oraz urzędników weryfikujących
dostrzegła niuanse, których wcześniej nie była świadoma i rezygnowała z dalszego
procedowania projektu z uwagi na brak gotowości do większego zaangażowania się
w wypracowanie poprawionej wersji projektu lub z powodu ryzyka niespełnienia –
po wprowadzeniu zmian – pierwotnych zamierzeń związanych z projektem,

 otrzymanie uwag od mieszkańców, wskazujących na brak zasadności realizacji projektu
lub informujących o powieleniu planowanych rozwiązań,

 otrzymanie wyniku weryfikacji na spotkaniu dyskusyjnym, który był niespójny z interpretacjami
w innych dzielnicach, np. konieczność modyfikacji projektu z powodu niespełnienia kryterium
ogólnodostępności,

 niechęć do publicznej prezentacji projektu podczas spotkania dyskusyjnego, na którym
prezentowane były wstępne wyniki weryfikacji szczegółowej – brak kompetencji społecznych
w tym zakresie,

 brak wiedzy i gotowości do jej zdobycia w zakresie technicznej realizacji projektu, np. wyceny
realizacji, zweryfikowania własności gruntów – wstępny wynik weryfikacji szczegółowej projektu
nakładał na projektodawcę obowiązek wypracowania poprawionej wersji projektu.
Do czynników wpływających na rezygnację z udziału w kolejnych edycjach BP należy zaliczyć:
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 skomplikowaną procedurę weryfikacji projektów – w opinii części mieszkańców (w tym osób
składających projekty) i członków zespołów obserwujących przebieg procesu BP w dzielnicach,
proces weryfikacji był zbyt złożony i czasochłonny,

 sposób przeprowadzenia procedury ponownej weryfikacji projektów – część projektodawców
postrzegała proces odwołania od wyniku weryfikacji jako powielający wcześniej wypracowane
decyzje,

 bezpodstawny – w ocenie projektodawców – negatywny wynik weryfikacji projektów –
projektodawcy, w opinii których proces weryfikacji został przeprowadzony nieprawidłowo,
tj. dostrzegli uchybienia od regulaminu czy niespójność w interpretacji między dzielnicami,
zostali zniechęceni do idei BP,

 zbyt liberalną interpretację kryterium odnoszącego się do ogólnodostępności – dopuszczanie
do realizacji projektów realizowanych na rzecz instytucji publicznych (np. remont boisk
szkolnych) czy projektów, których efekty są dostępne tylko w określonych godzinach
(np. zajęcia w przedszkolach) zniechęciło do udziału w procesie BP mieszkańców, którzy nie
mają możliwości skorzystania z rozwiązań wdrożonych w wyniku realizacji projektów.
Głosowanie i realizacja projektów
Liczba głosujących
W głosowaniu wzięło udział 117 381 mieszkańców Warszawy. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców
dzielnicy najwięcej osób głosowało na Żoliborzu oraz Białołęce, natomiast najmniej w Śródmieściu,
na Bemowie oraz Targówku. Porównując statystyki IV i III edycji, należy odnotować spadek liczby
głosujących o ok. 9%, przy czym na Żoliborzu i Białołęce odsetek ten wzrósł pomiędzy III a IV edycją.
Wśród głosujących 60% stanowiły kobiety, co jest zgodne ze strukturą demograficzną mieszkańców
Warszawy13.
Charakterystyka głosujących i nastawienie do BP
Podobnie jak w poprzedniej edycji, 60% osób spośród wszystkich oddających głos w IV edycji BP, były
to osoby w przedziale wiekowym 25-44 lata. Ludzie młodzi (do 24 roku życia) stanowili 15% głosujących
(spadek o 4 p.p. w porównaniu z III edycją), a seniorzy (powyżej 64 roku życia) około 7% (bez zmian
w porównaniu z edycją III).
Największy odsetek osób głosujących do 24 roku życia to mieszkańcy dzielnicy (Bielany), która na tle
innych posiada jeden z najniższych udziałów osób do 24 roku życia w populacji. Co interesujące,
w Wilanowie aż 1/3 populacji stanowią osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, ale odsetek osób
młodych głosujących w tej dzielnicy jest najniższy w Warszawie.
Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób powyżej 64 roku życia, gdzie w większości dzielnic
występuje powiązanie pomiędzy odsetkiem osób tej grupy wiekowej w populacji dzielnicy z odsetkiem
głosujących w tym przedziale wiekowym w tej dzielnicy. Im większa reprezentacja osób w wieku powyżej
64 roku życia, tym większy odsetek głosujących w tej grupie. Wyjątkiem są jedynie: Wesoła oraz
Włochy, Wola i Żoliborz, gdzie proporcje te nie są zachowane. Pierwsza z wymienionych dzielnic cechuje
się relatywnie wysokim odsetkiem głosujących osób starszych w porównaniu dzielnicowym, a udział
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osób w wieku powyżej 64 roku życia w populacji tej dzielnicy należy do jednego z niższych w Warszawie.
Odwrotnie jest w przypadku 3 kolejnych wymienionych powyżej dzielnic. Tam odsetek głosujących w tej
grupie wiekowej jest relatywnie niski w porównaniu dzielnicowym, natomiast reprezentacja osób
starszych w ogóle mieszkańców tych dzielnic jest jedną z wyższych 14.
Należy zaznaczyć, że w latach 2016-2017 prowadzone były działania edukacyjne, w ramach Programu
Młoda Warszawa, mające na celu wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta. W ramach
Programu ogłoszony został konkurs dla organizacji pozarządowych, które miały za zadanie prowadzić
działania skierowane do młodzieży. Działania te były prowadzone w 6 dzielnicach: Bemowo, Bielany,
Ochota, Ursus, Wesoła i Wola. Przeprowadzona analiza na podstawie dostępnych danych, nie pozwala
jednoznacznie potwierdzić skuteczności zrealizowanych działań. W połowie z dzielnic, w których
realizowane były działania nastąpił przyrost liczby głosujących: odpowiednio Ochota o ok. 28%, Ursus
o ok. 13%, Wesoła o ok. 1%, natomiast na Woli, Bielanach i Bemowie nastąpił spadek o odpowiednio
ok. 25%, 2% i 1%. Biorą pod uwagę, że w IV edycji liczba głosujących do 18 r.ż. spadła o 20%, wyniki
te nie są jednak jednoznacznie negatywne. Zaleca się więc przeprowadzenie ewaluacji tych konkursów,
również z uwagi na to, że jednym z kluczowych rekomendowanych działań, jakie należy podjąć w celu
zachęcenia mieszkańców Warszawy do włączenia się w BP, jest właśnie edukacja osób młodych.
Wyniki badania ilościowego z mieszkańcami głosującymi w BP pokazały, że są to osoby w wieku 25-44
lata, posiadające wyższe wykształcenie, wykazujące cechy wyższego poziomu kapitału społecznego.
Można przyjąć, że w grupie 10 głosujących mieszkańców: jeden z nich jest zaangażowany w politycznie,
jeden jest projektodawcą, a 4 działa w organizacji pozarządowej. Przeprowadzone analizy pokazują,
że większość głosujących (87%) to warszawiacy zamieszkujący w stolicy minimum 20 lat. Jest to zgodne
z generalną strukturą tego zjawiska w populacji. Pokazuje to, że długość zamieszkania w Warszawie nie
jest cechą wpływającą na zaangażowanie w BP.
Osoby głosujące są zgodne co do idei BP (95% pozytywnie oceniło ideę BP). 96% badanych
mieszkańców głosowało w przynajmniej jednej poprzedniej edycji. 95% respondentów popiera
kontynuację BP w Warszawie w przyszłości. Badani zamierzają też głosować w kolejnych edycjach.
Warto też zwrócić uwagę na wysoką wartość wskaźnika NPS 15, który wynosi 84%. Oznacza to,
że zdecydowana większość badanych to „promotorzy” marki BP, a więc osoby, które na skali
10- punktowej, w pytaniu o polecenie głosowania w ramach BP, zaznaczyły odpowiedź 9 lub 10.
Zwraca uwagę, że głosujący mieszkańcy Warszawy dostrzegają pozytywny wpływ BP. 1/3 badanych
zgodziła się ze stwierdzeniem, że udział w BP wpłynął na zwiększenie ich aktywności społecznej. Dla
72% badanych budżet partycypacyjny był okazją do zwiększenia wiedzy o wydatkowaniu środków
publicznych w Warszawie. Natomiast aż 93% stwierdziło, że BP pozwala współdecydować o okolicy ich
miejsca zamieszkania16.
Informowanie o zweryfikowanych projektach podanych pod głosowanie
Kolejnym ważnym elementem procesu BP jest informowanie mieszkańców Warszawy
o zweryfikowanych projektach, które zostaną poddane pod głosowanie. Zdecydowana większość (86%)
badanych mieszkańców Warszawy deklaruje, że informacje nt. projektów czerpała bezpośrednio
14
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ze strony internetowej poświęconej budżetowi partycypacyjnemu. Ok. ¼ badanych wskazała także
na portale społecznościowe, a ok. 1/5 na informacje przekazane przez rodzinę, znajomych i sąsiadów.
Niewielki odsetek (maks. 11% w przypadku plakatów) wskazało na czerpanie wiedzy o budżecie
partycypacyjnym z narzędzi promocyjnych takich jak: plakaty, ulotki, broszury. Badania jakościowe
wskazały na większą potrzebę informowania mieszkańców o projektach poddawanych pod głosowanie
oraz o samym głosowaniu17. Kluczowe wydaje się więc większe zaangażowanie urzędów dzielnic
w promocję projektów. Wśród najczęściej wykorzystywanych form promowania projektów przez
projektodawców wymieniano informowanie i zachęcanie za pośrednictwem Internetu, w tym serwisu
Facebook, a także w ramach plakatów i ulotek, choć najczęściej, jak wynikało z wywiadów
z projektodawcami, były to materiały przygotowane i dystrybuowane przez samych projektodawców.
Niekiedy projektodawcy zwracali się do urzędu dzielnicy z prośbą o tego typu pomoc, nie zawsze jednak
ją uzyskując. Część projektodawców uczestniczyła w spotkaniach/eventach organizowanych przez
urzędy dzielnic, a także prowadziła własną promocję w miejscach publicznych. Projektodawcy w badaniu
ilościowym wskazywali najczęściej, że urząd dzielnicy wspierał promocję poprzez organizację wydarzeń
w dzielnicy, udostępnienie szablonów plakatów, ulotek, poprzez stronę internetową oraz w mediach
społecznościowych (np. Facebook). Badania jakościowe natomiast wykazały, że projektodawcy często
czuli się osamotnieni w promocji projektów i nie czuli w tym względzie wsparcia.
Informowanie o zrealizowanych projektach i ich efektach
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na zaangażowanie mieszkańców lub wycofywanie
się z procesu jest realizacja bądź brak realizacji projektu (w tym opóźniona realizacja projektu, realizacja
projektu w zmienionej formie). Brakuje informacji zwrotnej np. w postaci e-maila z informacją, które
projekty wygrały (szczególnie z informacją czy projekty, na który głosował mieszkaniec zostały
wybrane), a także – w dalszej kolejności – na jakim etapie realizacji są wybrane projekty. Ponadto,
zarówno projektodawcy, jak i mieszkańcy głosujący w ramach budżetu partycypacyjnego, oczekują
informacji o otwarciu obiektów, na które głosowali i zaproszenia do odwiedzenia tego miejsca. Kluczowe
jest też informowanie projektodawców o wyborze ich projektów i przystąpieniu do realizacji. Zdaniem
mieszkańców wyrażonym w ramach wywiadów indywidualnych i grupowych oraz poprzez uwagi
zgłaszane elektronicznie, w miejscu, gdzie zostało zrealizowane przedsięwzięcie w ramach budżetu
partycypacyjnego, powinna być zamieszczona tego typu informacja (widoczna i jednoznaczna). W ten
sposób mieszkańcy widzieliby efekty wdrażania budżetu partycypacyjnego, co promowałoby ideę BP
i być może zachęcałoby do aktywnego udziału w całym procesie.
Głosowanie
Zdecydowana większość mieszkańców Warszawy, którzy głosowali w ramach tegorocznej edycji budżetu
partycypacyjnego, oddała głos w dzielnicy, w której mieszkają. Motywem głosowania w konkretnej
dzielnicy było także to, że w całej puli projektów znaleźli na tyle ciekawy projekt, że zdecydowali się
na niego zagłosować. Częstym motywem głosowania w konkretnej dzielnicy jest to, że często się w niej
przebywa w ramach codziennych zajęć, np. pracuje. Głosujący wybrali zdecydowanie częściej
elektroniczny sposób głosowania. W IV edycji BP elektronicznie oddano 95% głosów elektronicznie i 5%
papierowo – przy czym analiza zróżnicowania wiekowego wykazała, że papierowo zdecydowanie częściej
głosują osoby po 50 r.ż. Zdaniem głosujących, elektroniczny system głosowania jest estetyczny, poza
tym zarówno przejrzysty, łatwy w obsłudze, jak i posiada zrozumiałą treść. Badani mieszkańcy
Warszawy porównali poziom trudności głosowania elektronicznego do czynności dnia codziennego, który
ich zdaniem w największym stopniu przypomina zrobienie zakupów w Internecie, a także założenie
17
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poczty elektronicznej. W przypadku ponad połowy respondentów, głosowanie w ramach budżetu
partycypacyjnego uważane jest za łatwiejsze niż wysyłanie PIT-u przez Internet. Zdecydowana
większość badanych mieszkańców Warszawy nie odnotowała problemów technicznych podczas
głosowania18.
W przypadku głosowania papierowego sugeruje się uproszczenie go np. wprowadzenie możliwości
głosowania na tablecie, przy ewentualnym zapewnieniu wsparcia osoby pozostającej bezstronną.
Rekomenduje się również usunięcie zapisu z regulaminu, który zakazuje tworzenia punktów
do głosowania w miejscach, których dotyczy projekt poddawany pod głosowanie. Są to najczęściej
miejsca publiczne np. biblioteki, domy kultury, czyli miejsca, które sprzyjają oddawaniu głosów przez
mieszkańców.
Strategie głosowania
Najistotniejszymi elementami opisu projektu, które wpływają na decyzję o oddaniu głosu na dany
projekt są dla głosujących: lokalizacja projektu (73% wskazań), grupa docelowa projektu (52%
wskazań), zasady korzystania z efektów realizacji projektu dla ogółu mieszkańców (50% wskazań).
Najrzadziej badani wskazywali na kwestie związane z nazwą projektu oraz kwestią generowania kosztów
przez projekt w kolejnych latach. Wyniki badania (szczególnie wywiadów grupowych) wskazują,
że mieszkańcy Warszawy wybierają bardzo różne strategie głosowania. Dla części z nich kluczowe jest
odpowiedzenie na ich potrzeby, w związku z czym wybierają w pierwszej kolejności projekty
najważniejsze z ich punktu widzenia, a kolejno uzupełniają je innymi, w miarę dostępności środków. Wg
innych osób, kluczowym jest, aby w pierwszej kolejności zdecydować o wyborze jednego z projektów
o wysokim budżecie, a potem uzupełniać go innymi. Dla innych istotne są drobne przedsięwzięcia,
zaczynają więc wybór od wielu małych projektów. Są też tacy, którzy zawsze wybierają z całej puli
projektów te dotyczące konkretnej tematyki, np. ochrony środowiska lub też takie osoby, które
zaznaczają podczas głosowania tylko te projekty, do których są w zupełności przekonane, co wydaje się
racjonalnym podejściem do głosowania. Natomiast analiza ilościowa strategii głosowania pokazała,
że największa część mieszkańców wybiera możliwie jak najwięcej projektów w ramach puli dostępnych
środków (1/2 osób głosujących rozdysponowała min. 80% dostępnego budżetu), ponieważ czują się
zobligowani do rozdysponowania całej dostępnej kwoty19.
Podział na obszary
Jedną z problematycznych kwestii na etapie głosowania jest podział dzielnicy na mniejsze obszary.
Badani zwracali uwagę, że mają problem z identyfikacją z jednym miejscem, często utożsamiają się
z kilkoma miejscami w mieście np. miejscem pracy, miejscem zamieszkania, z miejscem spędzania czasu
wolnego (np. park, Wisła itp.). Nie jest to mocny czynnik wpływający na zniechęcenie do udziału
w procesie, jednak sugeruje się rozważenie wprowadzenie możliwości zagłosowania w 2-3 obszarach
lub wprowadzenie ogólnowarszawskiego budżetu.
Kwestia wyznaczonych granic poszczególnych obszarów wpisuje się w głębszy problem, potwierdzony
ilościową analizą symulacyjną. Wynika z niej bowiem, że w ramach tegorocznego głosowania pojawiły
się obszary, w których wystarczyło oddać kilka głosów, aby dany projekt uzyskał próg 10% osób
głosujących i został zakwalifikowany do realizacji. Najbardziej jaskrawym przykładem tego typu sytuacji
jest obszar: Pole Mokotowskie, gdzie próg 10% oznaczał 1 osobę, a wszyscy głosujący w obszarze to
8 osób. W szerszej skali, kwestia odgórnie narzuconego progu 10% w 36 obszarach Warszawy
w tegorocznym głosowaniu, oznaczała grupę osób mniejszą niż 100, co wydaje się potwierdzać
krytyczne nastawienie niektórych mieszkańców (wyrażone m.in. w ramach wywiadów grupowych oraz
18
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w uwagach mieszkańców zgłaszanych drogą mailową) wskazujących, że często niewielka grupa osób
wpływa na zmiany dokonywane pod ich oknami. W szczególności tego typu przypadki (bardzo niskiej
frekwencji w głosowaniu) dotyczą wszystkich obszarów wyznaczonych w Wawrze, w większości
Śródmieścia (tj. Stare Miasto, Śródmieście Północne, Przywiśle i Muranów), części Pragi-Południe
(w zakresie Przyczółka Grochowskiego, Grochowa Północnego, Grochowa Kinowa, Grochowa Centrum),
części Bielan (Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta, Słodowiec i Piaski), Targówka (Targówek
Fabryczny, Elsnerów i Utrata, Targówek Mieszkaniowy, Zacisze) oraz Włoch (Niskie Włochy i Wysokie
Okęcie) i Woli (Czyste + Mirów i Koło). Ponadto, po jednym obszarze w ramach Mokotowa (rejon 7),
Ochoty (Pole Mokotowskie), Wesołej (Obszar 2 Stara Miłosna), Wilanowa (Obszar II) i Żoliborza (Obszar
3 - Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski). Rekomenduje się więc dokonanie zmian w zakresie granic
poszczególnych newralgicznych obszarów.
Mocne strony etapu
Wśród zidentyfikowanych mocnych stron etapu należy wymienić:

 Angażowanie społeczeństwa w proces dysponowania środkami miasta i szerzenie idei
partycypacji,

 Elektroniczną formę głosowania oraz funkcjonalność obecnej platformy do głosowania.
Słabe strony etapu
Słabymi stronami etapu są:

 Brak spójnej definicji ogólnodostępności projektów,
 System głosowania promujący wydanie całej puli dostępnych środków finansowych,
 Możliwość decydowania o wyborze projektu małą liczbą głosów – w szczególności w związku
z poszczególnymi
przypadkami
mieszkańców/głosujących,

niedopasowania

zasięgu

obszarów

do

liczby

 Niedocierająca do wszystkich informacja o możliwości głosowania w ramach BP,
 Niewystarczająca promocja wybranych oraz zrealizowanych projektów, które stanowią główną
motywację mieszkańców do angażowania się w proces BP,

 Skomplikowana forma głosowania papierowego.
Czynniki wpływające na udział w głosowaniu
Głównymi czynnikami zachęcającymi mieszkańców do uczestniczenia w BP są:

 widoczne efekty realizacji poprzednich edycji BP,
 poczucie sprawstwa – możliwość dokonania zmian w najbliższym otoczeniu bez konieczności
inwestowania własnych środków finansowych,

 chęć poprawy warunków życia w najbliższym otoczeniu swojego miejsca zamieszkania,
 wsparcie miasta w zakresie pomocy przy informowaniu o zgłoszonych projektach (działania
informujące i promocyjne projektów), w szczególności w odniesieniu do projektodawców,
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 forma głosowania elektronicznego – środowiska znanego i bliskiego coraz większym grupom
osób,

 łatwość obsługi platformy internetowej, jej przejrzystość i sprawność techniczna.
Czynnikami zniechęcającymi są natomiast:

 obecne ograniczenie możliwości głosowania do jednego obszaru (ew. jeszcze w ramach
projektów ogólnodzielnicowych),

 w niektórych rejonach miasta istniejący podział na obszary – nierównomierny pod względem
liczby mieszkańców oraz nieuwzględniający specyficznych uwarunkowań (np. przynależność
terenów zielonych czy też rozpoznawalnych i popularnych punktów na mapie Warszawy),

 wybór projektów niewielką liczbą głosów,
 brak możliwości przeciwstawienia się projektom sprzecznym z własnymi potrzebami,
 czasochłonność procesu głosowania (konieczność zapoznania się z projektami),
 ograniczona informacja zwrotna dotycząca projektów, które wygrały (jedynie strona
internetowa) i jaki jest stan ich realizacji,

 brak wiedzy o tym, że niektóre projekty są realizowane i można w nich wziąć udział,
m.in. projekty miękkie takie jak np. zajęcia, warsztaty, kursy itp.,

 częściowa realizacja projektów, nie do końca zgodna z zamysłem projektodawcy,
 przeświadczenie, że z przygotowanego obiektu nikt nie korzysta albo że został zrealizowany dla
wspierania partykularnych interesów poszczególnych osób,

 dewastacja lub degradacja efektów realizacji projektów (np. uschnięcie drzew zasadzonych
w ramach BP),

 fragmentaryczny zakres projektów, np. budowy ścieżki rowerowej,
 brak widocznych zmian w otoczeniu – np. brak tablic informacyjnych przy powstałym obiekcie,
które mogłyby uświadamiać, że jest to efekt realizacji BP,

 długi termin realizacji projektów, opóźnienia w realizacji projektów inwestycyjnych,
 niska pula środków niepozwalająca na realizację wielu inwestycji.
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2 CEL BADANIA ORAZ METODOLOGIA
2.1 Cel badania
Celem badania było opisanie zachowań mieszkańców na poszczególnych etapach procesu
oraz wskazanie momentów i przyczyn zwiększenia bądź zmniejszenia aktywności
mieszkańców oraz momentów „wchodzenia” i „wychodzenia” z procesu. W badaniu
uwzględnione zostały również poprzednie edycje budżetu partycypacyjnego.

2.2 Pytania badawcze
W ramach ewaluacji została udzielona odpowiedź na następujące pytania badawcze:

 Które elementy procesu zniechęcają mieszkańców do zaangażowania się? Które elementy
procesu zachęcają mieszkańców do zaangażowania się? Na jakim etapie się angażują?

 Kiedy i dlaczego mieszkańcy wycofują się z angażowania się w proces? Co zniechęca
mieszkańców do budżetu partycypacyjnego?

 Jakie są mocne i słabe strony poszczególnych etapów budżetu partycypacyjnego w kontekście
włączania mieszkańców w proces?

 Jakie są różnice między dzielnicami, jeśli chodzi o utrzymywanie i zwiększanie zaangażowanych
mieszkańców?

 Jakie są przyczyny tego, że większość mieszkańców nie angażuję się w budżet partycypacyjny
(brak informacji, brak edukacji, niechęć do procesu)?

 Co Urząd m.st. Warszawy może zrobić, żeby zwiększyć ilość zaangażowanych w proces
mieszkańców?

 Czy kampania informacyjna jest zrozumiała przez mieszkańców?
 Jakie wyglądają typowe ścieżki uczestnictwa mieszkańców (projektodawców) w procesie
budżetu partycypacyjnego?

 Jakie rozwiązania (w ramach obecnie funkcjonującego systemu) w zakresie usprawnienia
procesu (zarówno dla mieszkańców, jak i urzędników) są proponowane przez osoby zajmujące
się zarządzaniem i wdrażaniem budżetu partycypacyjnego?

 Jakie skojarzenia i emocje wywołuje kampania promocyjna budżetu partycypacyjnego
w Warszawie? Jakie są pozytywne, a jakie negatywne skojarzenia z „marką” budżetu
partycypacyjnego?

2.3 Etapy realizacji badania
Badanie przeprowadzone zostało w ramach czterech następujących po sobie faz, zaprezentowanych
na schemacie poniżej.
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Schemat 1. Logika i fazy badania

Strukturalizacja badania
Krok 2: warsztat
otwierający

Krok 1: kontakt roboczy

Krok 3: analiza danych
zastanych

Krok 4: przygotowanie raportu
metodologicznego (konsultacje)

Zebranie danych
Krok 5: badania jakościowe z
koordynatorami i urzędnikami

Krok 6: badania jakościowe
z pomysłodawcami

Krok 7: badania
ilościowe

Krok 8: pozostałe
badania

Analiza i interpretacja wyników
Krok 6: analizy ilościowe

Krok 7: analizy jakościowe

Krok 8: dodatkowe analizy
na danych zastanych

Krok 9: otwarte warsztaty
z mieszkańcami

Sformułowanie wniosków i rekomendacji
Krok 10: przygotowanie wstępnej
wersji raportu końcowego (RK)

Krok 11: warsztat
rekomendacyjny

Krok 12: przygotowanie
ostatecznej wersji RK

Krok 13: konsultacje
RK z Zamawiającym

Źródło: Opracowanie własne.

2.4 Metodologia badania
W ramach badania zastosowane zostały metody i techniki badawcze o zróżnicowanym charakterze –
ilościowym, jakościowym i eksperckim, co zapewniło uwzględnienie triangulacji metodologicznej, a tym
samym uzyskanie danych o najwyższym stopniu rzetelności. W poniższej tabeli przedstawione zostały
szczegółowe informacje dotyczące metodologii badania.
Tabela 1. Metodologia badania
Metoda/Technika
Warsztat otwierający (n=1)

Opis
Wstępem do realizowanego badania był warsztat z pracownikami
CKS mający na celu konfigurację badania oraz eksplorację
problemów badawczych.
Analizie




Analiza danych zastanych





poddano:
Raporty z poprzednich ewaluacji procesu,
Ankiety ze spotkań dyskusyjnych,
Dane
dotyczące
projektów,
projektodawców
i głosujących,
Dane ze statystyki publicznej dotyczące mieszkańców
Warszawy
(dane
nt.
struktury
społecznodemograficznej),
E-maile i wiadomości dotyczące BP od mieszkańców
skierowane do CKS,
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Metoda/Technika

Opis



Wpisy na forum na stronie
www.app.twojbudzet.um.warszawa.pl,
Strony na portalu społecznościowym Facebook
(www.facebook.com/budzetpartycypacyjnywarszawa
oraz www.facebook.com/groups/budzetwaw).

Wywiady grupowe z urzędnikami
i koordynatorami (n=2)

W ramach badania zostały przeprowadzone dwa wywiady grupowe
z przedstawicielami
perspektywy
systemowej.
Jeden
z urzędnikami zajmującymi się weryfikacją i realizacją projektów,
drugi z koordynatorami BP w dzielnicach.

Wywiady indywidualne:

Pomysłodawcy IV edycji BP,
którzy przeszli pozytywnie
proces weryfikacji (n=10),

Pomysłodawcy IV edycji BP,
których projekt został
negatywnie zweryfikowany
(n=5),

Pomysłodawcy III edycji BP,
którzy nie złożyli projektu w IV
edycji (n=5).

W ramach badania przeprowadzone zostały indywidualne wywiady
pogłębione (IDI). Wywiady prowadzone były w oparciu
o scenariusz podczas bezpośrednich spotkań z pomysłodawcami.

Wywiady grupowe z mieszkańcami:

Głosującymi w IV edycji (n=2)

Nie głosującymi w IV edycji
(n=2), ale takimi, którzy słyszeli
o BP.

W ramach badania przeprowadzone zostały zogniskowane
wywiady grupowe (FGI) z mieszkańcami. W wywiadach wzięło
udział od 8 do 10 osób.

Otwarty warsztat z mieszkańcami

Przeprowadzony
został
otwarty
warsztat
ewaluacyjny
z mieszkańcami. Zaproszenie na warsztat było otwarte, mógł
w nim wziąć udział każdy zainteresowany. W spotkaniu wzięło
udział ok. 30-40 osób. W ramach warsztatu odbywała się praca
w grupach.

Badania internetowe:

CAWI z osobami głosującymi
(n=1132)

CAWI z projektodawcami
(n=122)

CAWI z członkami zespołów
dzielnicowych (n=68)

CAWI z urzędnikami
weryfikującymi lub/i
realizującymi projekty (n=93)

Badania internetowe (ankieta CAWI) prowadzone były
na platformie Urzędu Miasta. Ankiety wysłane były do: wszystkich
głosujących, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu, wszystkich
projektodawców,
członków
zespołów
oraz
urzędników
weryfikujących. Badanie z osobami głosującymi i projektodawcami
promowane było również w mediach społecznościowych.
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Metoda/Technika

Benchmarking zróżnicowania
dzielnicowego

Opis
W ramach badania została przeprowadzona analiza zróżnicowania
dzielnicowego ze względu na dane pochodzące z systemu
monitoringu
(baza
głosujących
oraz
baza
projektów
i pomysłodawców). W celu dokonania analiz wykorzystana była
m.in. technika kartograficzna oraz współczynnik koncentracji
Florence’a.

Aktywna netnografia

W badaniu została wykorzystana netnografia aktywna (badacze
wcielali się w rolę dyskutanta na forum internetowym) oraz
pasywna (analiza wypowiedzi osób w przestrzeni internetowej).

Warsztat rekomendacyjny z elementami
techniki Design Thinking

Warsztat rekomendacyjny odbył się z udziałem Rady ds. budżetu
partycypacyjnego przy Prezydencie m.st. Warszawy. W spotkaniu
wzięło udział 7 przedstawicieli Rady, przedstawiciele CKS oraz
Wykonawcy.

Źródło: Opracowanie własne.
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3 KONTEKST REALIZACJI BP
3.1 Idea BP
Budżet partycypacyjny jest procesem decyzyjnym i jednocześnie formą demokracji
uczestniczącej na poziomie lokalnym. Daje on możliwość bezpośredniego udziału
mieszkańców w podejmowaniu decyzji w zakresie rozdysponowania środków publicznych
danej jednostki samorządowej, włączając obywateli do dyskusji nad propozycjami budżetu
oraz jednocześnie angażując dane społeczeństwo lokalne w każdy etap procedury
budżetowej20.
Mieszkańcy stają się dzięki budżetowi partycypacyjnemu ważnymi aktorami na scenie lokalnej. Posiadają
realną możliwość współdecydowania o wydatkowaniu publicznych środków na kwestie, które uważają
za priorytetowe. Społeczeństwo tym samym zbliża się do władz lokalnych, które w bardziej efektywny
sposób mogą reagować na potrzeby mieszkańców.
Proces ten charakteryzuje się wieloma cechami. Do najważniejszych z nich zalicza się:

 Wiążący charakter dla władz lokalnych – realizacja projektów zgłoszonych przez mieszkańców
jest obligatoryjna;

 Proces ten jest przejrzysty;
 Cechuje się inkluzywnym charakterem, ponieważ umożliwia włączenie w proces wszystkich
chętnych podmiotów;

 Opiera się na zasadzie równości stron (zarówno mieszkańców, urzędników, ekspertów, jak
i samych władz lokalnych);

 Wspiera aktywność mieszkańców;
 Charakteryzuje się regularnością, ciągłością i powtarzalnością (nie jest to jednorazowa
inicjatywa);

 Jest rozsądnie wysoki, a nie symboliczny21.
Budżet partycypacyjny ma za zadanie umożliwienie współdecydowania o całej przestrzeni miejskiej,
przekazanie społeczności bezpośredniego wpływu na wszystkie aspekty życia miejskiego (mieszkaniowe,
transportowe, społeczne, kulturalne, edukacyjne, środowiskowe). Proces ten nie powinien się ograniczać
do udziału w dyskusji czy podejmowania wspólnych decyzji, przede wszystkim powinien skłonić
do podjęcia wspólnej odpowiedzialności za miasto22.

3.2 Dane dotyczące projektów
W 2016 i 2017 roku, w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego, został przeprowadzony etap
zgłaszania pomysłów, dyskusji nad nimi, weryfikacji oraz wyboru projektów. Wybrane w głosowaniu
projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku. Kwota, jaką Urząd Miasta przeznaczył na BP wynosiła w tej

Agnieszka Kuriata, Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym , Uniwersytet
Wrocławski, Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji ISKRA, s. 35.
21
Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski, Budżet obywatelski w Polsce, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014, s. 4.
22
Wojciech Kębłowski, Budżet partycypacyjny w Polsce: ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014, s. 8.
20
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edycji ponad 61 mln zł. W poprzedniej edycji – trzeciej – władze miasta przeznaczyły na BP 59 mln zł,
natomiast w II i I edycji odpowiednio 51 mln i 26 mln zł.
Wykres 1. Liczba realizowanych i zgłoszonych pomysłów do budżetu partycypacyjnego w
poszczególnych edycjach

I edycja (na rok 2015)

II edycja (na rok 2016)

336
2236
644
2333
770

III edycja (na rok 2017)

2649
881

IV edycja (na rok 2018)

2782

Liczba pomysłów wybranych do realizacji w ramach danej edycji BP
Liczba zgłoszonych pomysłów w danej edycji BP

Źródło: Opracowanie własne na podstawie:
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/warszawiacy-zg-osili-2782-pomys-y [Dostęp: 201709-04].

Wraz ze wzrostem środków przeznaczonych na kolejne edycje wzrosła liczba pomysłów zgłoszonych
do BP oraz liczba realizowanych pomysłów. Porównując I z IV edycją należy zaznaczyć, że liczba
zgłoszonych projektów wzrosła o około 24% – przy wzroście środków przeznaczonych na BP o 135%.
Natomiast liczba pomysłów do realizacji w ramach IV edycji względem I wzrosła o 162%.
Tabela 2. Procentowe zmiany środków przeznaczonych na BP oraz liczby pomysłów
względem poprzednich edycji

Edycja
budżetu
partycypa
cyjnego

Procentowa
zmiana
wielkości
środków
przeznaczonych
na BP
względem
poprzedniej
edycji

Procentowa
zmiana liczby
pomysłów
zgłoszonych w
BP względem
poprzedniej
edycji

Procentowa
zmiana liczby
pomysłów
wybranych do
realizacji w
ramach BP
względem
poprzedniej
edycji

Procentowa zmiana
średniej wartości 1
pomysłu (stosunek
wielkości środków do liczby
pomysłów) względem
poprzedniej edycji

IV

+3,4%

+5,0%

+14,4%

-1,6%

III

+15,7%

+13,5%

+19,6%

+1,9%

II

+96,2%

+4,3%

+91,7%

+88,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów, N=2782.

Zmiany w wysokości środków przeznaczonych na BP i liczby złożonych pomysłów nie są skorelowane
np. przy najwyższym wzroście środków przeznaczonych na BP (między I a II edycją) nastąpił najniższy
wzrost liczby zgłoszonych pomysłów. Oznacza to też, że liczba pomysłów nie zmienia się wprost
proporcjonalnie w stosunku do zmiany wielkości środków przeznaczonych na BP (szersza analiza innych
czynników mających wpływ na wzrost liczby pomysłów omówiona została w rozdziale 5). Ciekawym
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faktem jest spadek średniej wartości 1 pomysłu między III a IV edycją (pojawia się po raz pierwszy
w historii warszawskiego budżetu partycypacyjnego). Wiąże się to z proporcjonalnie większym
przyrostem liczby projektów względem wzrostu środków w tym okresie.
Widoczna jest natomiast pewna zależność pomiędzy wysokością środków przeznaczonych na BP i liczbą
projektów wybranych do realizacji w ramach poszczególnych edycji BP. Szczególny wzrost liczby
pomysłów wybranych do realizacji odnotowano z I na II edycję – prawie 92% (przy wzroście środków
o 96%). Zbliżone procentowe zmiany obydwu wskaźników nastąpiły również w III edycji – liczba
pomysłów wybranych do realizacji wzrosła wówczas o niecałe 20% względem II edycji, natomiast liczba
środków wzrosła o niecałe 16%. W przypadku IV edycji proporcje te uległy zmianie. Liczba pomysłów
wybranych do realizacji wzrosła w stosunku do III edycji o 14% natomiast odnotowano czterokrotnie
mniejszy wzrost wielkości środków przeznaczonych na BP.
W IV edycji budżetu partycypacyjnego zgłoszono 2782 pomysłów, z czego nieco ponad 62% projektów
pochodziło z dzielnic położonych po lewej stronie Wisły. Co może się wiązać z tym, że ta część Warszawy
skupia 65% mieszkańców stolicy oraz tym, że na dzielnice lewej strony Wisły przypadło 70% środków
przeznaczonych na BP. Średnia wielkość środków przypadających na te dzielnice względem ich liczby
mieszkańców wynosi niecałe 36 zł na 1 osobę (wartość tego wskaźnika w dzielnicach leżących po prawej
stronie Wisły wynosi około 31 zł). Najwięcej środków przypadających na 1 mieszkańca odnotowano
na Bielanach i Śródmieściu (odpowiednie ok. 57 i 52 zł), natomiast najmniej na Bemowie – niecałe 23 zł
na 1 mieszkańca. Szczegółowe zestawienie omawianych wartości prezentuje poniższy wykres.
Wykres 2. Wartość środków przeznaczonych na BP w danej dzielnicy w przeliczeniu na 1
mieszkańca dzielnicy
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36
23

25

26

27

28

29

29

30

31

35

36

38

39

42

45

57

46

Wartość środków przeznaczonych na BP w danej dzielnicy w przeliczeniu na 1 mieszkańca dzielnicy
[zł/os]
Średnia wartość środków przeznaczonych na BP w Warszawie w przeliczeniu na 1 mieszkańca [zł/os]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL oraz http://twojbudzet.um.warszawa.pl/w-dzielnicach-IV
[Dostęp: 2017-08-10].

Najwięcej projektów zgłoszono na Mokotowie – 341 (ok. 12% ogółu) oraz Pradze Południe
– 266 (ok. 10%), natomiast najmniej w Wesołej – 42 (ok. 1,5%) i Rembertowie – 51
(niecałe 2%). Średnio, w tej edycji budżetu partycypacyjnego, zgłoszono 155 projektów
przypadających na 1 dzielnicę. Natomiast wziąwszy pod uwagę zaludnienie poszczególnych dzielnic,
najlepszymi statystykami pod względem zgłoszonych pomysłów na 10 tys. mieszkańców mogą
pochwalić się Włochy, Wawer i Żoliborz. Najmniej projektów na 10 tys. mieszkańców dzielnicy złożono
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natomiast na Bemowie i Woli. Szczegółowe dane dotyczące liczby zgłoszonych projektów na 10 tys.
mieszkańców prezentuje poniższy wykres.
Wykres 3. Liczba zgłoszonych pomysłów do budżetu partycypacyjnego na 10 tys.
mieszkańców wg dzielnic w IV edycji BP

29
24

17,5

14
11

14

15

15

15

15
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17

18

18

18

19
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21

11

Liczba zgłoszonych projektów w BP w danej dzielnicy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców dzielnicy
Średnia liczby zgłoszonych projektów w BP w danej dzielnicy w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców
dzielnicy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów, N=2782.

Jak wskazują dane zawarte w Tabela 3, średnia liczba zgłoszonych projektów przypadających na
jednego mieszkańca Warszawy wzrasta z edycji na edycję. W przypadku większości dzielnic, w IV edycji
BP, odnotowano wzrost liczby projektów w stosunku do edycji poprzednich. Jedynie Rembertów, Wesoła
i Wola cechują się spadkiem liczby zgłoszonych pomysłów względem poprzednich edycji.
Tabela 3. Liczba zgłoszonych
w poszczególnych edycjach BP

Dzielnica

Liczba zgłoszonych
pomysłów do I
edycji BP na 10 tys.
mieszkańców
dzielnicy

pomysłów

na

10

tys.

mieszkańców

dzielnicy

Liczba zgłoszonych
pomysłów do II
edycji BP na 10 tys.
mieszkańców
dzielnicy

Liczba zgłoszonych
pomysłów do III
edycji BP na 10 tys.
mieszkańców
dzielnicy

Liczba zgłoszonych
pomysłów do IV
edycji BP na 10 tys.
mieszkańców
dzielnicy

Bemowo

6

5

11

11

Białołęka

11

13

16

18

Bielany

8

14

15

15

Mokotów

15

15

15

16

Ochota

20

14

15

18

Praga-Południe

11

9

12

15

Praga-Północ

14

12

14

18

Rembertów

25

27

24

21

Śródmieście

13

14

13

14

Targówek

9

10

15

15

Ursus

10

10

10

15

Ursynów

8

8

13

14

Wawer

19

34

25

25

Wesoła

17

19

32

17

27

Liczba zgłoszonych
pomysłów do I
edycji BP na 10 tys.
mieszkańców
dzielnicy

Liczba zgłoszonych
pomysłów do II
edycji BP na 10 tys.
mieszkańców
dzielnicy

Liczba zgłoszonych
pomysłów do III
edycji BP na 10 tys.
mieszkańców
dzielnicy

Liczba zgłoszonych
pomysłów do IV
edycji BP na 10 tys.
mieszkańców
dzielnicy

Wilanów

17

12

18

19

Włochy

30

24

23

29

Wola

14

15

16

11

Żoliborz

17

18

17

24

WARSZAWA (średnia)

15

15

17

18

Dzielnica

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL,
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/i_raport_czastkowy_kwiecien.pdf
[Dostęp: 2017-10-03], http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/raport__budzet_partycypacyjny_na_rok_2016.pdf [Dostęp: 2017-10-03],
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/raport__budzet_partycypacyjny_2015.pdf [Dostęp: 2017-10-03].

Na potrzeby badania obliczono współczynnik Florence'a 23, którego analiza wykazała, że w przypadku
liczby projektów nie występuje koncentracja dzielnicowa pomysłów i nie da się tego zjawiska
zlokalizować w konkretnej dzielnicy. Oznacza to, że zestawiając liczbę pomysłów w poszczególnych
dzielnicach w stosunku do ogółu pomysłów z liczbą mieszkańców poszczególnych dzielnic w stosunku
do ogółu mieszkańców Warszawy, nie uzyskuje się zależności przestrzennych (nie można wskazać
dzielnic, które ze względu na liczbę projektów w odniesieniu do liczby mieszkańców dominowałaby
wyraźnie nad pozostałymi czy wypadały niekorzystniej).
W IV edycji budżetu partycypacyjnego więcej projektów składali mężczyźni – 55% ogółu projektów
(wartym zaznaczenia jest fakt, że w każdej dzielnicy większą część populacji mieszkańców (ok. 54%)
stanowią kobiety). Jedynie w 6 dzielnicach większość pomysłów została złożona przez kobiety –
najwięcej projektów złożonych przez kobiety odnotowano w Wesołej oraz na Woli. Natomiast w Ursusie,
na Ursynowie i Żoliborzu w ponad 60% przypadkach autorami projektów byli mężczyźni.
Nadreprezentacja pomysłów zgłoszonych przez mężczyzn jest więc znaczna, bo gdyby policzyć
unikalnych projektodawców to występuje przewaga kobiet (więcej na temat struktury społecznodemograficznej projektodawców w kolejnym rozdziale). Oznacza to, że mężczyźni dużo częściej zgłaszali
więcej niż jeden projekt. Poniższy wykres szczegółowo prezentuje procentowy udział pomysłów
autorstwa kobiet w IV edycji budżetu partycypacyjnego.

23

Jest to współczynnik wykorzystywany przy ocenie rozmieszczenia przestrzennego zjawisk.

28

Wykres 4. Udział pomysłów zgłoszonych przez kobiety wg dzielnic

60%

64%

55%
53% 54% 54%
42% 42% 43%
40% 40% 41%

46%

48%
46% 47%

35% 35%
30%

Udział pomysłów zgłoszonych przez kobiety

Średnia udziału pomysłów zgłoszonych przez kobiety

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów, N=2782.

Najwięcej pomysłów składały osoby w przedziale wiekowym 25-44 lata. Grupa ta jest autorem prawie
70% pomysłów (podczas, gdy udział mieszkańców w tym wieku stanowi 34% populacji stolicy). Osoby
młode, do 24 roku życia, złożyły niecałe 7% ogółu pomysłów (podczas, gdy udział osób w tej kategorii
wiekowej stanowi około 23% populacji mieszkańców Warszawy). Mieszkańcy stolicy liczący ponad
64 lata są autorami około 5% wszystkich projektów (podczas, gdy co 5 osoba w stolicy zalicza się do tej
grupy wiekowej). Można więc zaobserwować niedoreprezentowanie wśród dwóch grup: osób młodych
i seniorów, natomiast nadreprezentacją cechuje się grupa osób w wieku 25-44 lata.
Pomysły zgłoszone przez osoby w wieku 25-44 lata dominują w dzielnicach: Targówek (ok. 82%
wszystkich to pomysły osób w wieku 25-44 lata), Bemowo (77%), Białołęka (75%), Mokotów (74%)
oraz Ursynów (73%). Odnosząc te dane do liczby mieszkańców w tej kategorii wiekowej należy
zaznaczyć, że jedynie Białołęka i Bemowo charakteryzują się ponadprzeciętną reprezentacją
osób w wieku 25-44 lata w ogóle mieszkańców dzielnicy (odpowiednio 42% i 37%),
co wyjaśniałoby ich nadprezentację w liczbie zgłaszanych pomysłów. Na Targówku i Mokotowie ten
odsetek jest już niższy i wynosi 32%. Ciekawie przedstawia się sytuacja w Wilanowie, gdzie odnotowany
został najmniejszy odsetek zgłoszonych pomysłów przez osoby w wieku 25-44 lata (51% wszystkich
to pomysły osób w wieku 25-44 lata), podczas gdy w tej dzielnicy udział osób w wieku 25-44 lata w całej
populacji mieszkańców jest jednym z wyższych i wynosi ponad 40%.
Udział osób do 24 roku życia, będących autorami pomysłów tegorocznej edycji budżetu
partycypacyjnego, w podziale na dzielnice, prezentuje Wykres 5. Widać, że najwięcej projektów
złożonych przez osoby młode odnotowano w Ursusie, Wesołej, na Bielanach i Bemowie,
łącznie obejmując ok. 60% wszystkich pomysłów osób tej kategorii wiekowej. Zestawiając te dane
z odsetkiem osób do 24 roku życia w populacji dzielnic Warszawy należy zauważyć, że zarówno
w Wesołej, jak i Ursusie procentowy udział osób młodych jest jednym z wyższych mieszcząc się
w przedziale 27-29%. W przypadku Bielan i Bemowa jest odwrotnie – udział osób do 24 roku życia
w ogólnej liczbie mieszkańców poszczególnych dzielnic wynosi 21-23%. Ciekawym zestawieniem jest
również przykład Śródmieścia i Białołęki, gdzie co 10 projekt został zgłoszony przez osoby omawianej
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kategorii wiekowej. Natomiast patrząc na procentowy udział młodych mieszkańców w populacji widzimy,
że w Śródmieściu jest to rząd wielkości 17%, natomiast w Białołęce 31%. Interesujący jest również
przypadek Wilanowa, gdzie jedynie niecałe 5% projektów zgłosiły osoby do 24 roku życia, podczas gdy
udział młodych mieszkańców wynosi prawie 1/3 populacji dzielnicy.
Wykres 5. Udział pomysłów zgłoszonych przez osoby młode - do 24 roku życia
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Udział pomysłów zgłoszonych przez osoby młode - do 24 roku życia
Średnia udziału pomysłów zgłoszonych przez osoby młode - do 24 roku życia

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów, N=2782.

Największy odsetek projektów złożonych przez osoby po 64 roku życia odnotowano na Bielanach
i w Rembertowie (po ok. 10%) oraz na Pradze Południe, Ursynowie i Żoliborzu (ok. 7%). Zaznaczyć
należy, że przykładowo w Wesołej w ogóle nie było pomysłów autorów w tym wieku. Natomiast średni
udział osób starszych zgłaszających projekty w dzielnicach wynosi około 5% (biorąc pod uwagę
omawiany wskaźnik, w tej grupie wiekowej istnieje małe zróżnicowanie dzielnicowe). Zestawiając dane
z udziałem osób tej kategorii wiekowej w poszczególnych dzielnicach należy zaznaczyć, że jedynie
na Bielanach odsetek ten jest jednym z wyższych i wynosi 23%. W przypadku pozostałych wyróżnionych
powyżej dzielnic procent osób w omawianej kategorii wiekowej jest niższy od jego średniej (poniżej
18%). Większy odsetek osób starszych koncentrował się w dzielnicach Warszawy środkowej (Mokotów,
Wola, Śródmieście, Ochota). Tam średni udział pomysłów autorstwa osób starszych wynosił ok. 5%.
Ciekawym przypadkiem jest Targówek, gdzie jedynie niecałe 3% pomysłów zgłaszały osoby powyżej
64 roku życia, podczas gdy ich odsetek w ogóle populacji dzielnicy jest jednym z wyższych i wynosi ok.
22%.
Ważną informacją jest ta pokazująca najmłodszych i najstarszych projektodawców (rozrzut wieku).
Najmłodsi autorzy projektów liczyli jedynie 10 lat (Praga Południe i Włochy), natomiast najstarszy 88 lat
(Żoliborz).
Większość pomysłów (około 85%) w tegorocznej edycji budżetu partycypacyjnego złożono drogą
elektroniczną. Były jednak dzielnice, w których przewaga elektronicznego sposobu nie była tak znacząca.
Jak wskazuje Wykres 6, prezentujący odsetek pomysłów złożonych elektronicznie, prawie 1/3 pomysłów
w Wawrze zgłoszono w wersji papierowej. Nieco mniej liczny odsetek projektów zgłosiły w tej formie
osoby na Pradze Północ, Bielanach czy Ochocie.
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Zestawiając sposób składania pomysłów z wiekiem osób składających pomysły uzyskano ciekawe
wyniki. Osoby do 45 roku życia w 90% składały projekty drogą elektroniczną. Natomiast osoby starsze
od wskazanej grupy wiekowej, lecz nie mające więcej niż 64 lata, już w 32% składały pomysły drogą
papierową. Ten sposób składania projektów dominuje w kategorii wiekowej 64+, gdzie 52% osób
zdecydowało się na wybór tej formy.
Wykres 6. Odsetek projektów złożonych drogą elektroniczną
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Średnia odsetka projektów złożonych drogą elektroniczną

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów, N=2782.

W 65% przypadków projekty zostawały dopuszczone do głosowania, 15% pomysłów
zostało wycofanych przez autora, natomiast 20% zweryfikowanych negatywnie.
Na Ursynowie niecałe 1/3 pomysłów zostało wycofanych przez swoich autorów. Podobnie, lecz w nieco
mniejszej skali (około 1/5), sytuacja wyglądała na Pradze-Południe, Wesołej, Bemowie i Rembertowie.
Natomiast najmniej (poniżej 10%) wycofanych pomysłów odnotowano w Wawrze, Targówku
i Wilanowie.
Wykres poniżej prezentuje procentowy udział projektów dopuszczonych do głosowania,
wycofanych przez autora oraz zweryfikowanych negatywnie w podziale na dzielnice.
Uwagę zwraca fakt, że jedynie 48% pomysłów w Bemowie zostało dopuszczonych
do głosowania. Dość niski udział takowych projektów jest również w Wesołej
i Śródmieściu. Najwyższy odsetek projektów poddano pod głosowanie w Wawrze i Pradze
Północ.
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Wykres 7. Status projektu po weryfikacji
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów, N=2782.

Śródmieście i Bemowo cechują się najwyższym odsetkiem (około 1/3 wszystkich
zgłoszonych pomysłów przez te dzielnice) negatywnie zweryfikowanych projektów.
Co 4 projekt został negatywnie zweryfikowany we Włochach, Ursynowie i Wilanowie. W Ursusie,
Wawrze, Mokotowie i Żoliborzu jedynie co około 10 projekt został zweryfikowany negatywnie.
Poniższy wykres prezentuje kategorie projektów IV edycji budżetu partycypacyjnego. Do dwóch
wyróżniających się kategorii zalicza się przestrzeń publiczna i edukacja. Najrzadziej występującą
kategorią jest ta dotycząca pomocy społecznej, zajmująca jedynie niecałe 3% wszystkich kategorii.
Należy zaznaczyć, że w poszczególnych dzielnicach nie istnieje zbyt duże zróżnicowanie w tym obszarze.
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Wykres 8. Podział tematyczny projektów w poszczególnych dzielnicach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów, N=2782.

Podobna sytuacja występuje w doborze grup docelowych. Autorzy kierowali głównie swoje
projekty do dorosłych i rodzin z dziećmi. Następne 3 grupy – dzieci, młodzież i seniorzy – w sumie
obejmują 45% wszystkich grup docelowych. Zdecydowanie najmniej pomysłów koncentrowało się
na zwierzętach, studentach i osobach z niepełnosprawnością. Podobnie jak w przypadku kategorii, nie
występuje tu wysokie zróżnicowanie w poszczególnych dzielnicach.
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Wykres 9. Grupy docelowe, do których autorzy kierowali projekty, w każdej z dzielnic.
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektów, N=2782.

3.3 Dane dotyczące głosujących
W IV edycji BP pod głosowanie poddanych zostało 1808 pomysłów z czego w 2018 roku miasto zrealizuje
881 zgłoszonych przez 529 warszawiaków. Ich łączny koszt wynosi nieco ponad 60 mln zł.
W głosowaniu brało udział 117 381 mieszkańców24. Najwięcej osób głosowało na Mokotowie,
Ursynowie, Pradze Południe, Białołęce i Bielanach, najmniej zaś w Rembertowie, Wesołej, Wilanowie
i we Włochach. Wyróżniającą się dzielnicą jest Żoliborz, gdzie swój głos oddało 138 osób w przeliczeniu
na 1000 mieszkańców dzielnicy. Najmniej licznie pod tym względem wygląda Śródmieście, gdzie
wskaźnik ten wynosi 35 oddających głos na 1000 mieszkańców dzielnicy. Szczegółowe zestawienie
prezentuje wykres poniżej.

24

http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/wyniki-g-osowania-w-bud-ecie-partycypacyjnym-0 [Dostęp: 201709-04].
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Wykres 10. Liczba głosujących na 1 tys. mieszkańców dzielnicy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy osób głosujących, N=117381.

Na potrzeby badania obliczono współczynnik Florence'a 25, który wykazał, że w przypadku liczby
głosujących nie występuje koncentracja dzielnicowa oddających głos i nie da się tego zjawiska
zlokalizować. Oznacza to, że zestawiając liczbę głosujących w poszczególnych dzielnicach w stosunku
do ogółu głosujących z liczbą mieszkańców dzielnic w stosunku do ogółu mieszkańców Warszawy nie
uzyskuje się zależności przestrzennych (nie można wskazać dzielnicy, która ze względu na liczbę
głosujących w odniesieniu do liczby mieszkańców dominowałaby wyraźnie nad pozostałymi czy
wypadała niekorzystniej).
Porównując statystyki IV i III edycji, należy odnotować spadek liczby głosujących o ok.
9% (11 025 osób). Na spadek liczby głosujących mógł wpłynąć termin głosowania (obejmował długi
weekend) lub termin zakończenia głosowania, który wypadał w dniu roboczym. Dodatkowym czynnikiem
był brak punktów stacjonarnych w miejscach z lat ubiegłych (np. biblioteki, domy kultury) czy
zniechęcenie do BP (m.in. spowodowane brakiem realizacji projektów lub projektami, w ocenie
badanych, "nieprzydatnymi"). Niektóre osoby, po prostu, przeoczyły termin głosowania. Szczegółowo
czynniki wpływające na liczbę głosujących wraz z wynikami badań potwierdzającymi je omówione
zostały w rozdziale 5. Jak obrazuje poniższa tabela, jedynie w nieco ponad 1/3 dzielnic nieznacznie
wzrosła liczba głosujących. Co ciekawe, na Żoliborzu, który cechował się najwyższym odsetkiem
głosujących w poprzedniej edycji, nastąpił ich najwyższy wzrost – o prawie 4 p.p. Drugą dzielnicą,
w której odsetek głosujących należał do dość wysokiego i nieznacznie uległ poprawie jest Białołęka.
Reszta dzielnic, w których odsetek biorących udział w głosowaniu III edycji BP należał do wyższych,
cechowała się spadkiem w IV edycji. Sytuacja poprawiła się na Pradze-Północ, która nie jest już dzielnicą
o najmniejszym udziale głosujących wśród swoich mieszkańców. Jej miejsce zajęło Śródmieście,
w którym odnotowano najwyższy spadek. Na Bemowie, pomimo że była to dzielnica o drugim
najniższym udziale głosujących, stwierdzono ich spadek.

25

Jest to współczynnik wykorzystywany przy ocenie rozmieszczenia przestrzennego zjawisk.
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Tabela 4. Udział głosujących w poszczególnych dzielnicach w 2016 i 2017 roku
Udział głosujących w liczbie
mieszkańców dzielnicy w roku
2016

Udział głosujących w liczbie
mieszkańców dzielnicy w
roku 2017

Różnica

Bemowo

4,6%

4,4%

-0,2%

Białołęka

8,9%

9,0%

0,1%

Bielany

7,7%

7,6%

-0,1%

Mokotów

9,0%

7,6%

-1,4%

Ochota

4,8%

6,3%

1,5%

Praga-Południe

6,2%

6,1%

-0,1%

Praga-Północ

3,5%

6,0%

2,5%

Rembertów

8,0%

6,3%

-1,7%

Śródmieście

5,8%

3,5%

-2,3%

Targówek

5,7%

4,8%

-0,9%

Ursus

6,1%

6,5%

0,4%

Ursynów

6,6%

7,4%

0,8%

Wawer

7,6%

8,0%

0,4%

Wesoła

8,0%

7,7%

-0,3%

Wilanów

9,2%

7,6%

-1,6%

Włochy

8,0%

7,2%

-0,8%

Wola

7,5%

5,7%

-1,8%

Żoliborz

10,0%

13,8%

3,8%

Dzielnica

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy osób głosujących, N=117381.

Wśród głosujących 60% stanowiły kobiety. Sytuacja ta wygląda prawie tak samo w każdej
dzielnicy i nie zmieniła się w porównaniu z III edycją BP. Podobnie jak w poprzedniej edycji, 60% osób
spośród wszystkich oddających głos w IV edycji BP, mieściło się w przedziale wiekowym 25-44 lata.
Ludzie młodzi (do 24 roku życia) stanowili 15% głosujących (spadek o 4 p.p. w porównaniu z III edycją),
a seniorzy (powyżej 64 roku życia) około 7% (bez zmian w porównaniu z edycją III). Najwyższy odsetek
głosujących do 24 roku życia odnotowano na Bielanach, najniższy – w Wilanowie. Co 10 osoba oddająca
głos w Targówku, Mokotowie, Bielanach i Wesołej należało do grupy wiekowej 64+.
Ciekawe wydają się być porównania odsetka głosujących do 24 roku życia w poszczególnych dzielnicach
do udziału ich mieszkańców w całej populacji w tej kategorii wiekowej. Największy odsetek osób
głosujących w omawianym przedziale wiekowym to mieszkańcy dzielnicy (Bielany), która na tle innych
posiada jeden z najniższych udziałów osób do 24 roku życia w populacji. Co interesujące, w Wilanowie
prawie 1/3 populacji to osoby, które nie ukończyły 25 roku życia, jednak odsetek osób młodych
głosujących w tej dzielnicy jest najniższy w Warszawie.
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Wykres 11. Porównanie odsetka mieszkańców poniżej 24 roku życia w populacji Warszawy
do odsetka głosujących w tej kategorii wiekowej wg dzielnic
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Odsetek mieszkańców poniżej 24 roku życia w populacji Warszawy ogółem
Odsetek głosująych poniżej 24 roku życia w głosujących ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy osób głosujących, N=18702.

