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1. Wstęp
Budżet partycypacyjny to proces dyskusji i podejmowania decyzji, podczas którego mieszkańcy
decydują o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu publicznego. Kluczowymi elementami
stojącymi za ideą budżetu partycypacyjnego jest aktywizacja społeczna oraz edukacja
obywatelska. Oba te elementy są realizowane poprzez transfer części uprawnień – dotychczas
zarezerwowanych dla władzy samorządowej – do mieszkańców. Służy to również podwyższeniu
jakości życia, wzroście zadowolenia z usług publicznych oraz zapewnieniu przejrzystości działania
władz samorządowych.
Budżet partycypacyjny w Polsce po raz pierwszy pojawił się w Sopocie w 2011 roku.
Wcześniejsze formy umożliwiające dofinansowanie projektów składanych przez lokalne
organizacje pozarządowe miały miejsce w latach 2003-2005 w Płocku poprzez utworzenie
„funduszu grantowego”1. Inną formą finansowania przez gminę działań, których celem jest
poprawa życia mieszkańców, są fundusze sołeckie. O tym, na jaki cel przeznaczone zostaną
środki wyodrębnione z budżetu gminy do funduszu, decydują mieszkańcy. Ustawa o funduszu
weszła w życie w 2009 roku2. Od tego czasu liczba gmin, w których wyodrębniono fundusz,
stale wzrasta i w 2017 roku osiągnęła 1551. Wydatki w ramach funduszu zaplanowane na 2018
rok wynoszą natomiast 558 mln zł3.
W Warszawie budżet partycypacyjny funkcjonuje od 2014 roku, gdzie po każdej edycji
przeprowadzana jest jego ewaluacja w celu wskazania kierunków rozwoju lub ewentualnych
zmian w kolejnych edycjach.
Główne zasady budżetu partycypacyjnego w Warszawie opierają się na czterech elementach:


Zasady przyznawania wsparcia w ramach budżetu ustalane są przed rozpoczęciem procesu.



Głosującym może być każdy mieszkaniec Warszawy (niezależnie od wieku i od miejsca
zameldowania).



Decyzje odnośnie zagospodarowania określonych środków publicznych leżą po stronie
mieszkańców Warszawy.



Wyniki głosowania są wiążące.

Projekty wybrane do realizacji w drodze głosowania finansowane są z budżetów
poszczególnych dzielnic. Wysokość środków ustalana jest przez poszczególne dzielnice
zgodnie z wytycznymi Prezydenta m. st. Warszawy.
Ewaluacja V edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie miała charakter kroczący, co oznacza,
że była prowadzona równolegle do toczącego się procesu. Projekty do V edycji budżetu można
było składać od grudnia 2017 roku, wyniki ogłoszono natomiast w lipcu 2018 roku.

W. Kębłowski, Budżet Partycypacyjny. Ewaluacja, Warszawa 2014, s. 4.
http://fundusz-grantowy.pl/o-nas/.
3 http://administracja.mswia.gov.pl/adm/fundusz-solecki/statystyka/10370,Fundusz-solecki-w-liczbach.html.
1
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Rysunek 1. Harmonogram V edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://twojbudzet.um.warszawa.pl/harmonogram-v-edycji.

W prezentowanym raporcie skupiono się na analizie aktywności wybranych grup w V edycji
budżetu partycypacyjnego.
Opracowanie składa się ze streszczenia zawierającego najważniejsze wyniki badania, wstępu
oraz metodologii opisującej, w jaki sposób pozyskiwane były dane do analizy. Rozdział
z wynikami badania składa się z pięciu podrozdziałów, w których zawarte zostały odpowiedzi
na postawione pytania badawcze.
W pierwszym podrozdziale (Budżet partycypacyjny w Warszawie) przedstawiono wyniki
reprezentatywnego badania warszawiaków na temat ich opinii o budżecie partycypacyjnym.
Na podstawie analiz baz danych oraz wyników badań ilościowych i jakościowych
scharakteryzowano

projektodawców

oraz

osoby

głosujące

w

budżecie,

a także

przedstawiono ich ocenę całego procesu.
Podrozdział drugi (Budżet partycypacyjny w perspektywie lokalnej i ponadlokalnej) skupia się
na analizie składania projektów oraz głosowania poza dzielnicą zamieszkania. Dane
pochodzące z baz zestawiono z ogólną oceną takiego zgłaszania pomysłów przez osoby
zaangażowane w budżet.
Kolejny podrozdział (Analiza funkcjonowania zespołów ds. budżetu partycypacyjnego) opisuje
funkcjonowanie zespołów dzielnicowych ds. budżetu partycypacyjnego, a także ich ocenę
w perspektywie członków zespołów.
W kolejnym podrozdziale (Grupy formalne i nieformalne w procesie budżetu partycypacyjnego)
opisano zjawisko tworzenia się grup skoncentrowanych wokół określonych projektów.
Ostatni podrozdział (Ogólna ocena budżetu partycypacyjnego) przedstawia ocenę budżetu
partycypacyjnego przez wszystkie grupy zaangażowane w ten proces.
Raport został zakończony podsumowaniem wraz z rekomendacjami. Dodatkowo załączono
do niego infografiki przedstawiające podstawowe dane statystyczne dla każdej dzielnicy.
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2. Metodologia badania
Wnioski zawarte w niniejszym raporcie pochodzą z przeprowadzonych analiz w ramach badań
ilościowych i jakościowych oraz analizy desk research. Rozpoczynając lekturę raportu, należy
wziąć pod uwagę pewne ograniczenia analityczne. Analiza projektodawców oraz złożonych
projektów opiera się głównie na informacjach z II-V edycji budżetu partycypacyjnego. Dane
dotyczące pierwszej edycji (budżet partycypacyjny na rok 2015) pochodzą z Raportu
z budżetu partycypacyjnego na rok 2015 4. Ze względu na brak dostępu do szczegółowych
informacji nie można było uwzględnić I edycji w niektórych analizach. Głównym
ograniczeniem w analizie osób głosujących oraz ich sposobu głosowania był brak dostępu do
danych z I i II edycji budżetu partycypacyjnego. Z tego powodu w analizie uwzględniono
jedynie informacje pochodzące z ostatnich trzech edycji budżetu.
Poniżej infografika przedstawiająca całościowy zakres metodologiczny badania:
Rysunek 2. Metody i techniki badawcze zastosowane w badaniu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie oferty na badanie i raportu metodologicznego.

http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/raport__budzet_partycypacyjny_2015.pdf.
4
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3. Wyniki badania
BUDŻET PARTYCYPACYJNY W WARSZAWIE
W poniższym rozdziale skupiono się na scharakteryzowaniu osób składających projekty,
głosujących, a także przedstawiono statystyki dotyczące projektów, które głosami
mieszkańców zostały wybrane do realizacji na rok 2019.
Budżet partycypacyjny realizowany jest we wszystkich dzielnicach Warszawy. W V edycji na
realizację pomysłów przeznaczono łącznie 64 784 230 zł. Sposób dystrybucji środków
w obrębie poszczególnych dzielnic Warszawy obrazuje poniższy wykres.
Wykres 1. Kwoty przeznaczone na realizację pomysłów w V edycji budżetu partycypacyjnego w poszczególnych
dzielnicach (w milionach złotych).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Środki finansowe potrzebne na realizację wybranych w głosowaniu pomysłów pochodzą
z budżetów poszczególnych dzielnic i są wyznaczane przez nie zgodnie z wytycznymi
Prezydenta m.st. Warszawy.

Budżet partycypacyjny w oczach warszawiaków
Wyniki zrealizowanego w czerwcu 2018 roku badania na reprezentatywnej próbie
warszawiaków5 wskazują, że pomimo popierania ogólnej idei uczestniczenia mieszkańców
w tworzeniu budżetów miasta ponad połowa osób nie korzysta z takiej możliwości. O budżecie
partycypacyjnym (obywatelskim) słyszało 47% warszawiaków, a rozpoznawalność budżetu
wzrastała wraz z poziomem wykształcenia mieszkańców – o tej idei istotnie częściej słyszały
osoby w wykształceniem wyższym (60%) niż osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym

Badanie przeprowadzono techniką CAPI na próbie losowej, reprezentatywnej dla populacji mieszkańców Warszawy
w wieku 15 lat i więcej (n=1 100). Termin realizacji: 6-22 czerwca 2018 r. Badanie realizowała firma Danae Sp. z o.o.
5

|6

Badanie ewaluacyjne V edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie

(35%). O możliwości decydowania o sposobie wydatkowania części budżetu miasta słyszało
natomiast 42% mieszkańców Warszawy – także i w tym przypadku istotnie częściej były to osoby
z wykształceniem wyższym (52%) aniżeli podstawowym (24%) lub zasadniczym zawodowym (31%).
Wykres 2. Rozpoznawalność budżetu partycypacyjnego.

Źródło: Budżet partycypacyjny w opinii warszawiaków, badanie CAPI, n=1100.

Wśród najczęściej wymienianych źródeł informacji o budżecie lub możliwości decydowania
o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy wymieniono ekrany komunikacji miejskiej (36%),
plakaty i ulotki (35%) oraz telewizję (26%). Co istotne, zdecydowana większość mieszkańców
Warszawy popiera ideę uczestniczenia mieszkańców w tworzeniu budżetu dzielnicy.
Wykres 3. Jak, ogólnie rzecz biorąc, ocenia Pan(i) ideę uczestniczenia mieszkańców Warszawy w tworzeniu budżetu
dzielnicy?

Źródło: Budżet partycypacyjny w opinii warszawiaków, badanie CAPI, n=1100.

40% warszawiaków przynajmniej raz oddało głos na projekty zgłoszone w ramach budżetu
partycypacyjnego. Istotnie częściej były to osoby w wieku 35-44 lat (51%), rzadziej natomiast
osoby w wieku 65+ (28%). 13% osób przyznało, że brak zaangażowania się w głosowanie
wynika z braku czasu lub z braku potrzeb i zainteresowania tematem. Ponad połowa
badanych (52%) nie potrafiła wskazać powodu nieuczestniczenia w procesie głosowania. Tak
wysoki odsetek odpowiedzi „trudno powiedzieć” może świadczyć o niskim zainteresowaniu
budżetem partycypacyjnym i brakiem chęci angażowania się w ten proces. Brak refleksji w tym
|7
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zakresie wiąże się z niskim wskaźnikiem aktywności obywatelskiej, charakterystycznym nie tylko
dla Polski, ale też innych krajów postkomunistycznych6.
Do udziału w głosowaniu mieszkańców Warszawy skłoniłaby lepsza kampania informacyjna
o zasadach, terminach i projektach, na które można zagłosować (33%), a także lepsza jakość
projektów, na które można oddać głos (28%). Istotne byłoby także zwiększenie kwoty
przeznaczonej na realizację projektów (24%). Co czwarty badany przyznał, że nie ma takiej
rzeczy, która skłoniłaby go do udziału w głosowaniu (24%). Można zatem przypuszczać, że
niezależnie od typu działań, jakie zostaną podjęte, część osób nigdy nie będzie chętna, żeby
zaangażować się w ten proces. Należy mieć na uwadze, że angażowanie w budżet
partycypacyjny wymaga od mieszkańców Warszawy stosunkowo dużych nakładów
na poziomie poznawczym – znalezienia informacji o budżecie, zapoznania się nawet
z kilkudziesięcioma projektami i wybranie takich, które spełniają oczekiwania i mieszczą się
w koszyku kwotowym ustalonym dla konkretnej dzielnicy. Zapoznanie się z taką ilością
informacji i zasad zniechęca część osób do uczestniczenia w procesie, który pozwala na
decydowanie o wydatkowaniu środków publicznych i o najbliższym otoczeniu. Takie zjawisko
można porównać z zachowaniami wyborczymi, które w socjologii polityki opisuje się jako
„racjonalną irracjonalność”7, gdzie „uczestnictwo w wyborach wymaga takich nakładów na
wyłowienie wśród szumu informacji prawdziwej, że człowiek racjonalny rezygnuje z próby jej
podejmowania”8. Niska frekwencja i niskie zaangażowanie w budżet mogą zatem być
tłumaczone zbyt dużym zakresem informacji, jaki musi przefiltrować potencjalny głosujący, co
z

kolei

przekracza

jego

kompetencje

albo

ilość

czasu,

jaką

chciałby

poświęcić

na zaangażowanie się w proces.
Wykres 4. Powody niegłosowania w budżecie partycypacyjnym.

Źródło: Budżet partycypacyjny w opinii warszawiaków, badanie CAPI, n=1100.

Zob. K. Podemski, Społeczeństwo obywatelskie w Polsce 25 lat po wielkiej zmianie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny” 2014, z. 2.
7 J.K. Solarz, Racjonalna irracjonalność, „Finansista” 2001, nr 10, s. 28-29.
8 Tamże, s. 29.
6
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Spośród tych osób, które słyszały o budżecie partycypacyjnym, jedynie 4% samodzielnie
złożyło projekt. Taki sam odsetek osób składało projekt jako współautorzy. Warszawiacy
przejawiają zdecydowanie wyższą aktywność w kwestii podpisywania się na listach poparcia
dla projektów zgłoszonych przez kogoś innego – takie działania charakteryzują 29% osób,
którzy słyszeli wcześniej o budżecie. Wśród głównych powodów braku aktywności w zakresie
składania bądź podpisywania się na listach poparcia wymieniono: brak czasu (36%), brak
wiedzy, jak to zrobić (31%), brak pomysłu na projekt (27%).
Od 26 lutego do 18 marca 2018 roku w każdej dzielnicy odbyły się spotkania, na których
prezentowano zgłoszone w tegorocznej edycji pomysły. Każdy mieszkaniec mógł pojawić się
na takim spotkaniu i porozmawiać o propozycjach z innymi. W trakcie spotkań można było
zadawać pytania autorom pomysłów, a także wyrazić swoje poparcie lub sprzeciw dla nich.
Dwóch na pięciu warszawiaków, którzy słyszeli o idei budżetu partycypacyjnego, wie
o możliwości dyskusji na temat złożonych projektów na zorganizowanych w tym celu
spotkaniach lub forach internetowych (43%). Natomiast bardzo niewielu wzięło w nich udział
(spotkania: 4%, fora internetowe: 14%). Głównym wskazywanym powodem nieangażowania
się w tego typu działania był brak czasu (65%). Respondenci wskazywali również na brak
wiedzy, jak to zrobić (29%), oraz brak wiary w sens dyskusji (23%).
Wykres 5. Uczestnictwo w dyskusjach o projektach.

Źródło: Budżet partycypacyjny w opinii warszawiaków, badanie CAPI, n=1100.
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Osoby, które uczestniczyły w spotkaniach dyskusyjnych, zostały poproszone o wypełnienie
krótkiej ankiety ewaluacyjnej, której celem było zebranie danych na temat źródeł informacji
Wykres 6. Źródła informacji o spotkaniu dyskusyjnym.

o spotkaniu,

a

także

o

oczekiwaniach.

Głównym źródłem informacji o spotkaniu były
wiadomości e-mail (21%). 15% badanych
dowiedziało

się

o

możliwości

dyskusji

o złożonych projektach ze strony internetowej
urzędu dzielnicy, natomiast 12% ze strony
internetowej twojbudzet.um.warszawa.pl.

Źródło: Ankieta ewaluacyjna dla mieszkańców, badanie
PAPI, n=551.

Głównymi motywacjami osób obecnych na spotkaniach były chęć poznania zgłoszonych
projektów (73%) oraz dyskusja o nich (54%). Mieszkańcy chcieli także poznać osoby, które
zdecydowały się złożyć projekt w ramach V edycji budżetu (37%). Co trzeci badany przybył
na spotkanie, żeby poznać potrzeby innych mieszkańców (30%). 29% przyznało, że chciało
wesprzeć swoją obecnością osoby, które składały projekty. Zdecydowana większość
mieszkańców uznała, że potrzeby te zostały spełnione (88%). Organizacja spotkania została
oceniona dobrze przez 93% obecnych. Ponad połowa mieszkańców uczestniczących w spotkaniu
wzięła

lub

planowała

wziąć

udział

w

innym

spotkaniu

dyskusyjnym

(58%).

Co trzeci respondent brał także udział w dyskusjach o zgłoszonych projektach w internecie (32%).
Wykres 7. Uczestnictwo w dyskusjach na temat projektów.

Źródło: Ankieta ewaluacyjna dla mieszkańców, badanie PAPI, n=551.

Spotkania dyskusyjne spotykają się z dość dużą krytyką zarówno ze strony członków zespołów
ds. budżetu partycypacyjnego, jak i projektodawców. Główną przyczyną wspomnianej krytyki
|10
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jest niskie zainteresowanie i niska frekwencja mieszkańców. Projekty omawiane są przede
wszystkim w grupie autorów. Przez co, spotkania dyskusyjne nie spełniają jednej ze swoich
podstawowych funkcji, czyli konsultacji zgłoszonych pomysłów z innymi mieszkańcami.
Kampania informacyjna w oczach mieszkańców Warszawy
Warszawiacy biorący udział w badaniu CAPI zostali poproszeni o ocenę plakatów, które
promowały V edycję budżetu partycypacyjnego. Plakaty te widziało 39% mieszkańców
Warszawy. Badani poproszeni o ocenę przedstawionych plakatów na skali 1-10 w większości
uznali je jako przyciągające uwagę, zrozumiałe i podobające się.
Rysunek 3. Plakaty promujące V edycję budżetu partycypacyjnego.