Na początku 2016 roku prezydent Warszawy podpisała zarządzenie w sprawie przyjęcia do realizacji
Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych na lata 2016-2020. Jednym z jego dwóch
celów strategicznych jest wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu miasta. Kwestią, którą poddano
analizie było więc sprawdzenie, czy powyższy program przyczynił się do zmiany sytuacji w zakresie
aktywności młodzieży w ramach BP biorąc pod uwagę zróżnicowanie dzielnicowe.
Program ten objął swoim działaniem 6 dzielnic stolicy: Bemowo, Bielany, Ochotę, Ursus, Wesołą i Wolę
(tylko w tych odbyły się konkursy). W celu sprawdzenia jego oddziaływania przeprowadzono analizę
sytuacji tych dzielnic na tle pozostałych biorąc pod uwagę liczbę pomysłów zgłoszonych w IV edycji BP
oraz porównano liczbę głosujących w tej edycji z resztą dzielnic, dodatkowo odnosząc wyniki do danych
z III edycji BP.
Analizując wartości bezwzględne liczby głosujących do 18 roku życia III i IV edycji BP należy zauważyć
ich znaczny spadek – o 20% w skali stolicy. Sytuacja wewnątrz dzielnicowa jest tutaj bardzo
zróżnicowana, ponieważ liczba głosujących w tej kategorii wiekowej wzrosła o ponad 135%
na Żoliborzu, o ok. 110% na Pradze Północ, czy prawie o 81% w Wawrze, podczas gdy spadła o prawie
80% w Śródmieściu, czy ponad o 50% na Woli i Targówku oraz o ponad 40% w Wesołej i na Mokotowie.
Biorąc pod uwagę dzielnice biorące udział w Programie Młoda Warszawa należy zauważyć, że w połowie
z nich nastąpił przyrost liczby głosujących: odpowiednio Ochota o ok. 28%, Ursus o ok. 13%, Wesoła
o ok. 1%, natomiast na Woli, Bielanach i Bemowie nastąpił spadek o odpowiednio ok. 25%, 2% i 1%.
Odnosząc jednak dane do ogółu głosujących wyniki prezentują się nieco inaczej. Najwyższy odsetek
głosujących do 18 roku życia w głosujących ogółem w IV edycji BP odnotowano na Bielanach (18%),
w Wawrze (15%), na Białołęce (13%) oraz w Rembertowie (12%). Najmniejszy zaś w Śródmieściu
(niecałe 4%), na Pradze Północ, w Wilanowie (po niecałe 6%) oraz na Bemowie (niecałe 7%).
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Porównując te dane do III edycji BP, odsetek głosujących do 18 roku życia w stosunku do ogółu
głosujących spadł o 1,45 p.p. Jedynie w 7 dzielnicach odnotowano wzrost odsetka głosujących w tej
kategorii wiekowej. Były to Wawer (o ok. 6 p.p.), Żoliborz (o ok. 4,5 p.p.), Bielany (4 p.p.) oraz Ursus,
Rembertów, Praga Północ oraz Ochota (po ok. 1 p.p.). Najwyższy spadek odsetka głosujących
do 18 roku życia nastąpił w Wesołej (ok. 8 p.p.), Śródmieściu i Targówku oraz Woli (ok. 6 p.p.).
Podobnie jak w przypadku głosujących ma się sytuacja ze zgłoszonymi pomysłami w tej kategorii
wiekowej. Dzielnice biorące udział w Programie Młoda Warszawa cechują się dużym zróżnicowaniem.
Wesoła i Ursus to dzielnice o dwóch najwyższych odsetkach projektów zgłoszonych przez osoby do 18
roku życia (odpowiednio 14% i 12%). Ochota i Bielany charakteryzują się średnim poziomem odsetka
pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców w tej kategorii wiekowej (ok. 6-7%). Natomiast Wola
i Bemowo to dzielnice, w których odsetek pomysłów zgłoszonych przez osoby do 18 roku życia wynosi
około 1%.
Analizując powyższe dane należy zauważyć, że przez zbyt duże zróżnicowanie dzielnicowe nie można
jednoznacznie ocenić wpływu Programu Młoda Warszawa. Widać progres, jeśli chodzi o udział młodych
głosujących w niektórych dzielnicach, jednak w niektórych przypadkach odsetek ten spada. Wola jest
tego przykładem, jednak nie wiadomo, co spowodowało spadek głosujących w wieku poniżej 18 lat
o około ¼ (nie było to przedmiotem niniejszego badania). Analizując jednak pozostałe dzielnice,
w których odnotowano spadek, należy zaznaczyć, że był on bardzo niewielki (rząd wielkości 1-2%), czyli
utrzymano status quo. Można więc wnioskować, że działania podjęte w ramach Programu raczej mają
pozytywny wpływ na angażowanie się osób młodych w proces BP. Zaleca się jednak przeprowadzenie
ewaluacji omawianego Programu oraz jego wpływu na BP.
Wziąwszy pod uwagę osoby w wieku 25-44 lata, zauważyć można powiązanie między reprezentacją tej
grupy wiekowej w poszczególnych dzielnicach a głosującymi w tym przedziale wiekowym. Dzielnice,
w których odsetek populacji tej kategorii wiekowej jest wyższy niż w innych są zarówno tymi, w których
odsetek głosujących w tej kategorii wiekowej jest wyższy niż w pozostałych. Opisaną sytuację dobrze
wizualizuje poniższy wykres.
Wykres 12. Porównanie odsetka mieszkańców w wieku 25-44 lata w populacji Warszawy
do odsetka głosujących tej kategorii wiekowej wg dzielnic
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Odsetek głosująych w wieku 25-44 lata w głosujących ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy osób głosujących, N=69772.
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Podobnie sytuacja wygląda w przypadku osób powyżej 64 roku życia, gdzie w większości dzielnic
występuje powiązanie pomiędzy odsetkiem osób tej grupy wiekowej w populacji dzielnicy z odsetkiem
głosujących w tym przedziale wiekowym w dzielnicy. Im większa reprezentacja osób w wieku powyżej
64 roku życia, tym większy odsetek głosujących w tej grupie. Wyjątkiem są jedynie Włochy, Wola
i Żoliborz, gdzie proporcje te są zachwiane. Pierwsza z wymienionych cechuje się relatywnie wysokim
odsetkiem głosujących osób starszych w porównaniu dzielnicowym, jednakże udział osób w wieku
powyżej 64 roku życia w populacji tej dzielnicy należy do jednego z niższych. Odwrotnie jest
w przypadku dwóch następnych. Tam odsetek głosujących w tej grupie wiekowej jest relatywnie niski
w porównaniu dzielnicowym, natomiast reprezentacja osób starszych w ogóle mieszkańców tych dzielnic
jest jedną z wyższych.
Wykres 13. Porównanie odsetka mieszkańców powyżej 64 roku życia w populacji
Warszawy do odsetka głosujących tej kategorii wiekowej wg dzielnic
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy osób głosujących, N=8762.

Podobnie jak w przypadku osób młodych, tak i w przypadku seniorów, Urząd Miasta prowadził konkursy
w ramach Programu Aktywny Senior II. Dzielnicami objętymi tym programem były Wola, Bemowo,
Targówek, Praga Północ, Śródmieście, Żoliborz i Ochota. Analizując głosujących powyżej 64 roku życia,
i porównując tę grupę z analogiczną w III edycji, należy stwierdzić, że sytuacja się nie zmieniła.
W większości przypadków nastąpił minimalny wzrost odsetka głosujących w tej kategorii wiekowej,
jednakże jego średni poziom to rząd wielkości 1 p.p. Biorąc pod uwagę wymienione dzielnice, zauważono
minimalny spadek głosujących na Żoliborzu, Woli i Pradze Północ, jednakże był to rząd wielkości 0,5-1
p.p.
Sytuacja pomysłów zgłoszonych przez osoby w tej kategorii wiekowej prezentuje się analogicznie.
Odsetek pomysłodawców powyżej 64 roku życia w wymienionych dzielnicach jest podobny do wartości
średniej i wynosi ok. 6% i nie ma tam jednostek, w których odsetek ten byłby dominującym, bądź
jednym z najmniejszych.
Analiza nie pozwala na wskazanie oddziaływania tego programu. Trudno na podstawie posiadanych
danych wyciągnąć wnioski. Podobnie jak w przypadku Młodej Warszawy, tak i tu, zaleca się
przeprowadzenie oddzielnej ewaluacji omawianego programu i jego wpływu na proces BP.
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Wykres 14. Odsetek głosujących w podziale na kategorie wiekowe według dzielnic
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy osób głosujących, N=117381.

Zdecydowana większość warszawiaków (95%) - tyle samo, jak w przypadku III edycji - oddała swój
głos poprzez Internet. Nieliczni zdecydowali się na formę papierowych kart (szczegółowe zestawienie
głosów oddanych elektronicznie i papierowo prezentuje Wykres 16). Dwie dzielnice charakteryzowały
się wyższym wskaźnikiem udziału głosów oddanych za pomocą papierowych kart niż pozostałe. Były to:
Rembertów (około 13%) oraz Ochota (około 12%). Rembertów pozostał dzielnicą, w której odsetek
głosów papierowych jest najwyższy. W III edycji BP prawie 18% osób w tej dzielnicy oddało głos
za pomocą karty. Innymi dzielnicami, w których odsetek ten w III edycji BP był podobny były: Bielany
(11%), Białołęka oraz Targówek (po 9%).
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Wykres 15. Odsetek głosów oddanych elektronicznie i w formie papierowej
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy osób głosujących, N=117381.

W IV edycji BP oddano 99% ważnych głosów. Trzeba zaznaczyć, że nieco wyższy wskaźnik udziału
głosów nieważnych, w porównaniu z resztą dzielnic, odnotowano w Pradze Południe – około 4%
oddanych głosów. Porównując do III edycji, sytuacja się nie zmieniła (wzrost o 0,34 p.p.). Wówczas
również niecałe 99% oddanych głosów było ważnych26. Najwięcej głosów nieważnych odnotowano
wówczas na Bemowie – 3,6%, Woli – ok. 3% oraz Bielanach - ok. 2,5%.
Podsumowanie
Podsumowując, na IV edycję BP przeznaczono najwyższą dotychczas kwotę środków finansowych.
Mieszkańcy z edycji na edycję zgłaszają coraz więcej pomysłów. W BP 2018 średnia liczba projektów
przypadająca na 1 dzielnicę wynosiła 155, jednakże zróżnicowanie międzydzielnicowe jest pod tym
względem znaczne, choć jest uwarunkowane liczbą mieszkańców poszczególnych dzielnic. IV edycja
cechowała się spadkiem liczby głosujących w porównaniu z poprzednią. Więcej pomysłów składali
mężczyźni (choć to kobiety dominują w strukturze projektodawców 27), natomiast wyższy był odsetek
kobiet, które brały udział w głosowaniu. Najbardziej aktywnymi aktorami procesu BP były osoby dorosłe
– mieszkańcy w przedziale wiekowym 25-44 lata stanowili dominującą grupę – zarówno wśród
pomysłodawców, jak i głosujących. Dominującą formą większości zgłoszonych pomysłów, jak
i oddanych głosów był Internet. Należy zaznaczyć, że prawie wszystkie oddane głosy były ważne.
Do głosowania dopuszczonych zostało 65% projektów, natomiast 20% z nich zostało zweryfikowanych
negatywnie. Mieszkańcy Warszawy kierowali swoje pomysły głównie do osób dorosłych i rodzin
z dziećmi. Dominującymi projektami były te z kategorii przestrzeni publicznej i edukacji. Na etapie
26
27

Obliczenia wykonano na podstawie wszystkich głosów pomniejszonych o głosy oczekujące na potwierdzenie.
Jeśli nie bierze się pod uwagę liczby złożonych pomysłów.
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weryfikacji oceniono, że połowa z pomysłów, które miasto zrealizuje w 2018 roku będzie generowała
koszty w następnych latach. Na poziomie dzielnic można zaobserwować zróżnicowanie pod względem
większości z wyżej wymienionych kwestii. Przykładowo dzielnice znacznie różnią się od siebie liczbą
pomysłów czy głosujących (uwarunkowanie wynikające z populacji mieszkańców), udziałem osób
młodych i seniorów – zarówno na etapie zgłaszania projektów, jak i głosowania. Różnice są również
widoczne w odsetku pomysłów dopuszczonych do głosowania czy tych zweryfikowanych negatywnie.
Zróżnicowany jest również rozkład projektów generujących koszty w latach następnych.

42

4 OPIS
GRUP
ZWIĄZANYCH
PARTYCYPACYJNYM

Z

BUDŻETEM

W proces realizacji budżetu partycypacyjnego zaangażowanych, w różnym stopniu, jest wiele grup,
co oznacza, że można wyróżnić kilka perspektyw, w ramach których ten proces może być oceniany.
Grupy te, jak np. mieszkańcy Warszawy, nie są jednorodne i homogeniczne. Opisanie grup wraz z próbą
ich segmentacji stanowiło więc wstęp do identyfikacji i oceny czynników wpływających
na zaangażowanie mieszkańców w budżet partycypacyjny.
Wśród mieszkańców Warszawy pod uwagę wzięliśmy zarówno projektodawców, jak i osoby głosujące
oraz niegłosujące na pomysły zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego. Oprócz mieszkańców
analizie poddana została również perspektywa urzędników, ponieważ ich praca wpływa na sprawność
realizacji budżetu i grupuje szereg czynników wpływających na zaangażowanie mieszkańców. W tej
części analizy uwzględniona została również perspektywa zespołów dzielnicowych.
Wykres 16. Perspektywy uwzględnione w badaniu
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Źródło: Opracowanie własne.

4.1

Mieszkańcy

Pierwszym zastosowanym zróżnicowaniem mieszkańców, był podział na mieszkańców składających
projekty oraz na tych, którzy nie składają. Poniżej szczegółowo została omówiona każda grupa.
4.1.1

Perspektywa projektodawców

Przez projektodawców IV edycji budżetu partycypacyjnego należy rozumieć tych mieszkańców
Warszawy, którzy zgłosili pomysły w ramach IV edycji budżetu partycypacyjnego w dniach 1 grudnia
2016 r. – 23 stycznia 2017 r. stycznia (tj. złożyli skutecznie w tym okresie formularz zgłoszeniowy
w wersji elektronicznej lub papierowej). Celem opracowania niniejszego podrozdziału była
charakterystyka tej grupy, w tym ukazanie jej zróżnicowania . Warto zaznaczyć na wstępie, że liczba
projektodawców jest mniejsza od liczba projektów (poddanych charakterystyce w poprzednim
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rozdziale), ponieważ jeden pomysłodawca mógł zgłosić więcej niż jeden projekt (więcej na ten temat
w dalszej części niniejszego rozdziału).
W grupie projektodawców jest nieco więcej kobiet (51,8%) niż mężczyzn (48,2%) 28. Ponad 60%
projektodawców stanowią osoby w wieku 25-44 lata – jest to grupa wyraźnie dominująca (w strukturze
populacji mieszkańców Warszawy osoby w tym wieku stanowią 34%). Analiza pokazuje, że struktura
wiekowa projektodawców jest inna niż struktura wiekowa mieszkańców Warszawy – wśród
projektodawców występuje wyraźna nadprezentacja osób w wieku 25-44 lata i niedoreprezentowanie
osób młodych (do 24 roku życia) i starszych (szczególnie 60 lat i więcej).
Zestawiając ze sobą dane nt. płci i wieku projektodawców widać, że wśród osób w wieku do 35 lat
dominują mężczyźni, a wśród osób powyżej 35 lat dominują kobiety. Średni wiek
projektodawczyni to 43 lata, a projektodawcy 39 lat.
Wykres 17. Wiek projektodawców wg płci
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektodawców N=132529.

Istotną zmienną, która różnicuje populację projektodawców jest liczba pomysłów zgłoszonych w ramach
budżetu partycypacyjnego. Dominują projektodawcy, którzy złożyli jeden pomysł (stanowią 64,5%
wszystkich). Niemal 30% projektodawców zgłosiło od 2 do 5 pomysłów, a 5,7% projektodawców
zgłosiło 6 i więcej pomysłów. W analizie istotna jest jednak jeszcze liczba zgłoszonych pomysłów.
Okazuje się, że najmniej liczna grupa projektodawców (5,7%) wyróżniona ze względu
na liczbę złożonych pomysłów (6 i więcej) zgłosiła ich nieco więcej (867) niż 64,5%
projektodawców, którzy zgłosili jeden pomysł (855).

Populacja projektodawców została stworzona na podstawie unikalnego numeru PESEL.
Nie brano pod uwagę projektodawców z bazy przekazanej na potrzeby badania, dla których nie było możliwe ustalenie wieku i
płci.
28
29
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Tabela 5. Struktura populacji projektodawców i projektów wg liczby zgłoszonych
pomysłów
Kategoria projektodawcy

Udział liczby
projektodawców

Udział liczby
pomysłów

Projektodawca, który zgłosił 1 pomysł

64,5%

30,8%

Projektodawca, który zgłosił 2-5 pomysłów

29,8%

37,9%

Projektodawca, który zgłosił 6 pomysłów i więcej

5,7%

31,3%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektodawców, N=1325.

Wśród projektodawców, którzy zgłaszali powyżej 6 pomysłów można znaleźć 9 takich, którzy zgłosili
20 i więcej (w tym dwóch, którzy zgłosili 41 i 49 pomysłów). W trakcie wywiadów zogniskowanych
z koordynatorami pojawiło się określenie „hurtownicy” dla osób, które zgłaszają bardzo dużo
projektów i są to projekty powtarzające się w poszczególnych dzielnicach (ogólnowarszawskie).
„Hurtownicy” stanowią istotną część projektodawców, którzy zgłaszają więcej niż jeden projekt, ale
w tej grupie znajdują się również osoby, które zgłosiły kilka projektów związanych z ich miejscem
zamieszania, pracy/nauki, pracy/nauki rodziny, spędzania wolnego czasu itp. Wydaje się więc
uzasadnione, że należy się bliżej przyjrzeć tej grupie projektodawców. W przeciwieństwie do pozostałych
grup (zgłaszających jeden i od 2 do 5 pomysłów) w grupie tej dominują mężczyźni (stanowią niemal
2/3 projektodawców).
Wykres 18. Płeć projektodawców wg liczby złożonych projektów

Ogółem

6 i więcej pomysłów

2-5 pomysłów

1 pomysł

52%

48%

34%

66%

51%

49%

54%

Kobieta

46%

Mężczyzna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektodawców, N=1325.

Analiza danych dotyczących wieku pokazuje też wyraźnie, że mężczyźni zgłaszający 6 i więcej pomysłów
są młodsi (średnia wieku – 36 lat, 50% mężczyzn w grupie stanowią osoby w wieku 25-34 lata) niż
projektodawcy zgłaszający mniej pomysłów.
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Tabela 6. Średnia wieku projektodawcy wg płci i liczby zgłoszonych pomysłów
Kategoria projektodawcy
Projektodawca, który zgłosił 1 pomysł
Projektodawca, który zgłosił 2-5 pomysłów
Projektodawca, który zgłosił 6 pomysłów i
więcej
Ogółem

Płeć

Średnia wieku

Kobieta

43

Mężczyzna

40

Kobieta

43

Mężczyzna

38

Kobieta

42

Mężczyzna

36

Kobieta

43

Mężczyzna

39

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektodawców, N=1325.

Największą skutecznością (rozumianą jako udział projektów dopuszczonych
do głosowania) mogą się pochwalić projektodawcy, którzy zgłosili 2-5 pomysłów (71,1%),
najgorszą – projektodawcy, którzy zgłosili 6 i więcej pomysłów 57,7%. Oznacza to, że zgłaszanie dużej
liczby pomysłów przez jednego projektodawcę nie premiuje jego sytuacji i nie ma wpływu na weryfikację
projektu.
Tabela 7. Udział pomysłów dopuszczonych do głosowania wg liczby projektów zgłoszonych
przez projektodawcę
Kategoria projektodawcy

Udział pomysłów dopuszczonych do
głosowania

Projektodawca, który zgłosił 1 pomysł

64%

Projektodawca, który zgłosił 2-5 pomysłów

71%

Projektodawca, który zgłosił 6 pomysłów i więcej

58%

Ogółem

65%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy projektodawców, N=1325.

Ponad 30% projektodawców, którzy zgłosili swoje pomysły w IV edycji budżetu partycypacyjnego
składała również projekty w III edycji, a 18,5% w II edycji. Wyniki badania CAWI z projektodawcami
wskazują, że projektodawcy, którzy składają pomysły po raz pierwszy zgłaszają przeważnie jeden
pomysł (71,4% z nich). Natomiast osoby, które mają już doświadczenie decydują się częściej
na zgłaszanie więcej niż jednego projektu (prawie ¾ z nich). Oznacza to, że wyróżnioną wcześniej
kategorię „hurtowników” można scharakteryzować jako osoby mające doświadczenie
(wyniesione z wcześniejszych edycji budżetu partycypacyjnego) w przygotowaniu
pomysłów.
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Wykres 19. Liczba zgłoszonych pomysłów wg doświadczenia projektodawcy

Projektodawcy bez doświadczenia - nie zgłaszali
pomysłów we wcześniejszych edycjach (n=56)

71%

Projektodawcy z doświadczeniem - zgłaszali pomysły
we wcześniejszych edycjach (n=66)

Jeden pomysł

26%

29%

74%

Więcej niż jeden pomysł

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z projektodawcami, n=122.

Charakteryzując profil społeczno-zawodowy projektodawców należy stwierdzić, że są to osoby
posiadające w zdecydowanej większości wykształcenie wyższe (88,5%) zamieszkujące w Warszawie
relatywnie długo (77% powyżej 20 lat) 30.
Wykres 20. Liczba lat, jaką projektodawcy zamieszkują w Warszawie
2%
7%
14%

77%

do 10 lat

10-20 lat

powyżej 20 lat

odmowa odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z projektodawcami, n=122.

Wśród projektodawców zdecydowanie dominują pracownicy przedsiębiorstw – stanowią 38,5% z nich.
Wśród tej grupy (pracownicy przedsiębiorstw) znajduje się 30% przedstawicieli kadry zarządzającej
firm.

30

Mając na uwadze, że wśród projektodawców dominują osoby w wieku 25-44 lata.
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Wykres 21. Sytuacja zawodowa projektodawców

Pracownik przedsiębiorstwa (firmy)

39%

Przedsiębiorca/właściciel firmy

10%

Emeryt/rencista

9%

Pracownik sektora oświaty, edukacji lub kultury

9%

Pracownik administracji publicznej

8%

Inna sytuacja

16%

Odmowa odpowiedzi

10%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z projektodawcami, n=122.

Na podstawie powyższych danych można obrazowo wskazać, że wśród 10 projektodawców będzie
co najmniej:

 3-4 pracowników przedsiębiorstw (w tym 1 z kadry zarządzającej),
 1 przedsiębiorca/właściciel firmy,
 1 pracownik sektora oświaty, edukacji lub kultury,
 1 pracownik administracji publicznej,
 1 emeryt/rencista,
 1-2 osoby znajdujące się w inne sytuacji.
W ramach badania CAWI z projektodawcami podjęto również próbę oceny ich poziomu kapitału
społecznego oraz zaangażowania społecznego i politycznego. Pomiar poziomu kapitału społecznego
został przeprowadzony na podstawie odniesienia się badanego do kilku kwestii (wskazanych poniżej).
1. Interesuję się tym, co się dzieje w najbliższej okolicy (na osiedlu, w dzielnicy, mieście)
2. Czuję się związany z najbliższą okolicą (z osiedlem, dzielnicą, miastem) i jej mieszkańcami
3. Biorę udział w wydarzeniach kulturalnych w najbliższej okolicy (festyny, dożynki itp. na osiedlu, w dzielnicy,
mieście)
4. Biorę regularnie udział w wyborach samorządowych w Warszawie
5. Mam zaufanie do władz dzielnicy
6. Mam zaufanie do sąsiadów

Na podstawie analizy wyników można stwierdzić, że zdecydowana większość
projektodawców (85%) charakteryzuje się wysokim i bardzo wysokim poziomem kapitału
społecznego. Wyższy poziom kapitału społecznego można zaobserwować u osób, które składały
pomysły we wcześniejszych edycjach budżetu partycypacyjnego.
Niemal wszyscy badani projektodawcy interesują się tym, co się dzieje w najbliższej okolicy (na osiedlu,
w dzielnicy, mieście) oraz czują się związani z najbliższą okolicą (z osiedlem, dzielnicą, miastem) i jej
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mieszkańcami. 92,6% bierze regularnie udział w wyborach samorządowych w Warszawie, a niemal ¾
w wydarzeniach kulturalnych w najbliższej okolicy (festyny, dożynki itp. na osiedlu, w dzielnicy, mieście).
Projektodawcy darzą większym zaufaniem swoich sąsiadów (78,7%) niż władze dzielnicy (41%).
31% badanych projektodawców działa w organizacji pozarządowej, co wskazuje na relatywnie wysoki
poziom zaangażowania społecznego. Są to zarówno organizacje dzielnicowe, jak i organizacje działające
w skali całego kraju.
12,3% projektodawców kandydowała przynajmniej raz do Rady osiedla, a 8,2% do Rady dzielnicy.
Jeden na dziesięciu projektodawców zasiada aktualnie w Radzie osiedla, a 2,5% jest członkiem Rad
dzielnic. Można oszacować (na podstawie powyższych danych, ale też odpowiedzi ankietowanych
dotyczących zaangażowania w kampanię wyborczą na rzecz konkretnego kandydata), że w działalność
polityczną zaangażowanych jest łącznie 23,7%.
Podsumowując wątek dotyczący zaangażowania społecznego i politycznego projektodawców należy
stwierdzić, że niemal 14% z nich przejawia jednocześnie zaangażowanie społeczne i polityczne, a niemal
40% zaangażowanie społeczne lub polityczne.
Na podstawie powyższych danych można obrazowo wskazać, że wśród 10 projektodawców będzie
co najmniej:

 3 projektodawców działających w organizacji pozarządowej,
 2 projektodawców zaangażowanych w działalność polityczną,
 1 projektodawca działający w organizacji pozarządowej i jednocześnie zaangażowany
w działalność polityczną,

 1 projektodawca, który kandydował przynajmniej raz do Rady osiedla czy dzielnicy lub 1
projektodawca, który aktualnie zasiada w Radzie osiedla.
Jednym z syntetycznych wskaźników pokazujący nastawienie projektodawców jest wskaźnik „Net
Promotor Score”. Wskaźnik NPS ma na celu wskazanie liczby promotorów, krytyków oraz osób
pozostających neutralnymi wobec danej „marki”, i jest stosowany w badaniach marketingowych
produktów. Na poniższym rysunku został przedstawiony sposób obliczania wskaźnika NPS, na podstawie
pytania na ile dany respondent poleciłby głosowanie w BP swojej rodzinie lub znajomym.

Z przeprowadzonego badania wynika, że 75,4% badanych to promotorzy „marki” BP, a tylko 14,8%
to krytycy, 9,8% badanych pozostaje neutralnymi. Podsumowując więc, wskaźnik NPS wynosi
60,7%. Jest to bardzo dobry wynik mając na uwadze fakt, że wśród projektodawców uczestniczących
w badaniu CAWI znalazło się relatywnie dużo osób, które składały już wcześniej pomysły w ramach
budżetu partycypacyjnego i bardzo dobrze znają proces (w tym jego wady i słabości). Doświadczenie
w składaniu projektów we wcześniejszych edycjach nie ma wpływu na stosunek badanych do budżetu
partycypacyjnego mierzony wskaźnikiem NPS.
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Wyniki segmentacji zgodnie z metodologią NPS potwierdza ogólna ocena projektodawców, jaką
wystawiali idei budżetu partycypacyjnego w Warszawie.
Wykres 22. Ogólna ocena idei budżetu partycypacyjnego (Jak Pan/Pani ocenia ogólnie ideę
budżetu partycypacyjnego realizowanego w Warszawie?) wg kategorii projektodawców
wyróżnionych zgodnie z metodologią NPS (krytycy, neutralni, promotorzy)

Promotorzy (n=92)

47%

Neutralni (n=12)

Krytycy (n=18)

46%

25%

6%

Ogółem (n=122)

Bardzo pozytywnie

50%

28%

Raczej pozytywnie

8%

33%

39%

4%1%
2%

33%

43%

Raczej negatywnie

17%

Bardzo negatywnie

9%

6% 3%

Trudno powiedzieć.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z projektodawcami, n=122.

Wydaje się, że – z uwagi na relatywnie niedużą liczbę krytyków – głównym zadaniem związanym
z budżetem partycypacyjnym powinno być utrzymanie wysokiego odsetka jego promotorów, których
aktywność może zapewnić pozyskanie nowych projektodawców (w ilości rekompensującej ewentualny
odpływ krytyków).
Podsumowanie
Podsumowując należy stwierdzić, że projektodawcy są zróżnicowaną grupą pod względem
charakterystyki demograficznej, społecznej i zawodowej.
W grupie projektodawców dominują osoby młode (25-44 lata), z wykształceniem wyższym,
mieszkające ponad 20 lat w Warszawie.
Istotną grupę (w IV edycji - 30%) stanowią osoby, które zgłaszały projekty we wcześniejszych edycjach.
Można wśród nich wyróżnić tzw. „hurtowników” (stanowią ok. 6% projektodawców, ale zgłaszają ok.
30% projektów), którzy zgłaszają wiele pomysłów, w grupie tej dominują mężczyźni o średniej wieku
niższej od ogółem dla projektodawców. Projektodawcy z tej grupy zgłaszali projekty we wcześniejszych
edycjach i będą zgłaszać w kolejnych. Można oszacować, że co roku ok. 70-80% projektodawców
stanowić będą osoby, które wcześniej nie zgłaszały projektów i które przystępując po raz pierwszy
do udziału w budżecie zgłoszą jeden projekt.
Można stwierdzić, że projektodawcy charakteryzują się dosyć wysokim poziomem kapitału
społecznego i poziomem zaangażowania społecznego (trzech na dziesięciu działa w organizacji
pozarządowej). Łącznie w działalność społeczną lub polityczną jest zaangażowanych ok. 40% z nich.
Ponad ¾ projektodawców stanowią promotorzy budżetu partycypacyjnego tj. osoby, które
poleciłyby złożenie projektów swoim znajomym/rodzinie.

50

4.1.2

Perspektywa pozostałych mieszkańców

Pozostałych mieszkańców można podzielić na dwie odrębne grupy, w ramach których można
przeprowadzić bardziej szczegółową analizę. Główną osią podziału jest udział w głosowaniu.
Mieszkańcy głosujący
Struktura demograficzna (płeć, wiek) tej grupy omówiona została w rozdziale 3.2. Z analizy wynika,
że osobami głosującymi częściej są kobiety oraz osoby w wieku 25-44 lata. Dane te można uzupełnić
o poziom wykształcenia. Głosującymi są przeważnie osoby z wyższym wykształceniem. Poziom
wykształcenia jest związany z wiekiem, osoby o niższym poziomie wykształcenia to przeważnie osoby
młode, które posiadają wykształcenie adekwatne do wieku (zazwyczaj średnie). Wykształcenie
zasadniczo nie różnicuje odpowiedzi respondentów w sposób istotny statystycznie.
Wykres 23. Poziom wykształcenia głosujących mieszkańców

5%
14%
Wyższe
Średnie
Pozostałe (gimnazjalne,
podstawowe, brak)
81%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Analizując deklaracje co do długości zamieszkania w Warszawie wśród głosujących, widać, że największa
ich liczba to osoby relatywnie długo zamieszkujące w stolicy, gdyż aż 87% głosujących to osoby
zamieszkujące min. 20 lat. Porównując to do struktury wieku wszystkich warszawiaków, w grupie osób
od 20 do 50 lat zamieszkujących w Warszawie nie ma znaczących odstępstw. Różnice są w przypadku
osób zamieszkujących powyżej 50 lat, a więc osób starszych, które rzadziej angażują się w głosowanie,
a także osób zamieszkujących w Warszawie od 5 do 10 lat i od 10 do 20 lat. Analiza ta prowadzi
do wniosku, że osobami częściej angażującymi się są osoby zamieszkujące w Warszawie od 5 do 20 lat.
Hipoteza mówiąca o tym, że w proces BP angażują się częściej mieszkańcy Warszawy długo
zamieszkujący w mieście, nie została więc potwierdzona.
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Wykres 24. Liczba lat zamieszkania w Warszawie wśród głosujących i wszystkich
mieszkańców Warszawy

Powyżej 50 lat

27%

13%

51%

Od 20 do 50 lat

54%
16%

Od 10 do 20 lat
4%

Od 5 do 10 lat
Od 1 do 5 lat
Do 1 roku

21%

9%

1%
3%
1%
0,3%
Wszyscy mieszkańcy

Głosujący

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132 oraz Barometr
Warszawski (2015), n=1100.

Respondenci byli także, spytani o posiadanie dzieci poniżej 18 r.ż. Ok. 40% badanych wskazało,
że posiada dzieci. Odpowiedź na to pytanie, różnicuje wiek respondenta, co jest naturalne. Jednakże
analiza ta pokazuje, że nie tylko osoby posiadające dzieci angażują się głosowanie.
Wykres 25. Posiadanie dzieci poniżej 18 r.ż., przez osoby głosujące

60 i powyżej

12%

50-59

82%
24%

71%

40-49

5%

62%

30-39
20-29

6%

33%

47%

48%

13%

5%
5%

86%

19 i poniżej

88%
Tak

Nie

1%
12%

Odmowa odpowiedzi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Z badania wynika, że 96% respondentów to osoby, które głosowały we wcześniejszych edycjach BP.
Z czego, ponad połowa (54%) głosowała w pierwszej edycji, a prawie wszyscy (90%) głosowali
w trzeciej edycji. Wyniki te pokazują, że osoby głosujące to głównie mieszkańcy, którzy weszli w proces
partycypacji (decydowania o przeznaczeniu budżetu) jakiś czas temu głosując w poprzednich edycjach
i mają zamiar głosować w przyszłości.
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Wykres 26. Udział w głosowaniach w poprzednich edycjach
3%

1%
Tak, głosowałem(am) we wcześniejszych edycjach

Nie, nie głosowałem(am) we wcześniejszych
edycjach

96%

Nie pamiętam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Wnioski te potwierdzają wyniki odpowiedzi na pytanie o to, jaki czas temu dany respondent zetknął się
z budżetem partycypacyjnym. Większość respondentów spotkała się po raz pierwszy z BP
ponad 3 lata temu. Stosunkowo niewielka liczba respondentów usłyszała o budżecie partycypacyjnym
ok. 1-2 lata temu. Z badania z osobami głosującymi wynika, że napływ nowych głosujących jest
raczej niewielki. Dodatkowo, jak pokazuje analiza w rozdziale 3.3., liczba głosujących
w poszczególnych edycjach jest stała (pomimo nieznacznie mniejszej liczby osób głosujących
w IV edycji), nie można mówić o znaczącym odpływie czy przypływie osób głosujących. Liczba osób
zniechęconych/zachęconych to niewielki odsetek. Należy też zaznaczyć, że jest to grupa posiadająca
niewielką szczegółową wiedzę o BP. W trakcie wywiadów grupowych respondenci nie potrafili wskazać
poszczególnych etapów BP, grup docelowych czy tego, kto może złożyć projekt ani kto realizuje projekt.
Wykres 27. Jaki czas temu głosujący usłyszeli po raz pierwszy o BP

W ciągu ostatnich 12 miesięcy

1%

1-2 lata temu

13%

2-3 lata temu

37%

Ponad 3 lata temu
Nie pamiętam

42%
7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Kwestia ta również była eksplorowana podczas wywiadów grupowych z mieszkańcami głosującymi.
Analiza zebranego tą metodą materiału potwierdziła powyższe wnioski. Mieszkańcy, którzy głosują
to osoby pozytywnie nastawione do budżetu partycypacyjnego (kwestia ta zostanie omówiona
w dalszych akapitach), które gdy już raz zagłosowały przeważnie czynią to potem regularnie.
Istnieje jednak potrzeba przypominania o BP również tej grupie oraz potrzeba niwelowania czynników,
które powodują wychodzenie z procesu takich jak np. brak lub opóźnienie realizacji wybranych
projektów, realizacja projektów w innym kształcie, brak informacji o zrealizowanych/zakończonych
projektach. Czynniki te będą omawiane szczegółowo w rozdziale 5.
Głosujący byli również poproszeni o ocenę, czy ich zdaniem budżet partycypacyjny powinien być
kontynuowany. Byli niemal zgodni, ponieważ aż 95% zgodziło się ze stwierdzeniem, że budżet powinien
być kontynuowany w kolejnej edycji, tylko 4% głosujących było przeciwnego zdania.
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Wykres 28. Ocena głosujących odnośnie kontynuacji BP w ramach kolejnych edycji
2%
80%

1%

15%

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Trudno powiedzieć

2%

Raczej się nie zgadzam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

W ramach badania analizą objęto również aktywność społeczną mieszkańców. Wyznaczona ona była
przez dwie zmienne: czy osoba była projektodawcą oraz czy działa w organizacji pozarządowej.
Większość głosujących nie była projektodawcami, a ¼ zadeklarowało działalność w organizacji
pozarządowej. Biorąc pod uwagę odpowiedź na te pytania, nie możemy mówić o szczególnym
zaangażowaniu społecznym głosujących. Badanie wskazuje, że głosujący mieszkańcy nie
są również w zdecydowanej większości zaangażowani w szeroko rozumianą działalność
polityczną.
Wykres 29. Odsetek osób zaangażowanych społecznie, politycznie oraz projektodawców

Zaangażowanie polityczne
Projetkodawca
Działalność w organizacji pozarządowej

9%

91%

10%

90%

25%

75%

Tak

Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Warto zwrócić uwagę, że to właśnie BP ma wpływ na zwiększenie zaangażowania mieszkańców
w działalność społeczną. 1/4 respondentów wskazała, że dzięki udziałowi w głosowaniu w budżecie
partycypacyjnym zaangażowała się w inną aktywność społeczną. Wśród tej grupy dominowały osoby
młode oraz osoby które złożyły projekt. Co ciekawe wśród osób skłaniających się do tego stwierdzenia
znalazły się zarówno osoby pozytywnie, jak i negatywnie nastawione do BP.
Wykres 30. Odsetek badanych deklarujących wpływ udziału w BP na ich zaangażowanie
społeczne

12%

14%

31%

30%

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Trudno powiedzieć

Raczej się nie zgadzam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.
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13%

Zaangażowanie w budżet partycypacyjny ma również wpływać na zwiększenie wiedzy mieszkańców
o wydatkowaniu środków publicznych oraz na poczucie współdecydowania o swojej najbliższej okolicy.
Analiza odpowiedzi wskazuje, że głosujący są zgodni co do poczucia współdecydowania
o swojej najbliższej okolicy – 93% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem „Budżet partycypacyjny
pozwala mi współdecydować o okolicy mojego miejsca zamieszkania”. Mniej zgodna opinia, ale
w dalszym ciągu jednak pozytywna, panuje w przypadku wpływu BP na zwiększenie wiedzy odnośnie
wydatkowania środków publicznych. Ze stwierdzeniem „Budżet partycypacyjny pozwolił mi zwiększyć
wiedzę na temat wydatkowania środków publicznych w Warszawie” zgodziło się 72% respondentów.
Zmiennymi różnicującymi odpowiedzi na pierwsze zagadnienie są płeć i poziom kapitału społecznego.
Kobiety o ok. 11 pp. częściej wskazywały odpowiedź, że zgadzają się z tym stwierdzeniem oraz osoby
o wyższym kapitale społecznym.
Wykres 31. Wpływ udziału w budżecie na poczucie współdecydowania o swojej okolicy oraz
zwiększenie wiedzy nt. wydatkowania środków publicznych
Budżet partycypacyjny pozwolił mi zwiększyć wiedzę
na temat wydatkowania środków publicznych w
Warszawie

38%

Budżet partycypacyjny pozwala mi współdecydować o
okolicy mojego miejsca zamieszkania

34%

14% 7% 7%

55%

38%

3% 2%
2%

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Trudno powiedzieć

Raczej się nie zgadzam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

W badaniu mierzone były również elementy kapitału społecznego. Badani byli poproszeni
o ustosunkowanie się do 6 stwierdzeń dotyczących zainteresowania najbliższą okolicą, zaangażowania
w wydarzenia lokalne, udziału w wyborach czy zaufania do władz lokalnych. Na tej podstawie został
utworzony indeks różnicujący poziom kapitału społecznego badanych. Maksymalnie można było uzyskać
24 punkty w indeksie. W badaniu zostało przyjęte założenie, że badani którzy otrzymali mniej niż 15 pkt.
to osoby raczej o niższym kapitale społecznym, czyli osoby deklarujące m.in. niższe zaufanie do władz
lokalnych i niezaangażowanie w działalność w swoim najbliższym otoczeniu. Natomiast osoby, które
zyskały więcej niż 15 pkt. to osoby o wyższym kapitale społecznym. Zasadniczo głosujący, w ramach
budżetu partycypacyjnego, wyróżniają się wysokim kapitałem społecznym. Zdecydowana
większość osób, bo aż 91% badanych, uzyskała wynik na poziomie 16 pkt. i powyżej. Szczegółowy
rozkład indeksu pokazuje poniższy wykres.
Wykres 32. Indeks cech kapitału społecznego
63%
28%
1%
0-10 pkt

8%
11-15 pkt

16-20 pkt

21-24 pkt

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.
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W tej części sprawdziliśmy również, czy generalna ocena budżetu partycypacyjnego oraz wskaźnik „Net
Promotor Score” (NPS) znacząco różnicuje głosujących mieszkańców. Respondenci wystawili
bardzo pozytywną generalną ocenę budżetowi partycypacyjnemu - 95% badanych wystawiło
pozytywną ocenę.
Wykres 33. Generalna ocena budżetu partycypacyjnego

65%

30%

Bardzo pozytywnie

Raczej pozytywnie

Bardzo negatywnie

Nie wiem/ trudno powiedzieć

1%
3%
1%

Raczej negatywnie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Jednym z syntetycznych wskaźników pokazujący nastawienie osób głosujących jest wskaźnik „Net
Promotor Score”. Wskaźnik NPS ma na celu wskazanie liczby promotorów, krytyków oraz osób
pozostających neutralnymi wobec danej „marki”, i jest stosowany w badaniach marketingowych
produktów. Na poniższym rysunku został przedstawiony sposób obliczania wskaźnika NPS, na podstawie
pytania na ile dany respondent poleciłbym głosowanie w BP swojej rodzinie lub znajomym.

Z przeprowadzonego badania wynika, że 87% badanych to promotorzy „marki” BP, a tylko 3%
to krytycy, 10% badanych pozostaje neutralnymi. Podsumowując więc, wskaźnik NPS wynosi 84%.
Oznacz to bardzo pozytywny wynik, gdyż czołowe marki świata osiągają wynik na poziomie 60-80%.
Wykres 34. Wskaźnik NPS

3% 10%

87%
Krytycy

Neutralni

Promotorzy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Należy uznać, że osoby głosujące są zgodne co do samej idei i oceny BP. Wywiady grupowe pokazały
jednak, że gdy rozmówcy zaczęli zastanawiać się głębiej nad funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego,
osoby te (pozytywnie nastawione i głosujące) dostrzegają problemy i czynniki zniechęcające. Czynniki
te szczegółowo omówione zostaną w 5 rozdziale raportu.
Warto jednak wykorzystać wskaźnik NPS oraz generalną ocenę BP do przyjrzenia się kim są osoby, które
wyrażają negatywną opinię. Osobami oceniającymi negatywnie są częściej mężczyźni,
mieszkańcy Wilanowa (16% krytyków), Pragi-Północ (8,6% krytyków), Włoch (6,7%
krytyków), Białołęki (6,2% krytyków) oraz osoby o niższym kapitale społecznym.
Co ciekawe odpowiedzi respondentów nie różnicuje bycie projektodawcą oraz czy projekt, na który się
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głosowało był wybrany do realizacji. Na generalną oceną BP wpływa również zaangażowanie polityczne.
Osoby, które w jakimś stopniu były zaangażowane politycznie nieznacznie mniej pozytywnie oceniają
samą idee BP.
Poniższy wykres pokazuje wpływ kapitału społecznego na wskaźnik NPS. Jak widać osoby, które
wskazały mniejsze zaufanie do władz lokalnych, mniejsze zaangażowanie w działania
lokalne czy zainteresowanie działaniami lokalnymi częściej zostały zaliczone do grona
krytyków BP. Warto jednak zaznaczyć, że krytykami są również osoby o wyższym kapitale społecznym.
W przypadku tej grupy można postawić hipotezę (którą należy zweryfikować w kolejnych badaniach),
że są to osoby bardziej doświadczone, które miały większą styczność z całym procesem partycypacji
i które zniechęciły się do procesu w trakcie uczestniczenia w nim.
Wykres 35. Wskaźnik NPS ze względu na kapitał społeczny

21-24 pkt

4% 3%

93%

16-20 pkt 3% 10%
11-15 pkt
0-10 pkt

11%
13%

88%
21%
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63%
Krytycy
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Na poniższym wykresie została przedstawiona liczba tzw. promotorów BP w poszczególnych dzielnicach.
Największa liczba promotorów znajduje się w dzielnicach: Wesoła, Rembertów, Praga Południe, Żoliborz,
Bemowo oraz Włochy. Najmniejsza liczba promotorów znajduje się w dzielnicach: Praga Północ,
Wilanów, Wawer oraz Bielany.
Wykres 36. Odsetek „promotorów” w poszczególnych dzielnicach

87%
71%

90% 90% 91% 92% 94%
85% 85% 86% 86% 86% 87% 89% 89%
83%
83%
80%

Odsetek "promotorów" w poszczególnych dzielnicach
Średnia odsetka "promotorów" w poszczególnych dzielnicach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.
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100%

Podsumowanie
Biorąc pod uwagę powyższe analizy, które miały na celu wyłapanie różnic pomiędzy głosującymi
mieszkańcami należy wyciągnąć kilka wniosków. Mieszkańcy różnią się między sobą ze względu
na zmienne demograficzne, kapitał społeczny, ocenę budżetu partycypacyjnego, zaangażowanie
polityczne czy społeczne. Jednakże zróżnicowanie nie ma znaczącego wpływu, jeżeli chodzi
o ocenę budżetu partycypacyjnego i chęć głosowania w kolejnych edycjach. Wnioski płynące
z badania ilościowego potwierdzają wywiady grupowe z głosującymi mieszkańcami.
Analizy statystyczne nie wykazały znaczących statystycznie różnic pomiędzy dzielnicami.
Pewne zróżnicowanie możemy jedynie zaobserwować w przypadku wskaźnika NPS. Zróżnicowanie
jednak nie jest związane z dzielnicą a z innymi czynnikami. Co prawda dzielnice mogą prowadzić
działania zachęcające bądź zniechęcające, jednak sami głosujący nie różnią się w zasadniczy sposób
pomiędzy sobą. Podsumowując więc, w przypadku mieszkańców nie występuje segmentacja, która
wpływa by na ocenę budżetu partycypacyjnego oraz zaangażowanie w proces.
W poniższej tabeli zostały podsumowane poszczególne cechy, które były badane w zróżnicowaniu osób
głosujących.
Tabela 8. Podsumowanie analizy poszczególnych cech osób głosujących
Cecha

Zróżnicowanie

Płeć

Z przeprowadzonych analiz, wynika, że częściej osobami głosującymi
są kobiety (co jest zgodne z strukturą demograficzną mieszkańców
Warszawy). Są one też bardziej pozytywnie nastawione do budżetu
partycypacyjnego.

Wiek

Najliczniejszą grupą wiekową wśród głosujących to osoby ok 30-40
letnie. Stosunkowo mało głosujących jest w przedziale wiekowym 1824 lata.

Wykształcenie

Głosujący to osoby przeważnie z wyższym wykształceniem.

Zaangażowanie w
działalność organizacji
pozarządowej

Ok ¼ badanych zadeklarowała działalność w organizacji pozarządowej.
Fakt takiego zaangażowania nie wpływa jednak na zróżnicowanie
odpowiedzi głosujących.

Składanie projektów

W próbie głosujących znalazło się ok 10% osób, które składały projekt.
Zmienna ta jednak nie wpływa na ocenę poszczególnych elementów.

Zaangażowanie
polityczne

W próbie głosujących znalazło się ok 10% osób, które były w jakimś
stopniu zaangażowane politycznie. Zmienna ta jednak nie wpływa na
ocenę poszczególnych elementów.

Udział w poprzednich
głosowaniach

Prawie wszyscy respondenci głosowali w
poprzedniej edycji budżetu partycypacyjnego.

Chęć polecenia
głosowania, w ramach
BP

Należy wskazać bardzo wysoki poziom wskaźnika NPS na poziomie
87%.

Generalna ocena BP

95% badanych oceniło pozytywnie budżet partycypacyjny.

Dzielnica zamieszkania

Analizy zróżnicowania dzielnicowego nie były w pełni możliwe ze
względu na niską zwrotność w poszczególnych dzielnicach. Badanie
jednak wykazało, że na poziomie analizowanych zmiennych, że profil
głosującego nie różni się w poszczególnych dzielnicach. Wpływa w
niewielkim stopniu na ogólną ocenę czy wskaźnik NPS.
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przynajmniej

jednej

Mieszkańcy niegłosujący
W przeciwieństwie do grupy głosujących mieszkańców, osoby niezaangażowane w proces są grupą
mniej jednorodną. Czynniki powodujące, że dana osoba nie głosowała zostaną przedstawione, w dalszej
części raportu. Z przeprowadzonego badania jakościowego z mieszkańcami, którzy nie głosowali,
w ramach budżetu partycypacyjnego można wyróżnić kilka następujących podgrup:

 „Niewiedzący i niesłyszący”
Z analiz raportu oceniającego III edycje budżetu partycypacyjnego, wynika, że wśród niegłosujących
najliczniejszą grupą są osoby, które nie słyszały i nie wiedzą o BP. Z przeprowadzonych badań, w ramach
Barometru Warszawskiego w latach 2014-2015 oraz badania BP w opinii warszawiaków z roku 2016
wynika2016 wynika, że w 2016 roku o budżecie partycypacyjnym nie słyszało 51%. W przypadku tej
grupy szczególnie ważna jest kampania promocyjna, której szczegółowa ocena nie była przedmiotem
tej ewaluacji.
Wykres 37. Znajomość budżetu partycypacyjnego w opinii warszawiaków

2014

2015

2016

67%

32%

57%

42%

51%

1%

1%

49%

Nie

Tak

Trudno powiedziec

Źródło. Ewaluacja procesu budżetu partycypacyjnego w Warszawie na rok 2017. Ośrodek Ewaluacji, 2016r.
(Barometr Warszawski w latach 2014-2015 oraz badanie BP w opinii warszawiaków z roku 2016).

 „Zapominalscy”
Wywiady grupowe z mieszkańcami niegłosującymi pokazały, że sporą część tej grupy stanowią osoby,
które zapomniały zagłosować. Słyszały o BP jednak nie zdążyły zagłosować. Badania pokazały, że jest
to grupa, która pozytywnie odnosi się do całego procesu. Co prawda dostrzega pewne problemy jednak
czynnik decydujący jest czynnikiem wewnętrznym poza możliwościami osób zarządzających procesem.
Warto jednak rozważyć by głosowanie kończyło się w dzień wolny od pracy, tak aby osoba miała
czas zastanowić się nad projektami na które ma głosować. Należy jednak kontynuować wysyłkę
przypomnień oraz kampanie zachęcające (przypominające o głosowaniu). Warto jednak zwrócić uwagę
by treść wysyłanych przypomnień nie wprowadzała w błąd osób, które już zagłosowały. W trakcie
wywiadów pojawiły się głosy, że osoby które zagłosowały i dostały przypomnienie mailowe, sprawdzały
czy faktycznie zagłosowały w sposób prawidłowy.

 „Nie potrafiący zagłosować”
Kolejną grupą, która była wyróżniana podczas badań jakościowych to byli mieszkańcy, którzy nie potrafili
zagłosować. Przy czym, nie chodzi o sam system głosowania i jego skomplikowanie, bo jako taki należy
go uznać za raczej proste w obsłudze, ale konieczność wyniknięcia w funkcjonowanie systemu. Grupę
tę raczej stanowią osoby starsze. Osoby te często nie wiedziały o możliwości głosowania stacjonarnego
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(w punktach). Problemem z ich perspektywy była również mała liczba punktów stacjonarnych
do głosowania. Osoby te wskazywały, że kiedyś głosowały, w ramach budżetu w punkcie stacjonarny,
brak takiego punktu w roku następnym spowodował nieoddanie głosu w kolejnej edycji.

 „Zniechęceni”
Jest to bardzo szeroka grupa pod względem zróżnicowania powodów nie wzięcia udziału w głosowaniu.
Mogą to być osoby, które kiedyś zagłosowały, ale w wyniku braku realizacji projektu, nie realizacji
projektu, na który głosowali w terminie, sporów politycznych czy innych czynników nie chcą już
głosować. Grupę też stanowią osoby, które słyszały o BP, ale z różnych względów nigdy nie zagłosowały.
Czynniki wpływające na zniechęcenie (czynniki wyjścia z procesu) szczegółowo omawiane będą przy
poszczególnych etapach, w rozdziale 5.

 „Przeciwnicy budżetu”
W badaniu wyróżniała się również grupa zdecydowanych przeciwników budżetu partycypacyjnego.
Grupa ta jest raczej niezbyt liczna jednak osoby te często publicznie wyrażają swoje niezadowolenie np.
w dyskusjach internetowych.
Podsumowanie
Biorąc pod uwagę powyższe analizy oraz wnioski widać, że informacja o budżecie partycypacyjnym
nie dociera do wszystkich mieszkańców, jednakże z roku na rok prowadzona kampania jest
co raz bardziej skuteczna. Wynika to z jednej strony ze zróżnicowania np. wieku, kapitału
społecznego, chęci czy stosowanych kanałów komunikacji, z drugiej strony z czynników wewnętrznych
jak nastawienie do BP, motywacji do głosowania czy znajomości procesu np. sposobu głosowania.
Badanie na tym etapie nie wykazało szczególnych różnić pomiędzy mieszkańcami głosującymi
ze względu na dzielnice zamieszkania, czynnikami różnicującymi są inne cechy, które były omawiane
powyżej i są niezależne od miejsca zamieszkania.
Wśród postulowanych działań należy wymienić dotarcie innymi kanałami do innych grup
niezaangażowanych w BP (niewiedzących o budżecie), a także zwiększenie działań terenowych.
Zachęcanie do głosowania w bibliotekach miejskich, szkołach, kawiarniach czy tramwajach (możliwość
oddania głosu, w takim miejscu).

4.2 Urzędnicy
Urzędnicy pełnią istotną rolę z punktu widzenia budżetu partycypacyjnego. Ich praca zaczyna się już
na etapie spotkań z mieszkańcami, kiedy to są zaangażowani w maratony i konsultacje pisania
projektów, a kończy na etapie realizacji wyłonionych - w ramach głosowania – zadań. Między tymi
dwoma etapami zaangażowani są także w: proces przydziału projektów, weryfikację (ogólną
i szczegółową), odwołania, spotkania z projektodawcami i mieszkańcami. W tym rozdziale
przedstawiono perspektywę tej właśnie grupy interesariuszy – w pierwszej kolejności skupiono się na ich
całościowych postawach i nastawieniu do BP, a następnie omówiono kwestie szczegółowe dotyczące
poszczególnych elementów i etapów budżetu.

 Nastawienie i postawy urzędników do idei budżetu partycypacyjnego
Opisując generalne nastawienie i postawy zwróciliśmy uwagę na to, że sami urzędnicy nierzadko są
bardziej krytyczni opisując swoje podejście do idei BP niż widzą to mieszkańcy i projektodawcy.
Urzędnicy byli co prawda w stanie wskazać wiele mankamentów w całym procesie –
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jednakże niewiele było osób twierdzących, że BP powinien zostać zlikwidowany lub
wyrażających nadzieje na szybki upadek tej idei.
Badani urzędnicy opisywali swoją rolę w procesie budżetu partycypacyjnego jako bardzo ważną – z tego
względu określili siebie jako doradców, wykonawców czy project managerów.

Jesteśmy odpowiedzialni za projekt od początku do końca. 31
Powyższa opinia wynika najpewniej z tego, że zdaniem samych zainteresowanych, ich praca przy
budżecie trwa nieprzerwanie. Z jednej strony osoby te zaangażowane są w proces konsultacji,
weryfikacji i rozpatrywania odwołań do projektów z obecnej edycji BP, a z drugiej strony – odpowiadają
za proces realizacji projektów wybranych w poprzednich edycjach. Sytuacja taka może powodować
niechęć i sprzeciw części urzędników, czego wyrazem (w skrajnych przypadkach) mogą być nawet
odejścia z pracy.

W 2015 roku w wyniku budżetu partycypacyjnego odeszła z pracy pani naczelnik. Dali taką ilość zadań
- powiedziała, że nie jest w stanie ich zrealizować i zwolniła się z pracy. W 2016 roku odeszła z pracy
pani inspektor, bo nie była w stanie zrealizować takiej ilości zadań z budżetu partycypacyjnego. Dzisiaj
ostatni dzień jest kolejna osoba w naszym wydziale. A ja mam w tej chwili na dzisiaj piętnaście
wielowątkowych wniosków [projektów] do zrealizowania i zostaje bez współpracowników
w zasadzie.32
Ciągłe zadania związane z BP oraz brak dodatkowych pracowników były prawdopodobnie przyczyną
przypadków negatywnej oceny procesu, który kojarzył się badanym bardziej jako „gaszenie pożarów”
niż normalne zarządzanie poszczególnymi etapami. Dodatkowo, badani wskazywali na częste poczucie
niedoceniania ich za pracę, jaką wykonują oraz przypadki krytyki ze strony projektodawców, jak
i pozostałych mieszkańców, którzy projektodawcami nie są (głównie dotyczy to sytuacji, w których
projekty są realizowane mimo sprzeciwów społeczności lokalnych).
Ocena idei BP oraz postaw urzędników względem niego była też przedmiotem badań ilościowych z tą
grupą – szczegółowe wyniki w tym zakresie przedstawiają wykresy poniżej. W celu lepszego
zobrazowania postaw urzędników dokonaliśmy agregacji odpowiedzi i stworzyliśmy wymiary takie jak:
ocena efektów i rezultatów; ocena pracochłonności i efektywności oraz ocena idei i podejścia do BP.
Urzędnicy pozytywnie ocenili społeczne funkcje budżetu, które traktowane mogą być
właśnie jako jego efekty - przyczynia się on bowiem w ich opinii do zwiększenia aktywności
społecznej mieszkańców (z takim twierdzeniem zgodziło się aż 81% badanych), zwiększa poziom wiedzy
mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych (63% badanych) oraz integruje
mieszkańców dzielnicy (59% badanych). Badani w większości (56%) uznali też, że pomysły
mieszkańców nie są zbędnymi zachciankami - mimo, że realizowane projekty odpowiadają najczęściej
na potrzeby niewielkich grup odbiorców (67% badanych zgodziło się z tym twierdzeniem) oraz nie
realizują celów istotnych dla większości mieszkańców dzielnic (uznało tak 45% urzędników, przeciwnego
zdania było zaś 41% badanych).

31
32

FGI z urzędnikami.
FGI z urzędnikami.
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Wykres 38. Ocena efektów i rezultatów BP

Realizacja budżetu partycypacyjnego przyczynia się do
zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców

81%

Realizowane projekty odpowiadają na potrzeby
niewielkich grup odbiorców

15% 4%

66%

Realizacja budżetu partycypacyjnego zwiększa poziom
wiedzy mieszkańców na temat wydatkowania środków
publicznych (celów, możliwości itp.)

63%

Budżet partycypacyjny integruje mieszkańców
dzielnicy

59%

Projekty z budżetu partycypacyjnego realizują cele,
które są ważne dla większości mieszkańców danej
dzielnicy
Pomysły zgłaszane w ramach budżetu
partycypacyjnego to w większości niepotrzebne
zachcianki mieszkańców

12%

28%

9%

30%

41%

45%

29%

Zgadzam się

22%

14%

56%

Nie zgadzam się

11%

15%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z urzędnikami, n=93.

Ocena nakładów pracy koniecznych do realizowania zadań związanych z BP nie była
pozytywna. Jak pokazują wyniki, zdecydowana większość badanych (82%) przyznała,
że w porównaniu do innych zadań służbowych, realizacja budżetu partycypacyjnego generuje
zdecydowanie większy nakład pracy do wykonania - wynikać może to z tego o czym wspomniano
wcześniej, tj. urzędnicy mają poczucie, że ich praca związana z BP trwa nieprzerwanie przez cały rok.
Podobnie oceniona została kwestia wpływu BP na efektywne wydatkowanie środków
publicznych. Dość duży był bowiem odsetek urzędników twierdzących, że realizacja BP ma negatywny
wpływ na efektywność wydatkowania budżetu miasta.
Wykres 39. Ocena ponoszonych nakładów pracy oraz wpływu BP na efektywność
wydatkowania środków publicznych
W porównaniu do innych zadań służbowych,
realizacja budżetu partycypacyjnego generuje
zdecydowanie większy nakład pracy do wykonania

82%

Budżet partycypacyjny zmniejsza efektywność
wydatkowania budżetu miasta

36%

Zgadzam się

12% 6%

41%

Nie zgadzam się

23%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z urzędnikami, n=93.