Źródło: https://twojbudzet.um.warszawa.pl.
Wykres 8. Ocena plakatów z kampanii informacyjnej V edycji budżetu partycypacyjnego.

Źródło: Budżet partycypacyjny w opinii warszawiaków, badanie CAPI, n=1100.

Zdaniem uczestników badań jakościowych kwestia promocji i dotarcia z informacją
o budżecie partycypacyjnym do mieszkańców jest jednym z istotnych powodów niskiej
frekwencji. Dość powszechne jest przekonanie, że w przestrzeni publicznej pojawiło się w tym
roku

stosunkowo

niewiele

materiałów

promocyjnych

dotyczących

budżetu

partycypacyjnego.
„Nie widziałem żadnych materiałów i bardzo tym jestem zaskoczony, tym bardziej że ich
wyglądałem, dowiedziałem się, że jest głosowanie, tak jak mówiłem, z gazety”. (FGI głosujący)
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Pojawiały się również głosy sugerujące, że tegoroczna kampania była umiarkowanie wyrazista,
jeśli chodzi o przekaz – kilkoro respondentów przyznało, że zorientowało się, że widziało już
wcześniej na terenie Warszawy plakaty promocyjne dopiero po jakimś czasie. Znacznie
bardziej zapadła uczestnikom badania w pamięć kampania „z królami”, promująca II i III
edycję budżetu partycypacyjnego.
„W tym roku było mało promocji, w zeszłym roku była w komunikacji miejskiej, były te plakaty
z królami, a w tym roku w ogóle bardzo mało było”. (FGI głosujący)

Rysunek 4. Kampanie promujące II i III edycję budżetu partycypacyjnego.

Źródło: https://twojbudzet.um.warszawa.pl.

Pomimo szeroko zakrojonych działań promocyjnych podejmowanych przez Centrum
Komunikacji Społecznej (m.in. plakaty, ulotki, ogłoszenia w prasie, spoty w radiu i komunikacji
miejskiej) zdaniem respondentów zdecydowanie bardziej widoczna była kampania i działania
promocyjne w internecie, w tym w mediach społecznościowych. Warto zauważyć, że badana
grupa nie obejmowała osób starszych, co mogło wpłynąć na spostrzeżenie, że sposób
organizacji budżetu partycypacyjnego być może za bardzo koncentruje się na internecie,
przez co wyklucza osoby, które z niego nie korzystają lub korzystają w niewielkim zakresie.
„Frekwencja około 3% na Pradze Południe, 3,2%. Chyba Białołęka ma najwyższy procent, około
5%, 4,9%, to jest najwyższy procent udziału w budżecie partycypacyjnym, czyli nisko. To by
oznaczało, że komunikacja jest nie najlepsza. Stawiamy oczywiście na nowoczesne kanały, czyli
na kanał internetowy, ale nie wszyscy korzystają, szczególnie osoby starsze nie mają dostępu do
internetu”. (FGI głosujący)

Pozytywnie oceniono w tym kontekście rozwiązanie zastosowane na Ursynowie, gdzie
każdemu mieszkańcowi dostarczono do skrzynki na listy wydrukowany materiał z listą projektów
i podstawowymi informacjami o nich.
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Warto zaznaczyć, że uczestniczy badań jakościowych często podkreśli bardzo istotną rolę
projektodawców

promujących

swoje

projekty

w

propagowaniu

idei

budżetu

partycypacyjnego.

Kim są projektodawcy?
Charakterystyka społeczno-demograficzna projektodawców
W V edycji budżetu partycypacyjnego projekty złożyło łącznie 1161 osób. Podobnie jak
w poprzednich edycjach nieco częściej projektodawcami były kobiety (tj. 56%) niż mężczyźni.
Wykres 8. Projektodawcy – podział na płeć, II-V edycji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, II edycja (N=1362) III edycja
(N=1340) IV edycja (N=1325) V edycja (N=1161).

Autorami projektów były osoby w wieku od 7 lat. Średnia wieku projektodawcy wynosi 42 lata.
Osoby w wieku szkolnym (7-19 lat) stanowią 6% projektodawców, tj. prawie 1 p.p. więcej niż
w poprzedniej edycji. Stosunkowo niskim zaangażowaniem w procesie zgłaszania pomysłów
charakteryzuje się grupa wiekowa 20-25 lat (V edycja: 3% wszystkich projektodawców).
Jedynie w III edycji odsetek tych osób przekroczył 5%. Grupę, która najczęściej składa projekty,
tworzą osoby w wieku 36-45 lat. W każdej edycji odsetek projektodawców z tej grupy wiekowej
stanowił ponad 30%. Udział osób w wieku 66-85 lat wzrósł o 3,7 p.p. w porównaniu z
zeszłoroczną edycją.
Wykres 9. Wiek projektodawców.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, II edycja (N=1362) III edycja
(N=1340) IV edycja (N=1325) V edycja (N=1161).
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Do wyliczenia średniej liczby projektów przypadających na jednego projektodawcę posłużono
się średnią trymowaną (ucinaną). Polega ona na odrzuceniu wartości skrajnych (5% obserwacji
na obu krańcach), a następnie wyliczeniu średniej arytmetycznej. Średnio na projektodawcę
przypadło 1,36 (II edycja), 1,47 (III edycja), 1,59 (IV edycja) oraz 1,61 projektu (V edycja). Mimo
mniejszej liczby złożonych projektów w ostatniej edycji średnia liczba projektów przypadająca
na jednego projektodawcę jest najwyższa wśród czterech analizowanych edycji.
Tabela 1. Liczba projektów składana przez jedną osobę.

Średnia

Średnia trymowana

Maksymalna liczba projektów

II edycja

1,72

1,36

94

III edycja

1,97

1,47

39

IV edycja

2,09

1,59

28

V edycja

2,09

1,61

62

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, II edycja (N=2333) III edycja
(N=2649) IV edycja (N=2782) V edycja (N=2433).

W V edycji powyżej 20 projektów złożyły 4 osoby, z czego 1 zgłosiła 62 pomysły. Ponad 50%
z ww. 62 projektów dotyczyło zieleni miejskiej, z których jedynie 1 projekt został wybrany
w głosowaniu. Pozostałe projekty złożone przez tę osobę dotyczyły 6 różnych kategorii.
Niektóre zgłaszane pomysły były do siebie bardzo zbliżone pod względem opisu projektu,
jedynie obszar realizacji miał być różny. W przypadku kolejnych projektodawców, którzy zgłosili
dużą ilość projektów, taktyka była podobna – osoby te zgłaszały kilka podobnych projektów,
które różniły się jedynie obszarem realizacji.
Przedstawiona powyżej charakterystyka projektodawców opiera się na informacjach
dostępnych w bazach danych projektów, tworzonych na potrzeby realizacji budżetu
partycypacyjnego. Dodatkowych informacji na temat tej grupy osób dostarcza zrealizowane
badanie CAWI. Wzięło w nim udział 378 projektodawców. W związku z niewielką liczbą osób,
które odpowiedziały na ankietę, a także niskim poziomem zwrotu ankiet w poszczególnych
dzielnicach przedstawione wyniki analizowane będą dla całej próby. Przedstawione dane
pochodzące z badania CAWI należy też traktować z pewną ostrożnością, ponieważ należy
spodziewać się, że przystąpili do niego najaktywniejsi projektodawcy.
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Wykres 10. Liczba projektodawców, którzy wzięli udział w badaniu CAWI w podziale na dzielnice.

Źródło: Badanie CAWI wśród projektodawców, n=378.

Projekty do budżetu składane są przede wszystkim przez osoby z wykształceniem wyższym
(88%), pracujące na pełen etat (56%) lub prowadzące własną działalność (24%).
Projektodawcy, którzy przystąpili do badania, to osoby aktywne społecznie w wielu
wymiarach. Ponad trzy czwarte z nich angażuje się w działalność na rzecz dobra publicznego
jako członek grupy formalnej, takiej jak np. stowarzyszenie (35%), grupy nieformalnej (32%)
bądź angażuje się w tego typu działalność w innej formie, np. poprzez inicjatywy w szkole,
przedszkolu lub poprzez wolontariat (20%).
Rysunek 5. Charakterystyka projektodawcy w V edycji budżetu partycypacyjnego.
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Źródło: Płeć i wiek: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego. Pozostałe dane:
badanie CAWI wśród projektodawców, n=378.