Mimo zastrzeżeń do poszczególnych elementów składających się na BP, urzędnicy w większości
pozytywnie odnieśli się do całej idei budżetu partycypacyjnego – w badaniu wskazywali bowiem,
że wśród pracowników weryfikujących projekty nie ma negatywnego nastawienia do BP,
a co więcej - tylko 18% z nich było zdania, że budżet nie powinien być dalej kontynuowany
(w tym przypadku jednak duża cześć badanych nie chciała lub nie była w stanie udzielić jednoznacznej
odpowiedzi). W kontekście kontynuacji warto też wskazać na obawy - tej grupy interesariuszy –
związane z możliwością utrzymania trwałości efektów projektów – ich zdaniem problemem jest brak
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środków w BP przeznaczonych na konserwację, serwis, amortyzację – przede wszystkim dotyczyć ma
to efektów w postaci środków trwałych.
Wykres 40. Ocena idei i podejścia do BP

Budżet partycypacyjny powinien być kontynuowany

62%

Wśród pracowników weryfikujących projekty panuje
negatywne nastawienie do budżetu partycypacyjnego

32%

Zgadzam się

18%

55%

Nie zgadzam się

20%

13%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z urzędnikami, n=93.

Ocena idei BP to oczywiście bardzo ważny aspekt, ale inną kwestią (równie ważną) jest też podejście
do samych projektów. 45% badanych uznało, że projekty nie realizują celów ważnych dla
mieszkańców danej dzielnicy (z czego 18% to osoby zdecydowanie zgadzające się z takim
twierdzeniem), a 67% zgodziło się z opinią, że projekty odpowiadają na potrzeby niewielkich
grup odbiorców. Również w trakcie wywiadu grupowego starano się określić proporcję między liczbą
projektów dobrych a słabych. Z analizy wypowiedzi można wnioskować, że mniejszą część stanowią
projekty uznane za dobre. Rozmówcy wskazywali jednak na potrzebę odróżnienia projektów (w tym
przypadku rozumianych jako szczegółowy pomysł opisany w formularzu zgłoszeniowym zawierający
konkretne rozwiązania czy działania) od pomysłów (rozumianych tu jako wyłącznie wstępna
identyfikacja obszaru, w którym można czy potrzeba by podjąć działanie) – zdecydowanie lepiej
oceniono pomysły, które uznane zostały za trafne, często prawidłowo diagnozujące potrzeby i deficyty
w mieście. Pozytywna ocena pomysłów ma swoje potwierdzenie także w wynikach ilościowych – aż 56%
badanych nie zgodziło się ze stwierdzeniem, że zgłaszane pomysły to w większości niepotrzebne
zachcianki mieszkańców.
O ocenę pracy i nastawienia urzędników (tj. ich zaangażowanie w proces BP, w rozmowy
z projektodawcami i reagowanie na zgłaszane przez nich pytania czy trudności) pytano także
projektodawców (zarówno skutecznych jak i nieskutecznych). Wśród ocen były głosy zarówno
negatywne jak i pozytywne. W jednym z wywiadów rozmówca zwrócił uwagę na to, że projekt
nie przeszedłby weryfikacji bez zaangażowania się urzędników w proces konsultowania
i proponowania zmian. Zidentyfikowano nawet przypadek, kiedy to dzięki determinacji urzędników
udało się przekonać prezesa spółdzielni mieszkaniowej do wyrażenia zgody na realizację projektu
na terenie spółdzielni.

Nastawienie urzędników było bardzo pozytywne. Gorzej, jeśli chodzi o nasz konkretny projekt - przez
tę walkę z prezesem. Normalny urzędnik to by pomyślał, że skoro tej zgody nie ma, to odpuszcza.
Ale że my tam chodziliśmy i wydeptaliśmy wszystkie ścieżki, żeby załatwić tę zgodę, to jednak
dzielnica bardzo przychylnie do tego podeszła. Jestem im bardzo wdzięczna, bo mieli podstawy, żeby
nie walczyć, ale widać, że zależy im na naszym osiedlu.33

33

IDI ze skutecznym projektodawcą – Bielany (1).
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Urzędnicy rzeczywiście zgłaszali, że chętnie się spotkają czy w jakiś sposób utrzymają kontakt
z projektodawcą, żeby pomóc mu w dostosowaniu tego projektu, aż do momentu głosowania
mieszkańców. Więc to rzeczywiście było dobre. Myślę, że kontakt urzędników i ich chęć do współpracy
mogę ocenić pozytywnie.34
Z drugiej strony, część projektodawców wyrażała zastrzeżenia do pracy urzędników np. na etapie
weryfikacji, kiedy to urzędnicy proponowali zmiany w kosztorysach czy w zakresie projektu. Analiza
wywiadów jakościowych wykazała, że nierzadko powodem tych zastrzeżeń był jednak brak zrozumienia
intencji urzędników – mając to na uwadze należy kłaść jeszcze większy nacisk na aspekt
komunikacji interpersonalnej na linii urzędnik-pomysłodawca. Urzędnicy mogliby bardziej
szczegółowo i wykorzystując przystępny język, wyjaśniać i tłumaczyć powody
proponowanych przez siebie zmian, tak by projektodawcy mieli pełną świadomość
przyczyn proponowanych modyfikacji. Warto zastanowić się zatem nad zapewnieniem
urzędnikom mającym kontakt z mieszkańcami (w tym projektodawcami) szkoleń z zakresu
komunikacji.
Zastrzeżenia pomysłodawców mogą dotyczyć też poziomu zaangażowania urzędników – w wywiadach
rozmówcy zwrócili przykładowo uwagę na dwa odmienne podejścia: są urzędnicy, którzy nie przykładają
zbytniej wagi do treści i zakresu projektów, wydają pozytywne decyzje na etapie weryfikacji nie znając
de facto treści projektów; są też tacy urzędnicy, którzy wymagają wyjaśnień do wielu bardzo
szczegółowych elementów. Co ciekawe, zdaniem projektodawców, to ten drugi typ urzędnika jest lepszy
z uwagi na to, że na etapie weryfikacji można dzięki temu wyłapać wiele elementów mających wpływ
na powodzenie późniejszej realizacji.
Jeden z pomysłodawców zwrócił też uwagę na błąd, jaki nierzadko jest popełniany przez
projektodawców, którzy traktują z góry urzędników jako osoby nastawione do nich negatywnie. Taka
postawa z kolei może przekładać się na to, że druga strona zaczyna przyjmować podobne myślenie –
co w efekcie wywołuje nieporozumienia i wzajemne zarzuty.

(….) trzecia rzecz to takie myślenie, że urzędnik to Twój wróg. Faktem jest jednak też, że niektórzy
urzędnicy zachowują się podobnie w drugą stronę i przyjmują postawę „wnioskodawca twój wróg”. 35
Wśród ocen wyrażanych przez projektodawców można znaleźć także negatywne opinie o pracy
urzędników – badani zwracali w nich często uwagę na złą wolę i negowanie wszystkiego tylko dla zasady.
Opinie takie są jednak (jak już wskazano) w zdecydowanej mniejszości.

 Trudności, z jakimi mają do czynienia urzędnicy na poszczególnych etapach budżetu
partycypacyjnego
Powyższe postawy i opinie dotyczące całego procesu BP w dużej mierze mają swoje źródło w ocenie
jego poszczególnych etapów. Mając na uwadze etapy w jakich uczestniczą urzędnicy, zwróciliśmy w tej
części rozdziału uwagę przede wszystkim na ocenę ich problemowości.
Urzędnicy najczęściej identyfikowali problemy i trudności na etapie weryfikacji oraz przydzielania
projektów w urzędzie do poszczególnych wydziałów – są to te same dwa etapy, które były także
wskazywane jako najczęściej problemowe w zrealizowanych badaniach jakościowych.

34
35

IDI z nieskutecznym projektodawcą – Bemowo (12).
IDI ze skutecznym projektodawcą – Mokotów (2).
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Wykres 41. Dostrzeganie problemów na poszczególnych etapach BP

Weryfikacja szczegółowa

55%

Przydział projektów w podmiocie do weryfikacji

54%

Realizacja projektów

41%
39%

45%

Weryfikacja ogólna

35%

Spotkania z projektodawcami/mieszkańcami

34%

Spotkania z mieszkańcami (maratony, spokania
otwarcia, konsultacje)

7%

36%

40%

Odwołania od wyników weryfikacji

4%

19%

55%

5%

40%

25%

53%

28%

13%

37%

Tak

35%

Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z urzędnikami, n=93.

Uzupełnieniem powyższych informacji jest ocena znaczenia pojawiających się problemów
na poszczególnych etapach. Jak pokazuje poniższy wykres, największe problemy dotychczas
występowały na etapie weryfikacji szczegółowej, przydziału projektów w podmiotach do weryfikacji oraz
na etapie realizacji.
Wykres 42. Waga problemów występujących na poszczególnych etapach BP

Weryfikacja szczegółowa 2% 7%
Przydział projektów w podmiocie do weryfikacji

26%

12%

39%

Realizacja projektów 4% 4%

24%

35%

14%

36%
50%

22%

Spotkania z mieszkańcami (maratony, spotkania
4%
otwarcia, konsultacje)

24%

40%

16%

Odwołania od wyników weryfikacji 3%

29%

43%

Spotkania dyskusyjne 4% 8%
Weryfikacja ogólna

36%

12%
25%

46%

35%

9%

22%
42%

8%

15% 4%

1 - nie było żadnych problemów

2 - tak, dostrzegam niewielkie problemy

3 - tak, dostrzegam średnie problemy

4 - tak, dostrzegam duże problemy

5 - tak, dostrzegam bardzo duże problemy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z urzędnikami, n=93.

Pomimo tego, że trudności o największym znaczeniu występują dopiero na etapie weryfikacji projektów,
to jednak wiele z nich wynika z tzw. fazy koncepcyjnej (tj. momentu, kiedy potencjalni projektodawcy
określają dopiero zakres merytoryczny swoich pomysłów – faza ta jednakże nie jest etapem BP). Badani
podkreślali, że BP to tak naprawdę lista przeróżnych pomysłów, za realizację których odpowiadają
później urzędnicy. Co więcej – zwrócili oni uwagę na konflikty w społecznościach lokalnych, jakie
wywołują niektóre projekty (np. ścieżki rowerowe). Sytuacje takie wynikać mogą (zdaniem uczestników
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wywiadu grupowego) z tego, że na dany projekt licznie głosują osoby niemieszkające w pobliżu
oddziaływania inwestycji (np. określone zorganizowane grupy interesu), która to z kolei może nie mieć
poparcia wśród osób mieszkających najbliżej – dla których może być wręcz uciążliwością.
Rozwiązaniem minimalizującym wystąpienie takich sytuacji mogłoby być nałożenie
na projektodawców obowiązku przedstawiania listy poparcia projektu zawierającej
podpisy osób rzeczywiście mieszkających w pobliżu planowanego miejsca realizacji. Wśród
innych proponowanych przez urzędników rozwiązań wskazać można na zmianę zasad głosowania w taki
sposób, by na projekty w danej dzielnicy mogli głosować tylko mieszkańcy owej dzielnicy (rozwiązanie
takie wydaje się jednak trudne do wprowadzenia z przyczyn technicznych – tzn. największym
problemem byłaby weryfikacja faktycznego miejsca zamieszkania osoby głosującej).
Faza koncepcyjna36 była też krytykowana przez urzędników za zbyt szeroką dowolność pomysłów
i projektów – zdaniem części urzędników, projektodawcy powinni mieć określony katalog
możliwych projektów do realizacji (katalog definiujący zakres i przedmiot projektu), które
byłyby z kolei wynikiem analizy potrzeb dzielnicy wynikającym z dokumentów
strategicznych czy prowadzonych diagnoz37. Naszym zdaniem takie rozwiązanie mogłoby istnieć,
ale tylko w przypadku, gdyby katalog potrzeb był wynikiem konsultacji społecznych – co jednak
w ostateczności mogłoby sprowadzać się do tej samej sytuacji jaka istnieje obecnie. Działaniem, które
mogłoby być mieć wpływ na kształt zgłaszanych projektów (zarazem niezwiązanym z żadnym etapem
BP) mogłoby być prowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców (głównie młodzieży)
w zakresie: roli BP w mieście, ograniczeń i kwestii problemowych mających wpływ na
możliwość realizacji danych projektów (np. kwestii prawne) czy sposobów pisania
projektów.
Wśród propozycji działań zgłaszanych przez urzędników były też takie, które dotyczą organizowanych
spotkań otwarcia z mieszkańcami. W ich opinii bowiem, ten etap BP oddziałuje silnie na późniejsze
etapy. Zdaniem badanych w spotkaniach tych powinny brać udział przede wszystkim osoby
merytoryczne ze strony urzędów dzielnic, które później będą zaangażowane w weryfikację
i realizację projektów. Ważne ich zdaniem jest też zintensyfikowanie akcji promujących
spotkania z mieszkańcami (w celu zwiększenia liczby warszawiaków zainteresowanych
udziałem).
Dużo emocji wywoływał dotąd w poszczególnych urzędach dzielnic etap przydzielania
projektów do weryfikacji. Wstępną propozycję podziału przedstawiał koordynator w danej dzielnicy.
Urzędnicy nie ukrywali tego, że mieli zawsze nadzieję, że to ich komórka dostanie możliwie najmniej
projektów. Między wydziałami czy jednostkami trwał zaś proces przesyłania sobie nawzajem złożonych
projektów, co nierzadko rodziło nieporozumienia i konflikty. Często o ostatecznym przydziale projektów
do wydziałów czy jednostek decydowały nie względy merytoryczne a pozycja szefów tych jednostek,
którzy zabiegali o poparcie swoich decyzji u burmistrzów.

Dostajemy od koordynatora listę złożonych projektów budżetowych podzieloną na poszczególne
wydziały. Każdy się modli i pyta drugiego naczelnika „- ile dostałeś” „ja siedemnaście, a ty ile?” „trzy”
„no to w ogóle rewelacja”. Patrzymy na wydział infrastruktury, wydział ochrony środowiska, wydział
kultury, które są załamane. Potem jest wojna pomiędzy naczelnikami pod tytułem „to jest twój
projekt” „ja nic nie wiem na temat tego” „ale to jest w szkole robione” „no dobra, ale ja nigdy nie
36
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robiłem ścianek wspinaczkowych, to trzeba pozwolenie na budowę”. Takie przerzucanie się kończy
się często u burmistrza dopiero. Ta sytuacja powoduje później to, że jeden naczelnik do drugiego się
nie odzywa przez rok, czy też utrudnia mu działanie w innych obszarach. 38
Problemy na etapie przydzielania projektów mogą mieć też inne podłoże – otóż projekty, które
ostatecznie zostaną wybrane do realizacji w toku głosowania, wracają do tych jednostek, które
je weryfikowały i to te jednostki muszą je następnie realizować. Urzędnicy uczestniczący w wywiadzie
grupowym zwracali zaś uwagę, że powszechne dotychczas były sytuacje, kiedy dana jednostka
realizować musiała projekt z obszaru tematycznego wykraczającego poza jej kompetencje.

Każdy się modli, żeby tylko jego projekt nie wygrał i nie trafił do jego wydziału do realizacji. Ja zresztą
sam prowadzę jeden projekt, który tak na dobrą sprawę nie powinien być realizowany przez wydział
spraw społecznych i zdrowia, ale ze względów politycznych jest. 39
W świetle powyższego warto zastanowić się nad sposobem przydzielania projektów do poszczególnych
wydziałów w urzędach dzielnic. Optymalnym wyjściem wydaje się pozostawienie tego zadania
w gestii koordynatorów, ale z udziałem naczelników poszczególnych wydziałów. Istotne
wydaje się też stworzenie jasnych zasad i kryteriów wedle których projekty ostatecznie będą
rozdzielane.
Z relacji urzędników wynika, że zdarzały się sytuacje, w których na spotkaniu z projektodawcą zgłaszali
oni swoje zastrzeżenia i propozycje zmian, a w odpowiedzi otrzymywali informację, że projekt uległ już
zmianie i w związku z tym te zastrzeżenia nie mają już racji bytu. Zdaniem urzędników, projektodawcy
nie powinni mieć prawa do wprowadzania na etapie weryfikacji jakichkolwiek zmian.

Ja myślałam, że weryfikacja [przed spotkaniami dyskusyjnymi] do czegoś posłuży. A do niczego nie
posłużyła, ponieważ my z projektodawcami zobaczyliśmy się dopiero na spotkaniu. My im
przedstawiliśmy naszą wstępną weryfikację, a mieszkaniec na to mówi „ale ja już ten projekt zdążyłem
zmienić dwa razy w międzyczasie” i tak naprawdę mówimy o czym innym – o dwóch różnych
projektach. A my wysyłaliśmy ten projekt do opinii do różnych kontrahentów. Wróciły opinie, które
są już bez sensu, bo nie odnoszą się do tego aktualnego projektu. 40
Urzędnicy krytykowali też etap weryfikacji np. za brak wymogu - w przypadku zgłaszanych projektów
inwestycyjnych - przedstawiania przez projektodawców kosztorysów, które byłyby przygotowane lub
zweryfikowane przez osoby czy podmioty mające doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji. Brak
takiego wymogu powodował konieczność szczegółowego weryfikowania kosztorysów przez urzędników,
którzy to sami często musieli zgłaszać się do różnych podmiotów o opinie nt. wskazanych przez
projektodawcę kosztów. Weryfikacja i urealnienie kosztów realizacji projektów jest zaś kluczowa dla
osób weryfikujących z uwagi na to, że to te osoby później będą te projekty realizować mając
do dyspozycji określony wcześniej budżet. Tego typu sytuacja z pewnością miała wpływ na formułowane
przez urzędników opinie o ponoszeniu zbyt dużej odpowiedzialności w porównaniu do osób, które są
autorami danych projektów.

Cała odpowiedzialność jest przerzucana na nas. Pomysłodawca zgłasza projekt i powinien być za ten
projekt odpowiedzialny. Brakuje mi na tym etapie weryfikacji takiego uszczegółowienia, że jeżeli
faktycznie się chce projekt inwestycyjny przedstawiać, to taki projektodawca powinien się postarać
38
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o kosztorys, który byłby poświadczony przez kogoś, kto się na tym zna. A nie na zasadzie, że „wydaje
mi się, że to tyle powinno kosztować”.41
Innym elementem nierozerwalnie związanym z weryfikacją były różnego rodzaju naciski polityczne
władz dzielnicy czy naciski społeczne. Naciski takie dotyczyły zarówno pozytywnego jak i negatywnego
weryfikowania projektów. Badani zwracali uwagę, że obie te możliwości wiążą się z różnymi
konsekwencjami. W przypadku zbyt dużej liczby projektów negatywnie zweryfikowanych, urzędnicy
mieli obowiązek przedstawić na posiedzeniu zespołu ds. BP wyjaśnienie takiego stanu rzeczy, do tego
dochodziły jeszcze przypadki nagonki na konkretne osoby, która prowadzona była najczęściej za pomocą
social media (warto zwrócić uwagę, że sama świadomość takiej konsekwencji może już wpływać
na proces weryfikacji projektów przez poszczególnych urzędników).

Powstaje grupa na Facebooku i tam oczernia się wszystkich urzędników. Wszystkie pisma są
skanowane, wrzucane na Facebooka i pani XX - inspektor na przykład jakiegoś tam wydziału
funkcjonuje z imienia i nazwiska i o niej się pisze, że ona wydała taką a nie inną decyzję. My przecież
nie chcemy funkcjonować w przestrzeni internetowo-publicznej jako ci źli, którzy wszystko weryfikują
negatywnie.42
Radzenie sobie z negatywnymi opiniami zamieszczanymi w Internecie z pewnością nie jest łatwe.
Naszym zdaniem warto wyznaczyć w strukturze CKS osobę, która mogłaby reagować na takie
przypadki poprzez formułowanie merytorycznych wyjaśnień i ich publikowanie w mediach
społecznościowych pod nieprzychylnymi opiniami. Kontakt do takiej osoby powinni
posiadać wszyscy urzędnicy zaangażowani w proces weryfikacji – w przypadku
zidentyfikowania negatywnych czy oczerniających komentarzy, mogliby oni przekazać taką
sprawę osobie wyznaczonej w CKS. Naszym zdaniem ważne jest też to, by za reakcję na takie
przypadki odpowiedzialna była 1 osoba (lub zespół w ramach jednego podmiotu), a nie każdy urzędnik
z osobna.
Etap weryfikacji projektów był też momentem, gdy wyraźnie dawały o sobie znać różnice między
dzielnicami w zakresie oceny tego samego lub podobnego tematycznie projektu (z jednej strony spora
część projektodawców składała ten sam projekt w kilku dzielnicach, z drugiej zaś strony – projekty
składane przez różnych projektodawców dotyczyły nierzadko podobnych kwestii przedmiotowych czy
proponowanych rozwiązań). W pierwszym przypadku miały miejsce sytuacje, kiedy to w jednej dzielnicy
dany projekt otrzymywał pozytywną weryfikacje, a w innej negatywną, co stawało się powodem
do zastrzeżeń ze strony projektodawców. W drugim przypadku, podobne rozwiązania mogły być później
realizowane w różny sposób w poszczególnych dzielnicach (w efekcie przykładowo powstawać mogą
różne typy poidełek dla zwierząt, różne wzory koszy na śmieci, itd.) – prowadzić to może do nieładu
w przestrzeni miejskiej (szczególnie dotyczy to elementów małej architektury). Mając to na uwadze,
badani sugerują potrzebę i zasadność nawiązania współpracy między pracownikami
różnych urzędów dzielnic w danych obszarach tematycznych (infrastruktura, sport,
kultura, itd.). Dzięki temu możliwe byłoby zwiększenie spójności stanowisk względem
takich samych lub podobnych projektów, jak również zgłaszanie podobnych propozycji
zmian, w efekcie których następowałoby (do pewnego przynajmniej stopnia) ujednolicenie
takich samych rozwiązań w skali co najmniej kilku dzielnic. By móc to jednak zrealizować
konieczne jest stworzenie kompletnej listy projektów złożonych w poszczególnych
dzielnicach (wraz z informacją o zakresie tematycznym projektu: obszar merytoryczny oraz
krótki opis) wraz z przypisaniem do nich pracowników urzędów odpowiadających za ich
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weryfikację. Listy takie mogłyby być przygotowane przez koordynatorów dzielnicowych
i udostępnione wszystkim pracownikom urzędu zaangażowanym w proces weryfikacji.
Zastrzeżenia urzędników do etapu weryfikacji oraz zakres zadań, jakie się z tym etapem
wiążą mogą wskazywać na potrzebę rozważenia wydłużenia czasu przeznaczonego na ten
etap – postulat taki był też zgłaszany przez samych zainteresowanych.
Zdaniem badanych urzędników, ważne jest też zapewnienie możliwe największego poczucia
bezstronności procesu związanego z odwołaniami od wyników weryfikacji. W ich opinii można by to
osiągnąć poprzez: ustalenie jednolitych standardów i wytycznych w tym zakresie oraz
powierzenie tych zadań zespołom złożonym z osób innych, niż te, które odpowiadały
za weryfikację tych projektów.
Badani wskazywali także na sposoby ograniczenia skali problemów i trudności związanych z etapem
samej realizacji projektów. W ich opinii kluczowe mogłoby być wydłużenie czasu
przeznaczonego na realizację projektów obejmujących swoim zakresem prace budowlane
(realizowane przez wykonawców wybieranych w ramach postepowań przetargowych, które to z uwagi
na kwestie prawne trwają relatywnie długo i obarczone mogą być wieloma ryzykami, np. odwołaniami,
unieważnieniem postepowań). Jeśli zaś wydłużenie czasu realizacji okazałoby się niemożliwe,
to warto (ich zdaniem) zapewnić urzędnikom możliwość negatywnej weryfikacji
projektów, co do których istnieje znaczne ryzyko, że nie zostaną zrealizowane
w wymaganym okresie (np. 12 miesięcy).
Podsumowanie
Oceniając nastawienie urzędników do BP, można powiedzieć, że generalnie jest ono pozytywne
(zarówno w opinii ich samych jak i opinii projektodawców). Urzędnicy rozumieją przede wszystkim
społeczne funkcje budżetu partycypacyjnego. Z drugiej zaś strony zgłaszają zastrzeżenia związane
z liczbą zadań, jakie muszą w jego ramach wykonywać – stąd też relatywnie negatywna ocena
ponoszonych nakładów pracy na te zadania w porównaniu do innych wykonywanych obowiązków (tym
bardziej, że dość często mają poczucie niedoceniania ich za rolę, jaką w tym procesie odgrywają).
Pomimo pozytywnej oceny samej idei, urzędnicy wskazują na niedoskonałości BP, które mają w ich
opinii związek z samym zakresem projektów (które nie realizują ważnych celów dla ogółu mieszkańców
dzielnic i służą głównie wąskim grupom odbiorców).
Z punktu widzenia urzędników, najbardziej problemowymi etapami są: weryfikacja projektów, przydział
projektów w ramach urzędów dzielnic oraz ich późniejsza realizacja. Oceniając jednak problemy na
poszczególnych etapach trzeba mieć na uwadze, że im wcześniej problem zostanie zidentyfikowany
i wyeliminowany, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że wystąpi na etapach późniejszych. Dlatego też,
mimo że najwięcej problemów związanych jest z etapem weryfikacji czy realizacji, to szczególnie ważne
wydaje się powzięcie działań odnoszących się już do fazy koncepcyjnej (wstępnego planowania
projektów) i etapu spotkań otwarcia z mieszkańcami – działań, które pozwolą na ograniczenie szansy
zaistnienia problemów w przyszłości.
Mając na względzie usprawnienie procesu BP z perspektywy urzędników, zaleca się przede wszystkim:
prowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców (głównie młodzieży) w zakresie roli BP w mieście,
ograniczeń i kwestii problemowych mających wpływ na możliwość realizacji danych projektów
(np. kwestii prawne) czy sposobów pisania projektów; zapewnienie im szkoleń z obszaru komunikacji
i podejścia do klientów; angażowanie w spotkania otwarcia pracowników merytorycznych, którzy później
będą uczestniczyć w procesie weryfikacji projektów; stworzenie jasnych zasad i kryteriów wedle których
projekty będą rozdzielane pomiędzy wydziały w urzędach dzielnic; ograniczenie projektodawcom
możliwości wprowadzania zmian w okresie, gdy projekty są weryfikowane; zapewnienie urzędnikom
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zaangażowanym w weryfikacje wsparcia ze strony CKS w radzeniu sobie z przypadkami nagonki czy
negatywnych komentarzy zamieszczanych w sieci. Istotnym problemem okazał się brak wymiany
informacji pomiędzy pracownikami różnych urzędów dzielnic – brak wspólnych rozwiązań np. w zakresie
oceny tych samych czy podobnych projektów. Z tego też względu zaleca się nawiązania współpracy
między pracownikami różnych urzędów dzielnic w danych obszarach tematycznych (infrastruktura,
sport, kultura, itd.). Dzięki temu możliwe byłoby zwiększenie spójności stanowisk względem takich
samych lub podobnych projektów, jak również zgłaszanie podobnych propozycji zmian, w efekcie
których następowałoby (do pewnego przynajmniej stopnia) ujednolicenie takich samych rozwiązań
w skali co najmniej kilku dzielnic. Bardziej szczegółowo wskazane tu kwestie zostały przedstawione
w treści samego rozdziału.

4.3 Zespoły dzielnicowe
Grupą, która ma istotny wpływ na przebieg budżetu partycypacyjnego są zespoły dzielnicowe. Zespół
dzielnicowy powoływany jest na jedną edycję i ma za zadanie m.in. opracować szczegółowe zasady
realizacji budżetu partycypacyjnego (tj. ustalić definicję ogólnodostępności, ustalić poziom
ogólnodzielnicowy, dokonać ewentualnego podziału dzielnicy na mniejsze obszary, podzielić kwotę
przeznaczoną do dyspozycji pomiędzy obszary, ustalić ewentualny limit kosztu jednego projektu), ocenić
ogólnodostępność złożonych projektów czy zdecydować o uwzględnieniu odwołania od wyniku
weryfikacji projektu43. Zespół składa się z przedstawicieli różnych środowisk: mieszkańców, urzędników,
przedstawicieli organizacji pozarządowych, radnych osiedlowych, radnych dzielnicowych,
przedstawiciela młodzieżowej rady dzielnicy oraz przedstawiciela dzielnicowej rady seniorów. Praca
zespołu wpływa pośrednio na zaangażowanie mieszkańców w proces, dlatego z tej perspektywy należy
zaakcentować najważniejsze postulowane zmiany wskazywane przez tę grupę.
Pierwsza analizowana kwestia dotyczy poczucia wpływu członków zespołu na poszczególne zadania jakie
ma pełnić. Poczucie wpływu jest wysokie. Duże poczucie wpływu badani zadeklarowali w kwestii
ustalenia ogólnodostępności projektów. Pozostałe badania pokazują, że jest to kwestia dla
urzędników weryfikujących oraz projektodawców, a także i samych mieszkańców (którzy wyrażają
niechęć do projektów, które w ich ocenie są wyłącznie dla wąskich grup odbiorców), bardzo
problematyczna. Konieczne jest więc wypracowanie rozwiązań oraz wsparcie zespołów
dzielnicowych w tej kwestii, aby definicja ogólnodostępności nie wzbudzała kontrowersji,
gdyż realizacja projektów, które są w ocenie mieszkańców niedostępne (np. projekty robione przez
szkoły) są czynnikiem zniechęcającym do partycypowania w procesie. Badani uznali też, że zespół ma
duży wpływ na ustalenie poziomu ogólnodzielnicowego, podziału dzielnicy na mniejsze obszary (w tym
podział kwoty przeznaczony na te obszary) oraz wpływ na przekazywanie projektów do ponownej
weryfikacji.
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Wykres 43. Poczucie wpływu członków zespołów dzielnicowych na poszczególne kwestie

Ustalenie definicji ogólnodostępności projektów, która
obowiązywać będzie w dzielnicy

10% 13%

Ustalenie poziomu ogólnodzielnicowego

77%

14% 11%

Podział dzielnicy na mniejsze obszary

20%

75%

7%

73%

Przekazywanie projektów do ponownej weryfikacji

15%

20%

65%

Podział kwoty przeznaczonej do dyspozycji
mieszkańców na poszczególne obszary (jeśli są)

17%

18%

65%

24%

63%

Ocenę ogólnodostępności każdego z projektów

13%

Decyzje o uwzględnieniu odwołania od wyniku
weryfikacji

22%

Ustalenie ewentualnego limitu, którego nie może
przekroczyć koszt jednego projektu

21%

Brak poczucia wpływu

17%

61%

24%

Średnie poczucie wpływu

55%

Poczucie wpływu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z członkami zespołów dzielnicowych, n=68.

Członkowie zespołów dzielnicowych będący respondentami badania kwestionariuszowego byli
poproszeni również o ocenę nastawienia urzędników oraz władz dzielnicy do całego procesu budżetu
partycypacyjnego. Wyniki przeczą ogólnemu przekonaniu, że grupy te są negatywnie nastawione do BP.
Prawie wszyscy badani nie zgodzili się ze stwierdzeniami, że władze dzielnicy jak i urzędnicy są przeciwni
realizacji budżetu partycypacyjnego. Potwierdza to wyniki badania przeprowadzonego z urzędnikami.
Generalnie więc czynnik negatywnego nastawienia urzędników, poza jednostkowymi przypadkami,
należy wykluczyć jak rzecz wpływającą na mniejsze zaangażowanie mieszkańców. Problemem może być
taki wizerunek, który powstał w wyniku sytuacji problemowych, z różnych edycji BP i utrwalony
w świadomości projektodawców.
Wykres 44. Ocena nastawienia członków zespołów dzielnicowych wobec BP

Koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy
nie wspiera projektodawców

92%

8%

Władze dzielnicy są negatywnie nastawione do budżetu
partycypacyjnego

88%

12%

Urzędnicy weryfikujący projekty w mojej dzielnicy są
negatywnie nastawienie do budżetu partycypacyjnego

87%

13%

Nie zgadzam się

Zgadzam się

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z członkami zespołów dzielnicowych, n=68.
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Przedstawiciele zespołów dzielnicowych zostali poproszeni również o wskazanie czy na poszczególnych
etapach realizacji budżetu partycypacyjnego występują problemy. Etapy, na których występują
najczęściej problemy są dwa: promocja projektów oraz weryfikacja projektów.
Wykres 45. Ocena występowania problemów na danym etapie

Spotkania otwarcia i nabór członków do zespołu
dzielnicowego
Zgłaszanie projektów (maratony, konsultacje)

19%
10%

Dyskusje nad zgłoszonymi projektami na spotkaniach
i na forum internetowym

Promocja projektów

Nie

8%

71%

32%

18%

10%

62%

41%

Głosowanie nad projektami

9%

82%

19%

Weryfikacja projektów

Tak

72%

49%
74%

6%
10%
8%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z członkami zespołów dzielnicowych, n=68.

Większa skala problemów pojawia się jednak na etapie weryfikacji projektów. Problemy związane
z promocją mają mniejszą wagę. Warto zwrócić uwagę, że z analizy odpowiedzi na to pytanie oraz pytań
otwartych wynika, że promocja jest jedną z kluczowych rzeczy, która powinna w większym stopniu być
rozwijana. W kwestii tej rekomenduje się większe wykorzystanie członków zespołu, aby to oni byli
swoistymi „ambasadorami” marki budżetu partycypacyjnego i za pomocą tzw. „marketingu szeptanego”
docierali do kolejnych grup, do których kampania ogólnowarszawska nie dociera lub pozostaje bez
wpływu na podjęcie decyzji o zaangażowaniu.
W trakcie warsztatu otwartego z mieszkańcami zostały opracowane mocne strony funkcjonowania
zespołów, wśród nich zostały wymienione:

 entuzjazm członków,
 funkcjonowanie zespołów w ramach procesu (istotna rola podmiotu),
 otwarty charakter spotkań zespołu,
 zróżnicowany skład zespołu (jednak w dalszym ciągu nie jest on optymalny).
W trakcie warsztatu zostały też zgłoszone postulaty w następujących obszarach:

 Skład zespołu – wyzwaniem pozostaje skład zespołu. Uczestnicy warsztatu postulowali
zwiększenie liczby przedstawicieli strony społecznej m.in. przedstawicieli organizacji
pozarządowych, większa liczba przedstawicieli rad osiedlowych. Krytyce poddane zostało
zaangażowanie radnych dzielnicowych w prace zespołu.

 Składanie projektu - kwestią, która budzi kontrowersje jest decyzja o dopuszczeniu
projektodawcy do pracy zespołu. W tej kwestii, w trakcie warsztatu padł postulat odgórnego
ustalenia tej kwestii, a nie na poziomie dzielnic.
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 Organizacja pracy – największa liczba wyzwań dotyczyła spraw organizacyjnych
dzielnicowego zespołu ds. budżetu partycypacyjnego. W opinii uczestników warsztatu
członkowie zespołów, którzy nie uczestniczą w jego pracach powinni być skreślani (lista
obecności na spotkaniach). W celu uzupełnienia członków, powinna powstawać lista rezerwowa.
Członkowie zespołów powinni mieć również większy dostęp do systemu, aby na bieżąco mogli
sprawdzać status weryfikacji itp.

 Nowe zadania zespołu – uczestnicy warsztatu postulowali również dodanie nowych
obowiązków członkom zespołu. Każdy jej członek musiałby złożyć deklarację pracy z jakąś grupą
(dotarcie do tej grupy i wypromowanie budżetu partycypacyjnego).
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5 OCENA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW W PROCESIE BP
5.1 Wstęp
Kolejne etapy BP określone są co roku w regulaminie budżetu, dlatego ogólna struktura i ścieżka
projektu, która jest przewidziana jest prawie taka sama. Jak pokazało jednak badanie jakościowe
w zależności od motywacji i celów projektodawców na poszczególnych etapach można było
zaobserwować różnice. Osoby bardziej doświadczone w realizacji projektów w ramach budżetu pomijały
często pierwszy etap jakim były spotkania otwarcia, gdyż wiedziały dokładnie, czego oczekują. Również
na etapie promocji można było zaobserwować duże różnice w strategiach pomysłodawców. Najmniejsze
różnice miały miejsce przy etapach obowiązkowych, lecz niewywołujących emocji ze względu
na niewielki wpływ na dalsze losy projektu, takich jak etap dyskusji nad zgłoszonymi projektami, który
dotyczy bardzo wąskiej grupy odbiorców (głównie samych projektodawców, urzędników i niewielkiej
grupy zainteresowanych mieszkańców) – tutaj też jednak można wykazać różne podejścia, o czym
więcej w kolejnych podrozdziałach.
W przypadku mieszkańców jedynie głosujących, jak wspominano we wcześniejszych częściach raportu,
sytuacja wygląda nieco inaczej – nie biorą oni udziału w większości etapów, ich zaangażowanie w proces
budżetu jest okazjonalne i zazwyczaj ogranicza się do zagłosowania na projekty lub korzystania
z efektów wybranych i zrealizowanych projektów. Dlatego w ich przypadku ciężko mówić o ścieżce czy
podróży przez budżet, jest to raczej obecność z „doskoku”, lub jak to określił jeden z respondentów
„przebywanie w chmurze informacji”, z których co jakiś czas czerpie się jakąś konkretną informacje
dotyczącą na przykład terminów głosowania. Z oczywistych względów dla takich osób etap głosowania
jest najważniejszym i właściwie jedynym angażującym momentem w procesie budżetu. Dlatego wśród
mieszkańców jedynie głosujących lub nie głosujących trudno mówić o podróży poprzez budżet, raczej
o okazjonalnej styczności z nim.
Dlatego o styku pomysłodawców i mieszkańców na gruncie BP można mówić jedynie w końcowych
etapach budżetu partycypacyjnego – podczas promocji projektów oraz podczas głosowania. Wśród osób
nie związanych w żaden sposób ze zgłaszaniem projektów istnieje wiele wątpliwości i niejasności
dotyczących zasad głosowania na projekty.
Na wszystkich etapach budżetu pojawiało się zagadnienie promocji i informacji. Kwestia ta ma
zasadnicze znaczenie dla wszystkich grup odbiorców budżetu partycypacyjnego – zarówno dla
pomysłodawców, jak i dla głosujących a także dla niegłosujących, którzy potencjalnie mogliby głosować.
Wielu rozmówców sugeruje, że warto byłoby informacje dotyczące budżetu rozsyłać przy okazji innych
urzędowych obowiązków – np. wizyty w urzędzie, rozliczania PIT, pikników dzielnicowych lub innych
wydarzeń organizowanych w dzielnicy dla mieszkańców, o czym więcej w dalszych częściach rozdziału.
Poniżej na grafie przedstawiono kolejne etapy IV edycji budżetu partycypacyjnego a następnie wstępnie
opisano wnioski na temat każdego z nich, które następnie rozwinięto w kolejnych podrozdziałach.
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6. Głosowanie na projekty
(od 14.06.2017 do 30.06.2017)

1. Spotkania otwarcia

• sposób organizacji
• promocja
spotkań

• tematyka spotkań

•
•
•
•

2. Zgłaszanie projektów
(od 1.12.2016 do 23.01.2017)
•
•
•
•

5. Promocja projektów
(do 30.06.2017)

kampania informacyjna
forma zgłaszania projektów (papier/online)
kontakty z koordynatorem w dzielnicy/pracownikami urzędu
wsparcie ze strony urzędu

• wsparcie ze strony dzielnicy

3. Dyskusje nad zgłoszonymi projektami na spotkaniach
i na forum internetowym

4. Weryfikacja projektów
(od 24.01.2017 do 8.05.2017) oraz odwołania (od
08.05.2017-26.05.2017

(dysksuje online od 24.01.2017, trwają przez cały
proces, spotkania dyskusyjne 1-18.03.2017)
•
•
•
•

kampania informacyjna
zrozumienie zasad głosowania
organizacja głosowania papierowego
organizacja głosowania online (obsługa systemu informatycznego)

•
•
•
•
•

kampania informacyjna
sposób organizacji spotkań/forum internetowego
zainteresowanie dyskusją online/udziałem w spotkaniach
obecność oraz rola urzędników i członków zespołów
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kontakty urzędników/koordynatorów z projektodawcami
proces uzgadniania zmian w projektach
działanie/zachowanie urzędników weryfikujących projekty
uzasadnianie przyczyn odrzucenia projektów
procedura odwołań

1. Spotkania otwarcia
partycypacyjnego

i

nabory

do

Zespołów

dzielnicowych

ds.

budżetu

Spotkania otwarcia najbardziej potrzebne wydają się być dla pomysłodawców składających projekt
po raz pierwszy. Problemem wydaje się być jednak (tak jak na większości etapów budżetu) komunikacja.
Dla wielu osób nie jest jasne, kiedy odbywają się te spotkania, czy na jaką pomoc mogą liczyć ze strony
władz miasta. Dla mieszkańców niejasne jest również, kto może brać udział w spotkaniach, dla kogo są
one przeznaczone i jakie mają znaczenie w całym procesie.
W IV edycji budżetu niewiele było osób, które potrzebowały wsparcia w ramach takich spotkań.
Pomysłodawcy często składali projekty albo w dziedzinie, w której już się orientowali wcześniej,
na przykład z racji wykonywanego zawodu, wykształcenia czy pasji, lub składali projekt do budżetu
po raz kolejny, dlatego procedury były dla nich jasne. Wszyscy jednak podkreślali teoretyczną wagę
takich spotkań dla osób nie zorientowanych w temacie BP. Badania, w trakcie wywiadów IDI podkreślili,
że ważny dla nich był kontakt bezpośredni z urzędnikiem, gdyż wskazywał on jeszcze przed złożeniem
projektu na co zwrócić uwagę.
Na tym etapie następował też nabór członków do Zespołów dzielnicowych ds. budżetu
partycypacyjnego. Działanie zespołów oraz skład został oceniony pozytywnie. Kwestie związane
z zespołami zostały omówione w rozdziale 4.3.
2. Zgłaszanie projektów
Osoby, które nie miały wcześniejszego doświadczenia ze składaniem projektów do BP często mają
wyobrażenie, że proces pisania projektu jest niezwykle skomplikowany lub trudny i jest to dla nich
zniechęcające. Projektodawcy, którzy przeszli proces weryfikacji wskazywali jednak, że nie jest to taki
trudny proces jaki mógłby się wydawać na początku.
Mimo corocznej intensywnej kampanii promocyjnej dotyczącej budżetu wiele osób nie zwraca uwagi
na informacje zamieszczane w środkach komunikacji miejskiej czy w przestrzeni publicznej. Osoby
wcześniej nie interesujące się zagadnieniami związanymi z budżetem – w przeciwieństwie to tych, które
miały już wcześniej styczność z BP - nie odbierają tych informacji jako wystarczającego impulsu
do większego rozpoznania tematu. Budzi to duży rozdźwięk w ocenie dostępności, o czym więcej
w dalszej części raportu.
Samo wypełnianie formularza, na którym zgłasza się pomysł raczej nie sprawia problemu nikomu, kto
zapoznał się z regulaminem BP. Wątpliwości i niezrozumienie związane są głównie z zasadą
ogólnodostępności oraz przygotowaniem kosztorysu projektu.
3. Dyskusje nad zgłoszonymi projektami
Jest to najbardziej uciążliwy etap z punktu widzenia pomysłodawców. Z punktu widzenia większości
głosujących etap ten wzbudza niewiele emocji - niewielu mieszkańców bierze w nim udział - nie są o nim
dobrze poinformowani a także nie wykazują zbyt zainteresowania. Zainteresowani są jedynie ci, których
projekt dotyczy bezpośrednio. Dla projektodawców w dużej mierze również jest to formalna konieczność
bardziej niż rzeczywista możliwość dyskusji czy rozwoju zgłoszonego pomysłu. Jeżeli jednak odbędzie
się merytoryczna dyskusja projektodawca często modyfikuje swój pomysł.
4. Weryfikacja projektów
Dla większości rozmówców weryfikacja projektów była jasna, nawet jeżeli zweryfikowano ich projekty
negatywnie. Na tym etapie kontakt z urzędnikami jest sprawny, rozmówcy bardzo sobie chwalą kontakt
telefoniczny w momencie braku odpowiedzi na maile, kiedy czas naniesienia poprawek jest krótki.
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Z punktu widzenia mieszkańców jedynie głosujących na projekty ten etap nie ma znaczenia, nie wszyscy
zdają sobie sprawę z jego istnienia oraz przebiegu. Wg części badanych weryfikacja odbywa się dopiero
po zakończeniu głosowania.
5. Promocja projektów
Pierwszy etap, na którym rzeczywiście ma miejsce spotkanie mieszkańców i pomysłodawców.
Skuteczność promocji zróżnicowana jest ze względu na dzielnice i różne zaangażowanie urzędów
dzielnicowych we wsparcie pomysłodawców. Również kanały promocji wzbudzają kontrowersje –
szczególnie istnienie różnych grup interesu lobbujących na rzecz konkretnych projektów, które
niekoniecznie w opinii wszystkich mieszkańców spełniają kryterium ogólnodostępności. Warto tutaj
zwrócić uwagę na różne podejście dzielnic wobec promocji projektów. Zaangażowanie dzielnicy na tym
etapie jest jednym ze skuteczniejszych działań zwiększających zaangażowanie mieszkańców.
6. Głosowanie na projekty
Etap wzbudzający najwięcej emocji wśród mieszkańców. Nie dla wszystkich jasne są zasady głosowania
- gdzie można głosować, na ile projektów, w jakiej dzielnicy, oraz czy możliwe jest głosowanie
papierowe. Postulatem często podnoszonym przez mieszkańców jest też możliwość głosowania
„przeciw” projektom, szczególnie w sytuacji, gdy kontrowersyjny projekt przegłosowywany jest
stosunkowo niewielką liczbą głosów. Jednakże, nie jest to rozwiązanie pozytywne i rekomendowane
przez ewaluatora. W trakcie wywiadów oraz warsztatów otwartych poruszane były rozwiązania, które
mogą po części rozwiązać ten problem np. przyznawanie punktów. Kontrowersje wzbudza też algorytm
liczenia głosów, który w ocenie części badanych promuje projekty duże 44. Najczęstszą strategią
w głosowaniu jest wydatkowanie całej możliwej puli, co może powodować niewybranie projektów,
na których najbardziej głosującemu zależy.
Często etap głosowania jest też ostatnim etapem, którym interesują się mieszkańcy, którzy nie zgłaszali
żadnych projektów do realizacji – informacje o wybranych projektach docierają często w sposób
przypadkowy, podobnie jest z projektami realizowanymi w ramach budżetu, szczególnie jeżeli realizacja
ma miejsce w czasie dłuższym niż rok od głosowania.

5.2 Składanie projektów, weryfikacja ogólna i promocja BP
5.2.1

Informacje o etapie

Pierwszym etapem wskazywanym jako początek całego procesu było określenie szczegółowych zasad
funkcjonowania Zespołów oraz przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach – ustalony
został regulamin na IV edycję BP. Na tym etapie duże zaangażowanie wykazała grupa koordynatorów,
dla których istotną kwestią było to, czy ich uwagi i zalecenia z poprzedniej edycji zostały uwzględnione
w regulaminie IV edycji BP. Koordynatorzy w tym etapie pokładali duże oczekiwania, ponieważ
regulamin jest bazą całego procesu i kolejnych działań. Pierwszym etapem, w który mogli włączyć się
mieszkańcy były spotkania otwarcia. Spotkania otwarcia były organizowane w każdej dzielnicy i pełniły
funkcję informacyjną. Kolejnym krokiem było składanie projektów na formularzach zgłoszeniowych
przez pomysłodawców. Na tym etapie do procesu włączyli się w dużym stopniu pomysłodawcy, którzy
musieli w wyznaczonym terminie złożyć formularze zgłoszeniowe, aby nad ich pomysłami mogło
rozpocząć się procedowanie. Etap ten nie funkcjonował w świadomości mieszkańców Warszawy, którzy
nie składali projektów do BP.

44

Przeprowadzone badania nie potwierdzają tego wniosku, nie tyle algorytm liczenia głosów jest istotny, a strategie głosowania.
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5.2.2 Podróż projektodawcy przez etap
Początek formalnej drogi projektodawcy w budżecie partycypacyjnym rozpoczął się na etapie składania
projektu. Pomysłodawca miał możliwość przygotowania formularza zgłoszeniowego projektu
samodzielnie lub wzięcia udziału w dyżurach lub maratonach pisania projektów odbywających się
w każdej dzielnicy. Podczas takich spotkań pomysłodawcy mieli możliwość skonsultowania się
z urzędnikami i koordynatorami budżetu danej dzielnicy w sprawie swojego projektu, a także
porozmawiania z innymi projektodawcami i wymienienia się swoimi doświadczeniami. Na tym etapie
pomysłodawca musiał podjąć decyzję o złożeniu bądź nieskładaniu projektu. Złożone projekty
przechodziły do etapu weryfikacji ogólnej, podczas której przedstawiciele urzędu dzielnicy sprawdzali
poprawność danych zawartych na formularzu zgłoszeniowym projektu (w tym wskazanie zasady
ogólnodostępności oraz prawidłowe wskazanie lokalizacji), a także czy formularz zawierał wszystkie
niezbędne oraz ewentualnie dodatkowe załączniki, w tym listę poparcia z podpisami mieszkańców. Jeżeli
projekt wykraczał poza zadania dzielnicy, był przesyłany do konsultacji z właściwą do danego zadania
jednostką. W ramach weryfikacji ogólnej, która miała miejsce po złożeniu projektu oraz przed
spotkaniami dyskusyjnymi projektodawca mógł zostać wezwany do uzupełnienia w ciągu 3 dni
roboczych brakujących danych (informacji) lub elementów (załączników) formularza zgłoszeniowego.
Jeżeli projektodawca nie uzupełnił brakujących elementów lub nie wskazał na formularzu zgłoszeniowym
danych kontaktowych, taki projekt nie był dalej rozpatrywany.
O ile etap składania projektów występował w świadomości mieszkańców w większym lub mniejszym
stopniu, tak spotkania otwierające zostały prawie całkowicie niezauważone. Wielu mieszkańców myliło
także moment podpisywania listy poparcia z głosowaniem.

- A słyszeliście Państwo o takim spotkaniu otwarcia?
- Dla mnie etap składania projektów i zbierania podpisów, to etap, który nie istnieje.45

45
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Schemat 2. Graf przedstawiający przebieg etapu składania projektów
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negatywna weryfikacja

Źródło: Opracowanie własne.

Na etapie składania projektów momentem wyjścia mieszkańców z całego procesu najczęściej był etap
maratonu pisania projektów i dyżurów konsultacyjnych. Czynnikiem, który miał na tym etapie wpływ
na wypadanie mieszkańców z procesu było nieotrzymanie wystarczającej pomocy przy przygotowaniu
właściwego projektu. Dotyczyło to grupy mieszkańców nie do końca pewnych i zdeterminowanych
do zgłoszenia pomysłu. Osoby takie oczekiwały po etapie dyżurów i maratonów pisania projektów
większej pomocy lub nawet, że ktoś napisze projekt za nich. Część mieszkańców zrozumiała kampanię
informacyjną bardzo literalnie, tzn. „zgłoś swój pomysł”, a zatem w ich wyobrażeniu proces zgłaszania
projektów polegał na opowiedzeniu o swoim pomyśle lub potrzebie urzędnikowi, który zajmie się
wszystkimi formalnościami łącznie z przygotowaniem formularza zgłoszeniowego i opisem projektu. Dla
niektórych mieszkańców powodem wypadania z procesu na tym etapie był moment, w którym
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okazywało się, iż poza posiadaniem dobrego pomysłu na projekt wymagane było jeszcze zgromadzenie
dokumentów (formularza zgłoszeniowego, listy poparcia, ewentualnych pozwoleń lub zgód dot. gruntu
itp.). Mieszkańcy z tej grupy rezygnowali ze składania pomysłu tłumacząc to brakiem czasu
na przygotowanie wymaganych formalności. W badaniu jednak nie zidentyfikowano by ten problem był
masowy, dlatego czynniki te nie mają silnej wagi. Na etapie składania projektów trudno wskazać
czynnik, który jednoznacznie miał wpływ na wypadanie mieszkańców z procesu. W większości
przypadków mieszkańcy zdeterminowani do złożenia projektu starali się spełnić wszystkie wymagania
etapu i uczestniczyli w kolejnym etapie procesu, więc czynniki wskazane powyżej nie miały na nich
większego wpływu.
5.2.3

Czynniki zachęcające i zniechęcające do BP na etapie składania projektu

Na etapie składania projektu można mówić zarówno o czynnikach wejścia jak i wyjścia z procesu BP.
Czynniki wejścia dotyczyły mieszkańców, którzy mogli pozostać w procesie jako mieszkańcy lub
przekształcić się w projektodawców. W konsekwencji mieszkańcy mogli uczestniczyć dalej w etapie
dyskusji nad projektami lub zakończyć całkowicie swój udział w BP po spotkaniu otwarcia (nie biorąc
udziału w spotkaniach dyskusyjnych ani w głosowaniu) albo wrócić w momencie głosowania.
Mieszkańcy, którzy zdecydowali się złożyć projekt stawali się projektodawcami i uczestniczyli
we wszystkich kolejnych etapach natomiast ich moment wyjścia na etapie składania projektu mógł
wystąpić w następujących sytuacjach:

 Po spotkaniu otwarcia mieszkaniec (projektodawca) nie zdecydował się na złożenie projektu,
a tym samym opuszczał proces całkowicie (nie brał udziału w spotkaniach dyskusyjnych ani
w głosowaniu) lub pozostawał w procesie i uczestniczył w wybranych etapach, w których mogli
brać udział mieszkańcy, którzy nie zgłosili projektów (brał udział w spotkaniach dyskusyjnych
i/lub głosowaniu),

 Po złożeniu projektu mieszkaniec (projektodawca) nie uzupełnił wymaganych informacji
po wezwaniu przez weryfikatorów i opuszczał proces całkowicie (nie brał udziału w spotkaniach
dyskusyjnych ani w głosowaniu) lub pozostawał w procesie i uczestniczył w wybranych etapach,
w których mogli brać udział mieszkańcy, którzy nie zgłosili projektów (brał udział w spotkaniach
dyskusyjnych i/lub głosowaniu),

 Po złożeniu projektu mieszkaniec (projektodawca) nie przeszedł weryfikacji ogólnej ze względu
na braki formalne w formularzu zgłoszeniowym i opuszczał proces całkowicie (nie brał udziału
w spotkaniach dyskusyjnych ani w głosowaniu) lub pozostawał w procesie i uczestniczył
w wybranych etapach, w których mogli wziąć udział mieszkańcy, którzy nie zgłosili projektów
(brał udział w spotkaniach dyskusyjnych i/lub głosowaniu).
Każdy mieszkaniec (projektodawca) mógł zgłosić więcej niż jeden pomysł i mimo niepowodzenia
jednego projektu pozostać w procesie jako projektodawca z innym projektem, jednak powyżej
analizowana była sytuacja mieszkańca (projektodawcy) składającego tylko jeden projekt.
Poziom zrozumienia regulaminu był dosyć wysoki wśród analizowanych grup. Jednak w każdej z nich
pojawiały się głosy, że w regulaminie powinny się znajdować zapisy mocniej regulujące niektóre kwestie,
aby ich interpretacja przez dzielnice była porównywalna i wyrównywała możliwości jakie przysługują
poszczególnym grupom zaangażowanym przede wszystkim w proces weryfikacji projektów. Ponad
60% projektodawców zgodziło się, że kryteria zawarte w regulaminie były zrozumiałe,
obiektywne, jasne i precyzyjne. Największy odsetek w tej kwestii, aż 77% projektodawców
kryteria określiło jako zrozumiałe. Przeciwnego zdania była grupa 12%-18% projektodawców, dla
których zapisy kryteriów składania projektów powinny być napisane przystępniejszym językiem.
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Wykres 46. Ocena kryteriów dokonana przez projektodawców

Kryteria były obiektywne

Kryteria były jasne i precyzyjne

Kryteria był zrozumiałe

22%

42%

25%

7%

43%

28%

11%

11%

49%

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Trudno powiedzieć

Nie znam kryteriów/ nie pamiętam ich

11%

9%

7%

6% 6%

5% 8% 3% 7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z projektodawcami, n=122.

Nie tylko regulamin uznawano za zrozumiały, ale również formularz zgłoszeniowy projektu. Pomijając
głosy mieszkańców, którzy nie składali projektów, nie zetknęli się ze wzorem formularza zgłoszeniowego
i uważali, że złożenie projektu na pewno musi być skomplikowane, mieszkańcy-projektodawcy, którzy
mieli do czynienia z wypełnianiem formularza zgłoszeniowego oceniali go pozytywnie.

Przejrzystość zasad, punkt po punkcie. Dużo projektów napisałam w swoim życiu. Naprawdę, ktoś,
kto opracował formularz bardzo dobrze wiedział, jakie informacje chce zawrzeć. W żadnym punkcie
nie było tak, że nie wiedziałam, co wpisać. Wszystko bardzo przejrzyste. I też nie za długi ten projekt.
Elaboratów nie trzeba było pisać.46
Spośród projektodawców, z którymi rozmawiałam, to nikt nie narzekał, że ten formularz był niejasny.
Nawet młodzież na spotkaniu promocyjnym powiedziała, że nie mieli problemów. 47
Z tego względu, aby zachęcić do większej aktywności w BP mieszkańców, którzy nie wiedzą,
jak złożyć projekt, należy zapoznać ich ze wzorem formularza zgłoszeniowego, aby mogli się
przekonać, że zgłoszenie pomysłu to prosta czynność. Mieszkańcy, którzy nie zgłębili informacji
o przebiegu poszczególnych etapów BP wyobrażali sobie, że składanie projektu musi być procesem
bardzo złożonym, szczegółowym i skomplikowanym – wskazują na to wypowiedzi mieszkańców
(głosujących i niegłosujących) podczas wywiadów grupowych jak i wyniki ankiety z mieszkańcami
glosującymi.

- Ja tylko słyszałam, że jest skomplikowane składanie projektów. Ja bym się sama w tej chwili nie
zdecydowała na to, żeby to zrobić.
- Czemu?
- Bo nie mam czasu, a jest z tym sporo trudności.48
Również wśród członków zespołów ds. budżetu blisko 70% badanych uważało zapisy regulaminu
za zrozumiałe, a co za tym idzie 73% badanych było zdania, że sama procedura składania
projektów jest dla pomysłodawców nieskomplikowana. Przeciwnego zdania było ok 27%
46
47
48

IDI z projektodawcą skutecznym – Bielany (1).
IDI z projektodawcą skutecznym – Bielany (1).
FGI z mieszkańcami głosującymi.
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członków zespołu. Na co warto zwrócić uwagę, ta sama grupa zapytana o to, czy pomysłodawcom
brakuje poradników, które pomogłyby przygotować pomysł była już mniej podzielona – prawie 47%
członków zespołów było zdania, że takie poradniki byłyby pomocne, a 53% stwierdziło, że nie ma
potrzeby opracowania takich materiałów.
Wykres 47. Ocena poszczególnych elementów regulaminu oraz procedury składania

Regulamin dotyczący budżetu
partycypacyjnego jest niezrozumiały tzn.
napisany zbyt trudnym językiem

69%

Procedura składania projektu jest zbyt
skomplikowana dla pomysłodawcy

31%

73%

Brakuje materiałów/ poradników dla
pomysłodawców pomagających przygotować
pomysł

53%

Nie zgadzam się

27%

47%

Zgadzam się

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z członkami zespołów dzielnicowych, n=68.

Porównując te wyniki z odpowiedziami mieszkańców okazuje się, że nieumiejętność opracowania
formularza zgłoszeniowego projektu jako powód niezłożenia projektu w BP wymieniło jedynie 14%
mieszkańców. Można zatem wnioskować, że również dla tej grupy zapisy regulaminu były
zrozumiałe w wystarczającym stopniu i nie był to czynnik zniechęcający do złożenia
projektu, zniechęcające było przekonanie, że jest to proces złożony.
Głównymi powodami niezłożenia projektu w BP wymienianymi przez mieszkańców był brak pomysłu
na projekt (52%), brak wiedzy w jaki sposób zgłosić projekt (23%) lub brak wiary
w powodzenie całego procesu (21%). Wśród innych powodów mieszkańcy wymieniali przede
wszystkim brak czasu: na przygotowanie projektu (w tym zbieranie podpisów i wypełnienie
formularza), na uczestnictwo w spotkaniach dyskusyjnych, na promocję swojego pomysłu. Wizja
przygotowywania projektu jawiła się w ich świadomości jako zajęcie bardzo czasochłonne
do tego stopnia, że należałoby wziąć urlop w pracy, aby sprostać wszystkim
przygotowaniom. Dobrze obrazuje to uwaga jednego z mieszkańców, który podsumował ten etap
stwierdzeniem: „nie chciałam się babrać z tą całą biurokracją”. Część mieszkańców nadal nie zdawało
sobie sprawy jak dokładnie przebiega ścieżka projektu i w odpowiedzi na pytanie o niezgłaszanie
pomysłów podawało także brak czasu na realizację zgłoszonego projektu, nie zdając sobie sprawy,
że realizacja projektów pozostaje w gestii urzędu danej dzielnicy.
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Wykres 48. Przyczyny niezłożenia projektu

Nie miałem(am) pomysłu na projekt

52%

Nie wiedziałem(am) w jaki sposób można zgłosić
projekt

23%

Nie wierzyłem(am), że może się udać

21%

Inne

18%

Nie umiałem(am) opracować formularza
zgłoszeniowego projektu
Spóźniłem(am) się
Nie pamiętam
Miałem(am) techniczne problemy ze złożeniem
wniosku
Nie wiedziałem(am) o istnieniu budżetu
partycypacyjnego

14%
4%
2%
2%
1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Mieszkańcy, którzy nie zgłosili projektów nie interesowali się także spotkaniami otwarcia, zaledwie 3%
mieszkańców głosujących zadeklarowało, że wzięło udział w spotkaniu otwarcia,
natomiast aż 96% mieszkańców nie widziało takiej potrzeby. Dzielnice, które wyróżniły się pod
względem odsetka mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniach otwarcia to Rembertów, Wesoła,
Praga Północ, a dalej Włochy oraz Ochota 49.
Coraz częściej mieszkańcy rezygnowali z samodzielnego składania projektu i organizowali się w większe
grupy. Koordynatorzy dzielnicowi zauważyli wzrastającą tendencję udziału różnych stowarzyszeń lub
po prostu zorganizowanych grup składających projekty. Oznacza to, że część mieszkańców rezygnowało
z ponownego składania projektów, ponieważ nie dysponowało odpowiednią ilością czasu na zgłoszenie
projektu. Lepiej pod tym względem radziły sobie stowarzyszenia i grupy zorganizowane, ponieważ tam
nad zgłoszeniem projektu czuwała większa liczba osób, więc w przypadku niedostępności jednej z nich,
prace przy projekcie przejmowała kolejna osoba. Mieszkańcy, którzy składali projekty samodzielnie
zniechęcali się także, ponieważ zauważali, że stowarzyszenia i inne grupy zorganizowane pozyskują
większe poparcie swoich projektów mniejszym wysiłkiem, gdyż na powodzenie projektu składało się
zaangażowanie większej liczby osób. Część mieszkańców, którzy złożyli projekty w poprzednich edycjach
organizowało się w większe grupy, co zdejmowało z jednej osoby obciążenie całym procesem.

Jeszcze mam taką refleksję o odpływie mieszkańców, jakie są tego przyczyny. Myślę, że mieszkaniec,
który przeszedł też mękę, procedurę budżetu, może w przyszłym roku, jeżeli nie dysponuje zbyt dużą
ilością czasu, nie zdecydować się, nie wiem, na poświęcenie tak dużego czasu, zaangażowania, żeby
od początku do końca z tym projektem… dlatego się tak wyodrębniają te grupy stowarzyszone, różni
interesariusze.50
Wzrastający udział grup zorganizowanych zniechęcał natomiast zwykłych mieszkańców do składania
projektów, ponieważ uważali, że z góry są na przegranej pozycji – nie mają tak dużego zasięgu, aby
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zebrać poparcie potrzebne, aby ich pomysł przeszedł głosowanie. Występowały także grupy, które
poprzez złożenie projektu widziały okazję do osiągnięcia sukcesu na innym polu.

Tacy mieszkańcy, ten przysłowiowy Kowalski rzeczywiście, jak raz przejdzie tę drogę przez mękę i mu
nie wyjdzie, to on rezygnuje. Kto zostaje przy budżecie? Zostają grupy, które mają w tym interes.
Głównie jest to interes, aby wypromować siebie, własną osobę, aby jakiś ugrać cel polityczny, głównie
teraz można zaobserwować, zaraz są wybory, więc kampania wyborcza już się zaczęła.51
Zdarzały się głosy mieszkańców, którzy wskazywali, że czują się oszukani, gdy okazuje się, że dany
projekt był konstruowany w ten sposób, aby jego wyłącznym wykonawcą mogła być firma autora
projektu. Jak wskazano wcześniej, zauważają takie zjawisko również koordynatorzy dzielnicowi.

Teraz dodam, że w tej edycji wyraźnie to widzimy, że są grupy interesów, które po prostu
przygotowują projekt pod siebie.52
Drugą często pojawiającą się odpowiedzią było spostrzeżenie, iż osoba nie dysponuje
wystarczającą wiedzą potrzebną do przygotowania projektu. Największe obawy w tym zakresie
pojawiały się, gdy mieszkańcy mieli pomysł na projekt infrastrukturalny. Mieszkańcy nie wiedzieli skąd
wziąć informacje dotyczące wyceny poszczególnych elementów oraz uważali, że formularz dotyczący
projektu infrastrukturalnego wymaga podania wielu szczegółów technicznych, o których nie mają
pojęcia.53

W temacie tego wsparcia uważam, że dobrze byłoby mieć jakąś ogólną wiedzę jak się do czegoś
zabrać. Jednak, jeśli nie wiem jaki jest koszt takich ławek i jeżeli dzielnica miałaby mi dawać jakąś
osobę, która mi to powie skąd się bierze taką ławkę, ile ona kosztuje i gdzie się wsadza ją w ziemię,
to byłoby to bardzo kosztowne. Musieliby chyba mieć eksperta od każdej dziedziny. Dlatego uważam,
że to już po stronie projektodawcy leży. Skoro chce taki projekt złożyć, to powinien włożyć trochę
wysiłku, zapału i chęci, żeby się zorientować.54
Kontrowersje wywołuje możliwość składania projektów przez członków zespołów
dzielnicowych – nie jest to dostępne we wszystkich dzielnicach, jednak w tych, które dopuszczają taką
możliwość bywa to negatywnie postrzegane zarówno przez grupy mieszkańców, jak i innych członków
zespołu. Wystąpiły pojedyncze sytuacje, w których członkowie zespołu, którzy byli jednocześnie
projektodawcami starali się wpłynąć na kolegów weryfikujących projekty, aby przychylniej podeszli
do weryfikacji ich pomysłów. Stawiało to takie osoby w niekomfortowej sytuacji, czy zachować
neutralność przy ocenianiu projektu i narazić się na trudności w późniejszych kontaktach z członkiem
zespołu-projektodawcą, co może wpłynąć negatywnie na ich dalszą współpracę. Głosy mieszkańców
były podzielone w tej kwestii. Uczestnicy wywiadów grupowych wskazali, że członkowie zespołów
powinni mieć możliwość zgłaszania projektów, ponieważ są mieszkańcami tak samo jak inni. Natomiast
na grupie budżetu partycypacyjnego na Facebooku można odnaleźć negatywne opinie mieszkańców
na ten temat, nawet jeśli członek zespołu starał się zachować neutralność przy zgłaszaniu swojego
projektu lub zgłaszał projekt na prośbę i w imieniu innych mieszkańców, sąsiadów. Jak wskazał jeden
z uczestników internetowej dyskusji:
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FGI z koordynatorami.
Badanie CAWI z mieszkańcami głosującymi.
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No i w ten sposób sąsiedzi stracili okazję do poczucia, że mogą sami coś zmienić, że są czynnymi
członkami wspólnoty. Pozostają w przekonaniu, że ktoś, w jakiś sposób powiązany z urzędem, coś
za nich zrobi.55
Ze względu na kontrowersje jakie wywołuje kwestia zgłaszania projektów przez członków zespołu
należałoby tę sprawę jednoznacznie uregulować we wszystkich dzielnicach. Jest to bez wątpienia jeden
z czynników, który wpływa na zniechęcenie mieszkańców do składania projektów w BP, ponieważ
mieszkańcy czują, że ich projekt będzie nierówno potraktowany w porównaniu do projektu zgłoszonego
przez członka zespołu. W opinii mieszkańców, którzy wzięli udział w wywiadach grupowych oraz
mieszkańców, którzy wyrazili swoje zdanie na grupie na Facebooku projekty zgłaszane przez członków
zespołu mogą przejść pozytywnie weryfikację, ponieważ oceniają je znajome osoby. Część mieszkańców
rezygnowała ze składania projektów osobiście, gdy istniała możliwość, aby projekt, który chcieliby
przedstawić mógł zgłosić ich znajomy, który był jednocześnie członkiem zespołu i dobrze orientował się
w przebiegu składania projektu. Tacy mieszkańcy mieli pewność, że sprawą, na której im zależy zajmie
się ktoś inny, więc sami nie muszą się angażować w cały proces. Obie postawy nie są zgodne
z założeniami partycypacji.
Niemal połowa mieszkańców (47%), którzy wzięli udział w glosowaniu nie wiedziała, czy będzie składała
projekt w kolejnej edycji BP. Zdecydowani w tej kwestii mieszkańcy stanowili 23% (14% mieszkańców
ma już konkretny pomysł na projekt, natomiast 9% nie miało pomysłu, ale było zdecydowanych
na zgłoszenie pomysłu). Pozostaje prawie 1/3 mieszkańców, którzy byli pewni, że nie będą składali
projektów.
Wykres 49. Planowanie złożenia projektu

14%
9%

47%

30%

Tak, mam już pomysł

Tak, ale nie mam jeszcze pomysłu

Nie

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Największy odsetek mieszkańców deklarujących składanie projektu w kolejnej edycji BP pochodził
z dzielnicy Ochota (33%), Rembertów (31%) i Włochy (30%). Najmniej chętnych do składania
projektów wśród badanych znalazło się w dzielnicy Wilanów (48%), Ursus (44%) oraz Praga Północ
(37%). W dwóch dzielnicach (Wilanów i Wesoła) o chęci składania projektu w kolejnej edycji budżetu
partycypacyjnego opowiedzieli się jedynie mieszkańcy posiadający już konkretny pomysł na projekt.
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Wpis na grupie budżetu partycypacyjnego na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/budzetwaw/?fref=ts), [Dostęp:
28 czerwca 2017r.].
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Wykres 50. Planowanie złożenia projektu ze względu na dzielnice

Bemowo

10%

Białołęka

10%

Bielany
Mokotów
Ochota

14%
12%

17%

17%

Rembertów

Targówek
Ursus
Ursynów

Wesoła
Wilanów

31%

9%

15%

14%

21%

8%

27%

54%
50%
47%

44%

11%

21%

34%

15%

3%

11%

38%

34%
3%

18%

44%

21%

55%

35%

16%

47%

48%

20%

10%

Wola

14%

6%

Żoliborz

13%

9%

Odmowa odpowiedzi

13%

Tak, mam już pomysł

50%
37%

8%

18%

36%

25%

12%

15%

Włochy

47%

15%

23%

Wawer

51%

32%

18%

Praga-Północ

48%

25%

10%

16%

48%

30%

7%

11%

Praga-Południe

Śródmieście

28%

36%

27%

43%

30%

50%

29%

49%

37%

50%

Tak, ale nie mam jeszcze pomysłu

Nie

Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Dla przypomnienia, wśród dzielnic Rembertów, Włochy, Ochota i Wesoła wystąpił najwyższy odsetek
mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniach otwarcia w swoich dzielnicach 56. Zarysowuje się tu
zależność, że uczestnictwo mieszkańców od samego początku procesu przynosi korzyści
w postaci większej identyfikacji z budżetem partycypacyjnym oraz chęcią pozostania
w tym procesie w kolejnej edycji.
Osobną kwestią jest istota angażowania dzieci i młodzieży w zgłaszanie pomysłów
i uczestnictwo w całym procesie budżetu partycypacyjnego. Należy kontynuować działania Miasta
w zakresie aktywizacji osób do 25 roku życia, jak dzieje się to np. w ramach Programu Młoda Warszawa
- Miasto z klimatem dla młodych na lata 2016-2020 (opisany przy analizie danych dotyczących
głosujących w rozdziale „Kontekst realizacji BP”), który objął swoim działaniem 6 dzielnic stolicy:
Bemowo, Bielany, Ochotę, Ursus, Wesołą i Wolę. W wymienionych dzielnicach organizowano konkursy

56

Patrz str. 84.
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dla młodzieży i co warto podkreślić, w połowie dzielnic biorących udział w Programie nastąpił przyrost
liczby głosujących w kategorii wiekowej do 24 roku życia.
Zwrócona przez projektodawców została również uwaga na konieczność zaszczepiania wśród młodzieży
postaw prospołecznych poprzez angażowanie się w sprawy lokalne. Wiąże się to także ze wzrostem
poczucia wpływu wśród młodzieży na otaczającą ich rzeczywistość, ale też z nauką podejmowania
odpowiedzialnych decyzji oraz umiejętności argumentowania własnego zdania.

Ja uczę klasy 4-6, znaczy teraz już 4-8 i ja pewnie będę bardzo zachęcać siódme klasy, by coś
wymyśliły i spróbowały. Ja mogę im doradzić, jak coś napisać, ale za nich tego nie zrobię, bo nie tędy
droga. Nie chodzi o to, by wszyscy poszli później w politykę, tylko żeby zaszczepić w nich, że oni mają
na coś wpływ. I to jest moje główne zadanie. Powinno być więcej takich projektów młodzieżowych,
żeby poczuli dreszczyk emocji, wzięli później udział w prezentacji, bo później im się to w życiu przyda.
To nawet patrząc po dorosłych – niektórzy się stresowali, ale też im to bardzo dużo daje jako ludziom,
że udało im się przez to przebrnąć.57
Dla części mieszkańców czynnikiem zachęcającym do składania projektu było poczucie, że
mają wpływ na przebieg zmian, jakie dokonują się w ich najbliższym otoczeniu. Wśród
projektodawców pojawiły się głosy, że do składania projektów zachęca realna możliwość
wpływu na okolicę („Chcę coś i mogę to mieć”)58 oraz realny wpływ, że są to „Twoje” pieniądze i „Ty”
możesz decydować o tym, jak w twoim najbliższym otoczeniu zostaną wydane 59. Fakt, iż mieszkańcy
mogą mieć wpływ i współdecydować o czymś, ma dość duży pozytywny ładunek 60. W trakcie wywiadu
z projektodawcą zaakcentowana została także kwestia pokazania mieszkańcom związku jaki występuje
między płaceniem przez nich podatków w Warszawie oraz na co pieniądze z tych podatków są
wydawane, a także fakt, że to właśnie mieszkańcy mogą mieć duży wpływ na decyzje dotyczące
wydatkowania środków z ich podatków. Wiele osób zapytanych o budżet partycypacyjny na ulicy
odpowiada: „Ale ja nie wiem o co chodzi. Ja płacę podatki, ale nie wiedziałem, że mogę mieć wpływ
na to, w inny sposób niż wybory powszechne, na co zostaną one spożytkowane”61. Oczekiwanym
rezultatem byłoby dotarcie do takich mieszkańców i zwiększenie ich świadomości na temat budżetu
dzielnicy i wpływu jaki mają mieszkańcy na wydatkowanie tych środków.
Występuje bardzo duża grupa mieszkańców, którzy wyrażają chęć zgłoszenia pomysłu, jednak nie
wiedzą od czego zacząć, brakuje im wiedzy jak wygląda proces składania projektu.

Moim zdaniem za późno dowiadujemy się o możliwości składania projektów, tak żeby przemyśleć,
co właściwie chciałoby się zaproponować i jak to zorganizować. W zasadzie dowiadujemy się, kiedy
są już te maratony pisania projektów i to jakoś pod koniec – na wielki finał. A to chyba można robić
dużo wcześniej, tylko o tym się nie mówi.62
Czynnikiem zniechęcającym część mieszkańców jest zatem konieczność przygotowania
dokumentów formalnych. Istnieje też mniejszy odsetek mieszkańców, którzy mimo zdeterminowania
nie złożyli projektów, ponieważ nie uzyskali na czas wymaganych zgód od instytucji, np. zarządzających
terenem, na którym miałby być realizowany projekt.
Możliwość przyjścia na maraton pisania projektów lub dyżur konsultacyjny jest czynnikiem
zachęcającym do składania pomysłów. Dzięki tym spotkaniom mieszkańcy mogą
57
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IDI z projektodawcą skutecznym –
IDI z projektodawcą skutecznym –
IDI z projektodawcą skutecznym –
IDI z projektodawcą skutecznym –
IDI z projektodawcą skutecznym –
FGI z mieszkańcami głosującymi.

Bielany (1).
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dowiedzieć się jak dokładnie wygląda proces składania projektu. Mieszkańcy, którzy uważali,
że wystarczy przyjść i opowiedzieć o swoich potrzebach i pomysłach urzędnikowi, który zajmie się
przygotowaniem potrzebnych dokumentów (przede wszystkim formularza zgłoszeniowego) najpewniej
w ogóle nie pojawiliby się na tym etapie BP, gdyby byli przekonani, że całe przygotowanie projektu
spoczywa na ich barkach.
Pozostając w temacie spotkań i maratonów pisania projektów, czynnikiem zachęcającym
do składania projektów jest osobisty kontakt z urzędnikami i innymi projektodawcami.
Wyniki analizy wywiadów indywidualnych z projektodawcami pokazały, że kontakt z urzędnikami jest
postrzegany bardzo pozytywnie, ponieważ mieszkańcy uzyskiwali w ten sposób potrzebne informacje
i wyjaśniali swoje wątpliwości. Z drugiej strony, kontakt z innymi projektodawcami zachęcał do składania
projektów, ponieważ mieszkańcy spotykali osoby, którym już wcześniej udało się złożyć projekt i mogli
uzyskać od nich cenne wskazówki i porady. Wyniki badań jakościowych pokazały, że urzędnicy często
nakłaniali interesariuszy do rozwiązania problemów w ramach BP. Urzędnicy byli też pomocni poprzez
zwracanie uwagi, co jest istotne w pomyśle i jak go opisać. Co prawda, badani mieszkańcy spotkali się
również z negatywnym i nieprzychylnym nastawienie urzędnika, jednakże jak pokazują badania jest to
postawa znacznie rzadsza. Postawa urzędnika w kontakcie z mieszkańcami na tym etapie jest
bardzo ważna, ponieważ ma wpływ na odbiór całego procesu BP przez mieszkańca.

Mam niewielki, ale jednak jakiś, punkt odniesienia po złożeniu projektów w 4 miejscach. Na
Mokotowie też było miło. Na Mokotowie miałem bezpośredni kontakt z urzędnikami. Było widać,
że urzędnicy nie robią tego „za karę”, to było porządne spotkanie. 63
Pozytywne wrażenia po kontakcie z urzędnikami zachęcają do składania projektów
w kolejnych edycjach, ponieważ projektodawcy mają świadomość, że w przypadku
wątpliwości lub pytań mogą zwrócić się do życzliwie nastawionych osób.
5.2.4 Akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego
Akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego jest prowadzona przez cały okres realizacji BP.
Głosy odnośnie jej skuteczności i widoczności były częściowo podzielone w każdej z badanych grup.
Koordynatorzy podkreślali, że w IV edycji kampania informacyjno-promocyjna została bardzo dobrze
zaplanowana i przeprowadzona oraz że przeznaczono na nią znaczne środki finansowe i ludzkie.

Na starcie, żeby zachęcić mieszkańców, robimy kampanię informacyjną, co to jest budżet, z czym to
się je, jaki jest harmonogram i tak dalej. I mieszkańcy świadomi… bo jak się ktoś nie chce nauczyć,
jest odporny na czytanie, to i tak go nie przekonasz, żebym nie wiem, co zrobił. I na tym etapie,
na etapie składania, zakładamy że przynajmniej część mieszkańców jest osobami już świadomymi,
że wie co robi. Chociaż my nie mamy na to wpływu.64
My wysyłamy do każdego osobiście, do skrzynki. 66 tysięcy ulotek wrzucamy do skrzynek adresowych.
Jak mi ktoś mówi, że czegoś nie przeczytał, to ja za niego tego nie zrobię. Albo mówi, że czyta pół
maila, resztę nie.65
Reprezentanci wywiadów grupowych z mieszkańcami, zarówno głosującymi jak i niegłosującymi,
w większości pozytywnie oceniali kampanię promocyjną nt. budżetu partycypacyjnego. Ogłoszenia były
zauważane przez mieszkańców głównie na przystankach (w formie plakatów) oraz na ekranach
w środkach transportu publicznego (w tramwajach, autobusach i w metrze). Mieszkańcy głosujący,
którzy zapisali się do newslettera dużą wiedzę na temat aktualnych działań w budżecie czerpali właśnie
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IDI z projektodawcą skutecznym – Praga Północ (7).
FGI z koordynatorami.
FGI z koordynatorami.
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z wiadomości mailowych, które otrzymywali. Wielu mieszkańców wskazywało jednak, że czynnikiem
zniechęcającym ich do uczestnictwa w procesie jest brak informacji co dzieje się
z projektami, na które głosowali i które przeszły do realizacji. Badani wyrazili potrzebę
otrzymywania maili z informacją o dalszych losach projektów, na które zagłosowali, tzn. które spośród
projektów, na które zagłosowali wygrały głosowanie, a następnie jak przebiega ich realizacja 66. Jest to
spowodowane tym, że wiele osób głosując na projekty chciałoby skorzystać z ich efektów, jednak
po głosowaniu nie wiedzą, gdzie szukać informacji o projektach ani czy uczestnictwo np.
w projektach miękkich jest już możliwe. Dużą rolę w kampanii informującej o BP miały media
społecznościowe (przede wszystkim Facebook), niemniej jednak ogromną rolę stanowi czynnik ludzki –
rozmowy z rodziną, sąsiadami czy znajomymi.
Wykres 51. Źródła informacji o BP
Reklamy w komunikacji miejskiej (np. ekrany w
metrze, reklamy na tyle autobusu)

78%

Media społecznościowe (np. Facebook)

73%

Rodzina, znajomi, sąsiedzi

65%

Plakaty (np. na przystankach komunikacji miejskiej)

59%

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

34%

Strona internetowa urzędu dzielnicy

31%

W inny sposób

24%

Ulotki

22%

Nie pamiętam

19%

Telewizja

16%

Radio

15%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Wśród problemów i potrzeb dotyczących promowania projektów członkowie zespołów wskazywali m.in.
konieczność pomocy projektodawcom w promocji ich projektów 67. Podczas wywiadów grupowych
z mieszkańcami pojawiła się propozycja wydzielenia pewnej kwoty w ramach każdego projektu, która
miałaby zostać przeznaczona na promocje projektu. Kontrowersja w tej kwestii wynika z faktu,
że czasami środki przeznaczone na promocję projektu mogłyby przewyższyć wartość całego
zgłaszanego projektu. Kluczowe jest więc zwiększenia zaangażowania danej dzielnicy
w promocje projektów.
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Badanie CAWI z osobami głosującymi oraz badanie FGI z mieszkańcami.
Badanie CAWI z członkami zespołów dzielnicowych.
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Ciekawie aktywność w przestrzeni internetowej przedstawiają wyniki z Google Trends. Najwyższą
wartość wyszukiwania w Internecie sformułowania „budżet partycypacyjny warszawa” obserwuje się
w okolicach czerwca lub lipca, czyli w momencie głosowania i ogłoszenia wyników.
Grafika 1. Częstość wyszukiwania hasła „budżet partycypacyjny” w przeglądarce Google,
w ciągu całego roku

Źródło: Zrzut ekranu z Google Trends.

Przyglądając się dokładnie samemu okresowi przewidzianemu na głosowanie zauważamy, że najwyższe
punkty aktywności w Internecie przypadały na początek i koniec okresu głosowania, czyli wtedy, kiedy
kampania informująca o głosowaniu była najsilniejsza. Poza okresem głosowania zainteresowanie frazą
„budżet partycypacyjny warszawa” utrzymywało się na podobnym poziomie z niewielkimi wahaniami
w marcu 2017, kiedy trwała weryfikacja i dyskusje nad projektami oraz drugą połową grudnia 2016
(z wyłączeniem okresu świątecznego), kiedy występował etap zgłaszania pomysłów. Także na tych
etapach kampania informacyjna była silniejsza i widać, że przyniosło to rezultaty w postaci większego
zainteresowania tematem w Internecie.
Grafika 2. Częstość wyszukiwania hasła „budżet partycypacyjny” w przeglądarce Google,
w ciągu głosowania

Źródło: Zrzut ekranu z Google Trends.

Mimo tego, że kampania informacyjna jest prowadzona przez cały okres trwania BP to jej widoczność
jest nierównomierna. W ciągu całego procesu wystąpiło kilka punktów wymienionych powyżej, podczas
90

których informacja o BP docierała do mieszkańców z dużą siłą: składanie projektów, dyskusje nad
projektami, głosowanie. Są to oczywiście te etapy, w których uczestnictwo mieszkańców byłoby
najbardziej pożądane, jednak jeśli cały proces budżetu partycypacyjnego ma być dobrze znany
mieszkańcom i utrwalić się w ich świadomości należałoby również docierać do mieszkańców
z informacjami o etapach, które nie dotyczą ich wprost, ale które tłumaczyłyby im co się dokładnie dzieje
w danym momencie. Jak wynika z wywiadów grupowych z mieszkańcami, część z nich nie potrafiła
umiejscowić początku ani końca całego procesu lub wyszczególnić jego kolejnych etapów. Wskazane
byłoby w tym przypadku uświadomienie tej grupie mieszkańców, że istnieją inne etapy BP poza
głosowaniem (które jest im najlepiej znane) oraz składaniem projektów (które w świadomości
mieszkańców musi występować, ale etap ten jest postrzegany jako coś odległego, skomplikowanego
i nie dotyczącego ich bezpośrednio).
Promowanie na Instagramie było wykorzystywane głównie przez pojedynczych projektodawców, którzy
zbierali poparcie dla swoich projektów, jednak zasięg tych postów był ograniczony. Wyszukiwanie
sformułowania #budzetpartycypacyjnywarszawa wyświetliło jedynie 10 postów publicznych. Znacznie
większa liczba postów znalazła się pod hasztagiem #budzetpartycypacyjny, jednak wiele z nich
dotyczyło już innych poza Warszawą miast. Wykorzystanie Instagrama w kampanii informacyjnej
w większej ilości pozwoliłoby dotrzeć do młodszych odbiorców.
Grafika 3. Obecność hasła „budżet partycypacyjny” na Instagramie i Twitterze

Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji Instagram68

Źródło: Zrzut ekranu z aplikacji Twitter69

Profil miasta na portalu Twitter wykazywał się dosyć dużą aktywnością, szczególnie na początku i pod
koniec poszczególnych etapów BP. Z tego narzędzia korzystały również niektóre dzielnice, np. Bielany,
68

Dostęp 20 sierpnia 2017 roku.

69

Dostęp 20 sierpnia 2017 roku.
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Rembertów, Żoliborz, Ursynów, ale także ZDM. Miało to na celu ciągłe promowanie i utrzymywanie
zainteresowania budżetem lub złożonymi projektami. Zarówno na Twitterze jak i Instagramie
występowali także liderzy opinii, którzy charakteryzowali się dużą aktywnością w publikowaniu postów
zachęcających do głosowania na dany projekt lub informujących o kolejnych działaniach lub
wydarzeniach związanych z BP.
Być może stosownym rozwiązaniem byłoby promowanie przez organizatorów budżetu jednego
określonego hasztagu, którym mogliby posługiwać się zainteresowani uczestnicy procesu. Co więcej,
identyfikacja z konkretnym hasztagiem (najlepiej uniwersalnym dla kolejnych edycji BP) przyczyniłaby
się do zwiększenia zasięgu tego hasztagu oraz utrzymywaniu go w trendach w czasie kulminacyjnych
etapów BP, podczas, których aktywność internetowa dotycząca wyszukiwania i przekazywania informacji
o budżecie jest najwyższa. Zapobiegłoby to również mieszaniu się postów dotyczących budżetu
partycypacyjnego Warszawy z postami dotyczącymi innych miast.
5.2.5

Mocne i słabe strony etapu składania projektów

Przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwoliła na zidentyfikowanie mocnych
i słabych stron etapu składania projektów.
Mocne strony
Etap porządkujący informacje o BP
Etap składania projektów był pierwszym zetknięciem z budżetem partycypacyjnym dla wszystkich grup
zaangażowanych w proces BP. Etap ten porządkował przebieg całego procesu i dostarczał
podstawowych informacji o kolejnej edycji. Mieszkańcy, którzy wzięli udział w spotkaniach otwarcia byli
bardziej świadomi przebiegu całego procesu, czego konsekwencją było większe zaangażowanie
i uczestnictwo w kolejnych etapach BP. Widać to wyraźnie analizując uczestnictwo mieszkańców
poszczególnych dzielnic w kolejnych etapach BP, np. Rembertów, którego mieszkańcy najliczniej
deklarowali uczestnictwo w spotkaniach otwarcia zajmował również pierwsze miejsce pod względem
deklarowanego uczestnictwa w spotkaniach dyskusyjnych.
Pomoc mieszkańcom w przygotowaniu projektów
Maratony pisania projektów i dyżury konsultacyjne były szczególnie pomocne dla osób, które pierwszy
raz zgłaszały projekty. Na spotkaniach otrzymywały potrzebną pomoc i wskazówki od urzędników.
Również spotkania otwarcia były okazją do wymiany cennych wskazówek między projektodawcami,
którzy już zgłaszali projekty.
Słabe strony
Nadal niewystarczająca kampania informująca o spotkaniu otwarcia skierowana do mieszkańców
Mieszkańcy w badaniach jakościowych i ilościowych często wskazywali, że nie wiedzieli o takich
spotkaniach. Wynikało to w dużej mierze z nieznajomości przez nich poszczególnych etapów budżetu
partycypacyjnego. Aktywność większości mieszkańców ograniczała się do udziału w głosowaniu i był to
jeden z nielicznych etapów, który kojarzą z całym procesem budżetu partycypacyjnego. Wskazane
byłoby zatem uświadomienie mieszkańców, którzy tylko głosują o istnieniu poszczególnych
etapów BP – jakie etapu BP następują o sobie i co dzieje się na danym etapie.
Niedostateczne dotarcie z informacją o BP do niektórych grup docelowych
Wyniki analizy badań ilościowych z mieszkańcami wskazały na niewielkie zaangażowanie osób młodych
w cały proces BP (grupa wiekowa poniżej 19 roku życia). Informacja o BP do tej grupy nie trafiała lub
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była pomijana w odbiorze. Osoby z tej grupy wiekowej w dużej mierze korzystają z social mediów,
natomiast jak wskazano w analizie akcji informacyjnej, kanały te (np. Instagram, Snapchat, z których
korzystają osoby z tej grupy wiekowej na co dzień) są wykorzystywane w bardzo małym stopniu.
Należałoby wzmocnić efektywność przekazu do najmłodszej grupy docelowej przy
wykorzystaniu różnych kanałów social mediów (np. Instagram, Snapchat, YouTube).
Brak transmisji on-line ze spotkania otwarcia
Wynikiem analiz z badań jakościowych oraz ilościowych z mieszkańcami jest potrzeba uruchomienia
transmisji on-line ze spotkań otwarcia oraz dyskusji nad projektami przez część respondentów.
Mieszkańcy, którzy ze względu na brak czasu nie biorą udziału w spotkaniach sygnalizują, że transmisje
on-line dałyby im możliwość uczestnictwa w danych etapach całego procesu, w których ich obecność
jest najbardziej pożądana, bez konieczności rezygnowania z obowiązków codziennych. Tyczy się to
przede wszystkim osób zajmujących się małymi dziećmi oraz osób, które nie zdążyłyby dojechać na czas
na miejsce spotkań ze względu na pracę i zobowiązania w innej części miasta. Ze względu na duże
koszty, jakie generowałaby organizacja profesjonalnej transmisji on-line kompromisem w tej sytuacji
mogłoby być prowadzenie transmisji on-line za pośrednictwem portali społecznościowych (Facebook lub
Instagram), które umożliwiają darmowe przeprowadzanie takich transmisji przy użyciu telefonu
komórkowego i dostępu do Internetu (przy pomocy Wi-Fi lub transmisji sieci komórkowych).
5.2.6

Podsumowanie

Wielu mieszkańców nie zna dobrze przebiegu procesu BP i ścieżki realizacji projektu. Zdarzało się, że
mieszkańcy nie składali projektów uważając, że nie daliby sobie rady na etapie złożenia projektu (w ich
oczach formularz wymaga szczegółowych informacji i wiedzy często specjalistycznej, której nie
posiadają) lub braku czasu na zajęcie się tą sprawą (podając, iż gdyby ktoś inny zajął się realizacją, ich
zaangażowanie byłoby możliwe). Położenie większego nacisku na informowanie mieszkańców
o możliwości skonsultowania pomysłu lub uzyskania pomocy w przygotowaniu projektu na spotkaniach
z urzędnikami mogłoby w pewnym stopniu zminimalizować ten czynnik zniechęcający do składania
projektu.
W przeprowadzonych badaniach mieszkańcy często podawali rozwiązania, które
skutkowałyby ich większym zaangażowaniem w proces budżetu partycypacyjnego nie
zdając sobie sprawy, że budżet partycypacyjny przewiduje właśnie takie rozwiązania,
o których mówią. Mieszkańcy w badaniach wskazywali na przykład, że zgłosiliby pomysł, gdyby ktoś
inny np. Urząd Dzielnicy był odpowiedzialny za późniejszą realizację projektu – mieszkańcy, którzy
wyrazili taką opinię byli przekonani, że to oni jako autorzy projektów będą musieli np. szukać wykonawcy
(w przypadku projektów infrastrukturalnych) i pilnować realizacji projektu. Pojawiły się również głosy
mieszkańców, że gdyby ktoś (np. urzędnik) pomógł im w przygotowaniu formularza zgłoszeniowego
projektu, byliby bardziej skłonni zgłosić pomysł. Na poszczególnych etapach BP jest zapewniona przez
urzędy dzielnic zarówno pomoc przy przygotowaniu formularza zgłoszeniowego projektu jak i przejęcie
całego ciężaru realizacji zwycięskich projektów.
Wskazane byłoby położenie większego nacisku na edukowanie mieszkańców jak dokładnie przebiega
proces budżetu partycypacyjnego. Kampania informacyjna dotycząca samego budżetu
partycypacyjnego spełnia swoją rolę, w świadomości mieszkańców budżet partycypacyjny występuje,
jednak poza świadomością, że istnieje takie zjawisko wiele osób nadal nie rozumie na czym ono polega.
Zwiększenie ilości komunikatów zapewniających, że za realizację projektu odpowiada urząd danej
dzielnicy mogłoby zminimalizować obawę mieszkańców w kwestii konieczności zajmowania się
projektem po etapie głosowania.
Pojawiają się także dodatkowe pozytywne efekty oddziaływania budżetu partycypacyjnego:
93

To być może paradoksalne, ale ja dzięki budżetowi dowiedziałam się, że jest coś takiego jak rada
osiedla, że tam są wybory itd. Właśnie dzięki temu, że tam było spotkanie dla projektodawców. 70
W odniesieniu do etapu składania projektów zasadne byłoby dotarcie z informacją do mieszkańców jak
wygląda sama ścieżka projektu:


Jakie informacje należy podać w formularzu? – pokazałoby to zwykłym mieszkańcom,
że przygotowanie projektu nie zajmie im wiele czasu oraz nie jest skomplikowane.



Czy są materiały pomocnicze, poradniki, które pomogłyby w napisaniu projektu oraz
gdzie są dostępne? – zapewniłoby to bazę wiedzy jak zabrać się za pisanie projektu.



Czy pomysłodawcy mogą liczyć na czyjąś pomoc podczas przygotowywania projektu
– konsultanta, urzędnika? – dałoby to pewność, że pomysłodawca nie jest sam ze swoim
projektem i ma się do kogo zwrócić o pomoc w razie wątpliwości.



Czy projektodawcy są odpowiedzialni za realizację projektu, czy zajmuje się tym
Urząd? – wyeliminowałoby to obawę mieszkańców, że nie posiadają wystarczających
kompetencji, aby doprowadzić projekt do końca, szczególnie w przypadku projektów
infrastrukturalnych.



W jakich działaniach dokładnie musi wziąć udział projektodawca? – mieszkańcy
mogliby w większym stopniu zabezpieczyć czas prywatny na wzięcie udziału w spotkaniach
dyskusyjnych, wiedzieliby ile czasu zajmuje przygotowanie projektu i doprowadzenie go
do etapu głosowania.

Podsumowując, na etapie składania projektów mamy do czynienia z następującymi czynnikami wejścia
i wyjścia:
Czynniki wejścia

 Zrozumiały regulamin i kryteria,
 Poczucie wpływu mieszkańców na zmianę sytuacji dzięki realizacji ich projektu,
 Przychylnie nastawieni, życzliwi urzędnicy pomagający w przygotowaniu projektu,
 Osobisty kontakt z urzędnikami i innymi projektodawcami.
Czynniki wyjścia

 Konieczność przygotowania dokumentów formalnych,
 Brak informacji o spotkaniach otwarcia trafiających do mieszkańców,
 Brak wiedzy lub szczątkowa wiedza na temat działań jakie trzeba wykonać chcąc składać
projekt,

 Negatywna weryfikacja projektu (brak pełnych informacji na formularzu zgłoszeniowym),
 Brak czasu na uzupełnienie brakujących danych na formularzu zgłoszeniowym lub na zebranie
wymaganych pozwoleń itp.,

70

FGI z mieszkańcami głosującymi.
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 Utrudnienia z jakimi spotykają się projektodawcy, którzy muszą zebrać wymagane pozwolenia
i inne dokumenty stawiane przez inne niż Urząd jednostki wydające potrzebne zaświadczenia.

5.3 Dyskusje nad projektami
5.3.1

Informacje o etapie

Spotkania dyskusyjne są etapem budżetu partycypacyjnego, podczas którego bezpośrednie interakcje
członków wszystkich grup wyróżnionych w procesie wpływają na interesy każdej z tych grup. To właśnie
na spotkaniach dyskusyjnych projektodawcy mieli możliwość przekonania mieszkańców o zasadności
zrealizowania złożonych przez nich projektów. Mieszkańcy natomiast mieli możliwość skonfrontowania
swoich potrzeb z pomysłami innych mieszkańców, którzy zdecydowali się zmienić i ulepszyć otaczającą
ich rzeczywistość poprzez złożenie projektów. Urzędnicy dzielnic zyskiwali okazję do wysłuchania
potrzeb mieszkańców. Mieszkańcy mieli okazję poznać urzędników swojej dzielnicy w sytuacji innej niż
z perspektywy okienka w Urzędzie, czego rezultatem jest przychylniejsze nastawienie do nich
w przyszłości – ma to również swoje odzwierciedlenie w drugą stronę, w postrzeganiu mieszkańców
przez urzędników.
To na tym etapie projekty przechodzą najważniejszą „weryfikację” – ustalenie, czy projekt będzie służył
wszystkim mieszkańcom (spełnienie zasady ogólnodostępności w rzeczywistości poprzez wysłuchanie
wszystkich zainteresowanych stron – przedstawicieli urzędów dzielnic, mieszkańców, stowarzyszeń
i innych grup zaangażowanych społecznie). Etap dyskusji nad projektami jest również najważniejszym
filarem całego procesu i istotą idei partycypacji rozumianej jako udział jednostek w działaniach
zbiorowych podejmowanych w społeczności, w której funkcjonują.
Dyskusje nad projektami odbywały się po przejściu weryfikacji formalnej. Dyskusje odbywały się
zarówno w przestrzeni internetowej (np. na ogólnym forum budżetu partycypacyjnego, stronach
budżetu poszczególnych dzielnic, grupie budżetu partycypacyjnego lub innych miejscach w social
mediach) oraz na spotkaniach dyskusyjnych, podczas których projekty były dokładnie omawiane.
Wyniki analizy ankiet z projektodawcami i mieszkańcami podczas spotkań dyskusyjnych pokazały,
że oczekiwania obu grup koncentrowały się przede wszystkim na poznaniu zgłoszonych projektów
(projektodawcy 64%, mieszkańcy 73%). W dalszej kolejności, analizując tożsame pytania jakie zadano
obu grupom oczekiwano, że odbędzie się dyskusja nad projektami. Oczekiwania związane z poznaniem
innych mieszkańców lub ich potrzeb znajdowały się na końcu listy w obu grupach.
Wykres 52. Oczekiwania wobec
projektodawców

spotkania dyskusyjnego o projektach w

Poznanie zgłoszonych projektów

opinii

64%

Udoskonalenie swojego projektu

58%

Dyskusja o projektach

49%

Poznanie potrzeb innych mieszkańców dzielnicy

30%

Poznanie autorów projektów

27%

Inne

7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych z projektodawcami ze spotkań
dyskusyjnych, n=1003.
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Wykres 53. Oczekiwania wobec spotkania dyskusyjnego o projektach w opinii pozostałych
uczestników

Poznanie zgłoszonych projektów

73%

Dyskusja o projektach

44%

Wsparcie osoby składającej projekt

32%

Poznanie autorów projektów

30%

Poznanie potrzeb innych mieszkańców dzielnicy

30%

Inne

4%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych z mieszkańcami ze spotkań dyskusyjnych,
n=453.

Wśród innych odpowiedzi, w przypadku projektodawców, dominował obowiązek stawienia się
na spotkaniach jako wymóg formalny obowiązujący wszystkich projektodawców. W przypadku
nielicznych mieszkańców uczestniczących w spotkaniach, innymi poza wskazanymi w ankiecie
przyczynami obecności było towarzyszenie osobie, która prezentowała swój projekt. Zauważalna jest
zatem potrzeba edukowania mieszkańców (w tym projektodawców), że ideą budżetu jest
uczestniczenie w całym procesie partycypacji rozumianej jako wpływ na zmiany
dokonujące się w ich najbliższym otoczeniu, a nie jedynie wydanie pieniędzy
na poszczególne projekty.
Oczekiwania zarówno projektodawców jak i mieszkańców zostały niemal całkowicie spełnione, jedynie
4-5% osób w każdej grupie odpowiedziało inaczej.
Wykres 54. Zaspokojenie oczekiwań wobec spotkań dyskusyjnych.

61%

54%
35%

41%

3%
Zdecydowanie tak

Raczej tak

4%

Raczej nie

projektodawcy

1%

1%

Zdecydowanie nie

mieszkańcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych z mieszkańcami i projektodawcami ze
spotkań dyskusyjnych. Odpowiedź na pytanie: Czy spotkanie zaspokoiło Pana/i oczekiwania?, n=1456.

Badani projektodawcy zwracali uwagę na bardzo małą liczbę mieszkańców, a co za tym idzie stawiali
pod znakiem zapytania potrzebę organizowania takich spotkań, w zamian za indywidualne konsultacje
z urzędnikami. Spotkania dyskusyjne są istotne z punktu widzenia zarówno władz dzielnicy jak i jej
mieszkańców. Podczas spotkań dyskusyjnych władze dzielnicy mają możliwość zasięgnięcia opinii
mieszkańców na temat zmian jakie planują, natomiast mieszkańcy poprzez dyskusje nad projektami
mają możliwość przedstawienia władzom dzielnicy potrzeb w swojej najbliższej okolicy. Zaangażowanie
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mieszkańców w spotkaniach dyskusyjnych w większym stopniu zapewnia postrzeganie budżetu
partycypacyjnego jako proces angażowania się w sprawy lokalne i pracę u podstaw na rzecz
społeczności z jaką utożsamiają się mieszkańcy, a nie jedynie jako źródło finansowania kolejnych
inwestycji.
Należy podkreślić, że zarówno mieszkańcy jak i projektodawcy bardzo dobrze ocenili organizację
i przebieg spotkań dyskusyjnych. Jedynie 2% projektodawców i mieszkańców oceniło spotkania
negatywnie.
Wykres 55. Ocena organizacji i przebiegu spotkań dyskusyjnych
73%

65%

25%

33%

1%
Bradzo dobrze

Raczej dobrze

2%

1%

Raczej źle

projektodawcy

Zdecydowanie źle

mieszkańcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych z mieszkańcami i projektodawcami ze
spotkań dyskusyjnych, n=1456.

Mimo dobrych ocen spotkań dyskusyjnych w grupie mieszkańców (98%) i projektodawców (98%),
którzy już raz uczestniczyli w spotkaniach wybija się znacząca liczba osób niezdecydowanych w kwestii
udziału w kolejnych spotkaniach dyskusyjnych.
Wykres 56. Deklaracja udziału w kolejnych spotkaniach dyskusyjnych

60%

54%

33%
13%

Tak

28%

11%

Nie
projektodawcy

Jeszcze nie wiem
mieszkańcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych z mieszkańcami i projektodawcami ze
spotkań dyskusyjnych, n=1456.

Biorąc pod uwagę wyniki powyższych badań należałoby w jeszcze większym stopniu podkreślić atuty
spotkań dyskusyjnych i takim pozytywnym przekazem dotrzeć do mieszkańców. Atutami etapu spotkań
dyskusyjnych, które w badaniach najlepiej ocenili mieszkańcy i projektodawcy była możliwość poznania
projektów zgłoszonych do BP oraz możliwość dyskusji nad projektami, dzięki czemu mieszkańcy mogą
czuć wpływ na zmiany w ich okolicy. Około jedna trzecia mieszkańców i projektodawców wskazała,
że na spotkaniach dyskusyjnych miała możliwość poznania potrzeb innych mieszkańców dzielnicy. Dzięki
poznaniu potrzeb innych mieszkańców oraz poznaniu samych mieszkańców, przede wszystkim tych,
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którzy przedstawiają projekty, możliwa jest większa integracja mieszkańców danej dzielnicy. Poznanie
potrzeb innych mieszkańców może przyczynić się do zaktywizowania się mieszkańców przejawiających
zbliżone potrzeby i zainicjowania przez nich wspólnych działań, które miałyby na celu zaspokojenie tych
potrzeb, np. mogłoby to być zorganizowanie się w mini grupę, która złożyłaby wspólny projekt w kolejnej
edycji. Być może należałoby włączyć do kampanii informacyjnej przekazy zachęcające do udziału
w poszczególnych etapach, z naciskiem na spotkania dyskusyjne. Kampania przeprowadzona
w IV edycji, której działania koncentrowały się na uwypukleniu na plakatach i ulotkach zrealizowanych
części inwestycji (latarnia, ławka, konik z placu zabaw) była zauważalna, a elementy przedstawione
na plakatach i ulotkach zapadały mieszkańcom w pamięć71. Aby zachęcić mieszkańców do udziału
w spotkaniach dyskusyjnych skuteczne mogłoby okazać się pokazanie osób, które wzięły udział w takich
spotkaniach i jakie pozytywne wrażenia z nich wyniosły.
5.3.2

Podróż projektodawcy przez etap spotkań dyskusyjnych

Spotkania dyskusyjne były ściśle związane z etapem weryfikacji (opisanym w kolejnym rozdziale).
Podczas tego etapu projektodawca mógł wycofać zgłoszony projekt w zależności od przebiegu dyskusji
jaka rozegrała się nad projektem na spotkaniu dyskusyjnym. Na tym etapie projekty mogły przejść
również duże modyfikacje, w wyniku których ostateczna koncepcja projektu mogła różnić się całkowicie
od pierwotnie zgłoszonego pomysłu.

71

Badanie FGI z mieszkańcami.
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Schemat 3. Graf obrazujący „podróż” projektodawcy na etapie spotkań dyskusyjnych

SPOTKANIA DYSKUSYJNE

uczestnictwo i przedstawienie projektu

brak obecności na spotkaniu dyskusyjnym

modyfikacja projektu

wycofanie projektu przez
projektodawcę

dalsze procedowanie nad projektem

brak dalszego procedowania nad projektem

Źródło: Opracowanie własne.

Na etapie spotkań dyskusyjnych poza dotychczasowymi grupami (projektodawców, koordynatorów,
urzędników i innych członków zespołów) pojawiali się także mieszkańcy. Spotkania dyskusyjne,
na których prezentowane były wszystkie zgłoszone projekty, były punktem obowiązkowym dla
projektodawców. Po prezentacji swojego pomysłu i dyskusji nad nim projektodawca mógł wycofać swój
projekt lub mógł on podlegać dalszej weryfikacji. Po dyskusji nad projektem projektodawca mógł zostać
poproszony o naniesienie poprawek lub modyfikacje projektu. Projekt, który nie wymagał zmian
przechodził automatycznie do dalszej weryfikacji. Nieobecność żadnego z autorów oznaczała wycofanie
projektu i skutkowała odrzuceniem projektu z dalszego procedowania. Etap ten był jednak przeważnie
dla mieszkańców niewidoczny i nie występował w ich świadomości procesu BP.

- Dalej – zgłaszanie projektów, są też maratony, konsultacje. Słyszeliście Państwo o tym?
- Dla mnie to nie istnieje.
- Pewnie dla większości.72

72

FGI z mieszkańcami glosującymi.
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Wykres 57. Uczestnictwo projektodawców w spotkaniach dyskusyjnych

89%
91%

Tak, uczestniczyłem(am)
9%
6%

Nie, nie uczestniczyłem(am), ale uczestniczył inny
przedstawiciel naszego projektu/naszych projektów
Nie, nie uczestniczyłem(am) i nie uczestniczył
żaden przedstawiciel naszego projektu/naszych
projektów
Nie pamiętam

2%
2%

2%

Tak, zgłaszałem(am) we wcześniejszych edycjach

Nie, nie zgłaszałem(am) we wcześniejszych edycjach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z projektodawcami, n=122.

W spotkaniach dyskusyjnych w większym stopniu uczestniczyli mieszkańcy, którzy byli równocześnie
autorami projektów – aż 91% głosujących mieszkańców nie wzięło udziału w spotkaniu dyskusyjnym
w IV edycji budżetu partycypacyjnego.
Zdaniem ankietowanych z zespołów ds. budżetu było to spowodowane głównie niewiedzą mieszkańców
o odbywaniu się takich spotkań – twierdziło tak 73% badanych z tej grupy. Pojawiały się także głosy
z poszczególnych dzielnic, że informacje o spotkaniach są umieszczane jedynie na wybranych stronach
lub grupach dzielnicowych, a nie ogólnych – przykład dzielnicy Ochota, gdzie zarzucano brak informacji
o spotkaniach prezentujących projekty (i ogólnie brak informacji o budżecie partycypacyjnym) na stronie
dzielnicowej, a jedynie na stronie iochota.pl 73.
Wykres 58. Ocena dotarcia informacji o spotkaniach dyskusyjnych do wszystkich grup
docelowych

Informacja o dyskusji nad projektami dociera
do większości mieszkańców

27%
73%

Informacja o dyskusji nad projektami nie
dociera do większości mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z członkami zespołów dzielnicowych, n=68.
Odpowiedź na pytanie Czy informacja o dyskusji nad projektami nie dociera do większości mieszkańców?

Na tle wszystkich dzielnic największa liczba mieszkańców, którzy zadeklarowali, że uczestniczyli
w spotkaniach dyskusyjnych dotyczy dzielnic Rembertów (38%), Wesołej (18%) i Pragi Północ (17%).
Są to dzielnice, których największa liczba mieszkańców zadeklarowała uczestnictwo w spotkaniach
otwarcia oraz dzielnice, w których duża część mieszkańców zadeklarowała, że planuje złożyć projekt
w kolejnej edycji BP.

73

Wpis na grupie budżetu partycypacyjnego na Facebooku (https://www.facebook.com/groups/budzetwaw/?fref=ts), [Dostęp:
2017-06-28].

100

Wykres 59. Deklarowany udział w spotkaniach dyskusyjnych wśród osób głosujących
w podziale na dzielnice
Bemowo 4%

96%

Białołęka

93%

Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe

6%
9%

1%

91%

7%

92%

1%

10%

90%

9%

90%

Praga-Północ

17%

Rembertów

38%

62%

Śródmieście

10%

90%

Targówek

10%

90%

Ursus

6%

94%

Ursynów

6%

93%

Wawer

7%

Wesoła
Wilanów
Włochy

1%

93%
18%

82%

8%

92%

13%

87%

Wola

5%

95%

Żoliborz

5%

95%

Odmowa odpowiedzi

1%

83%

13%

88%
Tak

Nie

Nie pamiętam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132. Odpowiedź na
pytanie: Czy uczestniczył/a Pan/Pani w spotkaniu dyskusyjnym nt. zgłoszonych projektu/ów?

5.3.3

Czynniki zachęcające i zniechęcające do BP na etapie spotkań dyskusyjnych

W przypadku etapu spotkań dyskusyjnych możliwość wejścia do procesu dotyczyła jedynie
mieszkańców. Pozostałe grupy (projektodawcy, urzędnicy) były zobligowane do uczestniczenia w tym
etapie systemowo – urzędnicy jako strona organizująca proces, projektodawcy z powodu obowiązku
przedstawienia swojego projektu.
Czynniki wyjścia z procesu na etapie spotkań dyskusyjnych dotyczyły zarówno mieszkańców jak
i projektodawców.

 Mieszkańcy mogli zakończyć udział w BP po spotkaniach dyskusyjnych całkowicie lub wrócić
na etapie głosowania nad projektami,

 Projektodawcy mogli wycofać projekt po spotkaniach dyskusyjnych i wyjść z procesu całkowicie
lub pozostać w nim w roli mieszkańca i uczestniczyć następnie na etapie głosowania.
Często wymienianym przez badanych problemem związanym z etapem spotkań dyskusyjnych była niska
frekwencja mieszkańców na spotkaniu. Niska frekwencja w ogóle, dotyczyła także obecności jednego
przedstawiciela spośród autorów projektu, jeśli projekt był składany przez grupę osób. Jak wskazano
wcześniej, mieszkańcy jako główny powód ich nieobecności wymieniali brak wiedzy, że planowane są
jakieś spotkania dyskusyjne.
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Jednak nie tylko brak informacji był przyczyną tak niskiej obecności mieszkańców na spotkaniach, a tym
samym czynnikiem wyjścia z procesu BP. Jak wskazała część mieszkańców, powodem była także
niedostateczna ilość czasu, którą mogliby przeznaczyć na udział w spotkaniach spowodowana
codziennymi obowiązkami. Część mieszkańców w trakcie wywiadów wskazała, że nie odpowiadały im
terminy spotkań, ponieważ trudno było im pogodzić obecność na spotkaniach z codziennymi
aktywnościami, które wykonują po wyjściu z pracy. Z odpowiedzi części mieszkańców wynika także,
że nie sprawdzali oni informacji na temat spotkań lub mylili terminy spotkań weekendowych, które
zwykle odbywały się w pierwszej połowie dnia, z terminami spotkań odbywającymi się w tygodniu
pracującym, które odbywały się po godzinie 17:00.

- Czy ktoś z Państwa był na takim spotkaniu?
- Ja kiedyś słyszałem, że jest. Na zasadzie: w środę od 10.00 do 12.00 w urzędzie dzielnicy.
W tygodniu! No to „Aha, już poszedłem”.
- A to nie było po południu?
- Nie, nawet jak było po południu, to te wszystkie aktywności są jakby w środku dnia. 74
Przeprowadzona analiza terminów spotkań75 wykazała, że w IV edycji BP zaplanowano łącznie 110
spotkań dyskusyjnych. 89 spotkań (79%) rozpoczynało się w dniach od poniedziałku do piątku
między godziną 17:00-18:00 (45 spotkań o godz. 17:00; 29 spotkań o godz. 17:30; 13 spotkań o godz.
18:00). Na soboty zaplanowano 23 spotkania (21% wszystkich spotkań), które rozpoczynały się między
godz. 9:00 a 15:00. Najwięcej spotkań zaplanowano w dzielnicy Mokotów (13 spotkań).
Wszystkie spotkania na Mokotowie rozpoczynały się o godz. 17:00. Najmniej spotkań (po 2)
zaplanowano w Rembertowie oraz w Wesołej. Spotkania w tych dzielnicach rozpoczynały się
o godz. 17:30. Spotkania w soboty były organizowane w dzielnicach Włochy i Wola (po 4), Śródmieście,
Ursynów, Praga-Południe i Białołęka (po 3), Żoliborz (2) oraz Wawer (1). W dzielnicy Włochy spotkania
były zaplanowane tylko na soboty, a w dzielnicy Wola, która jako druga z kolei najwięcej spotkań
przeprowadziła w soboty, odbyły się, poza tym, tylko 2 spotkania w tygodniu poza weekendem.
Czynnikiem zachęcającym do większego udziału w etapie spotkań dyskusyjnych mogłoby
być przesunięcie spotkań w tygodniu pracującym na godziny wieczorne (np. godz. 19:00)
kiedy mieszkańcy zdążą załatwić większość spraw po pracy i wrócą do swoich miejsc
zamieszkania.
Część mieszkańców, którzy już wyrazili chęć uczestniczenia w etapie dyskusji zniechęca się ze względu
na obłożenie zajęciami w tygodniu. Wielu z nich widziałoby rozwiązanie tego kłopotu, jeśli spotkania te
odbywałyby się w weekendy, kiedy łatwiej jest im wygospodarować 2 godziny w ciągu dnia
na zaangażowanie się w sprawy dzielnicy. Innym rozwiązaniem tego problemu byłaby możliwość udziału
w spotkaniu poprzez zgłaszanie komentarzy i zadawanie pytań podczas transmisji on-line z takiego
spotkania. Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, transmisje mogłyby być prowadzone
za pośrednictwem strony budżetu partycypacyjnego w Warszawie na portalu Facebook. Transmisja online na portalu społecznościowym nie wymaga ponoszenia dużych kosztów, a powiadomienie
o rozpoczęciu transmisji otrzymują wszyscy użytkownicy portalu społecznościowego, którzy polubili lub
obserwują stronę BP na Facebooku. Transmisja mogłaby być prowadzona przy pomocy telefonu
komórkowego (smartphone) i wymagałaby jedynie dostępu do transmisji danych komórkowych lub
zasięgu sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) w miejscu odbywania się spotkania. Użytkownicy Facebooka
śledzący transmisje mogliby na bieżąco komentować, a ich wypowiedzi wyświetlałyby się na ekranie
każdej osoby oglądającej transmisję ze spotkania. Aby zapewnić stabilność obrazu wystarczyłoby
zastosowanie statywu, na którym zostałby umieszczony telefon komórkowy, z którego transmitowane

FGI z mieszkańcami głosującymi.
Analiza na podstawie terminów spotkań umieszczonych na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy
(http://twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/dyskutuj-o-zg-oszonych-pomys-ach) [Dostęp: 2017-09-07].
74
75
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byłoby spotkanie. Tego typu transmisja mogłaby zostać również zapisana i odtworzona już „off-line”
przez kilka godzin. Byłaby to dobra alternatywa na wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańców, których
obowiązki zmuszają do pozostania w domach (np. opieka nad dziećmi) lub dla osób, które
przemieszczają się po mieście.
19% ankietowanych członków zespołów ds. budżetu wskazało nieobecność mieszkańców
na spotkaniach dyskusyjnych jako poważny problem tego etapu. Kolejnym czynnikiem wskazywanym
przez zespoły były sztywne ramy takich spotkań – określony czas na prezentację projektu i ograniczony
czas na dyskusje, przez co często przerywane były ciekawe dyskusje nad projektami. Może to zniechęcać
mieszkańców do uczestniczenia w tym etapie – zarówno w roli zwykłego mieszkańca jak i projektodawcy.
Członkowie zespołów wskazali również, że dyskusja nad projektami na forum internetowym BP właściwie
się nie odbywała. Było to spowodowane nieświadomością wielu mieszkańców o istnieniu forum, które
pełniło funkcję miejsca wymiany swoich racji na temat zgłoszonych projektów. Wymiana zdań na forum
trwała również bardzo długo – często odpowiedzi na komentarze pojawiały się po kilku godzinach lub
kilku dniach, co nie sprzyjało aktywnej dyskusji.
Jedynie 5% mieszkańców głosujących zadeklarowało, że wzięło udział w dyskusjach na forum
internetowym. Co prawda znacznie większa część, bo 22% mieszkańców śledziło dyskusje toczące się
na forum, jednak aż 71% badanych wcale nie zaglądało na forum poświęcone BP.
Wykres 60. Udział w dyskusji internetowej głosujących mieszkańców
1%

5%

Tak
Nie, ale śledziłem(am) dyskusje, które się tam
toczyły

22%

Nie, nie zaglądałem(am) na to forum

71%

Nie pamiętam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Mniej niż połowa mieszkańców (46%), którzy zadeklarowali, że uczestniczyli w spotkaniach
dyskusyjnych zadeklarowała także, że wzięła udział w dyskusji w Internecie.
Wykres 61. Zadeklarowany udział w dyskusji internetowej głosujących mieszkańców

46%

Tak

Nie

54%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiet ewaluacyjnych z mieszkańcami ze spotkań dyskusyjnych,
n=453.

Największy odsetek mieszkańców, którzy w jakiś sposób angażowali się w dyskusje na forum
internetowym pochodziło z Rembertowa (46%), Pragi Północ (43%) oraz Ochoty (38%). Są to po raz
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kolejny dzielnice, których mieszkańcy wykazali się największą aktywnością na różnych etapach BP
w czasie IV edycji budżetu. W każdej dzielnicy jednak ponad połowa mieszkańców przyznała, że nigdy
nie zajrzała na forum, aby dyskutować nad projektami.
Wykres 62. Zadeklarowany udział w dyskusji internetowej głosujących mieszkańców
w podziale na dzielnice

Bemowo 4%
Białołęka

22%

6%

74%
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Bielany 3%
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54%

25%

Wawer

1%
57%

19%

Ursynów 2%

Wesoła

75%
29%

5%

Ursus

62%

3%

74%

29%

65%

25%

2%

75%

Tak

Nie, ale śledziłem(am) dyskusje, które się tam toczyły

Nie, nie zaglądałem(am) na to forum

Nie pamiętam

Źródło: Badanie CAWI z mieszkańcami głosującymi, n=1132.