Statystyki dotyczące zgłoszonych projektów
Przez trzy edycje budżetu partycypacyjnego co roku rosła liczba składanych projektów,
a w IV edycji osiągnęła rekordową liczbę 2782 projektów. W ramach V edycji budżetu
partycypacyjnego złożono 2433 projekty. Było to mniej projektów niż w poprzednich dwóch
edycjach – o 13% mniej niż w IV edycji oraz o 8% mniej niż w III edycji budżetu
partycypacyjnego. Zmniejszenie liczby złożonych projektów w bieżącej edycji budżetu może
być spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, nie bez znaczenia pozostało
wprowadzenie zmiany w regulaminie budżetu, polegającej na konieczności zebrania
30 głosów poparcia, z czego co najmniej 15 od mieszkańców danego obszaru. Taki zapis
wykluczył osoby, które składając czasami nawet kilkanaście bliźniaczych projektów w kilku
dzielnicach, posiłkowały się poparciem osób niezamieszkujących w obszarze realizacji
projektu. Po drugie, na mniejszą liczbę projektów wpływ może mieć zniechęcenie części
ubiegłorocznych projektodawców, spowodowane nierealizowaniem projektów, które wygrały
w poprzednich edycjach budżetu, bądź zrealizowaniem ich niezgodnie z wyobrażeniem
autora.
Wykres 11. Liczba złożonych projektów od I do V edycji budżetu partycypacyjnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego9.

W przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców dzielnicy, najwięcej projektów zostało złożonych
w dzielnicach Wawer (26,1 projektów) oraz Wilanów (24,1). Natomiast najmniejszą liczbę
projektów (poniżej 10 na 10 tys. mieszkańców) zgłoszono dla dzielnic Bemowo (6,8),
Śródmieście (8,7) oraz Wola (9,2). Dzielnica Ursynów, w której złożono najwięcej projektów w tej
edycji, osiągnęła wskaźnik liczby projektów na 10 tys. mieszkańców dzielnicy na poziomie 18,3.

I edycja: Raport z budżetu partycypacyjnego na rok 2015,
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/raport_-_budzet_partycypacyjny_2015.pdf
9
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Tabela 2. Liczba zgłoszonych projektów w V edycji budżetu partycypacyjnego.

Dzielnica

Liczba zgłoszonych projektów

Liczba zgłoszonych projektów
na 10 tys. mieszkańców

Bemowo

81

6,8

Białołęka

206

18,3

Bielany

195

14,8

Mokotów

261

12,0

Ochota

105

12,5

Praga-Południe

221

12,4

Praga-Północ

93

14,0

Rembertów

38

15,9

Śródmieście

104

8,7

Targówek

189

15,3

Ursus

69

12,0

Ursynów

273

18,3

Wawer

193

26,1

Wesoła

33

13,5

Wilanów

79

24,1

Włochy

75

18,4

Wola

128

9,2

Żoliborz

90

18,0

Warszawa

2433

13,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego.
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Ze względu na ogólny spadek liczby składanych projektów, w porównaniu z IV edycją budżetu,
w V edycji w większości dzielnic zanotowano mniejszą liczbę zgłoszonych pomysłów. Wyjątkiem
było 5 dzielnic, w których projektów było więcej niż rok wcześniej. Te dzielnice to:


Wawer (+3,2% projektów więcej niż w IV edycji);



Targówek (+3,3%);



Białołęka (+3,5%);



Wilanów (+29,5%);



Ursynów (+30,6%).

Białołęka oraz Ursynów są jedynymi dzielnicami, w których nie zanotowano spadku liczby
projektów od I edycji budżetu partycypacyjnego – w każdej kolejnej edycji ich liczba wzrasta.
Z kolei najmniejszą liczbę projektów zgłoszono w tym roku w dzielnicy Wesoła (33). Jako jedna
z najmniejszych dzielnic Warszawy Wesoła odnotowała znaczny spadek liczby składanych
projektów zwłaszcza w stosunku do III edycji, gdy było ich 80. W przeliczeniu na 1 mieszkańca
najmniej projektów zostało zgłoszonych na Bemowie (6,8). Tutaj również zauważalny jest
znaczny

spadek

w

porównaniu

z

poprzednią

edycją

(81

w

V

edycji,

127 w IV edycji). Najwięcej pomysłów w przeliczeniu na 1 mieszkańca złożono w dzielnicy
Wawer (26,1) oraz na Wilanowie (24,1).
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Wykres 12. Liczba projektów złożonych w dzielnicach.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, I edycja (N=2236) II edycja
(N=2333) III edycja (N=2649) IV edycja (N=2782) V edycja (N=2433).

|19

Badanie ewaluacyjne V edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie

Liczba projektów ogólnodzielnicowych w dużym stopniu zależy od podziału dzielnic na
obszary. W zależności od edycji budżetu partycypacyjnego podział ten (w tym dopuszczenie
projektów ogólnodzielnicowych) mógł wyglądać inaczej. W I edycji budżetu najwięcej było
dzielnic bez podziału na obszary (9 dzielnic z 12 z projektami ogólnodzielnicowymi), m.in.
Śródmieście oraz Bielany. W kolejnej edycji projekty ogólnodzielnicowe można było składać już
w 14 dzielnicach. Wyraźny spadek w liczbie złożonych projektów ogólnodzielnicowych między
II a III edycją spowodowany jest ograniczeniem składania takich projektów do 10 dzielnic.
Dopiero w V edycji zaobserwowano wzrost liczby projektów ogólnodzielnicowych – można
było je złożyć w 12 dzielnicach. Mokotów jest jedyną dzielnicą, w której nie można było składać
tego typu projektów w trakcie wszystkich pięciu edycji.
Wykres 13. Złożone projekty ogólnodzielnicowe.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, II edycja (N=2333) III edycja
(N=2649) IV edycja (N=2782) V edycja (N=2433).

Na potrzeby analizy złożone projekty zostały podzielone na 17 kategorii (w tym kategoria inne).
Projekt został przypisany do danej grupy na podstawie opisu przedstawionego przez
projektodawcę. W ostatnich trzech edycjach mieszkańcy Warszawy najczęściej składali
projekty w następujących kategoriach:


mała architektura (III edycja: 8%, IV edycja: 9%, V edycja: 14%);



sport i rekreacja (III edycja: 15%, IV edycja: 15%, V edycja: 12%);



zajęcia edukacyjne (III edycja: 10%, IV edycja: 10%, V edycja: 12%);



parki, zieleń miejska, ekologia (III edycja: 9%, IV edycja: 10%, V edycja: 10%).

Kategorie projektów pojawiające się w konkretnej edycji w dużej mierze zależą od panujących
obecnie trendów oraz zainteresowań mieszkańców. W IV edycji pojawiła się odpowiednio
duża liczba projektów pozwalająca na stworzenie dwóch dodatkowych kategorii: projekty
antysmogowe i zdrowie. Może mieć to związek z rosnącym zainteresowaniem społeczeństwa
tematami związanymi z jakością powietrza, a także z rosnącą popularnością dbania o zdrowy
tryb życia.
W kategorii inne mieszczą się projekty, które nie wpisywały się w żadną z pozostałych kategorii,
a ich liczebność była zbyt mała do utworzenia dodatkowej kategorii. Są to projekty dotyczące
m.in. montowania monitoringu przy ruchliwych ulicach oraz w miejscach, gdzie łatwo może
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dojść do kolizji, wyposażenia bibliotek w sprzęt komputerowy oraz pomocy osobom
bezdomnym, w trudnej sytuacji materialnej oraz cudzoziemcom. Część projektów dotyczy
wsparcia psychologicznego – projektodawcy zgłosili pomysły, w których proponują spotkania
nie tylko dla konkretnych grup (kobiety, nastolatkowie, osoby starsze), ale również dla
wszystkich zainteresowanych.
Wykres 14. Kategorie złożonych projektów.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, III edycja (N=2649) IV
edycja (N=2782) V edycja (N=2433).
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V edycja charakteryzuje się najwyższym odsetkiem projektów wybranych w głosowaniu – jest to
35% wszystkich złożonych projektów, a 49% z projektów dopuszczonych do głosowania. Różnica
ta w stosunku do poprzednich edycji wynika z mniejszej liczby złożonych projektów w V edycji
oraz większej kwoty przeznaczonej do dyspozycji mieszkańców.
Wykres 15. Status projektu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, II edycja (N=2333) III edycja
(N=2649) IV edycja (N=2782) V edycja (N=2433).

W V edycji budżetu partycypacyjnego:


58% projektodawców pierwszy raz złożyło projekt w ramach budżetu;



22% projektodawców zgłosiło projekt po raz drugi;



12% projektodawców złożyło projekt w trzech edycjach;



8% projektodawców składało projekty we wszystkich czterech analizowanych
edycjach budżetu.

Wykres 16. Odsetek projektodawców zgłaszających pomysły w kilku edycjach budżetu partycypacyjnego.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, II edycja (N=1362) III edycja
(N=1340) IV edycja (N=1325) V edycja (N=1161).