W przypadku Rembertowa, w którym największa liczba mieszkańców zadeklarowała zaangażowanie
w dyskusji internetowej, największa liczba komentarzy na forum dotyczyła projektu poświęconego
zniwelowaniu problemu smogu w Rembertowie. Pomysł na projekt zbiegł się w czasie z nagłaśnianą
sprawą problemu smogu w Warszawie co mogło być przyczyną większego zainteresowania właśnie tym
projektem. Na Pradze Północ aktywność mieszkańców na forum rozproszyła się na kilkanaście
projektów, z których żaden nie wyróżnił się znacznie pod względem zaangażowania dyskusji. Na Ochocie
projekty, które skupiły największą uwagę dyskutujących także dotyczyły jakości powietrza, ale także
parkingów w dzielnicy. Miejsca parkingowe to duży problem w dzielnicy angażujący także uwagę
mieszkańców innych dzielnic.
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Większość członków zespołów dzielnicowych (71%), którzy wzięli udział w badaniu CAWI wskazała,
że podczas dyskusji nad zgłoszonymi projektami na spotkaniach i na forum internetowym nie
występowały żadne problemy.
Wykres 63. Występowanie problemów podczas dyskusji nad zgłoszonymi projektami na
spotkaniach i na forum internetowym.

10%

19%

71%

Tak

Nie

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z członkami zespołów dzielnicowych, n=68.

Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w dyskusji internetowej na forum BP jako największe zalety tej formy
dyskutowania wskazali możliwość udoskonalenia projektów (75%) oraz wysoki poziom merytoryczny
dyskusji (63%).
Wykres 64. Udział w dyskusji internetowej głosujących mieszkańców

W dyskusji pada dużo merytorycznych argumentów

13%

Dyskusja czasami schodzi na inne tematy niż projekt

50%

20%

Dyskusja ma emocjonalny charakter

23%

Dyskusja pozwala udoskonalić projekty

30%

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Trudno powiedzieć

17% 6% 14%

36%

27%

40%

3% 14%

21%
45%

2% 13%

9%3%12%

Raczej się nie zgadzam

Źródło: Badanie CAWI z mieszkańcami głosującymi, n=1132.

Jeśli chodzi o spotkania dyskusyjne to aż 44% mieszkańców zgodziła się, że uczestnictwo w spotkaniu
dyskusyjnym było dla nich nowym doświadczeniem. Zdecydowana większość (80%) potwierdziła,
że na spotkaniu możliwe było przedstawienie swojego zdania na temat zgłoszonych projektów, jednak
nieco ponad połowa mieszkańców (57%) wskazała także na problem zbyt krótkiego czasu na dyskusje
nad danym projektem. Zbyt krótki czas przewidziany na prezentację lub dyskusję nad
projektem może być jednym z czynników, który zniechęca projektodawców do udziału
w tym etapie. Część osób, które zdecydowały poświęcić czas i przyjść na spotkanie oczekiwały,
że otrzymają możliwość wyrażenie swojej opinii o interesujących ich projektach. Ograniczenia czasowe
powodujące, że nie wszyscy zainteresowani dyskusją mieli szansę na wypowiedzenie swojego zdania
mogły wpłynąć negatywnie na mieszkańców, którzy mogli odebrać to jako stratę ich czasu
i niespełnienie oczekiwań co do spotkania. Czynnikiem zachęcającym do udziału w etapie
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dyskusji nad projektami może być zatem możliwość wyrażenia swojego zdania na temat
zgłoszonych projektów. Dodatkowo możliwość wzięcia udziału w dyskusji nad projektami, które nie
odpowiadają w pełni na potrzeby mieszkańców danej okolicy lub pociągają za sobą negatywne
konsekwencje dla mieszkańców umożliwiają wpłynięcie na zmianę projektu. Może to zmniejszyć skalę
protestów mieszkańców, którzy zgłaszają się do urzędów dzielnic w sprawie zablokowania zwycięskich
projektów. Czynnikiem, który zachęca część mieszkańców do udziału w spotkaniach
dyskusyjnych jest wpływ na modyfikację kontrowersyjnych projektów poprzez udział
w dyskusji.

Mieszkańcy raczej mało się angażują w tego typu rzeczy, dyskusje na ten temat. Ewentualnie,
rzeczywiście są projektodawcami. Ale raczej jest mało przypadków ludzi, którzy są zainteresowani,
jak to wszystko przebiega i chcą brać udział w dyskusji. No i dlatego później mamy problemy tego
typu, że przychodzą ludzie do urzędników i mówią nie, absolutnie, ten pomysł nam się nie podoba.
Pytanie, dlaczego nie mówili tego wcześniej, dlaczego się wcześniej tym nie interesowali? 76
Wykres 65. Udział w dyskusji internetowej głosujących mieszkańców

Na spotkaniu było za mało czasu na
rozmowę/dyskusję
Na spotkaniu było omawianych za dużo projektów

32%
12%

26%

Na spotkaniu można było przedstawić własne zdanie
na temat projektów
Nie lubię brać udziału w tego typu spotkaniach

25%

22%
31%

49%
15% 10%

Uczestnictwo w spotkaniu było dla mnie nowym
doświadczeniem

30%

Zdecydowanie się zgadzam

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się nie zgadzam

Trudno powiedzieć

21%
31%

20%
14%

17% 4%

2%
13% 5%

42%
16%

10%

13%
37%

3%

Raczej się nie zgadzam

Źródło: Badanie CAWI z mieszkańcami głosującym, n=1132.

Czynnikiem zachęcającym do udziału w spotkaniach dyskusyjnych był pozytywny stosunek
z jakim urzędnicy odnosili się do mieszkańców i projektodawców. W większości kontakt ten
był oceniany bardzo pozytywnie, a nierzadko projektodawcy byli wręcz zaskoczeni przychylnością
urzędników. Urzędnicy, którzy wykazywali zaangażowanie i pozytywne nastawienie do konsultacji
z projektodawcami mieli korzystny wpływ na odbiór takich spotkań przez uczestniczących w nich
mieszkańców.

Dosyć ciekawe było to, że po pierwsze, ci urzędnicy już i tak znali część osób, które zgłaszały te
projekty z wcześniejszych lat i tak dalej. Byli bardzo mili. To moim zdaniem bardzo dobrze
na wizerunek urzędników wpływało. Udział w tego typu spotkaniach. Bo ludzie naprawdę spodziewali
się, że nie wiadomo jakie dostaną tam negatywne uwagi, jak bardzo nikt nie będzie chciał robić tych
projektów. Natomiast okazywało się, że co do zasady, to część im się podobała. Mieli też bardzo
dobrą wiedzę o tym, gdzie te projekty będą. […] Więc uważam, że byli bardzo dobrze przygotowani
i w ten sposób można budować też pozytywny wizerunek. Przynajmniej dla tych osób, które
uczestniczą, tak. Że rzeczywiście ktoś się tym miastem zajmuje, tymi fragmentami, ktoś o nim coś
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wie, ma mniej więcej zdiagnozowane te potrzeby. […] Więc te dyskusje, uważam, całkiem nieźle
działają. Chociaż angażują ograniczoną liczbę osób. 77
Te pozytywne wrażenia z kontaktu z urzędnikami zachęcają projektodawców
do uczestniczenia w kolejnych etapach procesu. Dodatkowo czynnikiem zachęcającym są
kontakty z bardzo dobrze przygotowanymi merytorycznie urzędnikami. Wpływa to na postrzeganie
zarówno urzędników (którzy występują w roli reprezentantów procesu) jak i całej dzielnicy jako
instytucji, która chętnie angażuje się w sprawy mieszkańców.
Kolejnym czynnikiem pozytywnie wpływającym na zaangażowanie w proces BP jest
wychodzenie z inicjatywą przez urzędników podczas spotkań dyskusyjnych. Dla mieszkańców
zagubionych, którzy składali projekty po raz pierwszy i pierwszy raz uczestniczyli w spotkaniach
dyskusyjnych bardzo wartościowe były osoby, które wyciągały do nich pomocną dłoń i starały się ich
przeprowadzić przez etap dyskusji.

To mi się podobało, że urzędnicy zgłaszali się w trakcie prezentacji, że mówili, że chętnie
porozmawiają z projektodawcą i te rzeczy, kwestie formalne lub techniczne zostaną przez nich albo
naprostowane albo w jakiś sposób przedstawią dane, które doprowadzą do tego, że projekt będzie
przystawny do rzeczywistości, bo czasami się zdarzało tak, że projektodawcy nie mają dostępu
do pewnych informacji.78
Czynnikiem zachęcającym do BP jest także aktywność urzędników i zaangażowanie
osobiste. Nie chodzi jedynie o ich pomoc i życzliwe nastawienie, ale pokazanie, że jako mieszkańcom
lub osobom spędzającym dużo czasu w danej dzielnicy również zależy im na tym, aby dzielnica się
rozwijała, a mieszkańcy mieli możliwość ciekawie spędzać czas.
Do czynników zachęcających można także zaliczyć chęć poznania projektodawców
i potrzeb innych mieszkańców dzielnicy (patrz wyniki ankiet z mieszkańcami i projektodawcami
ze spotkań dyskusyjnych str. 98).
5.3.4 Mocne i słabe strony etapu
Przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwoliła na zidentyfikowanie mocnych
i słabych stron etapu spotkań dyskusyjnych.
Mocne strony

 Możliwość zapoznania się ze wszystkimi projektami i dyskusja nad nimi,
 Możliwość uzupełnienia brakujących elementów formularza i poddanie projektu dalszemu
procedowaniu,

 Konsultowanie projektów z innymi jednostkami miasta,
 Możliwość poznania innych projektodawców i wymiana doświadczeń,
 Możliwość modyfikacji projektu,
 Poznanie urzędników od strony mniej formalnej,
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 Możliwość poznania projektodawców przez mieszkańców, którzy uczestniczyli głównie jako
słuchacze.
Słabe strony

 Niewystarczająca liczba działań polegających na bezpośrednim informowaniu o terminach
spotkań dyskusyjnych skierowana do mieszkańców oraz zachęcających ich do udziału
w spotkaniach,

 Niewystarczająca liczba zaplanowanych terminów spotkań dyskusyjnych w późniejszych
godzinach popołudniowych w ciągu tygodnia pracującego,

 Sztywne ramy czasowe przedstawiania projektów i dyskusji,
 Brak transmisji on-line ze spotkań dyskusyjnych, np. za pośrednictwem któregoś z portali
społecznościowych,

 Przedłużające się konsultacje z jednostkami odpowiedzialnymi za opiniowanie projektów nie
leżących w gestii urzędu.
5.3.5

Podsumowanie

Etap dyskusji nad projektami jest mniej newralgicznym etapem całego procesu BP niż etap składania
projektów pod względem zniechęcenia mieszkańców do uczestnictwa w procesie. Jednym z powodów
wypadania mieszkańców-projektodawców na tym etapie jest obowiązek przedstawienia swojego
projektu na forum. Ponadto 416 projektów (15% spośród wszystkich złożonych w IV edycji BP
projektów) nie przeszło pozytywnie weryfikacji ze względu na wycofanie projektu przez
projektodawców79. Wśród projektów, które zostały zweryfikowane negatywnie (20% wszystkich
złożonych projektów w IV edycji) około 40 projektów odrzucono ze względu na brak kontaktu
z projektodawcą lub ze względu na brak zgody projektodawcy na zmiany w projekcie co uniemożliwiało
jego pozytywną weryfikację80. Nieobecność projektodawców na spotkaniach dyskusyjnych - jeśli
występowała - była spowodowana przede wszystkim brakiem czasu, aby pojawić się
na spotkaniu, co wynikało z sytuacji losowych danej osoby lub obawą przed wystąpieniem
publicznym. O ile w pierwszej kwestii takie sytuacje są nieuniknione, o tyle w kwestii obawy przed
wystąpieniami publicznymi można zastosować działania, które zniwelowałyby tę obawę, np.
udostępnienie przez organizatorów procesu krótkich filmów ze spotkań dyskusyjnych pokazujących
czego potencjalny projektodawca może się spodziewać. Problem z obawą przed publiczna prezentacją
swojego projektu występuje także już przed etapem składania projektów i jest jednym z wymienianych
przez mieszkańców argumentów, który decyduje o tym, że mieszkańcy nie decydują się na zgłaszanie
pomysłu. Zasadne dla całego procesu byłoby aktywne włączenie się mieszkańców na tym etapie, gdyż
obecnie w spotkaniach dyskusyjnych uczestniczą przede wszystkim projektodawcy, którzy są do tego
zobligowani lub grupy, którym zależy na wyeliminowaniu danego projektu z dalszego procesu, ponieważ
się z nim nie zgadzają. Osoby takie zachęcone do wyrażania swojego zdania na temat projektu
prezentowanego przez innego projektodawcę mogłyby w dłuższej perspektywie ośmielić się
do osobistego zaangażowania w składanie pomysłu i przedstawienie go na forum, jeśli osobiście
przekonałyby się, że nie jest to coś wykraczającego poza ich możliwości. Sugerowane byłoby
uruchomienie wsparcia motywacyjnego dla osób, które mają obawy przed wystąpieniami publicznymi.
Być może problem zostałby częściowo rozwiązany, gdyby osoby takie otrzymały wyraźny komunikat
o osobach, do których mogą się zwrócić z pytaniami na temat tego jak wyglądały takie prezentacje
w latach poprzednich. Inną możliwością byłoby nagrywanie krótkich filmów podsumowujących etapy
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dyskusji, z którymi mogliby zapoznać się mieszkańcy, aby moment prezentacji nie funkcjonował w ich
wyobraźni jako coś trudnego i obcego. Wsparcie merytoryczne ze strony urzędników pozwoliłoby
na dobre przygotowanie się do prezentacji pod względem wiedzy na temat możliwego przebiegu
projektu i lokalizacji, w której miałby być realizowany. Wsparcie motywacyjne świadczone przez
konkretną osobę lub osoby w danej dzielnicy, które miałoby formę pewnego rodzaju wsparcia
psychologicznego pozwoliłoby się lepiej przygotować mieszkańcom do ewentualnych pytań
z publiczności pod względem tego w jaki sposób poprowadzić tę część prezentacji i nie bać się
wchodzenia w dyskusje z publicznością.
Obecność na spotkaniach dyskusyjnych przyczyniłaby się także do zaktywizowania w większym stopniu
mieszkańców glosujących, którzy pojawiliby się na spotkaniach. W dużej mierze są to osoby, które
w jakiś sposób interesują się wydarzeniami lokalnymi, a więc również budżetem partycypacyjnym, ale
nie są na tyle zdeterminowane, aby włączyć się w proces w stopniu większym niż poprzez udział
w głosowaniu. Obserwacja ludzi podobnych sobie, często znajomych z osiedla, ulicy itp., którzy podjęli
trud i zaangażowali się w stopniu aktywnym w dokonanie zmian w najbliższej okolicy jest czynnikiem,
który pomaga zaktywizować osoby do tej pory obojętne na budżet partycypacyjny lub aktywizujące się
jedynie w momencie głosowania.
Aby liczebność mieszkańców na spotkaniach dyskusyjnych wzrosła konieczne jest uświadomienie
mieszkańcom, że etap dyskusji nad projektami jest bardzo istotny z punktu widzenia
zwykłego mieszkańca, ponieważ mieszkańcy mają na tym etapie możliwość wpływania
na zmiany jakie dokonują się w ich najbliższym otoczeniu bez konieczności składania
własnego projektu. Aby to osiągnąć należałoby podjąć działania uświadamiające mieszkańcom,
dlaczego ich zaangażowanie jest ważne – nie chodzi o samo głosowanie na projekty, ale zmobilizowanie
mieszkańców do wypracowania własnego zdania na temat planowanych działań w ich najbliższym
otoczeniu oraz podzielenie się nim z innymi mieszkańcami swojej dzielnicy. Najskuteczniejszym
sposobem jest pokazanie mieszkańcom co oznaczałaby dla nich realizacja danego projektu
– jakie korzyści i zyski będą mieli z danego projektu mieszkańcy. Często wystarczającym
działaniem byłoby także uświadomienie mieszkańcom dzielnicy, że w ogóle są planowane jakiekolwiek
działania, które mogą ich dotyczyć, ponieważ wiele osób nie wie jakie projekty zostały zgłoszone w ich
najbliższym otoczeniu. Należy uświadomić mieszkańcom, że ideą budżetu partycypacyjnego jest
uczestniczenie w całym procesie partycypacji rozumianej jako wpływ na zmiany dokonujące się w ich
najbliższym otoczeniu, a nie jedynie wydanie pieniędzy na poszczególne projekty. Sugeruje się jeszcze
silniejsze podkreślanie w kampanii informacyjnej komunikatów o istocie uczestnictwa w samym procesie
obok informacji o poszczególnych wydarzeniach.
Podsumowując, na etapie spotkań dyskusyjnych mamy do czynienia z następującymi czynnikami wejścia
i wyjścia:
Czynniki wejścia

 Możliwość dyskutowania przez mieszkańców nad zmianami w najbliższej okolicy,
 Aktywni podczas spotkań dyskusyjnych urzędnicy angażujący się w sprawy dzielnicy,
 Przychylnie nastawieni, życzliwi urzędnicy, do których projektodawcy nie boją się udać
po pomoc przy modyfikacji projektu,

 Chęć poznania projektodawców i ich historii,
 Możliwość wpłynięcia na wygląd projektów poprzez udział w dyskusji bez konieczności składania
własnego projektu,
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 Możliwość wzięcia udziału w dyskusji nad projektami, które nie odpowiadają w pełni na potrzeby
mieszkańców danej okolicy lub pociągają za sobą negatywne konsekwencje dla mieszkańców
i w ten sposób wpłynięcie na zmianę projektu.
Czynniki wyjścia

 Brak czasu, jaki mieszkańcy mogą przeznaczyć na udział w spotkaniach dyskusyjnych,
 Niezadowolenie części uczestników spotkań dyskusyjnych z przebiegu dyskusji, np. nie zostały
omówione wszystkie kwestie dot. jakiegoś projektu, osoby z publiczności przerywały
wypowiedzi,

 Niespełnienie oczekiwań uczestników spotkania (mieszkańców) – udział w spotkaniu nie wpłynął
na przyrost wiedzy jaką chcieli uzyskać,

 Konieczność publicznego przedstawiania swojego projektu,
 Słabe przygotowanie merytoryczne urzędników lub projektodawców przedstawiających
projekty, którzy nie potrafili odpowiedzieć na pytania mieszkańców,

 Brak informacji o spotkaniach dyskusyjnych trafiających do mieszkańców.

5.4 Szczegółowa weryfikacja projektów
5.4.1

Informacje o etapie

Celem weryfikacji projektów było odrzucenie projektów, które nie spełniają kryteriów zapisanych
w regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2018. Zgodnie
z regulaminem, weryfikacja projektów składała się z: weryfikacji ogólnej (omówionej w poprzednim
podrozdziale), weryfikacji szczegółowej, w tym ponownej weryfikacji projektu (w przypadku odwołania).
Weryfikacja projektów prowadzona była w oparciu o kartę weryfikacji (jej wzór określił Dyrektor CKS),
której skan po wypełnieniu powinien zostać opublikowany w ESOG. Weryfikacja szczegółowa
następowała po pozytywnej weryfikacji ogólnej (rozpoczęła się przed spotkaniami dyskusyjnymi). Etap
weryfikacji szczegółowej projektów był jednym z najbardziej newralgicznych etapów
procesu budżetu partycypacyjnego. Etap wymagał bardzo dużego zaangażowania niemal
wszystkich interesariuszy procesu BP, tj. projektodawców, urzędników i członków Zespołów. Badani
wskazywali, że jest to etap, w którym podejmowana była decyzja o kształcie projektu przy jego
późniejszej realizacji.

Zaangażowanie projektodawcy jest na tyle duże, że trzeba poświęcić więcej czasu w porównaniu
do innych etapów. Tak naprawdę wszystko się rozstrzyga, bo jeśli coś pójdzie nie tak, to nie ma
ścieżki B. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to już jest koniec.81
Równocześnie weryfikacja była oceniana przez interesariuszy jako jeden z bardziej
problematycznych etapów procesu BP. Takiego zdania byli przedstawiciele zarówno
projektodawców, urzędników weryfikujących projekty, jak i koordynatorów. Jednakże trzeba zaznaczyć,
że o ile wśród projektodawców opinia była uzależniona od osobistych doświadczeń, to w przypadku
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pozostałych grup – z uwagi na horyzontalne podejście – negatywna ocena etapu weryfikacji była
powszechniejsza.

Myślę, że najbardziej uciążliwa była weryfikacja. To trochę jak z dzieckiem – jak ktoś ma uwagi
do naszego dziecka, to wiadomo, że się odpiera.82
Uważam, że weryfikacja z roku na rok jest coraz bardziej gnębiąca. W pierwszym roku było łatwo –
chyba urzędnicy do końca nie wiedzieli, jak to robić. W tym roku naprawdę było dużo uwag. To był
dla mnie najbardziej pracochłonny etap całego procesu.83
Badanie pokazało, że problemem silnie związanym z etapem weryfikacji szczegółowej było
zróżnicowanie interpretacji kryteriów weryfikacji na poziomie dzielnic. Problem dostrzegalny był przez
projektodawców, pracowników weryfikujących projekty i członków Zespołów. Kwestię braku spójności
interpretacji omówiono w dalszej części rozdziału.
Etap w oczach mieszkańców, którzy nie składają projektów
Świadomość czynności przeprowadzanych na etapie weryfikacji projektów wśród mieszkańców, którzy
nie są projektodawcami była niska. Przeprowadzone badania jakościowe z udziałem mieszkańców –
zarówno głosujących, jaki i niegłosujących – pokazały, że wśród mieszkańców dominują osoby, które
nie wiedzą, na czym konkretnie polega ten etap procesu Budżetu.

Dla nas część procesu – pisanie projektów i weryfikacja – nie istnieje.84
Ale równocześnie należy zauważyć, że mieszkańcy mają świadomość tego, że nie wszystkie zgłoszone
projekty biorą udział w głosowaniu mieszkańców.

Potem widać, że na liście niektóre projekty są niezaakceptowane, a inne – zaakceptowane.85
Wśród osób, które mają świadomość istnienia weryfikacji, wiedza była rozproszona, a ponadto proces
był błędnie definiowany. Na jednym z FGI procedurę weryfikacji sprowadzono jedynie do „spotkań
weryfikujących”. Część badanych mieszkańców utożsamiła spotkania dyskusyjne, na których
prezentowany jest wstępny wynik weryfikacji szczegółowej, z całym procesem weryfikacji.

(…) na spotkania weryfikujące, na które każdy może przyjść i tak przychodzą tylko osoby, które
złożyły projekty.86
Ponadto dla części mieszkańców nie było jasne, kto dokonuje weryfikacji zgłoszonych projektów –
urzędnicy, członkowie zespołów czy eksperci zewnętrzni. Analiza wypowiedzi badanych pokazała,
że mieszkańcy rozumieją weryfikację projektów jako selekcję, w wyniku której odrzucane są projekty
niemożliwe do zrealizowania. Ze względu na wskazywanie powodów negatywnej oceny projektów
mieszkańców można podzielić na dwie grupy. W świadomości pierwszej grupy za negatywną oceną
projektów stoi niechęć urzędników, a nie – merytoryczne przesłanki.

82
83
84
85
86

IDI ze skutecznym projektodawcą – Mokotów (2).
IDI ze skutecznym projektodawcą – Ursynów (6).
FGI z mieszkańcami głosującymi.
FGI z mieszkańcami głosującymi.
FGI z mieszkańcami głosującymi.
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Była taka sprawa z panią XXX, która miała ksywkę „nie da się”. Ona bardzo dużą część projektów
związanych z XXX odrzucała, ale jakoś sobie z nią poradzili.87
Z kolei druga grupa odnosiła się do kryteriów sformułowanych w regulaminie jako przesłanek odrzucenia
projektów.

Odpada część projektów, bo jest niepraktyczna albo nie da się ich zrealizować.88
Z kilku powodów. Może być błąd logiczny popełniony, że czegoś nie da się w ten sposób zrobić. Mogą
dotyczyć zbyt wąskiej grupy osób.89
Tylko pojedyncze osoby miały świadomość, że podczas weryfikacji projekt może zostać dopracowany,
jeśli zidentyfikowano niezgodności z regulaminem lub brak możliwości realizacji w zaplanowanej formie.
Ponadto część mieszkańców błędnie umiejscawiała etap weryfikacji projektów w czasie – ich zdaniem
ostateczna weryfikacja projektów odbywa się po głosowaniu mieszkańców.

Można zgłaszać projekty i poddawać głosowaniu. Potem możemy głosować, a potem nie wiem, co się
dzieje. Chyba w gminach coś się dzieje, że one są kwalifikowane albo niekwalifikowane. 90
Po weryfikacji wstępnej jest taka po głosowaniu. (…) Gdzie mądrzejsze głowy się temu przyglądają. 91
Taką interpretację należy wiązać z brakiem realizacji zwycięskich projektów lub ich znacznym
opóźnieniem – mieszkańcy nie widzieli efektów zrealizowanych projektów, więc założyli, że ostatecznie
zostały one odrzucone.

87
88
89
90
91

FGI z
FGI z
FGI z
FGI z
FGI z

mieszkańcami
mieszkańcami
mieszkańcami
mieszkańcami
mieszkańcami

głosującymi.
głosującymi.
głosującymi.
głosującymi.
głosującymi.
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5.4.2

Podróż projektodawcy przez etap

Schemat 4. Ścieżka projektodawcy na etapie weryfikacji szczegółowej projektów

WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
(wynik przedstawiony podczas spotkania dyskusyjnego)

pozytywna weryfikacja

wprowadzenie zmian przez
projektodawcę

zgłoszenie uwag do projektu

wycofanie projektu przez
projektodawcę

brak zmian

WERYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA (kontynuacja prac)

zgłoszenie propozycji zmian – wypracowanie
poprawionej wersji projektu w porozumieniu
z projektodawcą
negatywna weryfikacja

pozytywna weryfikacja

wycofanie
projektu przez
projektodawcę

Przekazanie wyników weryfikacji Zespołowi

akceptacja wyników
weryfikacji

rekomendacja zmiany projektu (kryterium
ogólnodostępności)

wypracowanie ostatecznej wersji projektu
w porozumieniu z projektodawcą

wycofanie
projektu przez
projektodawcę

przekazanie projektu do
ponownej weryfikacji

negatywna weryfikacja

odwołanie
pozytywna weryfikacja
ostateczna negatywna
weryfikacja

Źródło: Opracowanie własne.
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brak odwołania

Zgodnie z regulaminem weryfikacja szczegółowa dokonywana była przez urząd dzielnicy
lub przez właściwą merytorycznie jednostkę 92 (w sytuacji, gdy projekt nie mieścił się w zakresie zadań
własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji dzielnicom, Zarząd Dzielnicy przekazywał,
w uzgodnieniu z właściwą merytorycznie jednostką, projekt do dalszego procedowania przez
tę jednostkę). Zdaniem 38% członków Zespołów procedura weryfikacji szczegółowej
projektów była zbyt skomplikowana dla pomysłodawcy (konsultacje z urzędnikiem, zmiany
w projekcie itp.). Weryfikacja szczegółowa obejmowała:

 ocenę projektu pod względem spełnienia wymogów regulaminu w obszarach:
o

wpisywanie się w zakres zadań własnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji
dzielnicom lub wskazanym wyżej jednostkom,

o

możliwość zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2018;

o

spełnianie kryterium ogólnodostępności,

o

zlokalizowanie na nieruchomościach pozostających we władaniu m.st. Warszawy
i nieobciążonych na rzecz osób trzecich oraz gdy Zarząd Dzielnicy tak postanowił,
zlokalizowanie na nieruchomościach niebędących własnością m.st. Warszawy lub
na nieruchomościach stanowiących własność m.st. Warszawy obciążoną na rzecz osób
trzecich,

o

zakres projektu – sprawdzenie, czy projekt nie zakłada wykonania wyłącznie
dokumentacji projektowej,

o

etapowość zadania – sprawdzenie, czy projekt nie zakłada wykonania jednego
z elementów (etapów) zadania, które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania
dalszych jego elementów (etapów),

o

brak sprzeczności z przyjętymi strategiami lub programami m.st. Warszawy,

 ocenę, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa,
 analizę technicznych lub technologicznych możliwości realizacji projektu,
 urealnienie kosztorysu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym projektu, w tym uzupełnienie
go o koszty wykonania oznakowania graficznego zgodnego z systemem opracowanym
przez CKS,

 sprawdzenie, czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekracza dostępnej kwoty
i dopuszczalnego górnego limitu wartości jednego projektu,

 analizę poniesienia kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu,
 analizę, czy nazwa projektu, a także skrócony opis projektu oddają istotę projektu i są zgodne
z pełnym opisem i kosztorysem.
Przeprowadzone badania ilościowe pozwoliły na poznanie opinii urzędników i projektodawców
w zakresie zrozumiałości, jasności i precyzyjności oraz obiektywności kryteriów. Wyniki pokazały,
że obie grupy wysoko oceniły kryteria oceny projektów pod względem wskazanych zmiennych –
Lasy Miejskie – Warszawa, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st.
Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, Zarząd Zieleni m.st.
Warszawy
92
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większość badanych w obu grupach zgodziła się, że kryteria się zrozumiałe, jasne i precyzyjne, a także
obiektywne. Dla dwóch wymiarów – jasności i precyzyjności oraz obiektywności – odnotowano zbliżone
odsetki dla obu grup, a dla trzeciego – zrozumiałości – znacznie wyższy odsetek zgadzających się
wystąpił wśród projektodawców.
Wykres 66. Ocena zrozumiałości, jasności i precyzyjności oraz obiektywności kryteriów
weryfikacji projektów z perspektywy urzędników i projektodawców

68%

zrozumiałość kryteriów

77%
66%

jasność i precyzyjność kryteriów

68%
67%

obiektywność

65%

urzędnicy

projektodawcy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z urzędnikami, n=93 i CAWI z projektodawcami,
n=122; na wykresie przedstawiono sumę dla odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam” i „raczej się zgadzam”
w odniesieniu do stwierdzeń „Kryteria były: zrozumiałe, jasne i precyzyjne, obiektywne”.

W kolejnym kroku badanych, którzy negatywnie ocenili kryteria pod kątem zrozumiałości, jasności
i precyzyjności oraz obiektywności poproszono o wskazanie, które konkretnie kryteria uważają
za niespełniające ich oczekiwań. Projektodawcy jako kryterium niezrozumiałe, niejasne
i nieprecyzyjne oraz nieobiektywne najczęściej wskazywali to odnoszące się
do ogólnodostępności. Wśród urzędników to kryterium również należało do grupy
najsłabiej ocenionych.
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Tabela 9. Liczba projektodawców i urzędników wskazujących poszczególne kryteria jako
niezrozumiałe, niejasne i nieprecyzyjne oraz nieobiektywne

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z urzędnikami – odpowiednio dla poszczególnych
kolumn: n=12, n=14, n=9 oraz CAWI z projektodawcami – odpowiednio dla poszczególnych kolumn: n=16, n=24,
n=22; w tabeli przedstawiono liczebności z uwagi na niską liczebność (pytanie otrzymywali tylko ci respondenci,
którzy wskazali, że kryteria są niezrozumiałe, niejasne i nieprecyzyjne oraz nieobiektywne.

Badania przeprowadzone z urzędnikami weryfikującymi projekty pokazały, że w wielu przypadkach
zakres projektów wykraczał poza dotychczasowe zadania pracowników specjalizujących się w danym
obszarze, a nawet – łączył kilka dziedzin. Zatem weryfikacja zgłoszonych projektów była pracochłonna
i czasochłonna dla pracowników, a ponadto niejednokrotnie wymagała konsultacji z innymi podmiotami.

Są to nowe zadania (…) w moim wydziale są to zazwyczaj projekty wprowadzające nową jakość
w życie społeczne. Weryfikacja jest bardzo trudna, wymagająca wielu uzgodnień, często
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wykraczająca poza zakres działania naszego wydziału, wymaga zorientowania się w przepisach
budowlanych itd.93
Wstępny wynik weryfikacji szczegółowej przygotowany przez przedstawiciela urzędu dzielnicy
lub właściwej merytorycznie jednostki przedstawiany był na spotkaniu dyskusyjnym (ten etap procesu
budżetu partycypacyjnego omówiono w poprzednim podrozdziale). Na spotkaniu dyskusyjnym prawo
zgłaszania uwag do poszczególnych projektów przysługiwało także mieszkańcom. Wyniki ankiet
ewaluacyjnych przeprowadzanych po zakończeniu spotkań dyskusyjnych pokazały, że ponad 3/4
projektodawców otrzymało uwagi od urzędników weryfikujących ich projekty oraz prawie połowa –
od mieszkańców. Najwyższy odsetek projektodawców, którym uwagi zgłosili urzędnicy wystąpił
w dzielnicach: Ursynów (88,8%), Targówek (88,7%) i Wilanów (82,2%), zaś najniższy w Wesołej
(41,2%) i w Wawrze (41,2%). Z kolei pod względem wysokiego odsetka projektodawców, którym uwagi
zgłosili mieszkańcy wyróżniają się dwie dzielnice: Bemowo (88,9%) i Wesoła (76,5%). Blisko 13%
projektodawców nie otrzymało na spotkaniach dyskusyjnych żadnych uwag do zgłoszonych pomysłów.
Wykres 67. Przekazywanie uwag projektodawcom podczas spotkań dyskusyjnych

Tak, od urzędników

78%

Tak, od mieszkańców

Nie

45%

13%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej realizowanej po spotkaniach
dyskusyjnych, n=962; wartości na wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ projektodawcy mogli otrzymać
uwagi zarówno od urzędników, jak i mieszkańców.

Najczęściej uwagi ukierunkowane były na konieczność doprecyzowania i uzupełnienia projektu – taką
uwagę otrzymało 4 na 10 projektodawców. Niemal równie często kwestionowano przygotowany
kosztorys – 37% projektodawców zostało zobligowanych do wprowadzenia zmian w tym zakresie.
Co ciekawe, tylko 15% projektodawców wskazało, że przekazane uwagi dotyczyły ogólnodostępności,
tj. kryterium, które zarówno projektodawcy, jak i urzędnicy ocenili jako niezrozumiałe, niejasne
i nieprecyzyjne oraz nieobiektywne. Najczęściej uwagi w obszarze ogólnodostępności otrzymywali
projektodawcy w dzielnicach: Wesoła (28,6%), Praga Południe (25,5%) oraz Ochota (24,2%).

93

FGI z urzędnikami weryfikującymi projekty.
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Wykres 68. Charakter uwag zgłaszanych projektodawcom podczas spotkań dyskusyjnych

Doprecyzowanie, uzupełnienie projektu

41%

Kosztorys

37%

Ogólne założenia projektu

32%

Lokalizacja

27%

Inne aspekty projektu

21%

Ogólnodostępność

15%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników ankiety ewaluacyjnej realizowanej po spotkaniach
dyskusyjnych, n=821.

Wstępny wynik weryfikacji szczegółowej projektu mógł wpłynąć na modyfikację projektu w celu
dostosowania go do wymagań regulaminowych, a także – urealnienia kosztów. Z ankiet ewaluacyjnych
przeprowadzonych po spotkaniach dyskusyjnych wynika, że zmiany zamierzało wprowadzić 78%
projektodawców. Po uwzględnieniu wprowadzonych zmian pracownik weryfikujący projekt
kontaktował się z projektodawcą, informując o:

 pozytywnym wyniku weryfikacji szczegółowej,
 konieczności wprowadzenia zmian, pozwalających poddać projekt pod głosowanie
mieszkańców,

 negatywnym wyniku weryfikacji, w przypadku braku możliwości wprowadzenia zmian tak,
żeby projekt mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców.
Zgodnie z regulaminem, w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie pracownik
weryfikujący zobligowany był do podania szczegółowych przyczyn wprowadzenia zmian i uzasadnienia
ich oraz do zaproponowania konkretnych rozwiązań. Czas, jaki projektodawca miał na ustosunkowanie
się do proponowanych modyfikacji to 4 dni robocze. Z przeprowadzonego badania ilościowego
z projektodawcami wynika, że pracownicy urzędu dzielnicy lub jednostki miejskiej kontaktowali się
z 80% z nich. Największa część projektodawców (22%) współpracowała z pracownikami Zarządu Dróg
Miejskich.
Wykres 69. Odsetek projektodawców, z którymi kontaktował się pracownik urzędu
dzielnicy lub jednostki miejskiej

80%

20%
Tak

Nie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z projektodawcami, n=114.

Ostateczna wersja projektu przygotowywana była przez pracownika weryfikującego w uzgodnieniu
z projektodawcą (do 13.04.2017 r.). Niejednokrotnie proces uzgadniania ostatecznej wersji projektu
wydłużał się – taka sytuacja dotyczyła projektów, których zakres był złożony i wymagał wielu uzgodnień,
np. w zakresie własności gruntów. Część projektodawców oceniła bardzo negatywnie proces weryfikacji
i wypracowywania ostatecznej wersji projektu.
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(…) projekt był odrzucany 3 razy. (…) Na przykład był odrzucony, bo obiekt jest zlokalizowany
na działkach nienależących do miasta. Kwestia własności była weryfikowana, ktoś się pofatygował,
żeby pomierzyć i okazało się, że to jednak jest w tym pasie, który należy do miasta, tylko wcześniej
nikt tego nie zweryfikował. Ja odniosłem wrażenie, że ZDM robi wszystko, żeby tego projektu nie
zrobić. Gdybym nie był wystarczająco wytrwały i dociekliwy, to bym się poddał i ten projekt byłby
odrzucony na podstawie nieprawidłowych przesłanek. 94
Projektodawcy uczestniczący w badaniu wskazywali na konkretne przypadki nierzetelnego i budzącego
wątpliwości sposobu przeprowadzenia etapu weryfikacji. Najczęściej wskazywano na: sprzeczność
uzasadnień dla negatywnej oceny w odniesieniu do tego samego projektu (np. niezgodność z przepisami
prawa oraz z przyjętymi programami i strategiami m.st. Warszawy, a równocześnie –planowanie działań
wskazanych w projekcie jako zadanie własne), brak postrzegania projektu jako spójnej całości na rzecz
negowania poszczególnych elementów, kwestionowanie zasadności realizacji projektu, błędy przy
stwierdzaniu własności działek czy chaotyczność i pobieżność działań. Ponadto wielokrotnie
zgłaszano brak publikacji karty weryfikacyjnej w ESOG lub opublikowanie karty bez
podania imienia i nazwiska osoby weryfikującej, co uniemożliwiało podjęcie kontaktu.
W tym obszarze pojawiały się także odstępstwa od regulaminu polegające na braku konsultacji
z projektodawcami proponowanych zmian projektu. Badani wskazywali, że urzędnicy weryfikujący
projekty nie przedstawili im propozycji możliwych modyfikacji, które pozwoliłyby na pozytywną
weryfikację projektu.

Zabrakło w ogóle takiej woli, żeby ten projekt zmienić, dostosować. W zasadach jest rozmowa
z projektodawcą na temat tego, jak można ten projekt zmienić, poprawić, żeby mógł być
zrealizowany. Takiej woli w ogóle nie było. Nie było takiej fazy. Było spotkanie, na którym
dowiedziałem się, że nie można, bo nie można i wymieniono mi te nieprawdziwe argumenty. 95
Innym błędem urzędników weryfikujących pomysły, pojawiającym się podczas weryfikacji szczegółowej
projektów, był brak odniesienia się do poprawek wprowadzonych przez projektodawców w odpowiedzi
na zgłoszone uwagi podczas weryfikacji szczegółowej na etapie spotkań dyskusyjnych. Brak możliwości
uzgodnienia poprawionej wersji projektu był niezgodny z regulaminem, który to przewiduje aktywny
udział pracowników w procesie wypracowywania ostatecznej wersji projektów.

Dostałem jedynie weryfikację wstępną, do której się odniosłem i prosiłem o kontakt w celu omówienia
szczegółów, jednak mail ten pozostał bez odpowiedzi. Dwa tygodnie później otrzymałem informację,
że projekt został odrzucony – na podstawie wspomnianej weryfikacji wstępnej i bez odniesienia
do moich argumentów.96
Jednakże trzeba mieć na uwadze, że brak komunikacji z projektodawcą na etapie weryfikacji
szczegółowej projektów zdarzał się incydentalnie. Zdecydowanie częściej projektodawcy
wskazywali na gotowość do współpracy ze strony urzędników weryfikujących projekty. W tym miejscu
warto zaznaczyć, że zdaniem urzędników ich rola często wykraczała poza zapisu regulaminu,
tj. zgłoszone pomysły były na tyle ogólne lub wymagały tak wielu zmian, że musieli opracować je niemal
od nowa. Nieznaczna część urzędników (4,3%) przypisała najwyższą ocenę 97 projektom pod względem
jakości merytorycznej. W opinii co trzeciego z nich projekt charakteryzował się średnią 98 jakością
merytoryczną. Równocześnie zdecydowana większość (89%) pracowników weryfikujących projekty była

94
95
96
97
98

IDI z projektodawcą poprzedniej edycji BP – Wilanów (19).
IDI z nieskutecznym projektodawcą – Praga Północ (13).
E-mail przesłany przez mieszkańca.
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zdania, że proces weryfikacji projektów przyczynia się do podniesienia ich jakości (przeciwnego zdania
było 7%).
W przypadku braku możliwości uzyskania porozumienia projekt był weryfikowany negatywnie.
Równocześnie trzeba zauważyć, że wśród pracowników weryfikujących projekty pojawiały się opinie
wskazujące na brak możliwości negatywnego zweryfikowania projektu w przypadku trudności
w uzgodnieniu z projektodawcą realnych (wyższych niż zakładał projektodawca) kosztów realizacji
zgłoszonego pomysłu. W takich sytuacjach ostateczna kwota była wynikiem negocjacji z projektodawcą,
co sprawiało, że była niższa niż wynikało z ustaleń urzędnika. Pokazuje to brak wiedzy wśród części
urzędników weryfikujących projekty o tym, że jeśli projektodawca nie zgodzi się na podniesienie
kosztów, to projekt może zostać zweryfikowany negatywnie. Regulamin przewiduje negatywną
weryfikację projektu w sytuacji braku możliwości osiągnięcia porozumienia między urzędnikiem
weryfikującym a mieszkańcem zgłaszającym projekt.

Właśnie chciałbym go odrzucić – ale jak się nie zgadza na podwyższenie tej kwoty, to nie mam
argumentu, żeby go odrzucić.99
Przeprowadzone badania jakościowe pokazały, że proces uzgadniania ostatecznej wersji projektu,
zwłaszcza kosztorysu przedsięwzięcia bywał problematyczny. Pracownicy weryfikujący projekty
wskazywali, że zdarzało się, że projektodawcy nie chcieli zaakceptować proponowanych zmian.
Najczęściej spornym elementem była kwestia podniesienia kosztów, w czym projektodawcy upatrywali
ryzyko obniżenia szans na wygraną w głosowaniu mieszkańców. Zaniżenie kosztów projektu było
istotnym problemem realizacyjnym zwycięskich projektów.

My wiemy jakie są kosztorysy, my zadajemy pytania w firmach, ile to kosztuje, bo mieszkaniec tego
nie zrobi. (…) Później musimy prosić, żeby zaakceptował ten kosztorys. (…) I on mówi, że nie, że chce
tylko pięćdziesiąt tysięcy, a przecież to kosztuje sto tysięcy. 100
Pani zgłosiła poidełko w parku. Wpisała dziesięć tysięcy. Zaprzyjaźniony architekt zrobił mi
szacunkowe koszty i wyszło czterdzieści. Po długich pertraktacjach pani się zgodziła na niecałe
trzydzieści. Mamy podobny projekt. Ale jest uczciwie wyceniony i widać, że będzie to sześćdziesiąt
tysięcy. To nie jest bazar. Jeżeli poidełko kosztuje czterdzieści tysięcy, to znaczy, że tyle kosztuje,
a nie trzydzieści i może się uda.101
W tym miejscu trzeba zwrócić uwagę na źródło, z jakiego znaczna część projektodawców czerpała
informacje na temat kosztów elementów projektu. Badani często wskazywali, że kosztorysy opierają
na informatorze dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta „Ile kosztuje miasto” 102.
Kwestionowanie wyliczeń opartych na danych udostępnionych na oficjalnej stronie budżetu
partycypacyjnego jest dla badanych niezrozumiałe.

Pani weryfikująca mój projekt stwierdziła, że takie drzewo kosztuje 4-9 tys. Skąd ta cena, skoro
na stronie urzędu jest napisane inaczej?103
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Warto podkreślić, że na przywoływanej stronie internetowej znalazły się informacje wskazujące,
że podane dane mają charakter jedynie informacyjny i powinny być traktowane jako punkt odniesienia,
a nie – gotowe wyliczenia – Pamiętajcie, że są to ceny szacunkowe, a na ostateczny koszt może mieć
wpływ wiele dodatkowych czynników 104. Jednakże, mając świadomość, że informator jest
podstawą do opracowania kosztorysu dla części projektodawców, należy zweryfikować
zawarte w nim dane.
Badanie pokazało, że zdarzały się przypadki, w których projektodawcy nie byli informowani
o konieczności podniesienia kosztu projektu, a został on zmodyfikowany, co było niezgodne
z regulaminem.

Podczas weryfikacji nikt się do mnie nie odezwał, a zmieniono mi budżet o 1/3 w górę. Najlepsze jest
to, że na spotkaniu, gdzie teoretycznie miano mi powiedzieć, czy jest ok, czy jest nie ok, pan z urzędu
stwierdził, że absolutnie wszystko jest ok. (…) Nie ma nigdzie informacji, kto weryfikował projekt, to
nawet nie wiem na kogo się poskarżyć.105
Wskazany powyżej problem zaniżania kosztów projektów był szczególnie istotny w odniesieniu
do dużych projektów inwestycyjnych, których niedoszacowanie może wpłynąć na brak możliwości
realizacji.
Proponowanym
przez
urzędników
rozwiązaniem
jest
zobligowanie
projektodawców działań inwestycyjnych do przygotowania kosztorysu poświadczonego
przez specjalistę w danej dziedzinie.

Nie na zasadzie, że wydaje mi się, że to tyle powinno kosztować, bo widziałem w sklepie. 106
Projektodawcy zwrócili także uwagę na odwrotną sytuację przy weryfikowaniu kosztorysu projektu –
nieuzasadnione obniżanie kosztów przez pracowników weryfikujących. Takie sytuacje miały miejsce
w przypadku projektów, które zakładały realizację mało popularnych przedsięwzięć, których wycena
była problematyczna, np. zajęcia z behawiorystami dla właścicieli psów.

Skontaktował się ze mną pracownik, chcąc wprowadzić naprawdę kompletnie beznadziejną zmianę
w tym projekcie. Chodziło o zapis, że ja w kosztorysie wykazałam honoraria dla
prowadzącego/prowadzących. Pan wyszedł z propozycją zmniejszenia, bo jego zdaniem to była
bardzo wysoka stawka. Więc ja się na to nie zgodziłam i dopiero przy okazji głosowania zobaczyłam
sobie, co mi wpisali na karcie weryfikacyjnej – „stawki zawyżone”. To było niefajne.107
W kolejnym kroku wyniki weryfikacji projektów zostały przekazane Zespołowi ds. budżetu
partycypacyjnego dla dzielnicy m.st. Warszawy (do 14.04.2017 r.), który dokonywał analizy wyniku
weryfikacji projektów w odniesieniu do kryteriów weryfikacji. W przypadku wątpliwości co do spełniania
kryterium ogólnodostępności, Zespół przekazywał rekomendacje zmiany projektu. Projektodawca miał
2 dni robocze na zapoznanie się z proponowanymi zmianami. Jeśli uzyskanie porozumienia
z projektodawcą było niemożliwe, projekt weryfikowano negatywnie. Ponadto Zespół miał prawo
do wniesienia prośby o ponowną weryfikację projektu.
Wynik weryfikacji szczegółowej przekazywano (08.05.2017 r.) dwukanałowo: publikowano informację
w ESOG i na tablicach ogłoszeniowych urzędów dzielnic oraz przekazywano projektodawcy telefonicznie
lub drogą mailową (08.05.2017 r.). Wyniki weryfikacji projektów były dla osób zaangażowanych w BP,
w tym dla mieszkańców głosujących, istotnym elementem procesu, budzącym wiele emocji. Część
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mieszkańców, mimo możliwości uczestnictwa w spotkaniach dyskusyjnych i publikacji skanów kart
weryfikacyjnych w ESOG, uważała, że sposób oceniania projektów przez urzędników był niejasny.

Część projektów nie przechodzi weryfikacji, ale nie do końca wiadomo dlaczego. Część
wnioskodawców i mieszkańców popierających projekty uważa, że w ten sposób są eliminowane
niewygodne projekty.108
Odnoszę wrażenie, że część projektów została odrzucona dlatego, że urzędnikom się to po prostu nie
podobało.109
Z danych przekazanych przez Zamawiającego wynika, że 76% pomysłów poddanych
weryfikacji zostało zweryfikowanych pozytywnie, a 24% – negatywnie110.
W przeprowadzonym w ramach ewaluacji badaniu ilościowym zapytano mieszkańców, których projekty
zostały zweryfikowane negatywnie o stosunek do tej decyzji – tylko 4 z 35 zgodziło się z uzasadnieniem
negatywnej weryfikacji. Kolejne 10 osób zgodziło się tylko w odniesieniu do części zweryfikowanych
projektów111, a ponad połowa (18 z 35) uznała uzasadnienie za niewystarczające do odrzucenia
projektu. Co warte podkreślenia, 2 projektodawców wskazało, że nie otrzymało uzasadnienia
negatywnej weryfikacji, co było niezgodne z regulaminem. Równocześnie 1/3 badanych członków
Zespołów była zdania, że przedstawiane uzasadnienia odrzucenia projektów były niewystarczające
i pomysłodawca nie wiedział, gdzie popełnił błąd. Wśród powodów, dla których projektodawcy nie
zgadzali się z uzasadnieniem negatywnej weryfikacji wskazywano: błędną argumentację,
np. w odniesieniu do kwestii własnościowych, odnoszenie się do subiektywnej oceny zasadności
realizacji projektu, brak konsekwencji w opiniowaniu projektów na przestrzeni lat i w obrębie różnych
dzielnic czy złą wolę urzędników.
Jeśli projekt został zweryfikowany negatywnie, to projektodawcy przysługiwało prawo do złożenia
wniosku o ponowną weryfikację (do 11.05.2017 r.). Etap ponownej weryfikacji projektów miał miejsce
w terminie 08.05.2017 – 26.05.2017. Z przeprowadzonego badania ilościowego wynika, że wniosek
o ponowną weryfikację projektów złożyło 21 z 35 badanych projektodawców, których projekt
został negatywnie oceniony. Wniosek wraz z uzasadnieniem prezentowany i omawiany był
na posiedzeniu Zespołu. W posiedzeniu Zespołu uczestniczył członek zarządu dzielnicy oraz pracownik
przeprowadzający weryfikację szczegółową. Przeprowadzone badania pokazało, że zdarzały się
sytuacje, w których ignorowano opinie przedstawiane przez Zespół – pracownicy jednostek
merytorycznych podejmowali decyzje bez uwzględnienia postanowień Zespołu ds. BP. Według
projektodawców proces odwołania pozwalał na przedstawienie argumentów na korzyść negatywnie
zweryfikowanych projektów (opinia 10 na 15 badanych projektodawców, uczestniczących w procedurze
odwołania). Z kolei urzędnicy weryfikujący projekty swój udział w posiedzeniach Zespołu, na których
rozpatrywane były wnioski o ponowną weryfikację projektu odbierali jako konieczność wytłumaczenia
się z wystawienia negatywnej oceny. Ponadto zauważono, że pracownicy uczestniczący w procesie
weryfikacji stali się – wbrew ich woli – osobami obecnymi w dyskusjach publicznych (co omówiono
w podrozdziale, prezentującym perspektywę urzędników). Ponowna weryfikacja projektu
przeprowadzana była po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu. Zgodę na powtórzenie procedury
weryfikacji otrzymało 15 z 21 badanych projektodawców. Jednakże w wyniku ponownej
weryfikacji 2/3 z nich otrzymało kolejny raz ocenę negatywną. Wynik ponownej weryfikacji
przekazywano do wiadomości projektodawcy wraz z uzasadnieniem telefonicznie lub pocztą
elektroniczną. Wynik miał charakter ostateczny i nie przysługiwało od niego prawo odwołania. Ponad
połowa badanych projektodawców (7 na 15) uczestniczących w procedurze odwołania
108
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uznała, że nie była ona przejrzysta. Ponadto niemal wszyscy (12 na 15) uważali, że na omawiany
proces przewidziano za mało czasu, choć był on bardzo czasochłonny dla projektodawców (8 na 15).
Wykres 70. Ocena procesu ponownej weryfikacji przez projektodawców uczestniczących
w tej procedurze

Proces odwołań jest bardzo czasochłonny dla
projektodawcy

8

6

Na proces odwołań jest za mało czasu, przebiega za
szybko

12

Proces odwołań jest przejrzysty

3

Proces odwołań pozwala przedstawić argumenty na
korzyść projektu(ów)
Zgadzam się

1

7
10

Nie zgadzam się

1

2

5
4

1

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z projektodawcami, n=15; na wykresie
przedstawiono liczebności.

Także przeprowadzone badania jakościowe pokazały, że część projektodawców oceniła etap odwołania
i ponownej weryfikacji jako niespełniający swojej funkcji. Zdaniem badanych, którzy negatywnie ocenili
proces odwołania, ponowna weryfikacja przeprowadzana przez te same osoby była
działaniem bezcelowym. Badani wskazywali na sytuacje, w których jako wynik ponownej weryfikacji
prezentowano dokładnie te same sformułowania co w pierwszej procedurze.

Urzędnik przekleja swoje wcześniejsze stanowisko, nie ma dyskusji. Jest jedynie odczytanie wniosku
odwołania.112
Ta sama jednostka, która dała pierwotnie negatywną opinię jest jednocześnie autorem opinii
do odwołania. Trudno się spodziewać, że skoro ZDM raz dał negatywną opinię, to po odwołaniu ją
zmieni.113
Jest fikcyjny. Jeżeli ktoś dostał odpowiedź negatywną na pierwszym etapie, to potem nawet nie ma
możliwości zmiany tego.114
Rozwiązaniem postulowanym przez interesariuszy jest wprowadzenie standardu przeprowadzania
ponownej weryfikacji przez innego pracownika urzędu dzielnicy lub jednostki miejskiej.
Umożliwiłoby to zweryfikowanie pomysłu z pominięciem wypracowanych wcześniej
dyskredytujących założeń w stosunku do projektu. Ponadto oczekiwane jest
zaangażowanie CKS w każdą procedurę ponownej weryfikacji.
5.4.3

Czynniki zachęcające i zniechęcające projektodawców do BP na etapie weryfikacji
projektu

W przypadku etapu weryfikacji szczegółowej projektów nie można mówić o czynnikach wejścia –
zgodnie z regulaminem projektodawcy nie mieli możliwości dołączenia do budżetu partycypacyjnego
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na etapie weryfikacji projektów. Procedurze weryfikacji poddawane były tylko te projekty, które zostały
złożone w regulaminowym terminie, tj. do 23.01.2017 r. i przeszły pozytywnie etap weryfikacji ogólnej.
Ale możliwe jest wyjście z procesu BP na etapie szczegółowej weryfikacji projektów. Wyjście z procesu
BP w przypadku weryfikacji można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach:

 wyjście z IV edycji BP, tj. wycofanie projektu lub negatywna weryfikacja projektu,
 wyjście z BP w ogóle, tj. rezygnacja z udziału w obecnej i kolejnych edycjach BP.
Projektodawcom przysługiwało prawo do wycofania projektu w każdym momencie do 26.05.2017 r.,
tj. do końca procedury weryfikacji projektów (w tym ponownej weryfikacji po odwołaniu).
Do czynników wpływających na wycofanie projektu, tj. wyjście z IV edycji BP, należy zaliczyć:

 zalecenie

podwyższenia lub obniżenia kosztów realizacji przedsięwzięcia – część
projektodawców nie chciała zgodzić się na modyfikację kosztorysu, upatrując w tym zabiegu
obniżenia szans na wygraną lub niemożność późniejszej realizacji projektu,

 otrzymanie uwag, które weryfikują wyobrażenie projektodawcy na temat jego pomysłu – część
projektodawców po zgłoszeniu uwag przez mieszkańców oraz urzędników weryfikujących
dostrzegła niuanse, których wcześniej nie była świadoma i rezygnowała z dalszego
procedowania projektu z uwagi na brak gotowości do większego zaangażowania się
w wypracowanie poprawionej wersji projektu lub z powodu ryzyka niespełnienia –
po wprowadzeniu zmian – pierwotnych zamierzeń związanych z projektem,

 otrzymanie uwag od mieszkańców, wskazujących na brak zasadności realizacji projektu
lub informujących o powieleniu planowanych rozwiązań,

 otrzymanie wyniku weryfikacji na spotkaniu dyskusyjnym, który był niespójny z interpretacjami
w innych dzielnicach, np. konieczność modyfikacji projektu z powodu niespełnienia kryterium
ogólnodostępności,

 niechęć do publicznej prezentacji projektu podczas spotkania dyskusyjnego, na którym
prezentowane były wstępne wyniki weryfikacji szczegółowej – brak kompetencji społecznych w
tym zakresie,

 brak wiedzy i gotowości do jej zdobycia w zakresie technicznej realizacji projektu, np. wyceny
realizacji, zweryfikowania własności gruntów – wstępny wynik weryfikacji szczegółowej projektu
nakładał na projektodawcę obowiązek wypracowania poprawionej wersji projektu.
Do czynników wpływających na rezygnację z udziału w kolejnych edycjach BP należy zaliczyć:

 skomplikowaną procedurę weryfikacji projektów – w opinii części mieszkańców, składających
projekty i członków zespołów obserwujących przebieg procesu BP w dzielnicach, proces
weryfikacji był zbyt złożony i czasochłonny,

 sposób przeprowadzenia procedury ponownej weryfikacji projektów – część projektodawców
postrzegała proces odwołania od wyniku weryfikacji jako powielający wcześniej wypracowane
decyzje,

 bezpodstawny – w ocenie projektodawców – negatywny wynik weryfikacji projektów –
projektodawcy, w opinii których proces weryfikacji został przeprowadzony nieprawidłowo,
tj. dostrzegli uchybienia od regulaminu czy niespójność w interpretacji między dzielnicami,
zostali zniechęceni do idei BP,
124

 zbyt liberalną interpretację kryterium odnoszącego się do ogólnodostępności – dopuszczanie
do realizacji projektów realizowanych na rzecz instytucji publicznych (np. remont boisk
szkolnych) czy projektów, których efekty są dostępne tylko w określonych godzinach
(np. zajęcia w przedszkolach) zniechęciło do udziału w procesie BP mieszkańców, którzy nie
mają możliwości skorzystania z rozwiązań wdrożonych w wyniku realizacji projektów.
Analiza zgromadzonego materiału badawczego pokazała, że trudno mówić o zróżnicowaniu na poziomie
dzielnic na etapie szczegółowej weryfikacji projektów. Nie zdiagnozowano sytuacji, w której praca
urzędników, reprezentujących konkretną dzielnicę została wyróżniająco oceniona przez
projektodawców. Opinia na temat procesu weryfikacji była ściśle zależna od osobistych
doświadczeń projektodawców. Podobnie sytuacja wygląda z perspektywy urzędników – w każdej
dzielnicy zdarzali się projektodawcy, którzy mieli problem ze zrozumieniem kryteriów
weryfikacji albo kwestionowali propozycje modyfikacji, co skutkowało spiętrzeniem pracy
na etapie uzgadniania ostatecznej wersji projektu.
5.4.4

Mocne i słabe strony etapu

Przeprowadzona analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwoliła na zidentyfikowanie mocnych
i słabych stron procesu BP. Analiza koncentruje się przede wszystkim na dwóch grupach interesariuszy
– projektodawcach i urzędnikach weryfikujących projekty.
Mocne strony
Możliwość odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji
Bezsprzecznie dostępność procedury odwoławczej była mocną stroną procesu weryfikacji projektów.
Takiego zdania byli przede wszystkim projektodawcy i członkowie Zespołów. Ponadto jako pozytywną
stronę całego procesu weryfikacji wskazywano jej jawność. Z założenia ponowna weryfikacja projektów
ocenionych negatywnie miała umożliwić przywrócenie do procesu BP projektów błędnie odrzuconych.
Jednakże, jak wskazano wyżej, wśród części projektodawców obecne było przekonanie o braku
możliwości otrzymania decyzji pozytywnej mimo braku zasadności dla negatywnej oceny.
Dobry kontakt na linii urzędnicy weryfikujący projekty – projektodawcy
Zarówno urzędnicy weryfikujący projekty, jak i projektodawcy pozytywnie ocenili kontakt z drugą stroną
w procesie weryfikacji. Ponad połowa urzędników przyznała, że kontakt z pomysłodawcą był dobry lub
bardzo dobry115. Również wśród projektodawców dominowały pozytywne oceny współpracy
z urzędnikami. Wysoka lub bardzo wysoka ocena116 we wszystkich analizowanych wymiarach
komunikacji (podejście do rozmówcy, kompleksowość przekazywanych informacji i ich zrozumiałość)
stanowiła ponad 3/4 ocen wystawionych przez projektodawców (1 projektodawca mógł ocenić więcej
niż 1 instytucję).
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Wykres 71. Ocena procesu ponownej weryfikacji przez projektodawców uczestniczących
w tej procedurze

Podejście do rozmówcy (tj. czy pracownik był
uprzejmy i kulturalny, czy poświęcił odpowiednio dużo 6% 8% 11%
czasu na udzielenie informacji)
Kompleksowość przekazywanych informacji (tj. czy
informacja wynikała z kryteriów weryfikacji, czy była
poparta analizami, danymi, przepisami prawa)
Zrozumiałość przekazywanych informacji (tj. czy
informacje były jasne i czytelne)

1 - bardzo źle

2

10% 11%

22%

15%

8% 10% 9%

3

4

53%

23%

24%

41%

49%

5 - bardzo dobrze

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z projektodawcami, n=88 (wyniki zostały
zaprezentowane w skali 1-5, gdzie 1 oznacza bardzo źle, 5 – bardzo dobrze).