W V edycji budżetu partycypacyjnego łącznie 509 projektów zostało zweryfikowanych
negatywnie. Najwięcej na Ursynowie (60), najmniej w dzielnicy Wesoła (7). W 4 dzielnicach
zdarzały się przypadki, gdzie powód negatywnej weryfikacji nie został podany. Taka sytuacja
w największym stopniu miała miejsce w dzielnicy Włochy, gdzie powodów negatywnej
weryfikacji nie wskazano dla 35% odrzuconych projektów.
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Wykres 17. Liczba projektów zweryfikowanych negatywnie (w tym projektów, w których nie podano przyczyny
negatywnej weryfikacji).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, V edycja, n=509.

Największa liczba projektów została odrzucona na etapie weryfikacji z powodu zlokalizowania
projektów na terenie, który nie należy do m.st. Warszawy lub którego dysponent nie wyraził
zgody na realizację projektu (92 projekty), braku dołączenia listy poparcia osób popierających
projekt

(62

projekty),

a

także

z

powodu

braków

formalnych

(27 projektów). Innymi, często pojawiającymi się powodami negatywnej weryfikacji projektu
były: przekroczenie kosztów realizacji projektu względem limitu na dany obszar lub
niedoszacowanie przez autora kosztów realizacji projektu (47 projektów). 46 projektów
odrzucono z powodu braku możliwości ich realizacji w trakcie roku budżetowego 2019.
Niezgodność projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego była z kolei
powodem odrzucenia 30 projektów. Warto zauważyć, że podawane uzasadnienia
negatywnej weryfikacji projektów mają niekiedy charakter lakoniczny, np.: „[projekt]
niemożliwy do zrealizowania z uwagi na negatywną opinię z [tu nazwa instytucji]”. Część
uzasadnień natomiast wciąż napisana jest językiem urzędowym, odnoszącym się do źródeł
prawnych, co może być niezrozumiałe i zniechęcające dla projektodawców, np.:
„Niespełniony warunek określony w paragrafie X ust. Y Uchwały Nr Z [tu nazwa organu] z dn.
XX r. w/s określenia szczegółowych zasad przebiegu budżetu partycypacyjnego]”.
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Poniżej przedstawiono najważniejsze dane odnoszące się do budżetów złożonych i wybranych
projektów. Koszt realizacji projektu w momencie składania (przed weryfikacją projektu) mógł
się różnić od tego przedstawionego w wersji ostatecznej projektu. Aż 44% projektów w V edycji
zawierało kosztorys różniący się od kosztu realizacji po weryfikacji projektu – w 11% projektów
koszt realizacji był zawyżony, w 33% – zaniżony. Wśród projektów o zaniżonym koszcie realizacji
znalazło się 178 projektów, których finalny koszt był ponad dwukrotnie wyższy niż początkowy,
z czego koszt 24 projektów wzrósł ponad 1000-krotnie, a 13 projektów zakładało koszt zerowy.
Są to projekty, których realizacja wyniosła od 15 tys. do 1,8 mln zł. Osoby, które w tej edycji
złożyły ponad 20 projektów, w ponad 50% swoich projektów podały niższy koszt realizacji.
W przypadku projektodawcy, który złożył największą liczbę projektów w tej edycji (62 projekty),
70% projektów miało zaniżone koszty realizacji, w tym wszystkie dotyczące zieleni miejskiej. Jest
to jedna z trzech kategorii, w których koszty projektów zostały po weryfikacji projektu
podwyższone (ponad 40% projektów). Pozostałe kategorie to:


sport i rekreacja;



place zabaw.

Wykres 18. Koszt realizacji projektu po modyfikacji przez urzędników w odniesieniu do kosztu w momencie składania
projektu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, V edycja (N=2433).

W omawianej edycji budżetu ponad połowa zwycięskich projektów zakłada koszty ich
realizacji poniżej 50 tys. zł. Projekty wysokobudżetowe (pow. 200 tys. zł) stanowią marginalny
odsetek skierowanych do realizacji (9%), z czego projekty opiewające na kwotę pow. 500 tys.
to 1%. Najtańsze projekty zwycięskie zrealizowane zostaną za 1 tys. zł (2 projekty, jeden
dotyczący wygrodzenia chodnika słupkami, drugi – domków dla ptaków i nietoperzy).
Najdroższy natomiast będzie kosztował 809 509 zł i będzie dotyczył remontu i przebudowy
alejek w Parku Górczewska. Udział procentowy zwycięskich projektów w poszczególnych
przedziałach kwotowych przedstawia poniższy wykres. Analizując go, należy jednak pamiętać
o kwotach przeznaczonych na budżet w poszczególnych obszarach/dzielnicach, a także o
limitach kwotowych, jakie ustanowiono w 9 dzielnicach:


Bemowo: koszt 1 projektu ogólnodzielnicowego nie mógł przekroczyć 50 000 zł;



Ochota: koszt 1 projektu nie mógł przekroczyć: dla obszaru Stara Ochota – 266 775 zł,
dla obszaru Rakowiec – 264 623 zł, dla obszaru Szczęśliwice – 392 474 zł. Koszt 1 projektu
ogólnodzielnicowego nie mógł przekroczyć 163 020 zł;
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Praga-Południe: koszt 1 projektu ogólnodzielnicowego lub lokalnego nie mógł
przekroczyć 300 000 zł;



Targówek: koszt 1 projektu lokalnego nie mógł przekroczyć 300 000 zł;



Ursus: koszt 1 projektu lokalnego nie mógł przekroczyć 500 000 zł;



Ursynów: koszt 1 projektu ogólnodzielnicowego lub lokalnego nie mógł przekroczyć 650
000 zł;



Wawer: koszt 1 projektu lokalnego nie mógł przekroczyć 80% kwoty przeznaczonej na
dany obszar. Koszt projektu ogólnodzielnicowego nie mógł przekroczyć 200 000 zł;



Wilanów: koszt 1 projektu dla obszarów I, II, IV nie mógł przekroczyć 250 000 zł, dla
obszaru III nie mógł przekroczyć 100 000 zł;



Włochy: koszt 1 projektu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Wykres 19. Udział procentowy zwycięskich projektów w poszczególnych przedziałach kwotowych.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, V edycja (N=850).

Dane przedstawione na powyższym wykresie potwierdzają tezę mówiącą o tym, że częściej
w ramach budżetu wybierane są małe projekty – ponad połowa (54%) wszystkich pomysłów, jakie
zostaną zrealizowane w 2019 roku, stanowią projekty, których koszty mieszczą się w 50 tys. zł.
Motywacje związane ze zgłaszaniem projektów
Duże znaczenie w rozpowszechnieniu informacji na temat możliwości składania pomysłów do
budżetu partycypacyjnego ma tzw. poczta pantoflowa. 35% badanych projektodawców
przyznało, że o możliwości zgłoszenia pomysłu do budżetu dowiedziało się od rodziny
i znajomych. Istotnie częściej miało to miejsce w przypadku kobiet niż mężczyzn (41% vs. 30%).
Co czwarty badany dowiedział się o takiej możliwości z urzędu dzielnicy (26%) lub ze strony
twojbudzet.um.warszawa.pl (25%). Stosunkowo efektywnym kanałem komunikacji dla tej
grupy jest również Facebook (23%) oraz reklamy zamieszczone w komunikacji miejskiej (24%).
Głównym źródłem informacji na temat tego, w jaki sposób zgłosić swój pomysł, jest natomiast
strona internetowa budżetu partycypacyjnego (twojbudzet.um.warszawa.pl). Z informacji na
niej zamieszczonych skorzystało 75% badanych projektodawców. Co trzeci badany przyznał,
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że wiedzę na ten temat czerpał bezpośrednio od członków zespołu ds. budżetu (33%) bądź ze
strony internetowej urzędu dzielnicy (31%).
Wykres 20. Źródła informacji o budżecie.

Źródło: Badanie CAWI wśród projektodawców, n=378.