Badanie pokazało, że 5 na 10 ocen odnoszących się do podejścia do rozmówcy i zrozumiałości
przekazywanych informacji było najwyższą możliwą oceną. Równocześnie 41% wszystkich ocen dot.
kompleksowości przekazywanych informacji stanowiły oceny najwyższe.

Pod sam koniec tego czasu weryfikacji odezwała się do mnie bardzo miła pani z urzędu. Była super
współpraca.117
Z dystansem podchodziłem do tych kontaktów, żeby mieć jednak pewność, że wszystko jest ok. I przy
tej weryfikacji kontakt był raczej pozytywny. 118
Nie dostrzegł żadnych błędów, pochwalił nawet, że widać, że kawał dobrej roboty było zrobione
po przeczytaniu fachowej lektury. Widziałem, że mam w nim sojusznika. 119
Jednakże trzeba zaznaczyć, że pojawiały się również głosy, wskazujące na bardzo negatywną
współpracę, np. w sytuacjach braku kontaktu ze strony urzędników.

Pani nie odbierała wskazanego w swoich mailach telefonu. Wysyłałam maile, w których zadawałam
pytania – prawie nigdy nie dostałam odpowiedzi. Piszę „prawie", ponieważ raz dostałam odpowiedź
na merytoryczne pytanie – ta odpowiedź była pozbawiona sensu jakby pani nie przeczytała maila,
na który niby odpowiadała.120
Część uwag zamiast do mnie trafiła do autora innego podobnego projektu na tej samej ulicy, nie
udzieliła mi wystarczających i przewidzianych regulaminem wyjaśnień, nie próbowała dojść
do kompromisowego ograniczenia zakresu.121
Najwięcej pomysłodawców (1/4)122 miało zastrzeżenia co do kompleksowości przekazywanych
informacji (tj. czy informacja wynikała z kryteriów weryfikacji, czy była poparta analizami, danymi
117
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i przepisami prawa). W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że podmiot, z którym kontaktowało się
najwięcej projektodawców, tj. ZDM, został oceniony bardzo słabo – dla wszystkich analizowanych
wymiarów średnia ocen była niższa niż 4. Taka ocena należała na najsłabszych na tle wszystkich
urzędów dzielnic i jednostek miejskich, uczestniczących w procesie weryfikacji projektów.
Badani projektodawcy wskazywali na konkretne przykłady zachowań pracowników weryfikujących
projekty, które były dla nich niesatysfakcjonujące.

Korespondencja nie była uprzejma – pracownik ZDM korespondował w sposób obcesowy.
Argumentacja nie była zrozumiała. Pracownik ZDM robił wszystko, aby nie dopuścić projektu
do głosowania. Gdy zabrakło argumentów merytorycznych jako ostateczny argument podał
przekroczenie kwoty budżetu na jeden projekt – bez żadnego uzasadnienia podanej kwoty.123
Pracownik ZDM oceniał i kwestionował „uzasadnienie” projektu, choć nie to jest jego rolą. Arbitralne
i niepoparte niczym odmawianie projektowi uzasadnienia bez znajomości terenu, lokalnych
uwarunkowań itp. jest zaprzeczeniem idei budżetu partycypacyjnego.124
Pracownik ZDM wysłał jedynie informację na spotkanie, nie pojawił się tam osobiście, a na maile
odpowiadał niejednoznacznie. 125
Pracownik nie przedstawił propozycji zmian i wyjaśnień, z czego wynika konieczność ich
wprowadzenia. Zmieniał swoje stanowisko i argumentację, co stwarzało we mnie poczucie braku
stabilnych zasad i kryteriów. 126
Kwestionując dane rozwiązanie nie wskazano podstaw prawnych czy formalnych. 127
Równocześnie trzeba mieć na uwadze, że pracownicy ZDM weryfikują projekty infrastrukturalne, których
specyfika wymaga dużego zaangażowania i wysokiego poziomu wiedzy wśród projektodawców. Często
projekty składane są przez osoby uznawane za ekspertów w danym środowisku, np. dotyczy to
projektów w zakresie infrastruktury rowerowej. Brak oczekiwanego zaangażowania ze strony ZDM
i decyzje niezgodne z oczekiwaniami projektodawców wpływają na negatywną ocenę pracowników
weryfikujących projekty.
Słabe strony
Ryzyko weryfikacji nieaktualnej wersji projektu
Urzędnicy weryfikujący projekty wskazywali na problem w zakresie prowadzenia prac weryfikacyjnych
(np. konsultacje z innymi podmiotami, sporządzanie wycen, uzgodnienia etc.) nad wersją projektu, którą
projektodawcy w międzyczasie zmieniali. Zmianę projektu w tym czasie umożliwia projektodawcom
regulamin128. W IV edycji budżetu partycypacyjnego weryfikacja projektów została przeprowadzona
w terminie 24.01.2017 – 08.05.2017. Równocześnie przewidziano możliwość wprowadzania zmian
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urzędem dzielnicy lub jednostką.
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w projekcie bez konieczności uzgadniania ich z urzędem dzielnicy lub jednostką w terminie 01.03.2017
– 21.03.2017. Takie rozwiązanie sprawiło, że urzędnicy weryfikowali nieaktualną wersję projektu.

Przedstawiliśmy naszą wstępną weryfikację, a mieszkaniec mi mówi „ale ja już ten projekt zdążyłem
zmienić dwa razy w międzyczasie” i tak naprawdę mówimy o czym innym. O dwóch różnych
projektach, bo tak naprawdę w tym czasie projektodawcy mają możliwość zmian. (…) A my wysyłamy
do opinii, do różnych kontrahentów i wracają opinie, które są już bez sensu. 129
Rozwiązaniem tego problemu jest modyfikacja regulaminu, uniemożliwiająca
wprowadzanie zmian bez poinformowania pracowników weryfikujących projekt
po uruchomieniu procedury weryfikacji szczegółowej, w tym prac prowadzonych
przed spotkaniem dyskusyjnym.
Brak spójności pomiędzy dzielnicami w zakresie weryfikacji podobnych projektów
Badanie pokazało, że sytuacje, w których wynik weryfikacji podobnych w konkretnych obszarach
czy nawet takich samych projektów w różnych dzielnicach był inny (pozytywny - negatywny) nie były
pojedynczymi przypadkami. Rozbieżność wyników weryfikacji była konsekwencją odmiennej
interpretacji założeń projektów.

Jako oficjalny powód podano niemożliwość zrealizowania projektu w całości do końca roku
budżetowego 2018, co budzi zdumienie w sytuacji, gdy analogiczny projekt był dopuszczony
do głosowania już dwukrotnie na Bielanach w poprzednich latach, zaś bardzo podobne projekty
zweryfikowano pozytywnie w innych dzielnicach.130
Równocześnie trzeba zauważyć, że w części przypadków odmienny wynik weryfikacji projektów był
pochodną specyfiki dzielnic czy statusu działek, na których zaplanowano realizację zadania. Przykładem
mogą być projekty dot. fotobudki, dla których ustalono (przy udziale CKS) wytyczne w zakresie
weryfikacji, a o ewentualnych odstępstwach decydowały warunki szczegółowe w dzielnicach, np. brak
miejsca w UD na fotobudkę.
Kryterium, które często różnicowało wynik weryfikacji to ogólnodostępność. Ponadto wystąpiły różnice
w urealnionych kosztorysach. Jeden z badanych przywołał sytuację, w której trzy osoby złożyły ten sam
projekt w różnych dzielnicach i otrzymały rozbieżne decyzje.

Ja na Mokotowie nie dostałem negatywnej informacji zwrotnej. Wszystko było ok od początku.
Koleżanka, która działała na Pradze Północ też nie miała problemów. Natomiast w Śródmieściu
powiedziano, że za tyle, to się na pewno wybudować nie da.131
Pracownicy weryfikujący projekty wskazywali, że zdarzały się przypadki, w których otrzymywali
informację zwrotną od CKS dot. błędnej weryfikacji konkretnych projektów, np. kiedy dany projekt był
elementem całej puli jednolitych projektów inaczej zweryfikowanych w pozostałych dzielnicach.
Rozwiązaniem, które mogłoby przyczynić się do zniwelowania opisanego problemu jest
stworzenie list pracowników weryfikujących projekty w poszczególnych dzielnicach
i jednostkach, co umożliwiłoby wymianę informacji i prowadzenie konsultacji. Na taką
potrzebę wskazało 90% badanych urzędników weryfikujących projekty. Kolejnym
rozwiązaniem, które mogłoby przyczynić się do zniwelowania rozbieżności
interpretacyjnych urzędników reprezentujących różne dzielnice, a także wpłynąć
na podniesienie jakości procesu weryfikacji jest organizacja spotkania, mającego na celu
129
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wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się realizacją i weryfikacją
projektów w danym obszarze tematycznym (na taką potrzebę wskazało 84% urzędników).
Nieostrość kryterium ogólnodostępności
Badania jakościowe wskazały na problemy związane z brakiem wyczerpującej i jednoznacznej definicji
kryterium ogólnodostępności, obowiązującej we wszystkich dzielnicach. Zarówno pracownicy
weryfikujący projekty, sami projektodawcy, jak i mieszkańcy nieskładający projektów wskazywali
na rozbieżności na poziomie dzielnic w tym zakresie, a ponadto dostrzegali niewłaściwe stosowanie
kryterium.

Co to znaczy ogólnodostępność? Jest sytuacja, że ktoś zgłasza projekt nauki gry w tenisa pięciu grup
6-osobowych w konkretnej szkole. Chore. To nie jest ogólnodostępne. 132
Do dzielnic, w których kryterium ogólnodostępności było traktowane restrykcyjnie można zaliczyć
Ursynów, gdzie odrzucono projekt, polegający na zaopatrzeniu wszystkich państwowych szkół
z Ursynowa w drukarki 3D. Z kolei przykładem dzielnicy, gdzie projekty adresowane do wybranej grupy
odbiorców oceniono pozytywnie należy Mokotów (projekty dotyczące remontów boisk szkolnych)
czy Praga Południe (projekty dotyczące budowy nowych miejsc parkingowych).

Ja się poczułem trochę oszukany. Dla mnie to w ogóle nie jest ogólnodostępne – raz w tygodniu
od 18-20, a w wakacje może trochę dłużej.133
Całą kwotę jedno przedszkole zgarnęło i udostępnia dwie godziny w tygodniu – od maja
do października. Być może ktoś wejdzie na to podwórko jak się dowie, że może.134
Ze wskazanym powyżej problemem związana była kwestia zgłaszania projektów na rzecz instytucji,
które finansowane są ze środków publicznych. Wśród mieszkańców dominuje przekonanie, że budżet
partycypacyjny nie powinien być adresowany do instytucji. Zdaniem badanych projekty zgłaszane przez
mieszkańców na rzecz podmiotów publicznych miały większą szansę na zwycięstwo z uwagi
na zorganizowane grupy potencjalnych odbiorców, np. na projekty zgłoszone przez mieszkańca
reprezentującego środowisko danej szkoły zagłosowali rodzice uczniów.

Uważam, że budżet partycypacyjny jest przeznaczony dla mieszkańców, którzy składają projekty
poprawy życia dookoła lokalnej większej lub mniejszej społeczności. Instytucje mają oddzielne i liczne
źródła finansowania swoich inicjatyw, remontów, projektów. 135
Mieszkańcy, których zaangażowanie w BP ograniczało się do głosowania na projekty nie mieli
świadomości, że to kryterium było odmiennie interpretowane w różnych dzielnicach, co sprawiło,
że negatywnie oceniali proces weryfikacji, przypisując urzędnikom brak rzetelności.

Sugeruję rzetelniejszą weryfikację projektów. W dzielnicy Praga Południe do głosowania zostały
dopuszczone projekty, które tylko teoretycznie są ogólnodostępne. 136
Problem koncentrował się na dopuszczaniu do głosowania projektów, które, zdaniem badanych, nie były
ogólnodostępne, np. projekty: realizowane na terenie szkół, przedszkoli czy spółdzielni mieszkaniowych,
adresowane do ograniczonej liczby osób, a także realizowane w ściśle określonych godzinach. Brak

132
133
134
135
136

FGI z koordynatorami.
FGI z mieszkańcami głosującymi.
FGI z mieszkańcami głosującymi.
E-mail przesłany przez mieszkańca.
Badanie CAWI z mieszkańcami.

129

spójności i jednoznacznych wytycznych w tym obszarze był powodem frustracji mieszkańców
i projektodawców.

Co dzielnica – decyzja jest inna. I to powoduje nerwy ze strony projektodawców, dlatego że oni
w jednej dzielnicy są zweryfikowani pozytywnie, w innej – negatywnie.137
W odpowiedzi na zidentyfikowany problem zaleca się podtrzymanie praktyki w zakresie organizacji
spotkań zespołów oraz wsparcia CKS w definiowaniu kryterium odnoszącego się do ogólnodostępności
w poszczególnych dzielnicach. Rozwiązanie pozwoli na wypracowanie definicji ogólnodostępności
spójnych na poziomie całej Warszawy. Istotną wartość edukacyjną miałoby również zaprezentowanie
przykładów projektów dla poszczególnych dzielnic, które w pierwszej wersji oceniono jako
nieogólnodostępne, a po przekształceniu – zostały zaakceptowane. Propozycja sposobu modyfikacji
założeń projektów byłaby pomocna dla projektodawców, zmagających się z tym problemem.
Brak świadomości możliwości negatywnej weryfikacji pomysłów niecelowych i niegospodarnych
Słabą stroną procesu BP, która uwidoczniła się podczas weryfikacji szczegółowej projektów, był brak
wśród urzędników weryfikujących pomysły świadomości możliwości negatywnego zweryfikowania
projektu z powodu jego niecelowości czy niegospodarności. Wynika to z braku kryterium oceny
projektów, które bezpośrednio odnosi się do oceny inicjatywy pod kątem celowości i gospodarności.
Obowiązujący katalog kryteriów, zdaniem badanych, dopuszczał realizację projektów niecelowych
i niegospodarnych.

Projektodawca sobie składa cokolwiek. Nawet jakby chciał gwiazdkę z nieba, a ktoś się pod tym
podpisuje.138
Równocześnie o konieczności wyboru do realizacji projektów charakteryzujących się celowością
i gospodarnością mówią wyższe przepisy prawa, w tym Ustawa o finansach publicznych. Zatem część
urzędników, weryfikując projekty, odnosi się jedynie do ściśle zdefiniowanych kryteriów oceny pomysłów
w regulaminie.
Przykładem przedsięwzięcia, spełniającego wszystkie kryteria wskazane w regulaminie i równocześnie,
będącego – według pracownika weryfikującego pomysł – niezasadnym i niegospodarnym był projekt,
w którym mieszkańcy planowali tymczasowo zagospodarować teren, który był przeznaczony na sprzedaż
pod budownictwo komunalne, co oznaczało, że w momencie sprzedaży konieczne byłoby
zdemontowanie urządzeń i usunięcie zasadzonej roślinności.

Teoretycznie huśtawki można zdemontować, każdą zjeżdżalnię można zdemontować. (…) Tylko na to
też trzeba wydać pieniądze.139
W przypadku takich sytuacji każdorazowo trzeba mieć na uwadze specyfikę przedsięwzięcia i oszacować,
czy koszty projektu nie zdążą się zamortyzować. Na zasadność weryfikowania projektów pod kątem
celowości i gospodarności realizacji zadania wskazywali także mieszkańcy. Ponadto w opinii
mieszkańców wskazany problem związany był ściśle z kwestią przygotowywania projektów
ukierunkowanych na konkretnych wykonawców.
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Czasami wnioskodawcy są jedynymi podmiotami, które mogą wykonać projekt, więc jeśli sobie
odpowiednio „wydepczą” promocję, to mają zlecenie.140
Oczekiwaniem mieszkańców związanym z tym problemem była bardziej wnikliwa weryfikacja
zgłoszonych przedsięwzięć pod tym kątem.
Brak zasobów kadrowych w urzędach dzielnic
Interesariusze procesu BP wskazywali na problem braku wystarczających zasobów kadrowych,
umożliwiających rzetelne i pogłębione przeprowadzenie procesu weryfikacji wszystkich projektów. Brak
czasu pracowników weryfikujących niejednokrotnie wskazywali projektodawcy jako czynnik obniżający
jakość procedury. Równocześnie zgromadzone dane pokazały, że w wielu przypadkach weryfikacja
projektów przeprowadzana była wnikliwie i rzetelnie. Choć trzeba zaznaczyć, że, z uwagi na inne
obowiązki pracowników, często jej zasadnicza część miała miejsce w ostatnich dniach przed
regulaminowym terminem. Takie podejście było kłopotliwe dla projektodawców, ponieważ nie mieli
świadomości, że do ich pomysłu mogą zostać zgłoszone istotne, zmieniające projekt uwagi w końcowym
procesie weryfikacji po wcześniejszych spostrzeżeniach mniejszej wagi lub byli w ogóle pozbawiania
możliwości odniesienia się do uwag.

Początkowo nie mieli żadnych wielkich zastrzeżeń do większości projektów. Natomiast pod koniec
weryfikacji okazało się, że ktoś w urzędzie się obudził i były problemy z jednym projektem. Później
zajęło trochę czasu uzgodnienie stanowiska.141
ZDM oddał z opóźnieniem 8-dniowym (po ostatnim zebraniu Zespołu) oceny projektów,
co uniemożliwiło projektodawcy dyskusję, bo nie było się do czego odnosić. 142
Pracownicy weryfikujący projekty wskazywali na kontakty z innymi podmiotami (jednostkami
organizacyjnymi, firmami prywatnymi etc.) w celu urealnienia przygotowanego projektu. Jednakże
uzgadnianie projektów z innymi podmiotami znacząco wydłużało proces weryfikacji.

Część jednostek bardzo wolno opiniuje projekty, niekiedy trzeba prosić o opinię kilkukrotnie.143
Równocześnie trzeba zaznaczyć, że wśród projektodawców, mieszkańców, a także członków Zespołów
pojawiały się zdania, wskazujące na nieprawidłowości w procesie weryfikacji projektów.

(..) przy rozpatrywaniu projektów urzędnicy kierują się przede wszystkim swoją wygodą i rutyną,
proponują zestandaryzowane rozwiązania, są bardzo niechętni wobec wszelkich innowacji,
nietwórczy, niezainteresowani faktycznym udoskonaleniem pomysłów. Mają też szerokie możliwości
manipulowania procesami BP i nagminnie z nich korzystają, uznaniowo i nierówno traktując projekty
i ich autorów, powołując się na nieznane laikom lub zgoła nieistniejące kryteria, przepisy i wymogi.144
Część urzędników weryfikujących projekty nie zna zasad BP i/lub do weryfikacji się nie przykłada.
Niesamowicie niechlujna weryfikacja projektów. Urzędnicy przepuszczający buble. 145
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IDI ze skutecznym projektodawcą – Mokotów (2).
IDI ze skutecznym projektodawcą – Bemowo (8).
Badanie CAWI z projektodawcami.
Badanie CAWI z urzędnikami weryfikującymi projekty.
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Urzędnicy weryfikują projekty całkowicie uznaniowo. Zbyt często używają pojęć ogólnych,
np. „niezgodne z przyjętymi strategiami", „niemożliwe do realizacji w ciągu roku" – bez podania
przyczyny.146
Urzędnicy podkreślali, że weryfikacja projektów jest dla nich dodatkowym obowiązkiem, który
uniemożliwia im wykonywanie podstawowych zadań przez kilka tygodni. Z faktem, że weryfikacja
projektów jest zadaniem nadprogramowym należy wiązać, przynajmniej częściowo, pojawiającą się
słabą jakość weryfikacji projektów. Rozwiązaniem postulowanym przez urzędników, projektodawców
i członków Zespołów jest utworzenie na poziomie dzielnic zespołów dedykowanych procesowi
weryfikacji projektów. W skład zespołów weryfikujących powinni wchodzić specjaliści w danych
obszarach – pracownicy oddelegowani do przeprowadzenia procesu weryfikacji zgłoszonych projektów.
Zdaniem interesariuszy procesu BP takie rozwiązanie umożliwiłoby na podniesienie jakości weryfikacji
szczegółowej projektów.
5.4.5

Postulowane zmiany

Przeprowadzone badanie ewaluacyjne pozwoliło zidentyfikować, jakich zmian oczekują poszczególne
grupy interesariuszy, uczestniczące w procesie weryfikacji szczegółowej projektów, w tym w procedurze
ponownej weryfikacji. Poniżej przedstawiono oczekiwania w podziale na projektodawców, urzędników
weryfikujących projektu oraz członków Zespołów ds. BP. Wskazane oczekiwania są wynikiem analizy
danych zgromadzonych przy wykorzystaniu wszystkich zastosowanych metod badawczych i źródeł
danych (m.in. IDI, FGI, CAWI, maile od mieszkańców). Przedstawiono jedynie postulaty, które były
istotne dla wielu interesariuszy (nie zaprezentowano oczekiwań pojedynczych osób).
Zdiagnozowane oczekiwania projektodawców:

 przeprowadzenie weryfikacji projektów według obiektywnych kryteriów poza urzędem dzielnicy,
 wprowadzenie obligatoryjnego kontaktu telefonicznego z projektodawcą w przypadku ryzyka
negatywnej weryfikacji lub w przypadku potrzeby wprowadzenia zmian – część projektodawców
była zdania, że wiadomość przesłana tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej może zostać
odczytana po upływie regulaminowych terminów,

 egzekwowanie obowiązku publikowania wypełnionych kart weryfikacyjnych w ESOG – zdaniem
badanych projektodawca powinien mieć dostęp do danych pracownika weryfikującego.
Zdiagnozowane oczekiwania urzędników weryfikujących projekty:

 wydłużenie czasu trwania procesu weryfikacji szczegółowej,
 powołanie oddzielnej komórki zajmującej się weryfikacją lub odciążenie wydziałów
przeciążonych weryfikacją – należy rozważyć zatrudnienie osób, które zajmowałyby się
wyłącznie weryfikacją projektów z BP,

 zapewnienie bonusów dla pracowników merytorycznych zaangażowanych w proces weryfikacji
projektów,

 rozszerzenie i urealnienie asortymentu odnośnie przykładowych wycen, z których korzysta
projektodawca,
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 zadbanie o przekazywanie projektów do weryfikacji zgodnie z kompetencjami i zadaniami –
często zdarza się, że jednostki organizacyjne otrzymują projekty, które wykraczają poza statut
organizacyjny i nie mogą prawidłowo ich weryfikować,

 wskazanie urzędnika weryfikującego projekt w przypadku zgłoszenia tego samego zadania
w kilku dzielnicach w celu umożliwienia kontaktu między pracownikami,

 uniemożliwienie wprowadzania zmian przez projektodawców w ESOG po pozytywnej weryfikacji
projektu,

 zobligowanie

projektodawców, składających projekty o charakterze inwestycyjnym
do przygotowania kosztorysu poświadczonego przez specjalistę w danej dziedzinie,

 zmiana formuły weryfikacji szczegółowej – wprowadzenie merytorycznej oceny projektów
w formule warsztatu – dzięki temu możliwe byłoby zidentyfikowanie problemów, jakie chcą
rozwiązać mieszkańcy i wspólne wypracowanie najlepszych rozwiązań, które później zostaną
poddane pod głosowanie.
Zdiagnozowane oczekiwania członków Zespołów ds. BP:

 wprowadzenie możliwości zakwestionowania projektu ze względu na zbyt dużą ogólność,
co ograniczyłoby konieczność przygotowywania projektów przez urzędników,

 uniemożliwienie wprowadzania zmian przez projektodawców w ESOG po pozytywnej weryfikacji
projektu.
5.4.6

Podsumowanie

Etap szczegółowej weryfikacji projektów był jednym z najbardziej newralgicznych etapów całego
procesu BP. Etap wymagał dużego zaangażowania niemal wszystkich interesariuszy procesu,
tj. projektodawców, urzędników i członków Zespołów. Ponadto w znacznej mierze na tym etapie
wypracowywany był kształt projektów, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców i później
zrealizowane. Równocześnie weryfikacja została oceniana jako jeden z bardziej
problematycznych etapów procesu BP. Proces uzgadniania ostatecznej wersji projektu wymagał
od pomysłodawców i urzędników zaangażowania w prace, które nie należą do ich codziennych
obowiązków. Świadomość czynności przeprowadzanych na etapie weryfikacji projektów wśród
mieszkańców, którzy nie byli projektodawcami była niska. Równocześnie mieszkańcy wiedzieli, że nie
wszystkie zgłoszone projekty brały udział w głosowaniu mieszkańców, ale część z nich umiejscowiła
proces weryfikacji projektów dopiero po głosowaniu.
Projektodawcy i urzędnicy weryfikujący projekty wysoko ocenili kryteria oceny projektów pod względem
zrozumiałości, jasności i precyzyjności oraz obiektywności. Najsłabiej oceniono kryterium odnoszące się
do ogólnodostępności. W wyniku weryfikacji szczegółowej przeprowadzonej przed spotkaniami
dyskusyjnymi ponad 3/4 projektodawców otrzymało uwagi. Najczęściej uwagi ukierunkowane były
na konieczność doprecyzowania i uzupełnienia projektu oraz zmodyfikowania kosztorysu. Co ciekawe,
najmniej projektodawców otrzymało uwagi dot. ogólnodostępności.
Projektodawcy uczestniczący w badaniu wskazywali na konkretne przypadki nierzetelnego i budzącego
wątpliwości sposobu przeprowadzenia etapu weryfikacji. Najczęściej wskazywano na: sprzeczność
uzasadnień dla negatywnej oceny w odniesieniu do tego samego projektu (np. niezgodność z przepisami
prawa oraz z przyjętymi programami i strategiami m.st. Warszawy, a równocześnie planowanie działań
wskazanych w projekcie jako zadanie własne), brak postrzegania projektu jako spójnej całości na rzecz
negowania poszczególnych elementów, kwestionowanie zasadności realizacji projektu czy brak
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konsultacji z projektodawcami proponowanych zmian projektu. Ponadto problematyczny był proces
uzgadniania ostatecznego kosztorysu projektu.
Ponad połowa badanych projektodawców uczestniczących w procedurze odwołania uznała, że nie była
ona przejrzysta. Część projektodawców oceniła ten etap jako niespełniający swojej funkcji. Ich zdaniem
ponowna weryfikacja przeprowadzana przez te same osoby była działaniem bezcelowym.
Do czynników wpływających na wycofanie projektu, tj. wyjście z IV edycji BP, należy zaliczyć: zalecenie
podwyższenia lub obniżenia kosztów realizacji przedsięwzięcia, otrzymanie uwag, które weryfikują
wyobrażenie projektodawcy na temat jego pomysłu, otrzymanie uwag od mieszkańców, wskazujących
na brak zasadności realizacji projektu lub informujących o powieleniu planowanych rozwiązań,
otrzymanie wstępnego wyniku weryfikacji szczegółowej, który był niespójny z interpretacjami w innych
dzielnicach, niechęć do publicznej prezentacji projektu, brak wiedzy i gotowości do jej zdobycia
w zakresie technicznej realizacji projektu. Z kolei czynniki wpływające na rezygnację z udziału
w kolejnych edycjach BP to: skomplikowana procedura weryfikacji projektów, sposób przeprowadzenia
procedury ponownej weryfikacji projektów, bezpodstawny – w ocenie projektodawców – negatywny
wynik weryfikacji projektów, zbyt liberalna interpretacja kryterium odnoszącego się
do ogólnodostępności.

5.5 Głosowanie nad projektami i realizacja projektów
5.5.1

Informacje o etapie

Jak zostało to podkreślone we wcześniejszej części raportu, mieszkańcy w głównej mierze widzą swoje
miejsce w procesie związanym z budżetem partycypacyjnym w momencie głosowania na projekty
zweryfikowane pozytywnie przez urzędników.
W IV edycji budżetu partycypacyjnego głosowanie odbywało się w terminie 14.06.2017-30.06.2017
i było poprzedzone różnymi formami informowania i promowania, zarówno budżetu partycypacyjnego
jako takiego, jak również poszczególnych projektów (spotkania promocyjne trwające do 30.06.2017,
które mogą się odbywać podczas imprez lub innych wydarzeń mających miejsce w dzielnicy).
W głosowaniu udział wziąć mogli wszyscy mieszkańcy Warszawy, tj. także osoby małoletnie
(po dołączeniu zgody opiekuna prawnego), a także osoby, które nie mają zameldowania w Warszawie.
Zgodnie z regulaminem IV edycji budżetu partycypacyjnego, głosowanie odbywa się w sposób
elektroniczny przez Internet oraz papierowy w stacjonarnych punktach głosowania w wyznaczonych
miejscach. Każdy mieszkaniec Warszawy może zagłosować jeden raz, w jednej wybranej przez siebie
dzielnicy, w zakresie jednego wybranego przez siebie obszaru. We wszystkich dzielnicach głosować
można na projekty lokalne, związane bezpośrednio z poszczególnymi obszarami, w niektórych
dzielnicach istnieje także możliwość głosowania na projekty ogólnodzielnicowe. Jest to sytuacja, gdzie
można głosować, zarówno na projekty ogólnodzielnicowe jak i lokalne.
W ramach głosowania każdy wyznaczony obszar ma określoną pulę pieniężną, w ramach której
mieszkańcy mogą dowolnie decydować, na które projekty chcą oddać głos. Głosować można na dowolną
liczbę projektów, aż do wyczerpania założonej kwoty pieniężnej.
W ramach badania ewaluacyjnego IV edycji budżetu partycypacyjnego, respondenci badani w ramach
badania ilościowego (w którym udział wzięli mieszkańcy Warszawy) oraz rozmówcy wywiadów
indywidualnych i grupowych byli dość zgodni, przyznając, że wprowadzenie idei budżetu
partycypacyjnego w Warszawie jest ich zdaniem zjawiskiem pozytywnym. Dzięki niemu możliwe jest
edukowanie społeczeństwa w zakresie tego, że budżet miasta składa się m.in. z budżetów dzielnic oraz
jakie mogą być koszty realizacji różnorodnych działań przez nie podejmowanych. Ponadto,
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funkcjonowanie budżetu partycypacyjnego wspiera aktywizację mieszkańców Warszawy do działania
i brania większej odpowiedzialności za kształt i funkcjonowanie Miasta, którego są częścią. Jak wskazał
jeden z rozmówców podczas wywiadu grupowego:

myślę, że ten głosujący człowiek może być bardziej związany ze swoją dzielnicą 147,
a inny dodał:

Budowanie jakiejś świadomości społecznej. Mieszkasz tutaj, korzystasz z tego, masz prawo
głosować148.
Mieszkańcy Warszawy zgromadzeni podczas wywiadów grupowych podkreślili, że możliwość głosowania
w ramach budżetu partycypacyjnego często wyzwala poczucie sprawstwa i budzi ciekawość. Jednakże
wiele kwestii związanych z przebiegiem procesu, w szczególności głosowaniem na projekty, gdzie mają
najwięcej doświadczeń, jak również z realizacją wybranych projektów budziła pewne wątpliwości.
5.5.2

Informowanie o projektach i ich efektach

Istotną kwestią w całym procesie związanym z budżetem partycypacyjnym, a w szczególności
w ramach przygotowania do głosowania, są działania informacyjno-promocyjne, prowadzone zarówno
po stronie urzędu miasta, jak i w sposób oddolny przez projektodawców oraz samych mieszkańców.
Z całej grupy badanych (w ramach badania ilościowego) głosujących mieszkańców Warszawy
wyróżniają się projektodawcy (n=111), z których 76,6% deklaruje, że promowało projekty w celu
zachęcenia do głosowania. Ponadto, w całej próbie mieszkańców, częściej promowały projekty osoby,
które zajmują się na co dzień działalnością społeczną (52,7%, przy n=277), a także osoby w wieku 4049 lat (50,2%, przy n=235). Jednakże z ogólnej grupy mieszkańców Warszawy objętych badaniem,
ponad połowa nie promowała projektów w celu zachęcenia do głosowania.
Wykres 72. Promowanie wybranych projektów w celu zachęcenia do głosowania
4%

43%

Tak
Nie

54%

Nie pamiętam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1132.

Niezależnie od dzielnicy, zdecydowana większość osób, które promowały w jakiś sposób projekty,
na które można było głosować w ramach budżetu partycypacyjnego, robiły to przede wszystkim
w ramach rozpropagowywania informacji wśród rodziny, znajomych i sąsiadów (wskazuje na to także
część osób zgromadzonych na wywiadach grupowych:
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„[mieszkaniec] przypomina znajomym o terminach. Przykładowo wysyłam maila do matki,
że głosowanie do 30 czerwca, ja głosowałam, nie przegap, ja głosowałam na to i tamto”) 149.
Drugim miejscem najczęściej wskazywanym były media społecznościowe, takie jak Facebook.
Wykres 73. Sposób promowania projektów w celu zachęcenia do głosowania

Wśród rodziny, znajomych, sąsiadów

89%

W mediach społecznościowych (np. Facebook)

43%

Na plakatach, ulotkach

13%

Podczas wydarzeń organizowanych w dzielnicy

9%

W inny sposób

4%

Nie pamiętam

1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=480, wartości nie
sumują się do 100%, istniała możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.

Wśród innych form promowania projektów w największym stopniu znalazło się informowanie drogą
mailową, ewentualnie podczas pikniku szkolnego czy festynu lub też w ramach pisania o projekcie kredą
w parku lub poprzez zamieszczanie komentarzy w artykułach elektronicznych.
Mieszkańcy biorący udział w badaniu ilościowym w większości nie dostrzegli, aby urząd dzielnicy wspierał
promocję zgłoszonych projektów. W ujęciu dzielnicowym niewielki odsetek mieszkańców zauważył
wsparcie dzielnicy w tym zakresie (najwięcej takich wskazań dotyczyło Włoch: 30%, Wesołej: 29,4%;
Pragi-Północ: 22,9%; Targówka: 21,7%; Ursusa: 20,6%). Wśród samych projektodawców, którzy także
zostali objęci badaniem ilościowym, nieznacznie większy odsetek osób dostrzega wsparcie w zakresie
promocji projektów ze strony urzędu dzielnicy, tj. 38,8% (n=116).
Wykres 74. Wsparcie urzędu pod kątem promocji zgłoszonych projektów

16%

22%

62%

Tak

Nie

Nie pamiętam

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1123.

Należy podkreślić, że głównym zadaniem dzielnic w tym obszarze była promocja samego głosowania,
a także wspieranie autorów w prowadzonej przez nich promocji, a nie prowadzenie promowania
149
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poszczególnych projektów w imieniu ich autorów. Stąd być może tak niski udział osób dostrzegających
wsparcie. Jeżeli takie działania były dostrzegane przez mieszkańców, wówczas najczęściej wskazywali
na informacje zawarte na stronie internetowej, a ponadto w ramach udostępniania ulotek i plakatów
oraz podczas wydarzeń organizowanych w dzielnicy, rzadziej w ramach mediów społecznościowych,
takich jak Facebook.
Wykres 75. Sposób, w jaki urząd dzielnicy wspierał promocję zgłoszonych projektów
w opinii wszystkich mieszkańców

Poprzez stronę internetową

52%

Udostępnienie szablonów plakatów, ulotek

46%

Podczas wydarzeń organizowanych w dzielnicy

45%

W mediach społecznościowych (np. Facebook)

38%

W inny sposób
Nie pamiętam

9%
2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=183, wartości nie
sumują się do 100%, istniała możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.

Inną kolejność przedstawili sami projektodawcy pytani o ten aspekt w ramach badania ilościowego,
co przedstawia poniższy wykres, jednakże należy mieć na uwadze, że łącznie udział osób,
zaprezentowany na wykresie jest wyższy w przypadku projektodawców niż w przypadku wszystkich
mieszkańców, co świadczy o dostrzeganiu większego poziomu wsparcia ze strony urzędów dzielnic.
Różnice w kolejności wskazań podkreślają przede wszystkim to, że o ile projektodawcy znają
w większym stopniu regulamin BP i mają świadomość, że dzielnice mogą organizować spotkania
poświęcone BP, o tyle pozostali mieszkańcy nie mają takiej wiedzy.
Wykres 76. Sposób, w jaki urząd dzielnicy wspierał promocję zgłoszonych projektów
w opinii mieszkańców-projektodawców

Podczas wydarzeń organizowanych w dzielnicy

34

Udostępnienie szablonów plakatów, ulotek

33

Poprzez stronę internetową

22

W mediach społecznościowych (np. Facebook)
W inny sposób

21
3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z projektodawcami, n=45, istniała możliwość
zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.
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Jest to ważne spostrzeżenie z uwagi na potrzeby związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi
podnoszonymi przez mieszkańców Warszawy podczas wywiadów grupowych, jak również wywiadów
indywidualnych z projektodawcami, zgodnie z którymi wciąż pozostaje znaczna grupa mieszkańców
Warszawy, którzy oczekiwaliby większej liczby informacji o samej idei budżetu partycypacyjnego oraz
możliwości i terminach głosowania, o czym wspomniano poniżej.
Z opinii mieszkańców, którzy wskazywali na brak informacji o budżecie partycypacyjnym oraz
samych projektach (wyrażanych w trakcie wywiadów) wynika, że informacja nie dociera
do wszystkich grup docelowych. Wielu mieszkańców podkreśla konieczność prowadzenia
dalszych działań informacyjno-promocyjnych, które w sposób jasny będą wskazywały na to czym
jest budżet partycypacyjny. Ponadto, wskazywano na potrzebę uwypuklenia i pokazania w sposób
bardziej widoczny (np. w ramach dostępnych plakatów), w jakim terminie należy się aktywizować
w ramach budżetu partycypacyjnego, a dodatkowo jak dokładnie dostać się na platformę i jak
postępować, by móc zagłosować na projekty.

Były tylko bilboardy „głosowanie 14-30.06”. Dla mnie mało czytelny był ten link do głosowania. Jak
pamiętam, to była tylko informacja o terminie, a nie przypominam sobie, żeby była podana czytelnie
strona. Pewnie strona była, ale nie rzucała się w oczy” – wypowiedź projektodawcy.150
Opinie wyrażone w ramach badania ilościowego, dotyczące przyczyn niegłosowania
potwierdzają niewielką wiedzę szczegółową o budżecie partycypacyjnym. Wśród głównych
przyczyn wskazano przede wszystkim na to, że albo osoby te zapomniały zagłosować albo po prostu nie
wiedziały o istnieniu budżetu partycypacyjnego. Warto przy tym zaznaczyć, że tego typu opinie wyraziły
osoby, które podobnie jak uczestnicy FGI są pozytywnie lub bardzo pozytywnie nastawione do idei
budżetu partycypacyjnego. Tego zdania byli także uczestnicy wywiadów grupowych, którzy nie głosowali
w ramach budżetu partycypacyjnego.
Ponadto, dla niektórych projektodawców realizacja działań informacyjno-promocyjnych, związanych
w najwyższym stopniu z zachęcaniem mieszkańców do głosowania na ich projekty jest jedną
z bardziej wyczerpujących a niekiedy zniechęcających. Zdaniem wyrażanym przez większość
projektodawców w ramach niniejszego badania, działania informacyjno-promocyjne
poszczególnych projektów prowadzone są głównie oddolnie przez nich samych. Często,
jak wyrażali się rozmówcy, czuli się w tych działaniach osamotnieni.
Wśród form promowania projektów przez projektodawców znalazło się najczęściej informowanie
i zachęcanie za pośrednictwem Internetu, w tym Facebooka a także w ramach plakatów
i ulotek, choć częściej, jak wynikało z wywiadów z projektodawcami, były to materiały
przygotowane i dystrybuowane przez samych projektodawców. Niekiedy projektodawcy
zwracali się do urzędu dzielnicy z prośbą o tego typu pomoc, nie zawsze jednak ją
uzyskując. Część projektodawców uczestniczyła w spotkaniach organizowanych przez
urzędy dzielnic, a także prowadziła własną promocję na ulicy. Przy czym, z jednej strony wynika
to z ich inicjatywy, poczucia potrzeby promowania projektu w celu zwiększenia aktywności mieszkańców
i zwiększenia szans na wygraną, a z drugiej strony, jak podkreślali rozmówcy, ze względu na mały udział
w tym zakresie ze strony urzędów dzielnic. W pojedynczych przypadkach, projektodawcy zwracali się
do urzędu o wsparcie w zakresie otrzymania plakatów i ulotek, jednakże jak niektórzy podkreślali, ich
otrzymanie było trudniejsze niż w poprzednich latach. Jednostkowo wskazano na pomoc koordynatora
budżetu partycypacyjnego w danej dzielnicy, w zakresie poinformowania o możliwości uczestniczenia
w imprezie plenerowej organizowanej w dzielnicy. Na Mokotowie za sprawą zespołu ds. BP
pojawiły się ulotki informujące o wszystkich punktach głosowania stacjonarnego. Niektórzy
rozmówcy wskazywali na istotną potrzebę w zakresie promowania projektów, dotyczącą braku
150
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możliwości pozyskiwania środków finansowych na tego typu inicjatywy (co jest wnioskiem wspólnym
także dla pozostałych mieszkańców, wyrażanym m.in. w ramach wywiadów grupowych, bardziej
szczegółowo opisanych w dalszej części tekstu).
Wśród możliwych rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do poprawy promocji projektów, a tym
samym zwiększenia zainteresowania i wiedzy o budżecie partycypacyjnym, projektodawcy najczęściej
wskazywali na potrzebę promowania projektów nie podczas specjalnie poświęconych BP spotkań
i wydarzeń plenerowych, ale przy okazji innych, szerzej zakrojonych imprez dzielnicowych.
Wśród pomysłów młodych projektodawców pojawiły się propozycje szerszej promocji w mediach,
telewizji i Internecie w postaci spotów informacyjnych:

Do myśli mi tylko przychodzi, żeby jakiś baner reklamowy, pięć sekund gdzieś, nie wiem, na jakiejś
stronie. Na przykład na Youtube.151
Wykres 77. Przyczyny niegłosowania w poprzednich edycjach na projekty w ramach
budżetu partycypacyjnego

Zapomniałem(am)

11

Nie wiedziałem(am) o istnieniu budżetu
partycypacyjnego

6

Nie miałem(am) czasu

5

Nie wiedziałem(am) w jaki sposób można głosować

5

Nie było ciekawego projektu/ciekawych projektów

1

Miałem(am) techniczne problemy z głosowaniem

1

Nie pamiętam

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=30; istniała możliwość
zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.

Nie zmienia to faktu, że ponad połowa badanych mieszkańców (17 osób) uważa, że informacje na temat
głosowania na projekty zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego dotarły do mieszkańców
Warszawy (w poszczególnych dzielnicach takie wskazania kształtują się między 47,5% na Pradze
Południe po 84,6% 152 w Rembertowie).
Dla części mieszkańców Warszawy to właśnie działania takie jak kampania w środkach
komunikacji miejskiej, plakaty i ulotki rozwieszane w przestrzeni miasta oraz informacje
aktualizowane na stronie internetowej stanowiły podstawową informację o budżecie
partycypacyjnym, na które powoływano się m.in. w ramach wywiadów grupowych, np.:

jest ta kampania w mediach. Z punktu widzenia osoby głosującej jest sytuacja, w której sobie
uświadamiam, że jest budżet, trzeba zapoznać się z projektami i zagłosować”; „może czasami jakąś

151
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ulotkę na osiedlu zobaczę. Często te ulotki/plakaty nawet nie są związane z tym na co będę głosować,
ani z rejonem, na który będę głosować, ale wisi i przypomina, że jest głosowanie.153
Osoby składające swoje projekty w ramach budżetu partycypacyjnego dodawały ponadto,
że hasła reklamowe są ich zdaniem skomponowane odpowiednio i że treść przekazu jest
dla nich od razu jasna. Należy mieć jednak na uwadze, że są to osoby w pewien sposób
zaangażowane w proces i świadome.
Wykres 78. Skuteczność w dotarciu z informacjami nt. możliwości głosowania na projekty
zgłoszone w ramach budżetu partycypacyjnego do mieszkańców Warszawy

15%

4%

9%

25%

Zdecydowanie tak

Raczej tak

47%

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1123.

Podobnie jak podczas wywiadów grupowych, mieszkańcy objęci badaniem ilościowym oraz mieszkańcy
wyrażający swoje opinie za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazują, że informacje
o możliwości głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego mogły nie dotrzeć do osób, które nie
mają jeszcze żadnej wiedzy o budżecie partycypacyjnym, ponadto do osób
niezainteresowanych działaniami miasta, a także do osób, które na co dzień
nie korzystają z Internetu, a tym bardziej portali społecznościowych, w tym
w szczególności do osób starszych. Ponadto także do osób, które nie korzystają regularnie
z komunikacji miejskiej oraz osób zabieganych i zapracowanych. Obserwacje te są wspólne także dla
uczestników wywiadów grupowych, którzy m.in. podkreślają, że:

Przez to też, że w ostatnim czasie nie przemieszczam się komunikacją miejską, tylko spaceruję gdzieś
w okolicy domu, to nie zetknęłam się też z tą kampanią 154.
W kontekście tych argumentów zasadnym wydaje się rekomendowanie rozszerzenia kanałów promocji
poza środki komunikacji miejskiej i Internet. W szczególności, na co wskazują także badani, w zakresie
bezpośredniej agitacji w miejscach dostępnych publicznie, jak np. parki oraz w postaci wysyłanych
pocztą tradycyjną wiadomości zawierającej informacje o BP. W szczególności dużo uwagi podczas
wywiadów indywidualnych i grupowych zostało poświęcone niedoinformowaniu osób starszych.
Postulowano otwarcie większej liczby punktów informacyjnych i punktów głosowania
w miejscach, gdzie osoby starsze spędzają czas, np. w parkach, bibliotekach, dziennych domach
opieki. Ponadto, postulowano, aby uprościć formę głosowania papierowego, co w kontekście
153
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jego obecnego kształtu wydaje się rekomendacją zasadną. Aktualnie bowiem głosujący
otrzymuje plik kartek o dużej objętości, które zawierają m.in. opisy proponowanych projektów i jest
zmuszony do samodzielnego zliczania na kalkulatorze kwot, które przeznacza na realizację projektów
w ramach łącznej puli dostępnych środków. Jak pokazała analiza wszystkich głosujących w IV edycji BP,
głosowanie papierowe stwarza więcej problemów, o czym świadczy wyższy odsetek
(niż w przypadku głosowania elektronicznego) głosów oddanych nieważnie.
Wykres 79. Odsetek nieważnych głosów oddanych w IV edycji BP
7,1%

0,5%
elektronicznie

papierowo
karta do głosowania nieważna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy osób głosujących, N=116993, głosujący papierowo n=5691; głosy
nieważne n=937.

Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie możliwości głosowania w urzędzie w sposób
elektroniczny, przy pomocy pracownika urzędu lub też z pomocą członka zespołu ds. BP podczas
wydarzeń plenerowych organizowanych w dzielnicy. Pracownik urzędu lub osoba z zespołu ds. BP
powinna służyć wsparciem technicznym, ale ze względu na swoje stanowisko powinna zachować
bezstronność i nie sugerować głosującemu odpowiedzi. Jest to równocześnie postulat mieszkańców
bardzo aktywnie działających na forum miasta, uczestniczących w warsztatach otwartych
organizowanych w ramach badania ewaluacyjnego. Jak wskazywali także rozmówcy podczas wywiadów
indywidualnych,
warto
byłoby
zakupić
tablety
dostępne
w
miejscach
takich
jak urzędy, biblioteki, a także będące w dyspozycji zespołów ds. BP, tak by udostępnić ludziom
możliwość głosowania elektronicznego poza miejscem swojego zamieszkania, nie tylko w ramach
stacjonarnych, ale także mobilnych punktów do głosowania przy wsparciu przedstawicieli
zespołów ds. budżetu partycypacyjnego lub też samych projektodawców, jeśli jest
to wskazane:

Ale gdyby zakupić po jednym tablecie na każdy z obszarów. Czyli na przykład u nas [w dzielnicy]…
No to 8 tabletów, tak. I jedna osoba z zespołu, albo jedna osoba chętna zgłasza się, żeby zakupić
takie tablety, tak. One są do dyspozycji pani koordynator. I zgłasza się, nie wiem, projektodawca,
tak, czy zgłasza się osoba z zespołów. Siadam na jednej części. Na przykład tutaj, na tej ławeczce.
Docieram do starszych osób. Starsze osoby głosują. Im się nie chce dojechać do urzędu. Przez
Internet wiadomo, że nie zagłosują. Nawet, jak mają ten Internet, to coś tam niewiele potrafią.
Natomiast już zagłosowanie, to już jest dla nich za trudne155.
Badani podkreślali, zarówno w ramach FGI jak i indywidualnych wywiadów, że osoby, które nie mają
żadnej wiedzy o budżecie partycypacyjnym, na podstawie dostępnych materiałów nie
potrafią się domyślić co kryje się pod nazwą „budżet partycypacyjny”.
W opinii wielu rozmówców promocja jest dobra, wykorzystanych jest wiele nośników informacji, jednak
ktoś kto nie wie, czym jest budżet i tak nie zwraca na to uwagi. Dotychczasowe materiały
155
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informacyjne (plakaty, ulotki) mogą jedynie stanowić przypomnienie dla osób, które już
wiedzą czym jest budżet partycypacyjny. Ponadto, konieczne jest także promowanie budżetu
przez cały rok, nie tylko w czasie jego trwania, a szczególnie promocja efektów.
Bardzo silny nacisk rozmówców został położony na konieczność zwiększenia działań edukacyjnych,
informacyjnych i promocyjnych, które powinny zostać poczynione w celu zwiększenia aktywności
i zaangażowania mieszkańców Warszawy. Kwestią niezwykle ważną dla rozmówców, wyrażoną
w ramach wywiadów grupowych i indywidualnych było to, że obecnie nie wiedzą kto może głosować
(że nie trzeba być zameldowanym w Warszawie), ile trzeba mieć lat (że każdy może głosować, nawet
niemowlę za pośrednictwem opiekunów) ani gdzie odbywa się głosowanie (szczególnie istotne
w kontekście stacjonarnych punktów do głosowania, ale także w kontekście głosowania elektronicznego
– w jaki sposób poruszać się po stronie internetowej umożliwiającej głosowanie). Wyrazistym
przykładem takiego postrzegania BP jest wypowiedź z wywiadu grupowego:

Ja mam takie doświadczenie: większość moich znajomych to studenci, jest to spora grupa, a duża
część z nich nie jest z Warszawy i oni nie mają pojęcia, że mogą głosować” ani kiedy można głosować,
a także na ile projektów można głosować. 156
Nie ma przy tym spójności co do tego, kto miałby jej dokonać. Dla części osób oczywistym jest,
że działania promujące wszystkie projekty powinny się odbywać w równym stopniu,
w ramach skoordynowanej promocji, równej dla wszystkich projektów, wspieranej przez
urzędników odpowiedzialnych za budżet partycypacyjny:

ale może do tej przysłowiowej babci dotrze tylko projektodawca, który robi ławkę i ten, który robi
budki dla ptaków. Ten od wycieczki już nie. Czyli to musiałaby być cała lista z danego obszaru. Dlatego
uważam, że ta kampania powinna być powszechna157.
Dla innych osób, za promowanie projektów powinni odpowiadać projektodawcy, w sposób
oddolny, jako najlepiej wiedzący jak można dany projekt zareklamować. Przy czym,
oczekiwaniem mieszkańców byłoby, aby środki na promocję przekazywano projektodawcom
z budżetu dzielnicy, tak by nie był to obowiązek finansowania z własnych zasobów projektodawców
i żeby zminimalizować zjawisko obserwowane obecnie, w którym część projektów jest promowana
a inne nie. Dzięki temu można byłoby także wyeliminować spekulacje, zgodnie z którymi na niektóre
projekty głosowały osoby ze względu na to, że je znały, słyszeli o nich lub gdy ktoś ich poprosił
o głosowanie na konkretny projekt, co często jest podkreślane, m.in. w ramach wywiadu indywidualnego
z projektodawcami:

No, bo mam takie trochę poczucie, że to jest na zasadzie, że wygrywają projekty nie te, które
faktycznie ludzie chcą, potrzebują i wydają im się najbardziej potrzebne, tylko te, które się lepiej
sprzedadzą, wybrzmią, ciągle o nich gdzieś tam słychać, bo ktoś właśnie ma czas, zasoby i tak dalej,
żeby o nich mówić i w lepszy sposób promować158.
Jednakże nie jest to postulat możliwy do spełnienia z uwagi na obowiązujący porządek prawny,
z którego wynika brak możliwości przekazywania poszczególnym projektodawcom pieniędzy
(w odróżnieniu od możliwości udostępnianie przygotowanych materiałów promocyjnych).
Zdaniem mieszkańców zgromadzonych podczas FGI, promocja projektów powinna obejmować
w głównej mierze to co jest możliwe do realizacji w ramach bieżącej edycji budżetu partycypacyjnego,

FGI z mieszkańcami głosującymi.
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a nie na podstawie tego co już zostało zrobione (jak ma obecnie miejsce w ramach haseł z ulotek
informacyjnych i plakatów).
Część badanych w sposób krytyczny oceniło dostępne materiały promocyjne w postaci plakatów i ulotek.
Dla wielu pytanych osób, ulotki nie budzą poczucia, że budżet partycypacyjny jest czymś ważnym dla
wszystkich a dla niektórych kojarzą się nawet z ofertami pożyczek i kredytów,
które natychmiast po otrzymaniu wyrzucają. Receptą na tą sytuację byłoby wysyłanie
do mieszkańców listów urzędowych opatrzonych logiem budżetu partycypacyjnego,
informujących o założeniach i szczegółach technicznych związanych z budżetem
partycypacyjnym na zasadach podobnych jak ma to miejsce np. w przypadku listów odnoszących się
do wysokości podatku od nieruchomości. Dla niektórych wręcz rozmówców, informacja tego typu
mogłaby być dołączana do listu przy jakiejś innej okazji (w celu braku konieczności generowania
dodatkowych kosztów). Natomiast co do plakatów, dla wielu osób informacja o tym, że coś, np. ławka
została zrealizowana w jakiejś dzielnicy za sprawą wpisanej na plakacie osoby nie wydaje się
wiarygodna. Część osób obecnych na wywiadach grupowych uważa, że dla uwiarygodnienia
przedstawionych informacji powinno zostać zawarte przy której ulicy znajduje się
zrealizowany obiekt, a zawarta ilustracja, powinna uwzględniać także tło przedstawiające
okolicę, tak by przypadkowy oglądający mógł skojarzyć miejsce, o którym mowa. Jak
wskazano podczas wywiadu grupowego:

Myślę, że dużo lepiej by to działało, gdyby ktoś dzielnicowo wiedział, że np. „Możemy u Ciebie zrobić
ławkę159”.
Kolejną kwestią jest to, że część osób oglądająca plakaty nie zwraca uwagi na informacje, które
z ich punktu widzenia wydają się kluczowe, tj. terminy głosowania. Zdaniem pytanych osób, proporcje
plakatu powinny być zmienione, tego typu informacje powinny być dużo większe i bardziej
podkreślone. Dystrybucja plakatów natomiast powinna obejmować rozwieszenie ich w klatkach
schodowych budynków wielorodzinnych, a także w odniesieniu do konkretnych projektów,
na które można będzie głosować, informacje powinny znajdować się na wielu domach
w obszarze, którego projekt dotyczy oraz bezpośrednio w miejscu, które być może będzie
zmieniane pod wpływem budżetu partycypacyjnego.
Warto zaznaczyć, że poszczególni mieszkańcy Warszawy przybyli na warsztat otwarty podkreślają,
że właśnie obecny system promowania, w tym np. dobre hasło na plakatach zachęcających
do głosowania jest w ich opinii mocną stroną procesu. Część projektodawców także podziela tę opinię.
Poniekąd dowodzi to także tego, że obecne działania informacyjno-promocyjne są czytelne
i zachęcające dla osób, które angażują się w życie Miasta, a takimi niewątpliwie są osoby zgromadzone
podczas warsztatu otwartego z mieszkańcami Warszawy.
5.5.3

Głosowanie w edycji budżetu partycypacyjnego 2018

Zdecydowana większość mieszkańców Warszawy, którzy głosowali w ramach tegorocznej edycji budżetu
partycypacyjnego, oddała głos w dzielnicy, w której mieszka (powód jest wspólny dla wszystkich
mieszkańców Warszawy, niezależnie od płci respondenta ani od dzielnicy, w której głosowali). Poza tym,
motywem głosowania w konkretnej dzielnicy było także to, że w całej puli projektów znaleźli na tyle
ciekawy projekt, że zdecydowali się na niego zagłosować. Ponadto, co także wskazywali pojedynczy
uczestnicy wywiadów grupowych, motywem głosowania w konkretnej dzielnicy jest to, że często się
w niej przebywa w ramach codziennych zajęć, np. pracuje.

159

FGI z mieszkańcami głosującymi.
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Wykres 80. Przyczyny podjęcia decyzji o głosowaniu na projekty w konkretnej dzielnicy

Jestem mieszkańcem/mieszkanką tej dzielnicy

93%

Znalazłem(am) w tej dzielnicy ciekawy(e) projekt(y)
Często bywam w tej dzielnicy, choć w niej nie
mieszkam
Z prywatnych powodów

19%
8%
7%

Z innych powodów

4%

Mieszkałem(am) kiedyś w tej dzielnicy

3%

Znajomi/rodzina mnie namówili

3%

Przeprowadzam się niedługo do tej dzielnicy

2%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1123 wartości nie
sumują się do 100%, istniała możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.

Głosujący wybrali zdecydowanie częściej elektroniczny sposób głosowania. W IV edycji BP elektronicznie
oddano 95% głosów elektronicznie i 5% papierowo. Jak wskazywali rozmówcy podczas wywiadów
indywidualnych i grupowych, wynika to często z braku wiedzy dotyczącej tego, że można
głosować w formie papierowej, braku wiedzy, gdzie można zagłosować (brak dogodnych
lokalizacji), a także wynik tego, że głosowanie papierowe jest bardzo czasochłonne.
Reasumując forma głosowania elektronicznego jest zdecydowanie bardziej wygodna dla mieszkańców
Warszawy, jednakże jak pokazuje poniższy wykres, wraz z wiekiem rośnie odsetek osób głosujących
papierowo. W całej puli głosujących, blisko 20% osób w wieku 60+ zdecydowało się na tą formę,
a w grupie wiekowej 20-29 lat tylko 1,3% osób. Można uznać, że osoby starsze częściej preferują
papierowy sposób głosowania i należy go podtrzymać.
Wykres 81. Odsetek głosujących w IV edycji BP w sposób papierowy wg grup wiekowych
19,7%

7,6%

6,0%

0-19

1,3%

1,7%

3,1%

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

głosowanie w formie papierowej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy osób głosujących, N=116993, głosujący papierowo n=5691.
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Ponadto, wraz z wiekiem osób głosujących nieznacznie zwiększa się odsetek osób oddających głosy
nieważne. Co może być związane ze sposobem głosowania papierowego, które jest częstsze wśród osób
starszych, a nie z samym wiekiem mieszkańca.
Wykres 82. Odsetek nieważnych kart do głosowania w IV edycji BP w poszczególnych
grupach wiekowych
1,8%
1,5%

0,3%

0-19

0,4%
0,2%

0,2%

20-29

30-39

40-49

50-59

60+

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy osób głosujących, N=116993, głosy oddane nieważnie n=593.