Chęć posiadania sprawczości nad tym, co dzieje się w najbliższym otoczeniu, motywowała
zdecydowaną większość projektodawców do tego, żeby zgłosić swój pomysł do budżetu
(72%). Taka motywacja znacznie częściej charakteryzowała osoby, które angażują się
w sprawy społeczne (77%), aniżeli te, które w tego typu działalność nie są zaangażowane
(62%). Powód ten był też wymieniany jako najważniejszy przez największą grupę respondentów
(31%). Respondenci często mieli przekonanie, że są jedynymi osobami mogącymi zająć się
rozwiązaniem problemu, którego dotyczy projekt (60%). Dla co piątego badanego był to
główny powód motywacyjny (20%).
W badaniach jakościowych respondenci wskazywali również na swoją irytację na niemoc
administracji publicznej w kwestii realizacji inwestycji wpływających na komfort życia
mieszkańców.
„Idziesz codziennie chodnikiem i widzisz, że są płyty popękane, bardzo często, jak jest po deszczu,
to ludzie wchodzą w te kałuże i gdzieś tam te twoje maile trafiają do urzędników i nic się nie
zmienia. A tu jesteś w stanie zebrać tam trzydzieści osób, podpisują się i wiesz, że jeżeli ten wniosek
wygra, to ten chodnik muszą naprawić. Tak było u nas na przykład w dzielnicy, że przez lata ludzie
się nie mogli doprosić remontów chodników, a z wniosków jeden i drugi chodnik przez dwa lata
został zrealizowany”. (FGI projektodawcy)
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38% projektodawców jest zdania, że środki z budżetu partycypacyjnego są jedyną szansą na
rozwiązanie problemu, który pojawił się w dzielnicy. Taka opinia istotnie częściej motywowała
do złożenia projektu osoby, które miały doświadczenie związane ze zgłaszaniem pomysłów
w poprzednich edycjach budżetu (48% vs. 31% wśród osób, które nie posiadały takiego
doświadczenia).
Wykres 21. Proszę wskazać, które z poniższych elementów miały wpływ na to, że zdecydował się Pan/i zgłosić projekt
do budżetu partycypacyjnego?

Źródło: Badanie CAWI wśród projektodawców, n=378.

Istnieje też grupa projektodawców, dla której budżet partycypacyjny nie powinien pełnić
funkcji wyręczania władz lokalnych w realizacji ich podstawowych obowiązków:
„(…) Coś miękkiego, albo jakieś budżety miękkie pisać (…). Ale inwestycja i naprawianie
chodników to jest to trochę żenujące, że my to rzeczywiście robimy, bo nie ma innej możliwości,
ale jakby to nie tędy droga. I jeszcze ma mieszkaniec biegać sam do urzędnika, pytać się, ile co
kosztuje, bo to jest bardzo trudne napisać”. (FGI projektodawcy)

Co istotnie, dla ponad połowy badanych jednym z powodów, dla którego złożyły projekt do
budżetu partycypacyjnego, były opinie osób z najbliższej okolicy (56%). 86% badanych
skonsultowało swój projekt z innymi osobami jeszcze przed zgłoszeniem go. Najczęściej miało
to miejsce wśród osób, które mieszkały w najbliższym otoczeniu planowanej realizacji (64%).
Niemal połowa prowadziła takie konsultacje wśród rodziny i przyjaciół (48%), a 46% wśród
sąsiadów.
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Ocena poszczególnych etapów budżetu partycypacyjnego w perspektywie projektodawców
W odróżnieniu od mieszkańców Warszawy, którzy w proces budżetu zaangażowani są na
etapie spotkań dyskusyjnych oraz głosowania, projektodawcy uczestniczą także w etapach:
zgłaszania pomysłów, ich weryfikacji oraz odwołania się od wyników weryfikacji. W badaniu
CAWI zostali zatem poproszeni o ocenę poszczególnych etapów na skali ocen szkolnych
(1-5). Najwyżej oceniony został etap zgłaszania pomysłów do budżetu. Pozytywnie oceniło go
75% badanych (średnia ocen: 4,05). Zaraz po tym etapie najwyżej oceniono głosowanie na
pomysły(65% pozytywnych ocen, średnia: 3,84). Najniższe oceniony został natomiast proces
weryfikacji pomysłów (suma negatywnych ocen: 26%, średnia: 3,36) oraz etap odwoływania
się od wyników weryfikacji (suma negatywnych ocen: 25%, średnia: 3,26). Te etapy istotnie
gorzej oceniają osoby, które złożyły 3 i więcej projektów do budżetu – zarówno weryfikacja, jak
i odwołania były dla nich większym obciążeniem aniżeli dla osób, które zgłosiły jeden projekt.
Wykres 22. Jak ocenia Pan/i poszczególne etapy budżetu partycypacyjnego? (średnie).

Źródło: Badanie CAWI wśród projektodawców, n=378.

Wśród osób, które napotkały trudności na etapie zgłaszania projektów do budżetu (41%), to
właśnie weryfikacja była etapem, który sprawił problem największej grupie (71%) – istotnie
częściej osobom, które zgłosiły 3 i więcej projektów (83%). Podobna zależność miała miejsce
w przypadku odwołania się od wyników weryfikacji. Sprawiła ona trudności 20%
projektodawców istotnie częściej w przypadku osób składających 3 i więcej projektów (33%).
Dla 37% badanych problematyczne było także opracowanie kosztorysu projektu. Warto
przypomnieć, że to właśnie niepoprawny kosztorys jest jednym z najczęstszych powodów
negatywnej weryfikacji projektów (patrz s. 23).
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Dyskusje o projektach zostały pozytywnie ocenione przez 48% respondentów badania CAWI,
23% natomiast oceniło je negatywnie. W trakcie spotkań, na których prowadzono te dyskusje,
projektodawcy zostali poproszeni o wypełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej na temat
oczekiwań względem spotkania i zadowolenia z jego przebiegu. Kwestionariusz wypełniły 853
osoby. Głównym oczekiwaniem projektodawców względem spotkania było poznanie
zgłoszonych do budżetu projektów (61%), udoskonalenie swojego projektu (54%) oraz dyskusja
o projektach (50%). Zdecydowana większość badanych uznała, że ich oczekiwania zostały
spełnione (92%). Część zwróciła jednak uwagę na niewielką liczbę osób na spotkaniach (7
osób) i niewielki czas na dyskusję o projektach (13 osób).
Wykres 23. Jakie były Pana/i oczekiwania względem dzisiejszego spotkania?

Źródło: Ankieta ewaluacyjna dla autorów projektów, badanie PAPI, n=853.

70% projektodawców w trakcie spotkania otrzymało uwagi od mieszkańców do swojego
projektu. W większości przypadków dotyczyły one doprecyzowania i uzupełnienia projektu
(39%), kosztorysu (33%) oraz ogólnych założeń projektu (31%). Co czwarta osoba otrzymała też
uwagi związane z lokalizacją planowanego projektu (26%). 85% osób otrzymało propozycję
zmiany założeń projektu (61% od urzędników, 24% od mieszkańców). W tym wypadku
propozycje zmian dotyczyły również doprecyzowania i uzupełnienia pomysłu oraz kosztorysu
(po 42%). Dwóch na trzech projektodawców planowało zmienić swój projekt w wyniku
otrzymanych uwag (65%).
Osoby obecne na spotkaniu dobrze oceniły jego organizację (suma odpowiedzi „bardzo
dobrze” i „raczej dobrze”: 93%). Wśród negatywnych opinii pojawiły się dotyczące braku
harmonogramu wystąpień (17 osób), niewielkiego czasu na dyskusję (10 osób) i niskiej
frekwencji (9 osób). Niemal połowa autorów projektu, którzy wzięli udział w spotkaniu, wzięła
udział w innych spotkaniach dyskusyjnych lub planowała wziąć w nich udział (43%).
Wyniki badania jakościowego pokazują, że oceny spotkań dyskusyjnych są bardzo
zróżnicowane, jeśli chodzi o poszczególne dzielnice i obszary. Dominować zdaje się
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przekonanie, że spotkania są niezbyt dużo wnoszącą formalnością, a uczestniczą w nich zwykle
wyłącznie zobowiązani do tego projektodawcy.
„To się sprowadza do tego, że jesteśmy my, autorzy, i sami prezentujemy, dlatego że niby ma być
dyskusja. Mieszkaniec może przyjść, się dowiedzieć, zapoznać, ale on nawet, nie wiem, nie wie,
że się może dowiedzieć, po drugie nie chce mu się, nie interesuje się. My jako autorzy musimy
być, bo inaczej z nam z automatu wywalą projekt. No i siedzą sobie znudzeni autorzy, bo muszą
odczekać swoją kolejkę”. (FGI projektodawcy)

Niemniej niektórzy projektodawcy mieli bardzo pozytywne doświadczenia związane
z uczestnictwem w spotkaniach i ich zdaniem dobrze spełniają one swoją funkcję.
„Ja uważam, że te spotkania dyskusyjne są bardzo w porządku i to nie jest wada samych spotkań
dyskusyjnych, a wada ludzi. I jeżeli będą to osoby, które będą bardziej zainteresowane, to będą
dyskutowały. U mnie, gdy składałem w dzielnicy Śródmieście projekt, przyszła połowa osób, która
były na spotkaniu dyskusyjnym, w ogóle nie składała projektu tylko przyszła…”. (FGI głosujący)

Planując kolejne edycje budżetu partycypacyjnego, warto wziąć pod uwagę działania, które
poprawią wizerunek etapów związanych z weryfikacją pomysłów zgłaszanych do budżetu
(w tym

spotkań

dyskusyjnych).

Odrzucenie

projektu

zawsze

może

być

przykrym

doświadczeniem dla jego autora, jednak powody, jakimi argumentowana jest taka decyzja
i sposób, w jaki przekazywana jest informacja, mogą wpływać na skłonność projektodawców
do zgłaszania pomysłów w kolejnych latach. Biorąc pod uwagę malejącą z roku na rok liczbę
projektodawców, jest to jedno z ważniejszych wyzwań kolejnych edycji budżetu.
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Kim są głosujący?
Charakterystyka społeczno-demograficzna osób głosujących w budżecie partycypacyjnym
W V edycji budżetu partycypacyjnego zagłosowało 88 977 osób (ważne głosy). Stosunek
głosujących kobiet do głosujących mężczyzn jest podobny we wszystkich edycjach – kobiety
głosowały częściej od mężczyzn (odpowiedni 60,8% oraz 39,2%).
Wykres 24. Płeć głosujących w edycjach III-V.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, III edycja (N=108 447)
IV edycja (N=116 438) V edycja (N=88 977).

Struktura próby pod względem wieku osób oddających ważne głosy na projekty nie zmienia
się znacząco z każdą kolejną edycją. W V edycji w porównaniu z IV widać różnice na poziomie
ok.

1

p.p.

Średnia

wieku

wyniosła

37

lat.

Najwyższy

odsetek

osób

głosujących

w V edycji stanowią osoby w wieku 26-35 lat oraz 36-45 lat (odpowiednio: 29,4% i 29,3%).
Wykres 25. Wiek głosujących w III-V edycji.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, III edycja (N=108 447) IV
edycja (N=116 438) V edycja (N=88 977).

Przedstawiona powyżej charakterystyka głosujących opiera się na informacjach dostępnych
w

bazach

danych, tworzonych

na

potrzeby

realizacji

budżetu

partycypacyjnego.

Dodatkowych informacji na temat tej grupy osób dostarcza zrealizowane badanie CAWI.
Wzięły w nim udział 1532 osoby głosujące.
Na podstawie wyników badania można wnioskować, że głosujący w budżecie to osoby
z wykształceniem wyższym (78%), pracujące najczęściej na pełen etat (57%). W sumie 43%
głosujących zadeklarowało angażowanie się w działalność społeczną w grupach formalnych
(18%), nieformalnych (19%) oraz w innych inicjatywach (6%).
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Rysunek 6. Charakterystyka osoby głosującej w V edycji budżetu partycypacyjnego.

Źródło: Płeć i wiek: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego. Pozostałe
dane: badanie CAWI wśród głosujących, n=1532.

Statystyki dotyczące osób głosujących w budżecie partycypacyjnym
W V edycji budżetu partycypacyjnego zagłosowało skrajnie mało mieszkańców Warszawy –
ważne głosy oddało 88 977 osób, tj. 23,5% mniej niż w IV edycji i 41% mniej niż w II edycji, kiedy
oddano 146 266 ważnych głosów. Nagły spadek głosujących w III edycji związany był
z wprowadzeniem nowej zasady głosowania. Zrezygnowano z prawa do przekazywania kart
głosowania dowolnemu mieszkańcowi Warszawy bez żadnych pełnomocnictw. Po zmianie
przepisów jedyną możliwością oddania głosu przez osoby, które ze względów zdrowotnych
miały problemy z poruszaniem się oraz nie miały możliwości zagłosowania przez internet, było
przekazanie karty przedstawicielowi Urzędu m.st. Warszawy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej
potrzeby.
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Wykres 26. Liczba głosujących mieszkańców w I-V edycji budżetu partycypacyjnego10 (ważne głosy).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego11.

Poniższa tabela przedstawia statystyki dotyczące głosowania (głosy ważne i nieważne)
w wybranych dużych miastach w Polsce. Miasta te można podzielić na dwie grupy – bez
ograniczenia wiekowego (Warszawa, Gdynia, Poznań) oraz miasta, w których głosować mogą
osoby powyżej 16. roku życia (Sopot, Gdańsk, Bydgoszcz, Łódź, Elbląg, Kraków, Wrocław).
Odsetek osób głosujących w Warszawie kształtuje się na poziomie 6,7%.
Tabela 3. Osoby biorące udział w głosowaniu w budżecie partycypacyjnym/obywatelskim w wybranych miastach
w 2017 roku / na rok 2018 w Polsce.

Liczba osób głosujących
w budżecie w 2017 roku

Liczba
mieszkańców

Liczba mieszkańców
powyżej 15. roku życia

Odsetek osób
głosujących

Sopot

4 51012

36 533

32 652

13,8%

Gdańsk

44 65513

464 254

395 514

11,3%

Gdynia

36 52514

246 306

-

15,56%

Warszawa

117 381

1 744 351

-

6,7%

Bydgoszcz

42 79815

352 313

305 152

14,0%

Łódź

97 97416

690 422

603 982

16,2%

Dane dotyczące II edycji są orientacyjne, w raporcie nie podano dokładnej liczby, jedynie odsetek nieważnych
kart do głosowania.
11 I edycja: Raport z budżetu partycypacyjnego na rok 2015,
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/raport_-_budzet_partycypacyjny_2015.pdf
[dostęp: 19.07.2018]; II edycja: Raport z budżetu partycypacyjnego na rok 2016,
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/raport__budzet_partycypacyjny_na_rok_2016.pdf [dostęp: 19.07.2018].
12 https://sopot.budzet-obywatelski.org/poprzednie-edycje/7/wyniki.
13 http://www.gdansk.pl/wiadomosci/Budzet-Obywatelski-2018-Sprawdz-ktore-projekty-wygraly-wglosowaniu,a,90067.
14 https://bo.gdynia.pl/Gdynski_Budzet_Obywatelski_2017.html.
15 https://drive.google.com/file/d/1P8LmC4vupQTsnD-TFzPO78yhUql9mVr-/view.
16 https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski/20172018/glosowanie-20172018/.
10
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Liczba osób głosujących
w budżecie w 2017 roku

Liczba
mieszkańców

Liczba mieszkańców
powyżej 15. roku życia

Odsetek osób
głosujących

Poznań

45 15117

538 633

-

8,4%

Elbląg

15 69018

120 895

104 491

15,0%

Kraków

32 22719

767 348

658 033

4,9%

Wrocław

97 04320

638 586

548 399

17,7%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

W 2018 roku w trzech z ww. miast odbyła się kolejna edycja budżetu partycypacyjnego/
obywatelskiego: w Gdyni, Warszawie i Krakowie. W pierwszych dwóch wymienionych miastach
udział głosujących spadł:


Gdynia: z 15,56% do 12,3% (spadek o 17%);



Warszawa: z 6,7% do 6,24% (spadek o 7,2%).

Natomiast w Krakowie zaobserwowano wzrost udziału osób głosujących – z 4,9% do 5,17%
mieszkańców (wzrost o 7,5%). Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy mogło być wprowadzenie
mobilnych punktów do głosowania.
Tabela 4. Osoby biorące udział w głosowaniu w budżecie partycypacyjnym/obywatelskim w wybranych miastach
w 2018 roku / na rok 2019 w Polsce.

Liczba osób głosujących
w budżecie w 2018 roku

Liczba
mieszkańców

Liczba mieszkańców
powyżej 15. roku życia

Odsetek osób
głosujących

Gdynia

30 30121

246 306

-

12,3%

Warszawa

89 807

1 744 351

-

5,15%

Kraków

34 64122

767 348

658 033

5,24%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie desk research oraz danych z Głównego Urzędu Statystycznego.

Tak jak w poprzednich edycjach, dzielnica Mokotów cieszy się największym zainteresowaniem
wśród mieszkańców Warszawy – na projekty z Mokotowa zagłosowało ponad 15 tys. osób
(17,3% osób głosujących), z czego prawie 13 tys. osób to mieszkańcy tej dzielnicy (84%
wszystkich osób głosujących w dzielnicy Mokotów).
Pozostałe dzielnice, w których najwięcej osób oddało głos, to:


Ursynów – 9,5 tys. osób (10,6% wszystkich głosujących);



Praga-Południe – 9,1 tys. (10,2%);

https://budzet.um.poznan.pl/pbo2018/wp-content/uploads/2018/01/Raport-ewaluacja-PBO18-PDF.pdf.
http://www.budzetobywatelski.elblag.eu/uploads/static/files/Budzet-Obywatelski-2018.pdf.
19 http://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/197790/karta.
20 https://www.wroclaw.pl/budzet-obywatelski-wroclaw/wbo2016/statystyki-glosowania-wbo-2017.
21 https://bo.gdynia.pl/index.php?mod=content&langver=PL&path=138.
22 http://krakow.pl/aktualnosci/221663,29,komunikat,znamy_wyniki_budzetu_obywatelskiego_2018_.html.
17
18
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Białołęka – 8991 (10,1%);



Bielany – 7559 (8,5%).