Zdaniem mieszkańców udzielających odpowiedzi w badaniu ilościowym, elektroniczny system
głosowania jest estetyczny, poza tym zarówno przejrzysty, łatwy w obsłudze, jak i posiada
zrozumiałą treść. Ponad 50% badanych mieszkańców we wszystkich analizowanych kryteriach
wystawiła ocenę 5 (w skali 5-stopniowej, gdzie 1 oznacza bardzo źle, a 5 – bardzo dobrze), a kolejne
ok. 30%, w przypadku każdego z omawianych kryteriów: 4. Wyniki na poziomie 1 lub 2 w przypadku
żadnego z kryteriów nie przekroczyły 4% odpowiedzi. Co więcej, także mieszkańcy zgromadzeni
na warsztacie otwartym wśród mocnych stron procesu związanego z budżetem partycypacyjnym
wymienili czytelność oraz sprawność działania portalu do głosowania elektronicznego –
należy jednak zaznaczyć, że zdania różnych grup mieszkańców w tym zakresie są podzielone, o czym
w dalszej części tekstu. Mieszkańcy Warszawy objęci badaniem ilościowym ocenili także rzetelność
i zrozumiałość informacji na temat projektów poddanych pod głosowanie. Zarówno w przypadku
rzetelności (przy n=1123), jak i zrozumiałości treści średnia ocena była dobra (w skali od 1- do 5
- kolejno: 4,05 oraz 4,13).
Mimo ogólnych wysokich ocen platformy, mieszkańcy pytani o poszczególne aspekty
jej funkcjonowania znaleźli drobne niedoskonałości. M.in. rozmówcy zgromadzeni na FGI zauważali,
że elektroniczny system głosowania nie zawsze i nie dla wszystkich jest tak łatwy w obsłudze.
W szczególności, część osób podkreślało, że miało problemy z dostaniem się do odpowiednich linków
i w poruszaniu się po stronie:

trudno jest tam dotrzeć, przekierować się przez te linki 160.

160

FGI z mieszkańcami głosującymi.
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Wykres 83. Ocena elektronicznego systemu głosowania ze względu na wyróżnione kryteria
4,38

4,32

Przejrzystość

4,32

Estetyka i wygląd

4,31

Zrozumiałość treści/
zawartości

Łatwość obsługi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1111; średnia
wyników w skali 1-5, gdzie 1 – oznacza bardzo źle, 5 – bardzo dobrze.

Badani mieszkańcy Warszawy porównali poziom trudności głosowania elektronicznego do czynności dnia
codziennego, który ich zdaniem w największym stopniu przypomina zrobienie zakupów
w Internecie, a także założenie poczty elektronicznej. W przypadku ponad połowy respondentów,
głosowanie w ramach budżetu partycypacyjnego uważane jest za łatwiejsze niż wysyłanie PIT-u przez
Internet, zgodnie z poniższym wykresem.
Wykres 84. Porównanie trudności głosowania elektronicznego z innymi czynnościami
wykonywanymi w życiu codziennym

Wysłanie PIT przez Internet

52%

Złożenie wniosku elektronicznego o dowód osobisty

29%

Założenie poczty elektronicznej (e-mail)

27%

Zrobienie zakupów w Internecie (np. w popularnych
serwisach aukcyjnych)

24%

Zapisanie dziecka do przedszkola/szkoły przez
Internet

23%

Łatwiejsze

Takie same

Trudniejsze

23%

13% 3%

6%

56%

45%

21%

51%

15% 2%

19%

18%

7%

7%

60%

Trudno mi to ocenić

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1111.

Nieco inne spojrzenie na proces głosowania i realizacji projektów mają mieszkańcy, będący
równocześnie projektodawcami. Głosowanie jest to dla nich kolejny etap podróży w ramach cyklu
budżetu partycypacyjnego, dążący do wyboru i realizacji projektu. Obrazowo, projektodawcy biorący
udział w badaniu ilościowym mieli możliwość porównania procesu realizacji budżetu partycypacyjnego
do dyscypliny sportowej, której uprawianie ma najwięcej cech wspólnych z procesem realizacji BP. Jak
widać na poniższym wykresie, zdania na ten temat są podzielone, dla części badanych realizacja BP
przypomina grę zespołową (27%), natomiast dla 20,5% jest to indywidualny bieg długodystansowy,
co sugeruje, różne doświadczenia, w tym także często długą i wyczerpującą ścieżkę dotarcia do realizacji
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projektu, nierzadko związaną z indywidualnym zaangażowaniem projektodawców aż do końca trwania
procesu. Wśród innych dyscyplin, niewymienionych z nazwy na poniższym wykresie pojawiają się sporty
kilkuetapowe, wymagające różnych umiejętności (tj. triathlon, dziesięciobój, wielobój) oraz
podkreślające konieczność szybkiego reagowania (szachy aktywne – szybkie, kolarstwo, bieg
średniodystansowy, bieg z przeszkodami).
Wykres 85. Porównanie przez projektodawców procesu realizacji budżetu
partycypacyjnego do wybranych dyscyplin sportowych, odznaczających się podobnymi
cechami
Gra zespołowa (piłka nożna, siatkówka, piłka ręczna,
koszykówka)

28%

Indywidualny bieg długodystansowy/maraton

20%

Bieg sztafetowy

13%

Szachy

12%

Inna dyscyplina

11%

Szermierka

9%

Indywidualny bieg krótkodystanowy/sprint

8%

Boks

8%

Rugby/futbol amerykański

3%

Nie wiem/trudno powiedzieć

17%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z projektodawcami, n=122.

Głosowanie jest swoistym punktem kulminacyjnym całego procesu, podczas którego okazuje się
czy dana inicjatywa spotka się z zainteresowaniem i przychylnym przyjęciem ze strony innych
mieszkańców i zostanie wybrana w ramach głosowania czy też nie. W obu tych sytuacjach budzi
wiele emocji. Jeżeli dany projekt zostanie wybrany, wówczas nie mniej ważnym etapem budżetu
partycypacyjnego jest sposób jego realizacji, który powinien obejmować rok budżetowy, w ramach
którego został przegłosowany, w sposób odzwierciedlający opis projektu zamieszczony na stronie
internetowej budżetu partycypacyjnego, w granicach wykazanych tam kosztów (realizacja pełna).
Jednakże w dotychczasowej praktyce, co zostało już naświetlone w poprzedniej części rozdziału
nie zawsze się to dzieje w ramach zakładanego terminu realizacji, nie zawsze w zakresie rzeczowym,
który został opisany na stronie budżetu partycypacyjnego i czasami w sposób, który odbiega
od wyobrażeń projektodawcy (realizacja częściowa). Zdarzają się także pojedyncze sytuacje, w których
dany projekt mimo wygrania w głosowaniu, z różnych względów nie może i nie jest realizowany (protesty
społeczne, niedoszacowanie kosztów realizacji, brak możliwości fizycznej, itp. – brak realizacji).
Obrazowo te dwa etapy przedstawiono na poniższym grafie:
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Schemat 5. Proces głosowania i realizacji projektów w procesie budżetu partycypacyjnego –
z perspektywy projektodawcy
PROMOCJA
PROJEKTÓW

GŁOSOWANIE

WYBÓR PROJEKTU

ODRZUCENIE PROJEKTU W GŁOSOWANIU

REALIZACJA

REALIZACJA PEŁNA

REALIZACJA CZĘŚCIOWA

BRAK REALIZACJI

Źródło: Opracowanie własne.

5.5.4

Czynniki zachęcające i zniechęcające do głosowania w ramach budżetu
partycypacyjnego

Zdecydowana większość badanych mieszkańców Warszawy w sensie technicznym nie odnotowała
problemów z głosowaniem. W przypadku żadnej z dzielnic grupa wiekowa nie była czynnikiem
wpływającym na częstotliwość zgłaszanych problemów.
Wykres 86. Częstotliwość wystąpienia problemów podczas głosowania
3%

1% 3%

11%

83%

Tak, miałem(am) duże problemy

Tak, miałem(am) średnie problemy

Nie, nie miałem(am) problemów

Nie pamiętam

Tak, miałem(am) małe problemy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1123.

Podobnie, ten stan rzeczy oceniają przedstawiciele zespołów ds. BP, którzy wzięli udział w badaniu
ilościowym. W porównaniu do etapu promowania projektów, etap głosowania na projekty stwarza
znacznie mniej problemów, co zobrazowano na poniższym wykresie.
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Wykres 87. Postrzeganie problemów przez przedstawicieli zespołów ds. BP w zakresie
promocji projektów oraz głosowania nad projektami

Głosowanie nad projektami

18%

Promocja projektów

74%

9%

41%

Tak

49%

Nie

10%

Trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z członkami zespołów dzielnicowych, n=68.

Warto jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że jeżeli już obserwowane były problemy na etapie
głosowania, to częściej niż w przypadku promowania projektów, były to problemy bardzo duże,
na co wskazuje poniższy wykres.
Wykres 88. Skala problemów na etapie promowania projektów oraz głosowania nad
projektami w opinii przedstawicieli zespołów ds. BP

Promocja projektów

2

Głosowanie nad projektami

1

1 - niewielkie problemy

10

10

5

2

2

3

4

3

4

5 – bardzo duże problemy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z członkami zespołów dzielnicowych, n=28.

Wśród pojawiających się kłopotów deklarowanych przez mieszkańców w ramach badania ilościowego,
ale także w ramach wywiadów grupowych z mieszkańcami i uwagami mieszkańców zgłaszanymi drogą
elektroniczną, znalazło się ograniczenie obszarowe do jednego okręgu (wynikające
bezpośrednio z regulaminu BP), a w związku z tym problem z podjęciem decyzji na jaki
obszar głosować, np.:

myślałem, że program dotyczy całej Warszawy. Mam mieszkania w dwóch dzielnicach i chciałem
zagłosować na projekty w obydwu161.
Szczególnie w ramach wywiadów indywidualnych i grupowych wielu rozmówców podkreślało potrzebę
związaną z chęcią głosowani na projekty w ramach różnych dzielnic, w szczególności w związku z tym,
że mieszkańcy Warszawy często identyfikują się z całym miastem, a nie tylko jego fragmentem
i na co dzień często przebywają w kilku różnych miejscach, np. w innej dzielnicy pracują, w innej uczą
się ich dzieci, a jeszcze w innej mieszkają. Odmiennego zdania byli wybrani mieszkańcy Warszawy
przybyli na warsztat otwarty, którzy w możliwości głosowania w konkretnych dzielnicach, niekoniecznie
związanych z miejscem zamieszkania oraz w możliwości głosowania na wiele projektów do określonej
kwoty dopatrują się mocnej strony procesu. Jednakże warto podkreślić, że są to zdania osób bardzo

161

Badanie ilościowe z mieszkańcami.
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zaangażowanych w działania Miasta, wynikają z indywidualnego bogatego doświadczenia i motywacji
do działania, w związku z czym nie powinny być traktowane jako głos ogółu mieszkańców.
Wśród mieszkańców zgromadzonych w ramach wywiadów grupowych, jak i w wypowiedziach
poszczególnych projektodawców oraz uwag zgłaszanych przez mieszkańców drogą elektroniczną,
pojawił się problem nierównego dostępu do środków z budżetu partycypacyjnego,
w związku z istniejącym podziałem na obszary w ramach poszczególnych dzielnic,
w szczególności w kontekście obszarów zielonych lub też uwzględnienia w ramach obszaru miejsc bardzo
dobrze rozpoznawalnych w skali miasta, które przez samą obecność na listach projektów wygrywają
konkurencję z innymi inicjatywami:

Na przykład tak jest zbudowany Gocław. Tu jest Balaton, tu jesteśmy teraz my. Wartość projektów
w ramach czterech edycji zrealizowanych nad Balatonem, to jest… zrealizowanych
i realizowanych, to jest ponad 2 miliony. Wartość projektów tu zrealizowanych, to jest 300 tysięcy.
Jest różnica? Ja wnioskowałam w ubiegłym roku… wnioskowałam o jakikolwiek podział.
Czy wzdłuż Fieldorfa, czy wzdłuż Bora-Komorowskiego. Nie ma problemu. I wtedy, którakolwiek, czy
ta część, czy ta część, tak podzielony Gocław, ma większą szansę na zrealizowanie czegoś
u siebie. W tej chwili nie ma szans162;
lub w ramach innego wywiadu:

No i generalnie, ci ludzie mają dość mocno… nie najlepiej z tego powodu. Ponieważ projekty składane
na okoliczność parku Skaryszewskiego łatwo są przegłosowywane, bo dużo ludzi jest nimi
zainteresowanych. A na Kamionku nie da się zrobić nic, bo zużyła im cały budżet. W związku z tym
uważam, że powinno być jakieś systemowe rozwiązanie do terenów zielonych. Że na przykład
z definicji powinny być one wydzielone do osobnego głosowania na przykład, z osobną pulą pieniędzy
albo coś takiego. No, bo przez fakt istnienia Wisły oraz parku Skaryszewskiego, duży kawałek dzielnicy
nie ma żadnej korzyści z budżetu partycypacyjnego163.
Kwestia wyznaczonych granic poszczególnych obszarów wpisuje się w głębszy problem, potwierdzony
ilościową analizą symulacyjną. Wynika z niej bowiem, że w ramach tegorocznego głosowania
pojawiły się obszary, w których wystarczyło oddać kilka głosów, aby dany projekt uzyskał
próg 10% osób głosujących i został zakwalifikowany do realizacji. Najbardziej jaskrawym
przykładem tego typu sytuacji jest obszar: Pole Mokotowskie, gdzie próg 10% oznaczał 1 osobę,
a wszyscy głosujący w obszarze to 8 osób. W szerszej skali, kwestia odgórnie narzuconego progu 10%
w 36 obszarach Warszawy w tegorocznym głosowaniu oznaczało grupę osób mniejszą niż 100,
co wydaje się potwierdzać krytyczne nastawienie niektórych mieszkańców (wyrażone m.in. w ramach
wywiadów grupowych oraz uwagach mieszkańców zgłaszanych drogą mailową), wskazujących,
że często niewielka grupa osób wpływa na zmiany dokonywane pod ich oknami. W szczególności tego
typu przypadku bardzo niskiej frekwencji w głosowaniu dotyczą wszystkich obszarów wyznaczonych
w Wawrze, w większości Śródmieścia (tj. Stare Miasto, Śródmieście Północne, Przywiśle i Muranów),
części Pragi-Południe (w zakresie Przyczółka Grochowskiego, Grochowa Północnego, Grochowa Kinowa,
Grochowa Centrum), części Bielan (Radiowo, Wólka Węglowa, Placówka, Huta; Słodowiec i Piaski),
Targówka (Targówek Fabryczny, Elsnerów i Utrata; Targówek Mieszkaniowy; Zacisze) oraz Włochów
(Niskie Włochy i Wysokie Okęcie) i Woli (Czyste + Mirów i Koło). Ponadto, po jednym obszarze w ramach
Mokotowa (rejon 7), Ochoty (Pole Mokotowskie), Wesołej (Obszar 2 Stara Miłosna), Wilanowa (Obszar
II) i Żoliborza (Obszar 3 - Marymont-Potok - Żoliborz Dziennikarski).
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IDI z projektodawcą skutecznym – Praga Południe (4).
IDI z projektodawcą skutecznym – Praga Południe (3).

150

Występuje duże zróżnicowanie w zakresie liczby głosujących w poszczególnych obszarach, które w dużej
mierze można tłumaczyć zróżnicowaniem w liczbie mieszkańców poszczególnych obszarów. Najwięcej
osób w tym roku głosowało w obszarze 1 na Białołęce (omówiony tu próg 10% oznaczał w tym
przypadku 524 osoby) oraz na Ursynowie Wysokim Północnym (10%: 520 osób).
Przeprowadzona analiza uwzględniła przedziały dotyczące obecnej frekwencji mieszkańców w obszarach
na poziomie 25% oraz 50% (poza opisanym powyżej progiem 10%). Wynika z niej jednoznacznie,
że nawet dokonanie zmiany w systemie głosowania i przyjęcie któregoś z wymienionych progów jako
pozwalającego na zakwalifikowanie projektu do etapu realizacji nie wyeliminuje problemu niskiej liczby
osób, których głosy wystarczą, aby dany projekt był przegłosowany (nawet przyjęcie progu na poziomie
50% wszystkich głosujących w obszarze dla obszaru takiego jak Pole Mokotowskie oznacza wg
tegorocznej statystyki 4 osoby).
W związku z powyższym, w wyniku przeprowadzonej analizy zaleca się, aby w celu
uzyskania większej liczby osób potrzebnej dla przegłosowania poszczególnych projektów,
nie tyle zmieniać próg kwalifikowania projektów, co zastanowić się nad możliwością
dokonania zmian w zakresie granic poszczególnych newralgicznych obszarów.
Poza tym, w ramach badania ilościowego, respondenci wskazywali na niejasny podział rejonów trudności ze znalezieniem obszaru swojego zamieszkania oraz trudność z rozpoznaniem po nazwie np.:

„Obszar 4" jest znacznie gorszym określeniem niż np. „Sielce" 164.
oraz nieczytelna mapa z podziałem Warszawy na obszary, np.

Trzeba poświęcić chwilę, by ustalić właściwy obszar. Mapka nie jest czytelna 165.
w tym trudności z przybliżaniem map oraz w przypadku głosowania na urządzeniach mobilnych
problemy z wyświetlaniem map lokalizujących poszczególne obszary i poszczególne planowane
inwestycje. Dodatkowo, badani wskazywali na trudność w przemieszczaniu się między
projektami ogólnodzielnicowymi i lokalnymi (i rozpoznaniem czy głosowanie na jedne i drugie
projekty jest zgodne z regulaminem), m.in.:

Przechodzenie z budżetu lokalnego na ogólny jest mało zrozumiałe i można nie zauważyć,
że zostały niewykorzystane środki. System przekierowuje automatycznie do zakończenia/złożenia
wniosku166.
Ponadto, wskazywano na brak możliwości bezpośredniego głosowania z poziomu opisu
konkretnego projektu i konieczność cofania się do okna głosowania, co znacząco wydłużyło
głosowanie, np.:

Nie od razu było oczywiste, jak ze strony głównej przejść do głosowania 167.
Kilkukrotnie w ramach badania pojawiła się sugestia związana z potrzebą uproszczenia strony
umożliwiającej głosowanie, gdyż zdaniem wielu rozmówców proces głosowania jest bardzo
czasochłonny wynikający z jednej strony z budowy strony – po przeczytaniu opisu projektu
należy cofnąć się do pełnej listy wybieranych projektów, a z drugiej strony
z konieczności zapoznawania się z wieloma długimi opisami projektów. W tym kontekście
pojawił się także pomysł, aby w ramach opisu projektu można było zamieścić krótki film przedstawiający
164
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istotę projektu, co z jednej strony ograniczyłoby czas potrzebny na dokonanie wyboru projektów,
a z drugiej strony wpłynęłoby na atrakcyjność strony i formy głosowania. Ze strony pojedynczych
mieszkańców wyrażonych w formie uwag przesłanych drogą elektroniczną pojawiła się także sugestia,
zgodnie z którą uproszczenie głosowania mogłoby polegać na zmianie systemu głosowania, w ramach
którego można byłoby oddać głos tylko na 1 lub 2 wybrane projekty.
Dodatkowo, problemy sprawiał brak wiedzy o tym, że głosować na wszystkie interesujące projekty
należy za jednym razem oraz w ramach jednej dzielnicy, a także problem z odnalezieniem projektu,
którego się szukało na liście:

Inna kolejność projektów na stronie do głosowania i na stronach prezentujących projekty przed
głosowaniem168.
Pojawiającą się w tym kontekście rekomendacją było utworzenie możliwości filtrowania listy
projektów pod względem kategorii, przykładowo wskazano: „akcje dla zwierząt/przyrody",
„dla osób dorosłych" oraz zachowanie takiego samego oznaczenia ESOG.
Dużą niedogodnością dla głosujących była ponadto konieczność posiadania kont poczty
elektronicznej dla członków rodziny i ograniczenie głosowania z jednego adresu mailowego
do 3 osób (zdania wyrażane w ramach badania ilościowego, a także w drodze korespondencji
e-mailowej z mieszkańcami):

Mamy siedmioosobową rodzinę, więc musiałam mieć minimum 3 konta. Dzieci i dziadkowie raczej nie
mają swoich kont169.
Ze strony kilkorga projektodawców (oraz w ramach uwag mieszkańców zgłaszanych za pośrednictwem
poczty elektronicznej) pojawiła się nawet propozycja, aby zrezygnować z konieczności podawania
adresu e-mail, w związku z tym, że jest to tylko jedna z wymaganych informacji,
a poza nią każdy głosujący musi ponadto podać inne dane pozwalające na jego identyfikację
(m.in. PESEL). Jednakże, ze względu na to, że jest to sposób zabezpieczenia głosowania, nie jest to
element rekomendowany do wdrożenia.
Często w ramach badania ilościowego wskazywano także na problemy techniczne, takie jak odległy
czas otrzymania linka z aktywacją głosowania, niedziałający link (dla systemu Windows XP)
lub nieotrzymanie go oraz zawieszanie się strony (oraz aplikacji mobilnej przenoszącej
po wciśnięciu „cofnij” do głównej strony) w trakcie głosowania i konieczność głosowania od początku.
Pojawiały się sytuacje, w których:

System napisał, że coś mu się nie zgadza i nie oddałam głosu, w tym samym czasie na email dostałam
informację, że mój głos został oddany170.
Tego typu sytuacja miła miejsce w ubiegłym roku także w przypadku uczestniczki wywiadu grupowego,
co skutecznie zniechęciło ją do głosowania w tym roku.
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Wykres 89. Źródła czerpania informacji nt. projektów, na które można głosować
w ramach budżetu partycypacyjnego

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

86%

Media społecznościowe (np. Facebook)

26%

Rodzina, znajomi, sąsiedzi

21%

Plakaty (np. na przystankach komunikacji miejskiej)

11%

Ulotki

11%

Broszury
Nie pamiętam

8%
1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1123; wartości nie
sumują się do 100%, istniała możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.

Zdecydowana większość (86%) badanych mieszkańców Warszawy deklaruje, że informacje
nt. projektów czerpała bezpośrednio ze strony internetowej poświęconej budżetowi
partycypacyjnemu. Ok. ¼ badanych wskazała także na portale społecznościowe, a ok. 1/5
na rodzinę, znajomych i sąsiadów. Niewielki odsetek (max 11% w przypadku plakatów) wskazało
na czerpanie wiedzy o budżecie partycypacyjnym z narzędzi promocyjnych takich jak plakaty, ulotki,
broszury. Jest to ważna kwestia, która w sposób zdecydowany była podnoszona podczas wywiadów
grupowych, podczas których część uczestników nawet nie kojarzyła niektórych
z prezentowanych podczas spotkania form promowania i informowania o budżecie
partycypacyjnym i o projektach. Tym istotniejsza, że uczestnicy wywiadów grupowych w niej
doszukiwali się niskiej frekwencji mieszkańców Warszawy podczas głosowania (jako efekt
niedoinformowania społeczeństwa o takiej możliwości).
Badani mieszkańcy Warszawy wskazywali na wiele elementów, które stanowią dla nich klucz podczas
podejmowania decyzji o rozdysponowywaniu środków finansowych w ramach budżetu
partycypacyjnego. Zdecydowanie najczęściej wskazywanym elementem (wspólnym dla wszystkich
dzielnic i grup wiekowych), na który mieszkańcy Warszawy zwracają uwagę przy wyborze projektu jest
lokalizacja obiektu, który ma być objęty projektem (element istotny dla ponad 73%
mieszkańców). Wśród głównych z nich (istotnych dla największej grupy badanych) znalazła się także
grupa docelowa odbiorców projektu oraz zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół
mieszkańców – co często przy zgłaszanych projektach jest bardzo zawężane. Poza tym, ważny
jest także pełny opis projektu, uzasadnienie dla realizacji projektu, skrócony opis projektu oraz koszt
i kosztorys projektu. Pełna lista wszystkich elementów poddanych ocenie przedstawiona została
na poniższym wykresie.
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Wykres 90. Najistotniejsze dla głosujących elementy opisu projektów decydujące podczas
podejmowania decyzji o oddaniu głosu
Lokalizacja nieruchomości objętej
projektem/lokalizacja projektu

73%

Grupa docelowa odbiorców projektu

52%

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez
ogół mieszkańców

50%

Pełny opis projektu

47%

Uzasadnienie dla realizacji projektu

45%

Skrócony opis projektu

44%

Koszt i kosztorys projektu

43%

Czy projekt ma charakter ogólnodzielnicowy czy
lokalny
Klasyfikacja projektu do określonej grupy tematycznej
(tematyka projektu)
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych
latach

35%
27%
27%

Nazwa projektu
Trudno powiedzieć

13%
1%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1123 wartości nie
sumują się do 100%, istniała możliwość zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi.

Na podstawie wywiadów grupowych wskazane zostało, że mieszkańcy Warszawy wybierają bardzo
różne strategie głosowania. Dla części z nich kluczowe jest odpowiedzenie na ich potrzeby, w związku
z czym wybierają w pierwszej kolejności projekty najważniejsze z ich punktu widzenia, a kolejno
uzupełniają je innymi, w miarę dostępności środków. Wg innych osób, kluczowym jest, by w pierwszej
kolejności zdecydować o wyborze jednego z projektów o wysokim budżecie, a potem uzupełniać go
innymi. Dla innych istotne są drobne przedsięwzięcia, zaczynają wybór od wielu małych projektów.
Są też takie osoby, które zawsze wybierają z całej puli projektów te dotyczące konkretnej tematyki,
np. ochrony środowiska lub też takie osoby, które zaznaczają podczas głosowania tylko te projekty,
co do których są w zupełności przekonane, co wydaje się racjonalnym podejściem do głosowania.
Jednakże, co istotne, potwierdzone analizą ilościową, ze wszystkich strategii głosowania
największa część mieszkańców wybiera możliwie jak najwięcej projektów
w ramach puli dostępnych środków, czuje się zobligowana do rozdysponowania całej
dostępnej kwoty (na co wskazuje Wykres 91, przedstawiony poniżej), co skutkuje
nieuświadomionymi sobie przez głosujących konsekwencjami. Bowiem w sposób
nieprzewidziany pozycjonują pewne projekty (m.in. najtańsze) na pierwszych miejscach
na listach wybranych projektów, co powodować może niewybranie projektu, na którym
najbardziej głosującemu zależało.
Analiza istniejącej strategii głosowania pozwala na wnioskowanie o tym, że istniejący
system głosowania promuje wybór wszystkich projektów, niekoniecznie tych najbardziej
potrzebnych z punktu widzenia ogółu mieszkańców, nierzadko przegłosowywanych niską
liczbą głosów. Tego typu opinie znajdują się także na forum internetowym: Grupie Otwartej Budżetu
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Partycypacyjnego, gdzie poszczególne osoby wskazują, że demotywującym dla nich jest wygrywanie
małych, tanich projektów, czy też wręcz o tym, że:

wybierane projekty nie są potrzebne w skali dzielnicy, nie są jakieś spektakularne, tylko po prostu
użyteczne dla jakiejś grupy171.
co sprowadza się do promowania projektów mało znaczących a przydatnych dla większej liczby osób.
W skali całej Warszawy 1/2 osób głosujących wydała min 80% dostępnego budżetu.
Wykres 91. Strategie głosowania mieszkańców w IV edycji budżetu partycypacyjnego.
Procent wydanych środków, w ramach głosowania.
50%

15%

13%

12%

11%

0-20%

21-40%

41-60%

61-80%

81-100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy osób głosujących, N=100706.

Przy czym nieznacznie więcej mężczyzn (50,2%) niż kobiet (49,7%) rozdysponowało powyżej 80%
dostępnej puli środków w wybranym obszarze. Podobnie zadecydowali mieszkańcy Warszawy, którzy
głosowali na projekty z puli ogólnodzielnicowej. Wśród nich 49,8% osób rozdysponowało powyżej 80%
dostępnego budżetu. Ze wszystkich grup wiekowych największy udział osób stosujących tą strategię
zaobserwowano w przedziale wiekowym 25-44 lata. Najmniej osób zaś w najstarszych badanych
grupach wiekowych, co pokazuje, że te osoby w największym stopniu koncentrowały się
na najistotniejszych z ich punktu widzenia pomysłach, a nie na wydaniu całej puli środków.
Wykres 92. Odsetek mieszkańców głosujących w ramach IV edycji BP, którzy zdecydowali
się rozdysponować powyżej 80% dostępnych środków finansowych w swoim obszarze
48%

0-14

42%

15-19

50%

20-24

54%

25-44

44%

45-54

38%

35%

55-64

65+

grupy wiekowe

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy osób głosujących, N=100706.

W ujęciu dzielnicowym, największy odsetek osób stosujących tę strategię cechowało w ramach IV edycji
BP mieszkańców dzielnicy Włochy (59,6%), Mokotowa (56,1%), Żoliborza (56%), Ochoty (55,5%),
Pragi Południe (54,7%) oraz Wesołej (54,6%). Najmniejszy udział mieszkańców postępujących w ten
sposób odnotowano zaś na Bielanach (37,7%) oraz Bemowie (41,2%). W odniesieniu do głosowania
na projekty ogólnodzielnicowe, największy odsetek osób przyjmujących strategię wydania wszystkich
dostępnych środków dotyczył mieszkańców Wilanowa (70,9%), Rembertowa (64%) i Pragi Południe
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Forum: Budżet partycypacyjny w Warszawie, wypowiedź z maja 2017 [Dostęp: 2017-07-03].
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(62,5%). Najmniej zaś po raz kolejny w dzielnicy Bielany (43,9%), a także Wawer (44,8%) oraz Wolę
(nikt nie głosował w ten sposób). W wymienionych trzech dzielnicach przeważało głosowanie na
maksymalnie 20% dostępnego budżetu, a więc pojedyncze proponowane do głosowania inicjatywy.
Stosowanie opisanej powyżej strategii głosowania dodatkowo przyczynia się także
do zniechęcania mieszkańców do aktywności w ramach budżetu partycypacyjnego.
W zauważalnym stopniu w ramach badania pojawiły się głosy mieszkańców Warszawy
(zarówno w ramach wywiadów grupowych z mieszkańcami, jak i wywiadów
indywidualnych z projektodawcami oraz w ramach uwag zgłaszanych drogą mailową),
postulujące, aby uwzględnić w systemie głosowania możliwość sprzeciwienia się jakiemuś
projektowi i wprowadzenia głosowania „przeciw”.
W ramach badania pojawiły się osoby (uczestnicy wywiadów grupowych z osobami
głosującymi), które deklarowały wręcz, że głosują na pewne inwestycje w proteście
przeciwko innym zgłoszonym projektom – argumentując, że realizacja wygranego
projektu, wybieranego obecnie często przez niewielką grupę osób, nie powinna mieć
negatywnego wpływu na warunki życia pozostałych osób (świadczy o tym m.in. wypowiedź
uczestnika wywiadu grupowego):

Jak zagłosuje np. 100 osób i wywróci do góry nogami życie dzielnicy, to te 100 osób „przejdzie” ”…”
ta osoba, która głosuje często jest zaangażowana – kogoś zna albo sam jest członkiem
stowarzyszenia, które zgłosiło lub popiera projekt 172.
Podobne opinie pojawiły się na forum internetowym Budżetu Partycypacyjnego, gdzie wysuwano
wniosek, że:

wystarczy zgromadzić ok. 1000 osób i już projekt przechodzi173;
co, jak wynikało z wypowiedzi, ma sprzyjać lobbowaniu różnych niszowych grup interesu.
W tym kontekście często także pojawiał się postulat dotyczący potrzeby wprowadzenia
głosowania nie tylko „za”, ale także „przeciw”. Podobne wnioski licznie wysuwali uczestnicy
wywiadów grupowych z mieszkańcami oraz wywiadów indywidualnych z projektodawcami, m.in.:

ludzie głosują na plac zabaw, a dzielnica dostaje ten plac zabaw do zrobienia. Jest też ogromny głos
sprzeciwu, bo 500 osób głosowało na ten projekt, ale więcej jest przeciwnych. (…) Jednym
z minusów BP jest to, że nie ma dziś możliwości głosowania przeciw
lub też:

BP jest bez sensu, dopóki można zagłosować tylko „za”. Przez to istnieją pomysły, które są
niepotrzebne mieszkańcom, a nawet szkodliwe dla nich174.
W obliczu powyższych obserwacji w zakresie istniejącego systemu głosowania, należy rozważyć
możliwość wprowadzania zmian, które w znacznym stopniu ograniczyłyby losowość doboru
projektów do realizacji (niekoniecznie głosowanie negatywne). W szczególności, rekomenduje
się przeprowadzenie analizy umożliwiającej wybór optymalnych rozwiązań i poddanie ich pod dyskusję
Radzie ds. Budżetu partycypacyjnego. Wśród zmian mogłyby się znaleźć zapisy postulowane przez
mieszkańców, tj. o możliwości głosowania „przeciw” lub też o podzieleniu dostępnej puli projektów
na projekty małe i duże i oddzielnym głosowaniu na każdą z tych grup (wg przyjętej wysokości kwoty
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projektów), a także np. sposoby głosowania znane z innych polskich miast, pozwalające
na przyznawanie punktów (np. w skali od 1 do 4) dla wszystkich projektów poddanych głosowaniu.
Ponadto, w ramach uwag zgłaszanych przez mieszkańców drogą elektroniczną pojawił się postulat, aby
wprowadzić możliwość zgłoszenia sprzeciwu przeciwko projektowi, który wygrywa w głosowaniu,
a negatywnie wpływa na życie okolicznych mieszkańców. Jak wyraziła się jedna z mieszkanek:

Bezprawne jest decydowanie o zmianie charakteru terenu pod oknami mieszkańców, co będzie miało
negatywny wpływ na ich jakość życia, bez prawa głosu sprzeciwu175.
W ramach badania pojawiały się często także sprzeczne ze sobą opinie (wyrażane w korespondencji
e-mailowej z mieszkańcami, w badaniu ilościowym, na wywiadach grupowych z mieszkańcami)
dotyczące tego czy zasadnym jest, aby głosować w ramach BP mogły także dzieci, bez limitu wiekowego
(w szczególności dzieci poniżej wieku szkolnego). Jednakże, jak wskazuje przeprowadzona
w ramach badania analiza, udział osób głosujących w wieku 0-10 lat stanowi niewielki
udział wszystkich głosujących. W edycji IV BP odsetek osób głosujących w przedziale wieku
od 0 do 10 lat wynosił 6,79%. Największy odsetek głosujących dzieci do lat 10 odnotowano
w dzielnicy Bielany: 9,26%, a także Wawer: 8,71%, Żoliborz: 8,43% oraz Białołęka: 8,37%. Najmniejszy
zaś w dzielnicy: Śródmieście: 1,51%, a ponadto Praga-Północ: 3,48% oraz Wilanów: 3,80%. (Warto
przy tym zauważyć, że również odsetek osób w wieku 11-18 lat jest niewielki, w IV edycji BP wyniósł
3,14% głosujących). Odsetek głosujących dzieci nie ma zatem znaczącego przełożenia na ogólne wyniki
głosowania (nie można zatem na tej podstawie sądzić, aby za pośrednictwem dzieci w sztuczny sposób
podnoszono statystyczną liczbę głosów oddanych na poszczególne projekty). Nie jest też zasadne
rekomendowanie wprowadzanie takiego ograniczenia z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, zgodnie
z którymi wszyscy mieszkańcy mają prawo do uczestniczenia w konsultacjach społecznych (par. 5a
ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o konsultacjach z mieszkańcami).
Podkreślano konieczność przypominania o terminie głosowania, bo jak podkreślili rozmówcy,
niektórzy z niegłosujących chcieli zagłosować, ale przegapili termin. W tym kontekście niektórzy
postulowali także konieczność wydłużenia czasu trwania głosowania (choć należy mieć
na uwadze, że zdanie w tym zakresie często pojawiały się zarówno podczas wywiadów indywidualnych
i grupowych oraz w ramach warsztatu otwartego, jednakże różniły się między sobą. M.in. mieszkańcy
Warszawy w ramach warsztatu otwartego deklarowali, że czas 2 tygodni, w ciągu których można
głosować jest optymalny i świadczy o mocnych stronach systemu). Należy kontynuować wysyłanie
wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej do mieszkańców, ewentualnie
wysyłać papierowy list, a materiały takie jak ulotki mogłyby być rozdawane podczas
uroczystości organizowanych w dzielnicach, np. podczas festynów. Ponadto, pojawiła się
propozycja
zamieszczania
obwieszczenia
o
trwających
procesach
budżetu
partycypacyjnego, na zasadach podobnych jak informowanie o zmianach w kwestiach segregacji
odpadów:

Dla mnie powinno być tak, że wisi obwieszczenie „Jest budżet, w tym tygodniu głosujemy” i musi tak
być…To jest to, co do mnie przemawia. Musi tak być176.
W ten sposób informacje te zyskałyby większą rangę, większa liczba osób zapoznawałaby się z ich
treścią (nie chcąc pominąć kluczowych, obowiązkowych treści przekazywanych przez administrację
budynków).
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Podobne pojedyncze głosy pojawiły się w ramach elektronicznej korespondencji z mieszkańcami,
wyrażonej w ramach zgłoszonych uwag do systemu BP:

nagłośnienie akcji głosowania na projekty budżetu partycypacyjnego, zobowiązanie wszystkich
administracji spółdzielczych czy wspólnotowych do wywieszania informacji o głosowaniu
prawdopodobnie spowodowałoby zwiększoną frekwencję na głosowaniu, gdyby były o nich
informacje tak jak do głosowań państwowych czy samorządowych.
W ramach badania pojawiły się także głosy projektodawców, zgodnie z którymi należy wziąć pod uwagę
także termin przeznaczony na głosowanie:

Okres głosowania w tym roku był mega niefortunny. Akurat był koniec szkoły, reise fieber, ludzie
w stresie i jeszcze długi weekend z Bożym Ciałem – weekend wypadł. Jeśli wskaźniki są takie, że
w zeszłym roku najwięcej głosów oddano w weekendy, to zabrano jeden weekend 177.
Należy się zgodzić z opiniami mieszkańców co do tego, że rzeczywiście planując terminy głosowań warto
brać pod uwagę wynikające z kalendarza wolne dni od pracy i starać się wybierać inny czas. Jak wskazują
dane ilościowe (pochodzące z monitoringu Google Analitics), w IV edycji BP liczba wejść na stronę
do głosowania w ramach BP w okresie przypadającym na długi weekend była najniższa z całego
przeznaczonego na głosowanie. Równocześnie, na podstawie statystyk II, III i IV edycji BP należy
podkreślić, że kluczowym czynnikiem decydującym o frekwencji głosowania nie są okresy przypadające
na weekendy. W każdym z wymienionych trzech edycji podczas weekendu przypadającego
na głosowanie liczba wejść na stronę do głosowania była wyraźnie niższa niż w ciągu tygodnia
roboczego. Co więcej, najwyższa frekwencja we wszystkich analizowanych edycjach BP
przypada na pierwszy dzień głosowania oraz kilka ostatnich dni, jest to tendencja stała.
Z pewnością taki rozkład głosujących można zawdzięczać m.in. zaangażowaniu i determinacji
poszczególnych mieszkańców, ale także prowadzonej przez Miasto kampanii informacyjno-promocyjnej,
szczególnie intensywnej w ostatnich dniach głosowania.
Istotnym czynnikiem zachęcającym lub zniechęcającym projektodawców jest doświadczenie
z przebiegu promocji projektów, realizowanej bezpośrednio przed samym głosowaniem. Silnym
bodźcem pozytywnym jest wsparcie miasta/dzielnicy w zakresie pomocy przy informowaniu
o zgłoszonym projekcie (o czym świadczy m.in. ten głos projektodawcy:

Pomocne jest też to, że urząd na przykład wydaje jakiś tam biuletyn, rozsyła to do mieszkańców178.
jak również pozytywne komentarze internautów odnoszące się do projektu, zamieszczane
pod jego opisem w Internecie. Ponadto, często podkreślanym, zwłaszcza przez projektodawców jest
poczucie mocy sprawczej, możliwości zmiany swojego otoczenia bez konieczności angażowania
własnych środków:

Właśnie to, że fajny pomysł się zmaterializuje. To raz. A dwa, co jest minusem i plusem,
ale powiedzmy, że jest też plusem, to, to, że zostanie to zrealizowane cudzymi rękami, że tak powiem.
Ja dam tylko pomysł, a ktoś go zrobi; można zmienić cokolwiek i nie angażować w to,
że tak powiem, środków, które mają wygospodarowane, tak na dobrą sprawę, mieszkańcy 179.
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W moim przypadku ewidentnie było to, że ten projekt sprzed dwóch lat został wykonany. Ogólne
szczęście, że tutaj się zamieniło w coś, co ładnie wygląda, ma ławki, latarnie i tak dalej, tak. Zaczęło
pełnić funkcję jakiegoś miejsca, gdzie można odpocząć. Więc to na pewno jest element, który
zachęca180.
Często w ramach wywiadów indywidualnych projektodawcy podkreślali, że silną motywacją jest
dla ludzi możliwość zaspokojenia własnych potrzeb dostrzegalnych w przestrzeni miasta, niektórzy wręcz
wskazywali na możliwość uzyskiwania korzyści z ogłaszanych projektów z budżetu miasta
(np. w ramach prowadzenia zajęć w ramach projektów „miękkich”):

Myślę, że warszawiak właśnie chce złożyć projekt dlatego, bo może czegoś potrzebuje po prostu 181.
Zdaniem mieszkańców Warszawy (wyrażonym zarówno w ramach badania ilościowego, wywiadów
grupowych, jak i na forum internetowym budżetu partycypacyjnego) jednym z głównych czynników,
który może zarówno zachęcić jak i skutecznie zniechęcić mieszkańców do głosowania jest przekonanie
się naoczne o efektach realizacji projektów w ramach dotychczasowych edycji budżetu
partycypacyjnego. Jak wskazał jeden z rozmówców podczas wywiadu grupowego:

Ja przy głosowaniu na budżet partycypacyjny mam większe poczucie wpływu, bo parę miesięcy
później idę i widzę, że rzeczywiście coś nad Jeziorkiem budują. Kiedy głosuję w wyborach
ogólnopolskich, to jak grochem o ścianę182.
Jak dodał inny:

Dla mnie pierwszą informacją była ta o realizacji poprzednich projektów. I to mi przypomniało,
że BP działa, projekt, na który głosowałem jest zrealizowany 183.
Jak wskazano podczas warsztatu z mieszkańcami, w szczególności czynnikiem zachęcającym
do głosowania jest możliwość obserwowania w przestrzeni miasta realizacji projektów zgodnie
z przegłosowanym opisem. Ponadto, jak wskazano w ramach warsztatu otwartego, motywującym
czynnikiem dla mieszkańców jest sprawność realizowania projektów miękkich (w tym kulturalnych).
Wielu rozmówcom brakuje informacji zwrotnej, którą spodziewaliby się otrzymać np. w postaci maila,
z informacją jakie projekty wygrały, a także w dalszej kolejności na jakim etapie jest ich
realizacja:

Mało tych informacji, kiedy one będą zrealizowane. W zasadzie po zagłosowaniu w budżecie to jest
koniec informacji ”…” Czemu mieszkaniec nie dostaje informacji zwrotnej, czy projekty na które
zagłosował zostały zakwalifikowane. Każdy indywidualnie mogłoby dostawać takiego maila
generowanego przez system"… „po zagłosowaniu, do jesieni nie ma już żadnych informacji 184.
Ponadto, zwłaszcza projektodawcy, ale i mieszkańcy jedynie głosujący w ramach budżetu
partycypacyjnego oczekują informacji o otwarciu obiektów na jakie głosowali i zaproszenia
do odwiedzenia tego miejsca, np.:
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Ja bym widział takiego maila „Szanowny Panie, w Pana rejonie otwieramy 1 lipca siłownię plenerową,
może Pan przyjść, jest zrobione”185.
Zdaniem mieszkańców jest to bardzo ważna kwestia, której obecnie brakuje, a w przypadku braku
widocznych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu, na który się oddało głos, mieszkańcy
nie wiedzą czy i kiedy dana inwestycja zostanie przeprowadzona.
Zdaniem mieszkańców wyrażonym w ramach wywiadów indywidualnych i grupowych oraz poprzez
uwagi zgłaszane elektronicznie, w miejscu, gdzie zostało zrealizowane przedsięwzięcie
w ramach budżetu partycypacyjnego, powinna być zamieszczona tego typu informacja.
W ten sposób mieszkańcy częściej natrafialiby na efekty wdrażania budżetu partycypacyjnego, a sama
idea kiełkowałaby w ich umysłach i być może zachęcałaby do aktywnego udziału w procesie budżetu
partycypacyjnego:

Pewne instalacje są oznaczane, że one powstały dzięki budżetowi. To jest fajne. Mieszkaniec,
który przechodzi obok czegoś takiego, jeżeli mu się coś podoba, to aha, skoro komuś się udało, też
mogę spróbować, mogę wziąć w tym udział osobiście. Więc to jest fajne 186.
Ponadto, zniechęcające jest także to, że część inwestycji, które powstają, nie są w kolejnych
latach odpowiednio utrzymywane, np. zasadzane drzewa, często w kolejnych latach usychają,
co daje mieszkańcom poczucie zmarnowanych pieniędzy:

Kiedy patrzę na niektóre projekty, jak już zostały wykonane i widzę, że np. były nietrafione,
albo że coś zostało zrobione i od razu zostało zdewastowane. Widać wtedy, że poszły pieniądze,
ludzie się zaangażowali, wymyślili, głosowali, a potem nikt o to nie dba 187;
Przy I edycji ktoś zgłosił projekt „Park linearny”, który został zrealizowany w taki sposób, że szkoda
gadać. Jakieś drzewa zasadzili, niektóre przeżyły, niektóre nie przeżyły. Rok temu ktoś zgłosił projekt
„plac zabaw”. I na tym wąskim pasie są urządzone jakieś ćwiczenia dla dorosłych, jakieś inne
rzeczy188.
U nas w Wilanowie jest sporo informacji o otulinie drzew. Np. tam przy cmentarzu Wilanowskim
po roku już wszystkie zginęły. Szkoda naszych pieniędzy189.
W tym kontekście, w ramach badania ilościowego z mieszkańcami oraz w ramach uwag do procesu BP
zgłaszanych przez mieszkańców drogą elektroniczną pojawiły się wnioski o konieczności wprowadzenia
do regulaminu BP zapisu o konieczności utrzymania trwałości projektów.
Często realizowane przedsięwzięcia wydają się mieszkańcom nieuzasadnione, kiedy np. widzą, że z ich
efektów nikt nie korzysta np.:
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Powstaje jakiś projekt „budki lęgowe dla ptaków” i w tych budkach lęgowych nigdy nic
nie zamieszkało. Stoi ta ławeczka, ale nikt na niej nie siedzi, jest w ogóle niepotrzebna, nikt z tego
nie korzysta190;
lub też, kiedy pochłaniają cały budżet a wydają się nie do końca przemyślane:

W tym roku jest chyba za milion złotych wodny plac zabaw, coś takiego. I to też jest dla mnie
nieporozumienie, gdyby to miało przejść…191;
to co mnie zupełnie zniechęciło to projekt chyba na 200 tys. – przerobienie jednego placu zabaw
w jednej z dzielnic. Z czego chyba 100 tys. było na ogrodzenie tego placu. „Żeby pieski nie wchodziły,
żeby dzieci nie wybiegły na jezdnię”192.
Jak podkreślali mieszkańcy podczas FGI, wzmaga to poczucie forsowania projektów przez grupy
interesu, dla uzyskania własnych korzyści.
Poza tym, często mieszkańcy wspominają, że słabym punktem realizacji projektów jest
ich wybiórczy, fragmentaryczny charakter. Dobrym przykładem tego zagadnienia jest budowa
ścieżki rowerowej, która po pierwsze, wytyczona jest kosztem dotychczasowego zagospodarowania
fragmentu ulic (częściowo wiąże się z koniecznością likwidacji części miejsc parkingowych),
a po drugie nie ma połączenia z innymi ulicami. Ponadto, często pojawiały się głosy mieszkańców, którzy
wspominali o sytuacjach, w których jednego roku na danym odcinku ulicy przegłosowywano budowę
ścieżki rowerowej niejako bez ich wiedzy, bo zdecydowała o tym niewielka liczba mieszkańców (tutaj
tez pojawia się przekonanie niektórych badanych o tym, że jest to działanie grup interesu a nie ogólnie
pojętych mieszkańców), a w kolejnym roku chciano w tym samym miejscu zwiększyć ilość zieleni, co się
wyklucza i co nie pozwala na zagospodarowanie tego terenu wg nowych przemyśleń mieszkańców,
mimo, iż nie widać wciąż żadnych zmian w dotychczasowym wyglądzie danej ulicy.
Często podkreślanym podczas FGI czynnikiem zniechęcającym jest brak widocznych efektów
realizacji projektów:

czasem czekamy bardzo długo na realizację….Zostały zakwalifikowane, a potem po 2, 3 latach
nie zostały jeszcze zrealizowane. Ja mogę przykładowo wymienić takie projekty na które głosowałem
2 czy 3 lata temu i są jeszcze niezrobione 193;
lub też realizacja jedynie małych projektów jak np. karmniki dla ptaków, a brak realizacji
wygranych dużych przedsięwzięć:

Mój kolega w tym roku stwierdził, że nie głosuje. Spytany dlaczego, powiedział, że głosował rok temu,
dwa lata temu i nic. Jakieś „drobnostki” robią, a parku jak nie było tak nie ma 194.
W tym kontekście ze strony mieszkańców pojawiły się postulaty (w ramach badania ilościowego
oraz w ramach uwag zgłaszanych przez mieszkańców drogą elektroniczną), aby realizacji projektów
towarzyszyły harmonogramy działań oraz wyznaczane były osoby z dzielnic odpowiedzialne
za ich realizację. Innym zagadnieniem zniechęcającym jest także realizacja projektów w innym
kształcie niż wyobrażenie mieszkańców na podstawie opisów projektów lub też sytuacja,
w której wygrany projekt nie jest realizowany, bo np. w między czasie pojawiły się silne protesty
społeczne lub po prostu nie jest możliwy do realizacji, czy to ze względów przewidzianych kosztów
190
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realizacji czy np. ze względu na złożoność projektu i brak możliwości realizacji w ramach jednego roku
budżetowego, itd.
Wielu mieszkańców uważa, że demotywujące jest, kiedy w ramach zgłaszanych projektów, a często
także później wybieranych do realizacji są kwestie infrastrukturalne, jak np. remont chodnika.
Zdaniem wielu mieszkańców są to zadania, które miasto powinno realizować bez konieczności zgłaszania
na ten temat osobnych projektów i przekonywania osób głosujących co do słuszności tego typu
inicjatyw. Jak podkreślają mieszkańcy, w takich sytuacjach być może wystarczyłoby zgłosić petycję
podpisaną np. przez 1500 mieszkańców. Jak wskazywali mieszkańcy podczas wywiadów grupowych:

Jest to pewien wyraz rozczarowania wobec stanowiska miasta czy dzielnicy, bo są pewne rzeczy
w budżecie obywatelskim, które oczekiwałbym, że dzielnica zrobi tak czy owak. Nie chciałbym, żeby
to wyglądało tak, że głosuję w budżecie obywatelskim tylko po to, by wyręczać dzielnicę
czy miasto w obowiązkach. Nie powinno tak być. Budżet obywatelski powinien być czymś
dodatkowym. Nie powinien wypełniać tego, co należy do obowiązków miasta 195;
mieszkańcy mogą mieć poczucie, że mimo tego, iż to jest 1 czy 2% całego budżetu
[do rozdysponowania w ramach budżetu partycypacyjnego], to szkoły, które i tak są z tego budżetu
finansowane dostają jeszcze te środki196.
Podobnie wyrażali się projektodawcy w ramach budżetu partycypacyjnego:

Bardzo dużo głosów słyszałam w zeszłym roku i w tym, że to nie jest BP, tylko dodatkowy budżet dla
szkół, przedszkoli i bibliotek. Dlaczego ktoś startuje po pieniądze, które i tak może z innych źródeł
dostać, tylko, jak mówię, trzeba poczekać w kolejce. I ludzi zniechęca, że te pieniądze trafią na szkoły
i przedszkola, a nie coś na co faktycznie jest zapotrzebowanie i jest zgłoszone przez szarego
mieszkańca. Śledziłam zeszłoroczny budżet, nie tylko w naszej dzielnicy, faktycznie większość
środków trafiła do instytucji197;
nie idźmy w infrastrukturę. Z naszych podatków jest mnóstwo pieniędzy, które idzie na ten cel
i dzielnica już to panuje i ma jakąś rozpiskę kolejności, a szkoły sobie wymyśliły, że sobie przyspieszą
niektóre rzeczy tym, że będzie coś z BP. Moim zdaniem to jest nieuczciwe198.
Jak można się przekonać po bieżących informacjach prasowych, często taka sytuacja prowadzi
do niepożądanych skutków, np. niektóre obiekty będące pod zarządem miasta pozostają przez kilka lat
zaniedbane, bo np. w kolejnym roku dany obiekt ma być rewitalizowany w ramach budżetu
partycypacyjnego.
Mieszkańcy podczas wywiadów grupowych oraz w uwagach zgłaszanych drogą elektroniczną podkreślali
także, że zniechęcającym dla nich jest wybór projektów, które z założenia mają bardzo
ograniczoną definicję ogólnodostępności:

Dla mnie to w ogóle nie jest ogólnodostępne – raz w tygodniu od 18-20, a w wakacje może trochę
dłużej199.
W szczególności skupiono się na podmiotach będących we władaniu miasta, takich jak szkoły
i przedszkola. Tego typu opinie pojawiały się zarówno w ramach wywiadów grupowych
z mieszkańcami, wywiadów indywidualnych z projektodawcami, jak również w uwagach do BP
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zgłaszanych przez mieszkańców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jednym z nich była wypowiedź
mieszkanki Warszawy o tym, że w wyniku wyłaniania projektów do realizacji z BP:

Brak jest dużych remontów, z powodu zawłaszczenia budżetu przez szkoły i przedszkola - Przez
instytucje startujące w tym samym konkursie co zwykli obywatele mają oni poczucie "oszustwa"
i nie chcą brać udziału w projekcie, w którym założone jest już kto wygra 200.
Dla wielu rozmówców, zarówno wywiadów grupowych jak i na forum Budżet partycypacyjny
w Warszawie, wystarczającym powodem skutecznie zniechęcającym do głosowania w kolejnych
edycjach budżetu partycypacyjnego jest wybór projektów, na które się nie głosowało. Tym
silniejszym, jeżeli dodatkowo dostrzeżono, że wygrały projekty skierowane do wąsko sprecyzowanych
odbiorców, np. do szkół, m.in.

Miałem nadzieję, że w końcu wyremontują park, a przechodzą kolejne projekty, z których skorzysta
bardzo wąska grupa mieszkańców. I nie chodzi o to, żeby moi sąsiedzi nie skorzystali, tylko że ja
w życiu nie skorzystam z zajęć z informatyki. Może moje dzieci, jak będę za 15 lat mieszkał w tym
samym miejscu. Więc chodzi o taką ogólnodostępność budżetu, jak dla mnie 201.
Dla samych projektodawców silnym czynnikiem zniechęcającym do dalszego uczestniczenia
w działaniach związanych z budżetem partycypacyjnym może być brak wybrania projektu przez
niego zgłoszonego, co zostało potwierdzone w ramach wywiadów indywidualnych z projektodawcami
oraz poprzez netnografię, co można podsumować, że ktoś, kto zgłosił swój projekt nie wygrał,
sfrustrował się, że wygrały jego zdaniem słabsze projekty i zniechęciły się do zgłaszania
w kolejnym roku (na podstawie wypowiedzi z 05.2017 na forum: Budżet partycypacyjny w Warszawie).
W nurt opinii tego typu wpisuje się także m.in. wypowiedź wyrażona podczas wywiadu indywidualnego,
która dotyczy sytuacji, gdzie istnieje bardzo mała szansa z roku na rok, aby móc przegłosować zgłoszony
przez siebie duży projekt:

To znaczy, ja się przebijam. Ja się przebijam z projektem za 10 tysięcy, za 4 tysiące. Z ubiegłego roku
mam 6 projektów. Jeden za 4 tysiące, jeden za 9600zł. Takie tyci, tyci projekty. Bo jeżeli
na przykład pierwszy projekt sprzed dwóch lat…, ścieżka rowerowa ma wycenę 500 tysięcy,
to o czym mówimy? A drugi projekt, który przechodzi, ale już z tego obszaru ogólnodzielnicowego, …
„jest również ścieżka rowerowa…. „Czyli tą metodą robi się fikcję … z dwóch obszarów mają powstać
dwie ścieżki za 806 tysięcy. Mało tego. Żadna z tych ścieżek nie powstała 202.
Podobnie sytuacja się przedstawia, jeśli chodzi o ponowną przegraną, tj. brak wybrania
projektu do realizacji:

Podejrzewam, że w tym roku też przegram z przedszkolem. Jako konkurencję mam przedszkole
i ogródki działkowe. I niestety. Podejrzewam, że mimo wszystkich moich włożonych sił w szukanie
chętnych do głosowania, to myślę, że może być kiepsko203.
W tym kontekście często w wypowiedziach projektodawców pojawia się zniechęcający czynnik
do wystawiania własnych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego, związany z możliwością
realizacji projektów przez instytucje takie jak szkoły i przedszkola:

Jest nieuczciwa konkurencja ze strony przedszkoli, szkół. To jest koszmar. Człowiek nie ma szans
z nimi. Przecież w tym przedszkolu wiem, bo słyszałem od ludzi, że po prostu prawie, że zmuszają
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ludzi, którzy mają tam dzieci, do głosowania za siebie i za dzieci na te projekty. No i przepraszam,
jakie mają szansę, ja czy ktokolwiek inny z kimś takim? Co ja mogę? Mogę pochodzić po ulicy
i poprosić ludzi, żeby wsparli, tak. Ale to jest zupełnie nieporównywalna sytuacja…W głosowaniu
żeśmy przegrali. Całe pieniądze poszły na przedszkole. Więc praktycznie w obszarze tym, poza jakimiś
duperelkami, całość budżetu poszła na projekt pod tytułem przedszkole. Mimo, że żeśmy mieli całkiem
dużo głosów, to niestety, nic z tego204.
Realizacja projektu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku mieszkańców włączających się
w proces związany z budżetem partycypacyjnym jedynie na etapie głosowania, tak i dla projektodawców
często stanowi czynnik zachęcający lub zniechęcający do partycypacji w ramach BP, o czym
przekonywała większość rozmówców w ramach prowadzonych z nimi wywiadów indywidualnych, m.in.
w ten sposób:

Dobre realizacje. Dobra realizacja, naprawdę. To najwięcej daje. Ludzie są zachwyceni... 205.
lub też:

Myślę, że i z perspektywy składającego projekty, to jest bardzo fajne, bo jednak daje takie poczucie
sprawczości i naprawdę dużo satysfakcji mam z tego, że wychodzę każdego dnia z klatki
i widzę plac zabaw, który dzięki temu, że się w mojej głowie coś tam zaświtało, to on jest. Ale też
z punktu widzenia generalnie ludzi, którzy nie składają projektów, ale widzą, że coś się tam dzieje,
tak. I jednak dużo tych projektów bez budżetu by się nie pojawiło 206.
Jednakże, jak wynika z opinii zarówno mieszkańców, zespołów ds. budżetu partycypacyjnego,
jak i samych urzędników właśnie etap realizacji jak dotąd sprawia największe problemy.
W szczególności, urzędnicy wśród kluczowych problemów wymienili nieuwzględnienie w kosztorysie
wszystkich koniecznych do wykonania prac oraz długie procedury związane z przygotowaniem
dokumentacji, w tym pozwoleń i opinii wydawanych przed rozpoczęciem realizacji inwestycji przez
odpowiednie, upoważnione podmioty. Poza tym, problemem jest także krótki, roczny okres, w którym
projekt powinien zostać zrealizowany, co przy uwzględnieniu złożoności niektórych z nich, jest bardzo
trudne do osiągnięcia.
Wykres 93. Problemy na etapie realizacji projektów w opinii urzędników
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z urzędnikami, n=93.
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Wykres 94. Ocena skali problemów na etapie realizacji projektów w opinii urzędników
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z urzędnikami, n=42. Skala odpowiedzi: od 1
do 5, gdzie 1 oznacza “niewielkie problemy”, a 5 “bardzo duże problemy”; średnia ważona odpowiedzi: 3,8.

Silnie zniechęcająca dla projektodawców jest realizacja częściowa projektu, niezgodna
z ich wyobrażeniem co do kształtu ostatecznego realizacji, nie tylko ze względu na własne zawiedzenie
i poczucie się oszukanym, ale także przez wzgląd na mieszkańców, którzy im zaufali i oddali głos
na ich projekty:

Natomiast jest jakaś tam grupa, która jest ewidentnie zniechęcona i jest nastawiona negatywnie
z powodu, właśnie podejrzewam, że w 100% z powodu tego, że coś zostało przegłosowane,
a z realizacją było marnie207;
Ja widzę, że [mieszkańcy] są coraz bardziej rozczarowani. Ja widzę rozczarowanie nawet po tej
realizacji. Jednak większe były oczekiwania, ale ja się nie dziwię tym oczekiwaniom. Bo ludzie chcieli,
żeby to normalnie działało … tam są te ograniczniki. Nie wiem po co. Tak samo w tym urządzeniu,
tak. Nie wiem po co. Tak jakoś dziwnie to… zła jest konstrukcja tych urządzeń. To jest tak wysoko
zamontowane. Ale, jak ja zadawałam pytanie w momencie montowania tego
i widziałam, jak nisko jest… zbyt płytko został dół wykopany pod to urządzenie. To ja od razu
zgłaszałam problem, że te urządzenie będzie za wysoko zamontowane. To mi odpowiedziano, niech
się pani nie martwi, będzie dosypane, będzie dobrze. Nie jest dobrze 208.
Inny projektodawca dodał:

Jestem znowu w tym roku bardzo, bardzo rozczarowana. Jeżeli… no mówię, na tej części przeszedł
tylko kawałek trawnika, 1/3 trawnika. Na 200 metrach można zrobić trawnik. I też go zrobią pod
koniec roku. No to kicha”. Kolejny wskazał, że: „Mostek – ten słynny. Miał być zielony zakątek,
bo miał być z drzewami. Drzew już nie ma chyba od 3 lat. Powstał wielki betonowy mostek.
Nie wiadomo kto go projektował, on nie pasuje zupełnie do otoczenia. To też jest takim elementem,
który zniechęca209.
Przy czym projektodawcy podkreślają, że jest to dla nich szczególnie dotkliwe, ponieważ
w przeciwieństwie do pozostałych mieszkańców, aby dotrzeć do etapu realizacji muszą włożyć dużo
wysiłku w przeprowadzenie projektu przez cały cykl budżetu partycypacyjnego:

Ci, którzy głosują, mają tylko 3 kliknięcia, a Ci, którzy zgłaszają, mają dużo więcej zachodu.
Jak ich projekt nie jest zrealizowany tak jak powinien, to raczej nie chcą więcej składać projektów,
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brać udziału”….” To jest tak, że jak człowiek wkłada w coś dużo wysiłku, to nie może się doczekać
efektu. Jak ja mam czekać dwa lata, to ja już nawet o tym nie pamiętam 210.
Skrajną sytuacją silnie zniechęcającą projektodawców jest brak realizacji projektu:

A potem, jak już jest realizacja. I nagle się dowiaduję, że nie może być ten projekt. No to już trochę
takie było wkurzające211;
lub też znaczące oddalenie w czasie, które powoduje, że mieszkańcy, w tym projektodawcy nie wiedzą
czy dany projekt zostanie zrealizowany, pomimo jego wybrania w głosowaniu, co budzi bardzo
negatywne emocje:

Mamy połowę lipca. Poza audiobookami, nic nie zostało zrealizowane. 6 projektów ma być
zrealizowanych moich, tak. Nie ma nic. Nawet przetargu nie ma na kosze na śmieci, na latarnie. Przed
tym boiskiem ma być taki zielony skwerek. Nie ma nic212.
Inny projektodawca dodaje:

U nas…, to przede wszystkim projekty nie są realizowane…. Ale właśnie to, że grają gdzieś tu takie
pozytywne rozgrywki, no i to tak trochę zatraca się zaufanie do tej idei, tak. Bo jeżeli jest zasada,
że mają być zrealizowane w ciągu najbliższego roku, a ktoś je potem tam przekłada z różnych
względów, no to tak trochę można się poczuć oszukanym i jako projektodawca
i jako też mieszkańcy, którzy zagłosowali na to. Ale to długa dyskusja mogłaby być, bo tutaj to jest
bardzo kontrowersyjne. Ale też to, że one są dosyć późno realizowane, tak. Teraz mamy połowę roku
i w zasadzie z tych projektów z zeszłego roku mniejszość została zrealizowana”… „na przykład
w zeszłym roku, jak był realizowany mój projekt zumby, gdzie przewidywałam, że on będzie przez
cały rok, pierwsze zajęcia wystartowały w czerwcu. Potem przez wakacje w zasadzie była przerwa.
No i de facto był realizowany od września chyba do połowy grudnia. Raz, że nie było tyle ile miało
być. A tak naprawdę wtedy koszty realizacji tego projektu są mniejsze, tak. Bo, co innego jest
realizować przez cały rok, co innego przez kilka miesięcy. I to mówię z tego punktu widzenia,
że to jednak ma… to, jaki to jest budżet ma duży wpływ na to czy ten projekt przejdzie czy nie.
Na przykład teraz ten projekt nie przeszedł chociaż dużo osób zagłosowało. Liczyłam go na cały rok.
Gdybym wiedziała, że on… a może powinnam była w sumie tak założyć, że on będzie realizowany od
połowy roku do końca213.
Na przykład też takie rzeczy wychodzą, że wygrał na przykład mój projekt dotyczący poszerzenia
chodnika przy kościele naszym. Jakby nie został w ogóle zrealizowany, bo plany dzielnicy
się też zmieniają, tak. No i na przykład jest coś takiego, że dużo osób się pyta, co z tym chodnikiem,
co z tym chodnikiem? No i gdzieś tam trzeba im tłumaczyć, że jednak nie zostanie zrealizowany, bo…
albo tak naprawdę zostanie zrealizowany, trochę w takiej zupełnie innej koncepcji, że w ogóle to
będzie autostrada donikąd214.
Ja tak mam już od zeszłego roku. Czasami myślę, że nie chcę składać już kolejnych projektów,
bo co z tego, że składam, że robię akcję promocyjną, że dostaję najwięcej głosów, a to później nie
trafi do realizacji. Są takie projekty, które nie są w ogóle realizowane albo są realizowane zupełnie
inaczej niż w założeniu…. Zeszłoroczny [projekt] teraz czeka na realizację. Ja już wiem,
że nie będzie tak jak bym chciał… Ja promując swój projekt mówiłem o konkretnej liczbie
210
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w oparciu o weryfikowaną kwotę, a teraz zostaje 80. To następnym razem, jak wyjdę z kolejnym
projektem to ludzie przestaną mi ufać, bo może specjalnie zwiększam tę liczbę, żeby uzyskać głosy.
To jest kwestia PR-owa. To jest jeden problem, a drugi problem jest taki, że głównym przekazem
mojego projektu było nie tylko sadzenie drzew gdziekolwiek, tylko sadzenie drzew i krzewów tam,
gdzie jest kolumna, czyli przy ulicy, bo tam jeżdżą samochody, kwestie czystości powietrza itd…
Był zaznaczonych 160 punktów na mapie, a teraz się okazuje, że nie da się, bo pod spodem jest
infrastruktura215.
Dla pojedynczych projektodawców zniechęcające jest to, jakiego typu projekty są zgłaszane, a także,
że potem w wyniku głosowania wygrywają często w ich opinii małe projekty, nie zawsze mające wpływ
na jakość życia mieszkańców. Jako przykład podawano m.in. kaczkomaty, jako przyjemny projekt, ale
nie wnoszący zbyt wiele do przestrzeni miasta. W tym kontekście jeden z projektodawców wyraził się
następująco:

Myślę, że zniechęca to, że jest bardzo dużo pomysłów „od czapy”. Ludzie widzą, że publiczne
pieniądze są marnowane216.
W przestrzeni miasta występują obszary, w których na pierwszych miejscach list wygranych projektów
są inicjatywy niskobudżetowe. Tak jest np. w rejonie 2 na Mokotowie, gdzie dwa pierwsze miejsca
zajmuje projekt pt. „W Parku Morskie Oko jeże potrzebują leże” (za ok. 1650 zł) oraz „Karmimy-nie
szkodzimy w Parku Morskie Oko” (za ok. 1200 zł), a dwa kolejne zajmują projekty doposażania lokalnych
wypożyczalni książek (za ok. 15 i 12 tysięcy zł). Innym tego typu rejonem jest np. Rejon 3 na Żoliborzu,
gdzie
wygrały
projekty
wspierające
ochronę
ptaków:
„Nasz
kanałek!
Wyspy
do gniazdowania dla ptaków” (za ok. 5 tys. zł) oraz „Skrzynki lęgowe dla ptaków na Kępie Potockiej”
(za ok. 9,5 tys. zł). Jednakże w skali całego miasta, trudno o jednoznaczne wyrokowanie co do tego,
czy zjawisko, w którym wygrywają „małe” projekty jest pochodną systemu głosowania
(w tym strategii głosowania na wszystkie projekty), czy też wpływ na to mają inne czynniki.
Z pewnością zjawisko jest złożone. Często bowiem w sytuacji, w której na liście projektów
do głosowania znajduje się bardzo ciekawy z punktu widzenia mieszkańców, drogi projekt, zostaje
on przegłosowany. Wówczas małe projekty nie mają szans na konkurowanie. Skrajnym przykładem,
w którym całość środków ogólnodzielnicowych zostanie alokowana w ramach jednego projektu dotyczy
Białołęki, gdzie w ramach IV edycji BP wygrał projekt pt. „Wodny plac zabaw
dla Białołęki”, który będzie kosztował szacunkowo ok. 1 mln zł (przy poparciu ok. 28% głosujących;
przy czym kolejne trzy projekty uzyskały poparcie 27 i 26% mieszkańców, a ich łączny koszt opiewa
na ok. 300 tys. zł).
Potwierdzeniem złożoności zjawiska jest fakt, iż w ogólnej liczbie projektów, które w ramach IV edycji
BP zostały wybrane do realizacji znajdują się projekty opiewające na bardzo różne kwoty i trudno jest
znaleźć zależność wskazującą na przewagę „małych” lub „dużych” projektów, co obrazuje poniższy
wykres. W ogólnej liczbie wybranych do realizacji projektów przeważają te, które mieszczą się
w przedziale 20-49 tysięcy złotych (216 projektów, tj. ok. ¼ wszystkich wybranych do realizacji
projektów w IV edycji BP), ale dużo jest także takich, które zakładają koszty między 50 a 99 tysięcy
złotych (160 projektów) i 10-19 tysięcy złotych (150 projektów).
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DI z projektodawcą skutecznym – Wilanów (10).
IDI z projektodawcą skutecznym – Mokotów (2).
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Wykres 95. Liczba projektów wybranych do realizacji w IV edycji BP z uwzględnieniem ich
kwot [w zł]
216
150

161

116

109

63
31

do 5 tys.

5-9 tys.

10-19 tys. 20-49 tys. 50-99 tys.

100-199
tys.

200-299
tys.

17

18

300-399
tys.

powyżej
400 tys.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wykazu projektów wybranych do realizacji w IV edycji BP, N=881.

Często w zestawieniu z tym, jak i z powyższymi dostrzeganymi przez mieszkańców wadami systemu
(w ramach badania ilościowego z mieszkańcami, wywiadów z projektodawcami oraz uwag zgłaszanych
przez mieszkańców droga elektroniczną) postulowano zwiększenie puli środków pieniężnych dostępnych
w ramach budżetu partycypacyjnego, tak by możliwe było wybranie dużych/kosztownych projektów,
które mogą realnie pozytywnie wpływać na życie mieszkańców.
Natomiast projektodawcy, których projekty nie zostały wybrane do realizacji, często upatrują braku
powodzenia projektu w mentalności Polaków, zgodnie z którą:

To jest ten typ podejścia – „Po co ja mam chodzić głosować na wyborach politycznych,
parlamentarnych, na prezydenta, skoro nic to nie zmieni?”217;
Myślę, że ciągle pokutuje tutaj takie przeświadczenie, że cóż ja mogę. Ja, pojedynczy Kowalski
cóż ja mogę sam. No nic. Ja mogę sobie tam żyły popruć się tutaj, a to i tak guzik da.
Właśnie takie podejście, że ja sam jeden mały człowieczek cóż mogę w takiej dzielnicy zadziałać.
Jakie tam ziarno posiać, żeby z tego coś… taka… zawsze ktoś za nas to robi. Powiem tak, ja jestem
tym pokoleniem, gdzie inicjatywy były tłumione, duszone, gaszone, a czasami pałowane i… ludzie
mają ciągle… ja nie mówię, że wszyscy, ale są takie osoby, które jeszcze żyją w takim
przeświadczeniu, że… coś zrobią, ale zrobią za mnie, ja nie muszę w tym brać udziału, bo jak się
na to zgodę… czy ten przystanek autobusowy będzie stał tu, czy on będzie stał sto metrów
w prawo… to czy ja mam wpływ na to, żeby go przesunąć? 218.
Pytane osoby zgodnie stwierdziły, że zniechęca je to do składania nowych projektów.
W opiniach badanych mieszkańców, w tym także przedstawicieli zespołów ds. BP często pojawia się
także kwestia trudnej nazwy „budżet partycypacyjny”. Chociaż funkcjonująca nazwa jest
efektem przemyślanych działań, związanych m.in. z tym, że odwołuje się
do uczestniczenia/partycypacji w budżecie miasta, to jednak, jak wynika z opinii
mieszkańców, może stanowić dla nich czynnik zniechęcający do BP. Część rozmówców podczas
FGI podkreślała, że jest to dla nich słowo nie do wymówienia, a także, że nie wiedzą
co oznacza. Postulowane były różne zmiany, np. „budżet obywatelski”, „sąsiedzki”, „społeczny”, „twój
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IDI z projektodawcą nieskutecznym – Bemowo (12).
IDI z projektodawcą nieskutecznym – Ursynów (14).
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budżet”. Utrudnieniem w tym kontekście dla projektodawców bywa konieczność tłumaczenia
mieszkańcom, co zasadniczo oznacza „partycypacyjny”:

Ja przede wszystkim, ja proszę, ja błagam tyle lat, zmieńcie nazwę na obywatelski. Powiem dlaczego.
Nikt słowa partycypacyjny nie kojarzy. Absolutnie. Natomiast do głosowania zachęcając, to ja
najpierw muszę 15 minut tłumaczyć, co to znaczy partycypacyjny219.
Jak dodał inny rozmówca wywiadu, dla niektórych „partycypacyjny” kojarzy się z tym, że będzie trzeba
„partycypować” w kosztach realizacji projektu, co skutecznie odstrasza mieszkańców w kontekście
głosowania.
Podsumowanie ocen przedstawicieli zespołów ds. BP w kontekście wybranych aspektów
BP
Z większością opisanych problemów zgadzają się także przedstawiciele zespołów ds. budżetu
partycypacyjnego, którzy uczestniczyli w badaniu ilościowym, co podsumowuje poniższy wykres.
W szczególności, podobnie jak pozostali mieszkańcy, uważają oni, że z głosowaniem przez Internet mają
problemy osoby starsze, a także, że brak realizacji lub opóźnienia wpływają negatywnie na chęć
głosowania w kolejnych edycjach budżetu partycypacyjnego. Przedstawiciele zespołów ds. BP uważają
jednakże, że terminy spotkań inaugurujących nową edycję BP odbywają się w czasie dogodnym dla
mieszkańców oraz, że kampania informacyjna jako taka zachęca do głosowania na projekty z BP.
Problemem natomiast jest opisana w poprzednim podrozdziale niedostatecznie szeroka promocja
projektów zrealizowanych w poprzednich edycjach BP, promocja projektów poddawanych pod
głosowanie w obecnej edycji oraz kwestia docierania do większości mieszkańców informacji o projektach
poddawanych pod dyskusję, co wpływa na postrzeganie tych aspektów przez mieszkańców. Ponadto,
jak zauważa połowa przedstawicieli zespołów ds. BP biorących udział w badaniu, mieszkańcy nie
otrzymują pełnych informacji o możliwości głosowania papierowego w punktach stacjonarnych, co
w szczególności zostało wykazywane przez przedstawicieli zespołów ds. BP, a także w ramach
wywiadów indywidualnych z projektodawcami.
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IDI z projektodawcą skutecznym – Praga Południe (4).
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Wykres 96. Opinie przedstawicieli zespołów ds. BP nt. poszczególnych aspektów
związanych z cyklem BP

Kampania promocyjna nie zachęca do głosowania na
projekty z budżetu partycypacyjnego

63%

Spotkania inaugurujące nową edycję budżetu
odbywają się w terminach niedogodnych dla
mieszkańców

78%

Projekty poddawane pod głosowanie są
niewystraczająco promowane
Informacja o dyskusji nad projektami nie dociera do
większości mieszkańców
Brak lub opóźnienia realizacji projektów z poprzednich
edycji wpływa zniechęcająco na podejście do
głosowania w kolejnych edycjach
Niewystarczająca promocja projektów zrealizowanych
w poprzednich edycjach

Nie zgadzam się

22%

38%

27%

62%

73%

33%

27%

Brak pełnych informacji o możliwości głosowania w
punktach stacjonarnych (głosowania nie przez
internet)
Starsze osoby mają problem z głosowaniem przez
internet

37%

67%

73%

50%

20%

50%

80%

Zgadzam się

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z członkami zespołów dzielnicowych, n=55.

Nastawienie mieszkańców Warszawy do kolejnej edycji budżetu partycypacyjnego
Mimo różnych zastrzeżeń dotyczących budżetu partycypacyjnego, aż 74,3% badanych mieszkańców
Warszawy deklaruje, że namówiło kogoś do głosowania na projekty w ramach budżetu
partycypacyjnego (między 64,7% na Ursynowie po 84,6% w Rembertowie).
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Wykres 97. Namawianie do głosowania na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego

13%
13%

74%

Tak

Nie

Nie wiem/trudno powiedzieć

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników badania CAWI z osobami głosującymi, n=1123.

Ponadto, 97,1% badanych mieszkańców deklaruje, że będzie głosowało w kolejnej edycji budżetu
partycypacyjnego, niezdecydowanych osób pozostaje 2,8% (najmniej osób zdeklarowanych
pozytywnie znalazło się na Pradze Północ 88,6% - jest tu także największy odsetek osób
niezdecydowanych: 11,4%; we wszystkich innych jest to ponad 90%).
Badani mieszkańcy nie wskazywali na przyczyny związane z brakiem zamiaru głosowania w kolejnej
edycji budżetu partycypacyjnego.
Podsumowując, głównymi czynnikami zachęcającymi mieszkańców do uczestniczenia
w cyklu związanym z BP są:

 widoczne efekty realizacji poprzednich edycji BP,
 poczucie sprawstwa – możliwość dokonania zmian w najbliższym otoczeniu bez konieczności
inwestowania własnych środków finansowych,

 chęć poprawy warunków życia w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania,
 wsparcie miasta w zakresie pomocy przy informowaniu o zgłoszonych projektach (działania
informujące i promocyjne projektów), w szczególności w odniesieniu do projektodawców,

 forma głosowania elektronicznego – środowiska znanego i bliskiego coraz większym grupom
osób,

 łatwość obsługi platformy internetowej, jej przejrzystość i sprawność techniczna.
Czynnikami zniechęcającymi są natomiast:

 obecne ograniczenie możliwości głosowania do jednego obszaru (ew. jeszcze w ramach
projektów ogólnodzielnicowych),

 w niektórych rejonach miasta istniejący podział na obszary – nierównomierny pod względem
liczby mieszkańców oraz nieuwzględniający specyficznych uwarunkowań (np. przynależność
terenów zielonych czy też rozpoznawalnych i popularnych punktów na mapie Warszawy),

 wybór projektów niewielką liczbą głosów,
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 brak możliwości przeciwstawienia się projektom sprzecznym z własnymi potrzebami,
 czasochłonność procesu głosowania,
 ograniczona informacja zwrotna dotycząca projektów, które wygrały (jedynie strona www)
i jaki jest stan ich realizacji,

 brak wiedzy o tym, że niektóre projekty są realizowane i można w nich wziąć udział,
m.in. projekty miękkie takie jak np. joga w parku,

 częściowa realizacja projektów, nie do końca zgodna z zamysłem projektodawcy,
 przeświadczenie, że z przygotowanego obiektu nikt nie korzysta albo, że został zrealizowany dla
wspierania partykularnych interesów poszczególnych osób,

 dewastacja lub degradacja efektów realizacji projektów (np. uschnięcie zasadzonych
w ramach BP drzew),

 fragmentaryczny zakres projektów, np. budowy ścieżki rowerowej,
 brak widocznych zmian w otoczeniu – np. brak tablic informacyjnych przy powstałym obiekcie,
które mogłyby uświadamiać, że jest to efekt realizacji BP,

 długi termin realizacji projektów, opóźnienia w realizacji projektów inwestycyjnych,
 niska pula środków niepozwalająca na realizację wielu inwestycji.
5.5.5

Mocne i słabe strony etapu głosowania i realizacji projektów

Podsumowując całość rozważań dotyczących głosowania i realizacji projektów, wśród opinii
zgromadzonych w ramach badania (można wyróżnić wiele mocnych i słabych stron przedstawianych
przez poszczególne osoby nim objęte. W szczególności, w związku z przyjętą metodologią badania,
jak również z decydującym wpływem na wyniki omawianych etapów BP, skoncentrowano się
na punkcie widzenia szeroko rozumianej grupy mieszkańców Warszawy. Przeprowadzona analiza
zgromadzonego materiału badawczego pozwoliła na wyłonienie następujących mocnych i słabych stron
procesu BP, wspólnych dla większości badanych mieszkańców.
Mocne strony
Angażowanie społeczeństwa w proces dysponowania środkami miasta i szerzenie idei partycypacji
Bez wątpienia mocną stroną procesu głosowania w ramach BP jest aktywizowanie i włączanie
mieszkańców w proces decydowania o przeznaczeniu środków w ramach budżetu miasta
(poszczególnych dzielnic). Sami mieszkańcy Warszawy wysoko oceniają możliwość wypowiedzenia się
w sprawach swojego miasta. Dzięki czemu, jak wynika z przeprowadzonego badania, wzrasta poczucie
mieszkańców o ich realnym wpływie na otaczającą przestrzeń (w szczególności na ich miejsce
zamieszkania – jak wskazało badanie ilościowe, warszawiacy głosowali głównie w ramach swojego
miejsca zamieszkania). Atutem BP w opinii mieszkańców jest możliwość dowolnego dysponowania
określonym limitem środków w ramach dowolnej liczby projektów, a więc realne wpływanie na kształt
dokonywanych zmian w poszczególnych dzielnicach.
Elektroniczna forma głosowania oraz funkcjonalność obecnej platformy do głosowania
Jak pokazały wyniki badania, ponad 95% osób głosujących w ramach budżetu partycypacyjnego
wybrało głosowanie drogą elektroniczną, co wpisuje się w ogólne tendencje do prowadzenia wielu spraw
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przy pomocy urządzeń elektronicznych z dostępem do Internetu. Wysoko oceniana jest również
platforma, na której można oddać swój głos. W szczególności doceniana jest za swoją estetykę
i przejrzystość, ale także za łatwość w obsłudze i zawieranie zrozumiałych treści. Mieszkańcy głosujący
w ramach IV edycji BP w przeważającej liczbie uznają, że obsługa platformy internetowej
nie przysparzała dużych problemów w trakcie głosowania.
Słabe strony
Brak spójnej definicji ogólnodostępności projektów
W poszczególnych dzielnicach Warszawy ogólnodostępność projektów rozumiana jest w różny sposób.
Najwięcej kontrowersji stwarza przyjmowanie, że projekt ogólnodostępny to taki, z którego mieszkańcy
mogą korzystać w bardzo ograniczonym czasie (np. między godziną 16 a 21 w ciągu tygodnia oraz
w weekendy). Wielu mieszkańców uważa, że powinno być to sprzeczne z regulaminem BP. Takie
sytuacje dotyczą głównie projektów odnoszących się do placówek edukacyjnych, które zdaniem wielu
mieszkańców nie powinny konkurować o środki w ramach BP z innymi projektami, zgłaszanymi przez
osoby niezwiązane z instytucjami podlegającymi miastu.
System głosowania promujący wydanie całej puli dostępnych środków finansowych
Budowa obecnego systemu głosowania sprzyja wydawaniu pełnej puli środków dostępnych w ramach
poszczególnych, wybieranych przez mieszkańców obszarów. Tego typu strategia powoduje, że często
ostatecznie mieszkańcy głosują nie tylko na to co jest ich zdaniem najbardziej potrzebne/interesujące,
ale na wszystko co zmieści się w dostępnej puli środków. W efekcie często dochodzi do sytuacji,
w której niektóre projekty, wybierane dla dopełnienia puli środków zyskują znaczącą liczbę głosów
i w sposób nieprzewidziany wyprzedzają projekty istotne dla dużego grona mieszkańców.
Jak wykazała analiza symulacyjna, ok. połowa osób głosujących w ramach budżetu partycypacyjnego
decyduje się na tego typu strategię, rozdysponowując między 80 a 100% dostępnych środków.
Możliwość decydowania o wyborze projektu małą liczbą głosów – w szczególności w związku
z poszczególnymi przypadkami niedopasowania zasięgu obszarów do liczby mieszkańców/głosujących
Zgodnie z przeprowadzoną analizą liczby głosujących w ramach IV edycji BP, w przestrzeni Miasta
funkcjonują obszary, w których głosuje bardzo niewielka liczba osób. W skrajnych przypadkach próg
kwalifikowalności projektu do realizacji (określony obecnie na 10%) oznacza, że wystarczył głos 1 osoby,
by teoretycznie projekt mógł zostać wybrany (przykład Pola Mokotowskiego). Tego typu sytuacje nie
powinny mieć miejsca. Co więcej, w blisko połowie obszarów w Warszawie (wyróżniono 36 obszarów)
występuje sytuacja, gdzie próg 10% wynosi poniżej 100 osób. W takim przypadku zaczynają się
pojawiać głosy o niesprawiedliwym podziale dostępu do środków i ograniczonej możliwości
konkurowania o wygraną projektów pomiędzy obszarami, w związku ze zróżnicowaną liczbą osób
głosujących w poszczególnych miejscach (np. brak wygranej projektu mimo większego poparcia w ujęciu
bezwzględnym liczby osób głosujących).
Niedocierająca do wszystkich promocja głosowania w ramach BP
Wielu mieszkańców Warszawy, deklaruje, że mimo posiadanej wiedzy o tym, czym jest budżet
partycypacyjny (jak wynika z przeprowadzonego badania, ok. 56% mieszkańców Warszawy
uczestniczących w badaniu uważa, że informacje o możliwości głosowania na BP dotarły
do mieszkańców), odnotowuje się niską frekwencję głosowania (117 381 mieszkańców Warszawy).
Ponadto, blisko 1/3 badanych jest przeciwnego zdania. Rodzi to potrzebę zintensyfikowania dalszego
informowania o możliwościach głosowania, miejscu głosowania oraz terminie, a także być może
potrzebie udoskonalenia formy przekazywania tego typu informacji.
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Niewystarczająca promocja wygranych oraz zrealizowanych projektów – które stanowią główną
motywację mieszkańców do angażowania się w proces BP
Jak wskazano w ramach badania, jedną z kluczowych motywacji mieszkańców do głosowania
w ramach budżetu partycypacyjnego jest możliwość obserwowania efektów realizacji projektów
wygranych w ramach poprzednich edycji BP. Tymczasem, jak wskazują mieszkańcy, często nie są
świadomi, że obserwowane w przestrzeni Miasta nowe inwestycje są efektem działania BP. Ponadto,
często osoby zainteresowane losami poszczególnych projektów czują się niedoinformowane w zakresie
tego, czy projekty które złożyły czy też na które zagłosowały przeszły pozytywnie do realizacji,
na jakim etapie jest ich wdrażanie oraz czy występują jakieś problemy z ich urzeczywistnieniem i kiedy
zostaną sfinalizowane. Oczywiście tego typu informacje w określonym zakresie dostępne są
na oficjalnej stronie internetowej poświęconej BP, jednakże mieszkańcy podkreślają, że pożądaną dla
nich byłaby możliwość otrzymywania tego typu informacji bez konieczności prowadzenia własnych
poszukiwań. Ponadto, cykliczne dostarczanie informacji spowodowałoby poczucie ciągłości trwania cyklu
związanego z BP, dalsze uczestniczenie w procesie przez mieszkańców oraz identyfikowanie się
z nim. Poza tym, stanowiłoby formę przypomnienia o głosowaniu. Promocja zrealizowanych projektów
jest trudna, zwłaszcza w kontekście, gdy do opinii publicznej łatwiej przenikają informacje o projektach
niezrealizowanych bądź opóźnionych.
Skomplikowana forma głosowania papierowego
Jak wykazała analiza porównawcza głosowania elektronicznego i papierowego, pomimo znacznie
rzadszego wybierania tej drugiej formy, w grupie osób, które się na nią zdecydowały odnotowano
zdecydowanie wyższy odsetek głosów oddanych nieważnie. Głosowanie papierowe poza koniecznością
przeczytania obszernego pliku opisów projektów, wymaga ręcznego policzenia kwoty przeznaczanych
środków z dostępnej puli, co jak pokazuje badanie rodzi wiele problemów. Ponadto, na co również
wskazuje przeprowadzona analiza, zdecydowanie częściej głosowanie w formie papierowej wybierały
osoby w wieku 60+. Całość rozważań prowadzi do konkluzji o potrzebie modyfikacji tej formy
głosowania, w tym w odniesieniu do osób starszych, zapewnienie pomocy przy obsłudze technicznej
głosowania i zmodyfikowanie jej formy.
5.5.6

Postulowane zmiany

W wyniku przeprowadzonego badania zidentyfikowano szereg postulatów różnych grup interesariuszy
uczestniczących w procesie związanym z BP, dotyczących pożądanych zmian na etapie głosowania
i realizacji projektów. W poniższym podrozdziale zostały przedstawione najczęściej pojawiające się
oczekiwania mieszkańców (w tym także projektodawców), które zostały omówione w tekście
powyższego rozdziału. Niektóre z tych zmian nie są możliwe do wdrożenia lub decyzje w kwestiach
takich jak nazwa „budżet partycypacyjny” zostały już podjęte, jednakże z uwagi na częstość ich
występowania, zdecydowano o ich przedstawieniu w ramach odrębnej listy.
Zdiagnozowane oczekiwania mieszkańców – w tym projektodawców:

 stworzenie możliwości głosowania na projekty w wielu dzielnicach oraz większej dostępności
(we wszystkich dzielnicach) projektów ogólnodzielnicowych,

 inny

podział niektórych obszarów uwzględniający obecność obszarów rozległych
(miejsc zielonych, długich ulic, parków, rzeki) oraz miejsc popularnych dla warszawiaków - dla
zapewnienia równych szans na wygraną projektów wspierających pozostałą część obszarów,
a także wyznaczenie obszarów wg liczby mieszkańców
– tak, by środki
do rozdysponowania pozwalały na przeprowadzenie widocznych inicjatyw,
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 zmiana systemu głosowania – wprowadzenie systemu frekwencyjnego, punktowego
lub wprowadzenie wyższego progu kwalifikującego projekt do realizacji niż obecnie 10% osób
głosujących oraz podział dostępnych środków na osobne pule odnoszące się do małych
i dużych projektów – tak by o wyborze projektu decydowała większa niż dotychczas grupa
mieszkańców,

 potrzeba wprowadzenia głosowania także „przeciwko” projektom,
 dystrybucja informacji zwrotnej dla głosujących i projektodawców w zakresie informacji
o wygranych projektach, etapach ich realizacji, a także informacji o otwarciu obiektów
na jakie mieszkańcy głosowali (i ewentualnie zaproszenia do odwiedzenia tego miejsca)
– w ciągu całego roku,

 terminowa realizacja projektów wg zaakceptowanego zakresu,
 ograniczenie możliwości zgłaszania projektów infrastrukturalnych, takich jak drogi, chodniki
oraz projektów bezpośrednio wspierających instytucje miasta, jak np. szkoły,

 informacja – w postaci tabliczki informacyjnej – w miejscu, gdzie zostało zrealizowane
przedsięwzięcie w ramach budżetu partycypacyjnego,

 uproszczenie formy głosowania papierowego – np. wprowadzając możliwość głosowania
w sposób elektroniczny przy pomocy wsparcia pracownika urzędu, wolontariuszy, członka
zespołu ds. budżetu partycypacyjnego lub projektodawcy oraz zakup w tym celu potrzebnych
tabletów,

 wzmocnienie informowania o punktach do głosowania stacjonarnego, zwłaszcza pod kątem
osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych,

 konieczność prowadzenia dalszych działań informacyjno-promocyjnych, które w sposób jasny
będą wskazywały na to czym jest budżet partycypacyjny i m.in. poprzez wysyłanie
do mieszkańców listów urzędowych opatrzonych logiem budżetu partycypacyjnego,
informujących o założeniach i szczegółach technicznych związanych z budżetem
partycypacyjnym (w tym np. informacja tego typu mogłaby być zamieszczana dodatkowo przy
okazji wysyłania do mieszkańców innych obligatoryjnych listów urzędowych);

 dystrybucja plakatów powinna uwzględniać rozwieszanie ich na klatkach schodowych
budynków wielorodzinnych, a także (w odniesieniu do konkretnych projektów,
na które można będzie głosować), bezpośrednio w miejscu, które być może będzie zmieniane
pod wpływem budżetu partycypacyjnego,

 zamieszczanie obwieszczeń o trwających procesach budżetu partycypacyjnego (kontakt
z radą osiedla, wspólnotą mieszkaniową), na zasadach podobnych jak informowanie
o zmianach w kwestiach segregacji odpadów,

 uwypuklenie na plakatach i ulotkach informacji o terminach związanych z BP, a dodatkowo
zamieszczenie informacji jak dokładnie dostać się do na platformę i jak postępować by móc
zagłosować na projekty,
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 konieczność przypominania o terminie głosowania – za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub listu oraz w ramach rozdawania materiałów promocyjnych podczas uroczystości
organizowanych w dzielnicach,

 działania promujące wszystkie projekty w ramach skoordynowanej promocji, równej
dla wszystkich projektów np. w postaci newsletterów pokazujących wszystkie projekty,

 wsparcie promowania projektów przy okazji większych imprez dzielnicowych niż tylko
poświęconych samemu BP,

 usprawnienia portalu do głosowania – np. stworzenie możliwość głosowania na projekty
bez konieczności cofania się do pełnej listy – poprzez otwieranie się opisów w sąsiednich oknach
w ramach portalu do głosowania,

 zachowanie tego samego oznaczenia ESOG dla danego projektu pomiędzy poszczególnymi
etapami BP w ramach portalu do głosowania,

 poprawa wydajności portalu – m.in. by szybciej można było otrzymać link aktywacyjny,
 wprowadzenie harmonogramu realizacji projektów (np. nasadzeń zieleni) wraz ze wskazaniem
osób odpowiedzialnych za ich realizację,

 zwiększenie puli środków do rozdysponowania w ramach BP – tak, by można było realizować
większe inwestycje potrzebne dla danej części Warszawy,

 wprowadzenie ochrony trwałości zrealizowanych projektów np. 5 lat.
Zdiagnozowane często pojawiające się oczekiwania, trudne lub niemożliwe do realizacji:

 ujednolicenie definicji ogólnodostępności dla wszystkich dzielnic,
 zmiana nazwy budżet „partycypacyjny” na „obywatelski”,
 środki finansowe dla projektodawców na promowanie projektów (niemożliwe z uwagi
na przepisy prawa),

 rezygnacja z konieczności podawania adresu e-mail w trakcie głosowania, w związku z tym,
że jest to tylko jedna z wymaganych informacji, a poza nią każdy głosujący musi ponadto podać
inne dane pozwalające na jego identyfikację m.in. PESEL (niemożliwe z uwagi
na funkcję zabezpieczającą, jaką pełnią adresy e-mailowe),

 wprowadzenie dolnego limitu wieku dla osób głosujących, np. do 13 lub 15 lat (niemożliwe
z uwagi na obecne przepisy prawa).
5.5.7

Podsumowanie

Etap głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego jest jednym z najbardziej
angażujących mieszkańców i od nich zależnym. Jak wynika z przeprowadzonego badania,
dla większości mieszkańców jest to jedyny etap, w który się włączają w ramach całego
cyklu związanego z budżetem partycypacyjnym. Zgodnie z wynikami badania, mieszkańcy, którzy
wiedzą czym jest budżet partycypacyjny, są do niego nastawieni pozytywnie. Problemem pozostaje
znacząca grupa mieszkańców, która wciąż nie ma takiej orientacji, a także ci, którzy czują się
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niedoinformowani m.in. o terminach głosowania. Mimo pozytywnego nastawienia mieszkańców do idei
budżetu partycypacyjnego, wciąż pozostaje aktualny problem niskiej frekwencji głosowania, co ma
swoje konsekwencje w postaci wybieranych projektów. Mieszkańcy w ramach badania wskazali
na szereg kwestii szczegółowych bezpośrednio związanych z głosowaniem, które wpływają na to,
że ostatecznie nie głosują w ramach BP lub też są do tego etapu zniechęcone. Ponadto, badani wskazali
także na niebezpośrednie przyczyny braku głosowania, które wynikają z dotychczasowego
doświadczenia związanego z przebiegiem realizacji projektów z lat poprzednich. Jak wynika z badania,
to właśnie etap realizacji jest jednym z kluczowych, który wpływa na zaangażowanie
mieszkańców
w
głosowanie.
Jak
pokazało
badanie,
jest
to
także
jeden
z etapów najtrudniejszych, przysparzających najwięcej problemów.
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6 PODSUMOWANIE
Myśląc o budżecie partycypacyjnym warto na początek rozważyć, w jaki sposób uczestniczą w nim
kluczowe grupy interesariuszy. Mieszkańcy Warszawy, którzy nie składają projektów i nie są
członkami zespołów ds. BP, w zasadzie angażują się w budżet partycypacyjny jedynie na etapie
głosowania. Co więcej, inne etapy BP nie istnieją w ich świadomości. Dlatego mówiąc
o uczestnictwie tych mieszkańców w BP trudno mówić o „podróży” przez poszczególne etapy. Mamy tu
raczej do czynienia z jednorazowym, ale corocznym wydarzeniem, które pojawia się w okresie
głosowania i zaraz po nim styczność mieszkańców z budżetem zanika. Jednorazowość tego wydarzenia
podkreśla nieobecność BP w codziennym dyskursie mieszkańców przez większość roku – nikt o nim
na co dzień nie mówi. Co prawda sporadycznie mogą dochodzić do nich pojedyncze informacje np.
w okresie, kiedy prowadzona jest kampania dotycząca składania projektów, ale dla mieszkańców i ich
zaangażowania nie ma to większego znaczenia. Mieszkańcy głosujący dopytani w trakcie badania o inne
etapy BP potrafią je jednak odtworzyć, głównie w oparciu o wiedzę zdroworozsądkową. Odtworzenie to
często pokrywa się z zapisami regulaminu, ale są to ich wyobrażenia, a nie posiadane wcześniej
informacje. Warto postawić pytanie czy jednak mieszkańcy, którzy koncertują się na głosowaniu powinni
być włączani we wszystkie etapy BP. Należy podkreślić, że nie chodzi o wykluczanie ich z jakiegokolwiek
etapu BP, ale postawić pytanie – czy należy poświęcać tak duże nakłady na promocję etapów, które dla
mieszkańców są po prostu mało atrakcyjne i niezależnie od podejmowanych wysiłków promocyjnych ich
udział w tych etapach może okazać się niewielki.
Oceniając etap głosowania należy podkreślić dwie kwestie: liczba głosujących jest w miarę stała
i są to najczęściej osoby, które głosowały w poprzednich edycjach. Odsetek nowych
głosujących jest niewielki. Zatem kluczowym wyzwaniem dla BP wydaje się pozyskiwanie
nowych głosujących. Nie oznacza to, że należy zahamować działania skierowane do osób, które już
wcześniej głosowały. Regularne głosowanie wynika z przeważnie wyższego kapitału społecznego
głosujących, ale też z prowadzonych na szeroką skalę działań informacyjno-promocyjnych
przypominających o głosowaniu.
Mieszkańcy niegłosujący, ale wiedzący o istnieniu BP, świadomi są jedynie tego, że
realizowane są projekty z BP oraz, że można na nie głosować. Warto spojrzeć na tę grupę
z perspektywy teorii odwołujących się do dyfuzji innowacji. Należy w związku z tym potratować BP jako
innowację społeczną. Wszystkich warszawiaków (głosujących i potencjalnie głosujących) można
podzielić na kilka grup: innowatorzy, wcześni naśladowcy, wczesna większość, późna większość lub
maruderzy. Z perspektywy powodzenia jakichś działań społecznych ważne jest, żeby dotarły one
do grupy nazwanej „wczesna większość”. W przypadku BP wydaje się, że osiągnął on poziom
zainteresowania dwóch pierwszych typów „klientów” innowacji obecnych w jej początkowym okresie
rozwoju: innowatorów i wczesnych naśladowców. Kolejne grupy – wczesna większość i późna większość,
które są kluczowe dla powiedzenia wdrożenia innowacji, w zasadzie nie zostały zainteresowane BP. Jeśli
nie uda się przezwyciężyć tego wyzwania – zainteresowania kolejnych „typów klientów” innowacji
społecznej, to nadal pozostanie ona innowacją, co z kolei skutkować będzie tym, że frekwencja
głosujących na BP nie przekroczy kilkunastu procent mieszkańców Warszawy. Niestety zebrany materiał
badawczy uprawnia do jedynie do postawienia hipotez, ich weryfikacja powinna być przedmiotem
oddzielnych działań badawczych o charakterze socjologiczno- etnograficznym obejmujących też
mieszkańców nie wiedzących o istnieniu BP. Jednakże jeśli ta hipoteza by się potwierdziła, oznaczałoby
to, że bez radykalnej zmiany komunikacji dostosowanej do wymienionych typów klientów, BP pozostanie
jedynie w sferze zainteresowania innowatorów i wczesnych naśladowców.
Sytuacja zmienia się diametralnie, kiedy mieszkańcy zdecydują się składać projekt. Wtedy już można
mówić o ścieżce uczestnictwa w procesie BP. Projektodawcy to najczęściej osoby świadome
poszczególnych etapów BP i terminów z nimi związanych. Z perspektywy projektodawców
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najtrudniejsze etapy to: składanie projektów, weryfikacja oraz głosowanie. Ponadto ważnym
etapem jest też realizacja projektów. W tym miejscu warto podkreślić, że różnicę pomiędzy
mieszkańcami głosującymi a projektodawcami można śmiało nazwać mianem „przepaści”. Oznacza to,
że bardzo trudno z mieszkańca głosującego stać się projektodawcą. Najbardziej zniechęcającym
czynnikiem do złożenia projektu jest przekonanie, że jest to trudna procedura oraz założenie,
że za realizację projektu będzie odpowiedzialny projektodawca. Gdy dana osoba wie,
że procedura zgłaszania projektu nie jest aż tak skomplikowana, ta sama kwestia staje się czynnikiem
zwiększającym zaangażowanie. Prowadzone badanie nie koncentrowało się szczegółowo na przyczynach
i warunkach zmiany statusu mieszkańca głosującego na projektodawcę, wskazało jednak na różnice ich
dzielące. Jeśli przedmiotem badania byłaby kwestia zwiększenia liczby projektodawców, szczególnie
nowych, należałoby temu poświęcić w kolejnej ewaluacji więcej uwagi (np. poprzez dedykowane
zagadnienie badawcze).
W przypadku osób, które przestają głosować jako główne powody można wskazać: zapomnienie
o głosowaniu, brak punktu stacjonarnego, w którym kiedyś głosowały, brak realizacji projektu z roku
ubiegłego, brak ciekawych projektów na które można oddać głos. Ponadto wśród innych czynników
negatywnie wpływających na zaangażowanie należy wymienić poczucie, że wygrywają
projekty skierowane do wąskich grup społecznych, np. szkół, rowerzystów, przedszkoli itp. Nie
są one postrzegane jako ogólnodostępne dla szerokich grup mieszkańców.
Jak już wspomniano powyżej grupę odmienną od mieszkańców stanowią projektodawcy. Starając się
prześledzić przyczyny ich wycofywanie się z BP można zauważyć, że wycofują się z procesu
na różnych etapach i z różnych powodów. Najbardziej newralgiczne i najczęściej
pojawiające się przyczyny zniechęcenia do procesu występują na etapie: weryfikacji
projektu oraz realizacji projektu. Warto jednak zauważyć, że wpływ na to mają w dużej mierze:
typ projektu, urzędnik weryfikujący projekt, determinacja projektodawcy czy nastawienie mieszkańców
do typu proponowanego projektu.
Jednym z elementów procesu weryfikacji jest obowiązkowy udział w spotkaniach, których co prawda
waga jest rozumiana, ale konieczność wystąpienia publicznego wymaga od projektodawcy odpowiednich
kompetencji „miękkich”, co dla części osób jest istotną przeszkodą. Sama procedura weryfikacji jest
oceniana różnie – warunkują ją osobiste doświadczenia respondentów. Generalnie jednak należy ocenić,
że zapisy regulaminowe są dla większości badanych jasne, zrozumiałe i obiektywne, nie
wzbudzają w zasadzie wątpliwości (poza kryterium ogólnodostępności). Problemy na etapie
weryfikacji dotyczą w większym stopniu kontaktów i współpracy pomiędzy urzędnikiem a pomysłodawcą
oraz kwestii ustaleń co do zakresu projektu czy kosztorysu projektu niż kwestii regulaminowych. Należy
podkreślić, że negatywna weryfikacja bez odpowiedniego uzasadnienia jest istotnym
czynnikiem zniechęcającym do BP. Natomiast w sytuacjach, w których pomysłodawca
wiedział, gdzie popełnił błąd lub projekt okazywał się zbyt drogi czy nierealizowalny,
negatywna weryfikacja nie wpływała na jego zniechęcenie do dalszej aktywności w BP.
Ważnym czynnikiem zniechęcającym do ponownej próby zgłoszenia projektu był brak jego realizacji
(w sytuacji uzyskania odpowiedniej liczby głosów), bądź zrealizowanie go w mniejszym niż zakładano
zakresie, a także brak dbałości o projekt w kolejnych latach (co powoduje jego degradację czy
dewastację). Należy podkreślić, że czynnik ten negatywnie wpływa również na zaangażowanie
mieszkańców głosujących. Gdy nie widać efektów BP, osoby te zniechęcają się i nie czują „siły
sprawczej”, która, jak deklarują, jest jedną z głównych motywacji do głosowania
i angażowania się w cały proces.
Kampania informująca o budżecie jest zrozumiała dla mieszkańców. Pojawiły się jednak uwagi dotyczące
samego przekazu. Warto zwrócić jednak uwagę, że badaniem objęte były głównie osoby, które są
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świadome istnienia BP, w związku z tym wnioski należy ograniczyć wyłącznie do nich. Kampania duży
nacisk kładzie na głosowanie, a nie na pokazanie efektów. Konieczne są działania informacyjnopromocyjne pokazujące konkretne rozwiązania, które są wynikiem BP. Kampania promocyjna nie
osiągnęła jeszcze celów w postaci dotarcia do zdecydowanej większości mieszkańców Warszawy,
jednakże na efekty potrzeba czasu – z roku na rok rozpoznawalność BP wśród warszawiaków jest coraz
większa. Jednakże kampania promocyjna wymaga większej ciągłości. Styczność z hasłem „budżet
partycypacyjny” mieszkańcy deklarują przeważnie raz, czasem dwa razy w roku. Jesienią – kiedy rusza
kampania promocyjna oraz latem – przed samym głosowaniem. Wtedy też następuje największe
zainteresowanie procesem. Brakuje widocznych działań, które dotarłyby do mieszkańców w ciągu roku.
Co prawda część takich działań jest prowadzonych w mediach społecznościowych, jednakże nie
docierają one do wszystkich. Osoby, które już głosowały, a ponadto zapisały się do newslettera
posiadają większą wiedzę o BP. W tym przypadku rekomenduje się większy nacisk na kampanię w
zakresie efektów. Co prawda działania takie są prowadzone, ale nie docierają do większości
mieszkańców. Osoby głosujące oczekują krótkiej informacji e-mailowej o stanie realizacji projektów,
na które głosowały.
Na obecną chwilę głównym wyzwaniem jest dotarcie i przekonanie mieszkańców Warszawy
pozostających poza procesem i zachęcenie ich do głosowania poprzez odpowiednio dostosowany
do nich przekaz promocyjny. Wcześniej należy jednak przeprowadzić pogłębione badania diagnozujące
wartości, zwyczaje i potrzeby informacyjne oraz kanały komunikacji najskuteczniejsze z perspektywy
zachęcenia do głosowania w ramach BP. Następnie na podstawie tych badań należy dopiero stworzyć
odpowiedni przekaz. Obecnie stosowany, kładący duży nacisk na warstwę racjonalną, jest odpowiedni
dla osób już przekonanych do idei budżetu partycypacyjnego i raczej nie wpłynie na zwiększenie odsetka
głosujących.
Starając się przekazać wskazania na temat przekazu promocyjnego mającego większe szanse dotrzeć
i przekonać szersze grupy mieszkańców do głosowania w ramach BP, pamiętając o dwuczłonowym
wymiarze przekazu: poznawczym i emocjonalnym (symbolicznym), większy nacisk należy położyć
na element emocjonalny. Przekaz emocjonalny powinien zostać zbudowany na wymiarze społecznej
akceptacji i potrzebie bycia pozytywnie ocenionym przez innych, tak by element poznawczy dostarczał
informacji o BP jako jednym ze środków prowadzących do bycia adaptacyjnie zorientowanym
na środowisko społeczne (społeczność lokalną), w której funkcjonują i osiągnięcia poczucia sensu
funkcjonowania społecznego, właśnie poprzez udział w głosowaniu.
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Rekomendacja


Kontynuacja i intensyfikacja działań edukacyjnych, w ramach programu „Młoda Warszawa”,
w każdej dzielnicy Warszawy, skierowanych do dzieci i młodzieży – nakierowanych na dostarczenie
wiedzy oraz pokazanie efektów BP.
o

1

Zwiększenie poziomu wiedzy nt. budżetu
partycypacyjnego wśród mieszkańców
Warszawy, szczególnie wśród grup
najsłabiej poinformowanych, w wieku
do 24 r.ż. oraz powyżej 50 r.ż.

Ogłoszenie konkursów skierowanych do NGO mających na celu edukację dzieci i młodzieży
we wszystkich dzielnicach. Wśród wskaźników realizacji takich projektów powinna być
„liczba złożonych projektów przez osoby do 19 r.ż.”.



Podjęcie działań edukacyjnych skierowanych do studentów – nakierowanie działań na zwiększenie
identyfikacji studentów z Warszawą i zachęcenie ich do angażowania w życie miasta. W tym
szczególnie wskazanie miejsc, z których korzystają, utworzonych w ramach BP. Działania
edukacyjne powinny też objąć „social media”.



Kontynuacja i intensyfikacja działań skierowanych do osób 50+, takich jak „Aktywny senior
w budżecie partycypacyjnym” (konkurs), w każdej dzielnicy.
o



Ogłoszenie konkursów skierowanych do NGO mających na celu aktywizację osób po 50 r.ż.
oraz seniorów. Wśród wskaźników realizacji takich projektów powinna być „liczba złożonych
projektów przez osoby po 50 r.ż.”. Poszerzenie działań prowadzonych obecnie, w tym przez
instytucje kultury, o kwestie związane z uświadomieniem skali oddziaływania BP
i możliwości czynnego i biernego w nim uczestniczenia.

Rekomenduje się przeprowadzenie ewaluacji lub analizy zrealizowanych w latach 2016 i 2017
działań edukacyjnych w celu określenia wpływu na zaangażowanie dzieci, młodzieży, studentów
oraz seniorów w BP pod kątem skuteczności działań, tj. stopnia oddziaływania na młodzież oraz
seniorów. W ramach badania należy zidentyfikować skuteczne mechanizmy (nie tylko efekty)
i stosować je w dalszych działaniach projektowych.
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Rekomendacja


Promocja spotkań otwarcia wśród mieszkańców Warszawy wskazująca na ich wagę i rolę
w procesie BP.



Spotkanie robocze z burmistrzami dzielnic w celu omówienia idei spotkań otwarcia, omówienie
szablonu prezentacji, wraz z propozycją jego wygłoszenia oraz proponowanego przebiegu
spotkania. Spotkanie ma na celu uświadomienie burmistrzom wagi spotkań otwarcia i zachęcenie
ich do udziału w nich i atrakcyjnej prezentacji BP.



Zaangażowanie burmistrzów w spotkania jako czynnik zachęcający mieszkańców do spotkania,
w celu dyskusji o priorytetach dzielnicowych (podniesienie rangi spotkania).



Zmiana regulaminu BP – wprowadzenie zapisu o konieczności zebrania 50% podpisów na liście
poparcia z obszaru, na którym realizowany będzie projekt.

3

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców,
którzy tylko głosują na wcześniejszych
etapach BP – zachęcenie na etapie
składania projektu do dyskusji i zbierania
podpisów na listach poparcia.



Rozważenie dodania przy podpisie kilku pytań dotyczących oceny możliwości realizacji projektu,
potrzeby dla mieszkańców i stopnia kontrowersyjności projektu. Odpowiedzi nie wpływają na
ważność podpisu.



Wprowadzenie deklaracji dla członków zespołów, w których członkowie oświadczą brak konfliktu
interesów oraz bezstronność, a także zadeklarują, że nie będą składać projektów.

6

Zmniejszanie kontrowersji w związku
z możliwością składania projektów
w niektórych dzielnicach przez członków
zespołów dzielnicowych. Zwiększenie
transparentności procesu zmniejsza ryzyko
wycofywania się projektodawców
z procesu BP.



W przypadku łamania deklaracji (ocenia zespół decydując w formie głosowania, zwykłą większością
głosów) należy wprowadzić zasadę automatycznego odrzucenia projektu (wraz z podaniem
przyczyn), co do którego istnieją uzasadnione wątpliwości dotyczące braku powiązań z członkami
zespołów.



Rezygnacja z obecnej formy spotkań dyskusyjnych.

7

Zmiana stosowanych form komunikacji
na etapie dyskusji nad projektami (obecna
forma nie angażuje mieszkańców).



Stworzenie możliwości wyrażenia negatywnych opinii o projekcie w trakcie dyskusji nad projektami
(jako substytut negatywnego głosowania). Stworzenie możliwości negatywnego opiniowania przez

2

Zwiększenie zaangażowania mieszkańców
w spotkania otwarcia dot. budżetu
partycypacyjnego.
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Rekomendacja

Poprawa kontaktu pomiędzy urzędnikami
a projektodawcami.

8

9

Zwiększenie transparentności i poczucia
intersubiektywizmu etapu odwołań –
niwelując ryzyko wycofywania się
projektodawców z procesu BP.

Zintensyfikowanie promocji efektów
realizacji projektów. Widoczne efekty BP
są jednym z kluczowych czynników
zachęcających do angażowania się
w proces.

mieszkańców projektów na etapie ich weryfikacji, branie pod uwagę jedynie opinii posiadających
uzasadnienie. Następnie zaleca się uwzględnienie tych opinii w opisie decyzji o akceptacji projektu.


Poszukiwanie i testowanie nowych form angażowania mieszkańców w spotkania dyskusyjne, w tym
mówienie o korzyściach z uczestnictwa w dyskusji. Zaleca się pozyskanie pomysłów Rady,
koordynatorów oraz urzędników pracujących przy BP.



Rozważenie wprowadzenie na tym etapie otwartego spotkania dla mieszkańców, w formie
moderowanego warsztatu z projektodawcami i urzędnikami, który miałby na celu omawianie
i udoskonalanie projektów.



Podtrzymanie standardu spotkania odwoławczego zespołu, na którym obecny jest urzędnik
weryfikujący, burmistrz i członkowie zespołu dzielnicowego ds. budżetu partycypacyjnego.
Równocześnie zaleca się, aby procedurę ponownej weryfikacji przeprowadzał inny pracownik
urzędu dzielnicy lub jednostki miejskiej.



Informowanie projektodawców o różnicach pomiędzy procedurą weryfikacji a ponownej weryfikacji.



Zaleca się przesyłanie spersonalizowanej informacji do głosujących, generowanej z systemu
do głosowania (np. w postaci newslettera), zawierającej podsumowanie, które projekty spośród
tych, na które głosował mieszkaniec zostały wybrane do realizacji. Powinna istnieć również
możliwość wyboru informacji o innych projektach realizowanych w wybranym obszarze/dzielnicy.



Zamiana pola zawierającego zgody tak, aby głosujący osobno wyrażał zgodę na:
o

otrzymywanie newslettera,

o

otrzymywanie informacji o realizowanych projektach,

o

wybór obszarów/dzielnic, o których chciałby otrzymywać informacje,

o

otrzymywanie informacji o wynikach głosowania,

o

udział w badaniu ewaluacyjnym (oceniającym BP).
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10

Zintensyfikowanie działań promocyjnych
po powstaniu listy zweryfikowanych
projektów poddawanych pod głosowanie.

11

Tworzenie punktów stacjonarnych
w miejscach sprzyjających oddawaniu
głosu papierowego/elektronicznego, takich
jak szkoła, biblioteka czy instytucja
kultury. Uproszczenie głosowania
papierowego poprzez możliwość
głosowania na tabletach.

12

Minimalizacja liczby projektów
wybieranych niewielką liczbą głosów.

Rekomendacja


Należy wprowadzić łatwiej identyfikowalne i zapamiętywane oznaczanie (wyraźnie różniące się
od tych związanych z dofinansowaniem z UE) zrealizowanych projektów (zgodnie z przygotowanym
systemem wizualizacji) w celu poinformowania mieszkańców, że dany projekt został zrealizowany
w ramach BP.



Ogłoszenie konkursu na oznaczenia projektów wraz z przygotowaniem koncepcji.



Obligatoryjne informowanie drogą mailową (w uzasadnionych przypadkach listownie) autora
projektu o: wyborze projektu do realizacji, rozpoczęciu prac oraz zakończeniu realizacji projektu,
a ponadto prowadzenie bieżących konsultacji w trakcie realizacji projektu z autorem pomysłu.



Zwiększenie aktywności urzędów dzielnic w podejmowaniu promocji głosowania w ramach BP
i dostarczenie informacji o projektach poddawanych pod głosowanie np. poprzez przygotowanie
ulotek/plakatów projektów, promocję w mediach społecznościowych, promocję w prasie lokalnej,
promocję w trakcie eventów, rozsyłanie informacji do mieszkańców.



Usunięcie zapisu w regulaminie zabraniającego tworzenie punktów do głosowania w miejscach,
których dotyczy zgłoszony projekt, takich jak biblioteki, szkoły czy instytucje kultury.



Wprowadzanie w punktach stacjonarnych, np. w parkach, możliwości głosowania elektronicznego
(na tablecie).



Próg pozwalający na przegłosowanie projektu do realizacji ustalony na poziomie 10%,
na niektórych obszarach, jest zbyt niski w stosunku do poziomu frekwencji w głosowaniu (są
obszary, na których głosuje mniej niż 100 osób). Na tej podstawie zaleca się zmianę przebiegu
granic obszarów problemowych (np. Pole Mokotowskie, Przyczółek Grochowski) wewnątrz dzielnic.
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13

14

Działanie horyzontalne
Działania mające na celu sieciowanie
urzędników (poznanie się urzędników
funkcjonujących w podobnych obszarach,
zachęcenie do kontaktów i wymiany
informacji, zarówno na etapie weryfikacji
jak i realizacji projektów) oraz wsparcie
w przypadku trudnych sytuacji podczas
realizacji BP.
Rewizja obecnie funkcjonujących granic
oraz rozważanie podziału dzielnic
na mniejsze obszary

Rekomendacja


Przeprowadzenie moderowanych spotkań/warsztatów z urzędnikami z różnych dzielnic zajmujących
się podobnymi obszarami tematycznymi, mających na celu poznanie się, wymianę doświadczeń.
Konieczna jest wymiana kontaktów (telefon, e-mail) pomiędzy urzędnikami w celu konsultacji
w trakcie weryfikacji projektów. W razie potrzeby spotkania takie powinny być powtarzane
w ramach każdej kolejne edycji budżetu.



Wskazanie urzędnikom osoby, która wsparłaby ich w przypadku publicznego imiennego oskarżania
w przestrzenni internetowej (wsparcie prawne i PR).



Konieczna jest analiza liczby głosujących w danych obszarach oraz analiza pokrycia obszarów
z naturalnymi granicami terenów (np. parków, terenów zielonych) w dzielnicach. Na tej podstawie
możliwe będzie określenie obszarów newralgicznych i problemowych, a docelowo zmiana przebiegu
granic takich obszarów.
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