Wykres 27. Dzielnica, w której oddano głos, liczba osób.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, III edycja (N=108 447)
IV edycja (N=116 438) V edycja (N=88 977).
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W V edycji osoby, które zagłosowały na ponad 10 projektów, stanowiły 33% wszystkich
głosujących, tj. o 2 p.p. więcej niż w IV edycji i aż o 10 p.p. więcej niż w III edycji. W większości
były to osoby, które starały się maksymalnie wykorzystać kwoty przeznaczone na dzielnicę.
Natomiast odsetek osób głosujących jedynie na 1 projekt z każdą edycją maleje, w ciągu
ostatnich 3 edycji spadł z 22% do 18% głosujących. Prawie połowa tych osób zagłosowała na
projekty, które nie przekraczały jednej czwartej kwot przeznaczonych na dzielnicę.
Wykres 28. Łączna liczba projektów, na które oddano głos, odsetek osób głosujących.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, III edycja (N=108 447) IV
edycja (N=116 438) V edycja (N=88 977).

Kategoria zajęcia edukacyjne okazała się najliczniejszą kategorią w grupie projektów
dopuszczonych do głosowania (235 projektów), jednak wśród wybranych projektów zajęła
dopiero 4. miejsce (90 projektów). W pierwszej trójce najliczniejszych kategorii wybranych
projektów znalazły się kategorie mała architektura – 133 wybrane projekty, najwięcej
w dzielnicy Wawer (18 projektów), parki, zieleń miejska, ekologia – 113 wybrane projekty,
najwięcej w dzielnicy Mokotów (15 projektów) oraz sport i rekreacja – 100 wybranych
projektów, najwięcej w dzielnicy Bielany (16 projektów).
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Wykres 29. Kategorie projektów skierowanych do głosowania vs. wybrane w głosowaniu.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego.

Głosowanie na projekty odbywało się poprzez wybór dowolnej liczby projektów, których
łączny koszt realizacji nie przekraczał kwot przeznaczonych na wybrany obszar. Prawie połowa
głosujących wybrała projekty, których łączny koszt wyniósł ponad 75% kwoty przeznaczonej
na wybrany obszar. W niektórych dzielnicach (Białołęka, Wesoła i Wilanów) odsetek osób,
które wykorzystały większość możliwych kwot, przekroczył 60% głosujących z danej dzielnicy.
W 5 dzielnicach (Bemowo, Bielany, Praga-Południe, Śródmieście, Wola) znalazły się obszary, w
których suma kosztów realizacji wszystkich projektów dopuszczonych do głosowania była
niższa, niż przewidziana kwota na obszar. W przypadku 4 z 7 obszarów sytuacja jest zbliżona do
ogółu – ponad 40% głosujących wybrało projekty, których łączny koszt przekraczał 75% kwoty
przeznaczonej na obszar, natomiast ponad 20% osób wybrało projekty o sumarycznym koszcie
mniejszym niż 25% kwoty przeznaczonej na obszar. Dla 2 z pozostałych obszarów (Śródmieście
Północne oraz Saska Kępa) zaobserwowano odwrotną sytuację: od 37% do 47% głosujących
w tych obszarów wybrało projekty nieprzekraczające kosztem realizacji 25% przeznaczonych
kwot

na

obszar.

Specyficznym

przypadkiem

jest

obszar

Muranów

–

ostatni

z 7 wspomnianych obszarów. Do głosowania dopuszczono 2 projekty, których łączna suma
kosztów realizacji stanowiła jedynie 13% kwoty przeznaczonej na ten obszar. W związku z tym
nawet jeżeli osoby wybrały oba projekty w obszarze, wykorzystały mniej niż 25% kwoty
przeznaczonej na obszar.
|37

Badanie ewaluacyjne V edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie

Wykres 30. Odsetek respondentów, którzy zagłosowali na projekty wykorzystujące daną część budżetu
przeznaczonego na obszar.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego V edycja (N=88 977).

Przedstawione wyniki analizy statystycznej wskazują, że warszawiacy najchętniej oddają głos
na projekty związane z upiększaniem ich najbliższej okolicy oraz na te, które pozwalają na
prowadzenie aktywnego stylu życia. Spada jednak liczba osób, które decydują się oddać głos
w budżecie partycypacyjnym. Po zapoznaniu się z tym procesem przez mieszkańców
zauważalnie minął pierwszy efekt świeżości. Osadzenie budżetu na dobre w świadomości
mieszkańców i włączenie ich do aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu wciąż pozostaje
dużym wyzwaniem.
Motywacje i style głosowania
Jak pokazują wyniki badania ilościowego, niemal trzy czwarte badanych głosowało także
w poprzedniej (IV) edycji budżetu (63%). Te osoby, które tego nie robiły, jako główny powód
podawały: brak czasu (34%), brak wiedzy o istnieniu budżetu partycypacyjnego (23%) oraz
brak wiedzy na temat tego, w jaki sposób można oddać głos (17%).
Wykres 31. Głosowanie w poprzedniej edycji badania.

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532 | odpowiadający na pytanie po filtrze: n=560.

Jak wskazują projektodawcy, informacje o projektach, na które można oddać głos, zawarte
zostały na stronie internetowej budżetu partycypacyjnego. Również autorzy projektów
promowali swoje pomysły na Facebooku, przy okazji wydarzeń organizowanych w dzielnicy
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lub roznosząc ulotki i broszury informacyjne. 70% respondentów przed głosowaniem szukało
informacji na temat projektów, jakie zostały złożone w tej edycji. Ich głównymi źródłami
informacji były strona internetowa budżetu partycypacyjnego (69%), a także plakaty, ulotki
(29%) oraz rodzina i znajomi (28%). Ważnym źródłem informacji o projektach był także
Facebook (27%). Ponad trzy czwarte badanych pozytywnie oceniła dostępność informacji na
temat projektów, na które można zagłosować (78%). Również w przypadku poszukiwania
informacji na temat sposobu oddania głosu najpopularniejszym źródłem informacji była strona
budżetu partycypacyjnego (64%).
Wykres 32. Pozyskiwanie informacji na temat projektów złożonych do budżetu partycypacyjnego.

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532 | odpowiadający na pytanie po filtrze: n=1074.

Opisując swoje doświadczenia związane z głosowaniem w tegorocznej edycji budżetu,
mieszkańcy w szczególności wybierali projekty, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne
lokalnej społeczności (79%). Głosując w swoich dzielnicach i obszarach dzielnicowych,
mieszkańcy mogą oddać głos na dowolną liczbę projektów pod warunkiem, że łączny koszt
ich realizacji nie przekracza kwoty dostępnej na realizację projektów w danym obszarze. Co
czwarty głosujący przyznał, że był przekonany do jednego projektu, a inne wybrał, żeby
zagospodarować pozostałe środki finansowe (25%). Dla 13% osób ten element miał największy
wpływ na głosowanie. Jak wskazują wyniki badania CAWI, „dopełnianie” koszyka do
określonej kwoty istotnie częściej miało miejsce na Żoliborzu (36%), istotnie rzadziej natomiast
na Ursynowie (18%) i na Białołęce (14%).
Z kolei przekonanie, że należy angażować się w tego typu inicjatywy, było motywacją dla 22%
osób do tego, żeby oddać głos w budżecie.
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Wykres 33. Proszę powiedzieć, które zdania najlepiej opisują Pana/i tegoroczne doświadczenia z głosowaniem
w ramach budżetu partycypacyjnego?

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532.

Dane dotyczące motywacji i stylów głosowania potwierdzają wnioski z badań jakościowych.
Respondenci często deklarowali, że najczęściej wybierają jeden główny projekt, do którego są
faktycznie przekonani, a następnie dosztukowują mniejsze kwotowo projekty aż do pełnej puli
dostępnej w danym obszarze kwoty.
„Ja wykorzystuję całą, ale też oczywiście głosuję na takiej zasadzie hierarchii, że to, co mnie
najbardziej przekonuje najpierw, a potem sprawdzam, ile mi zostaje i jak to najbardziej rozsądnie
wykorzystać, żeby wydać jak najwięcej, bo jednak uważam, że nawet jeżeli jakiś pomysł ja sam
oceniam na sensowny, to jakby promuję sam fakt, że ktoś wokół tego jednak coś zrobił, że dla
kogoś to jest ważne, ufam, że to nie jest efekt żadnego lobbingu, nawet jeśli, to niech to będzie
lobbing, ale jeśli komuś przyniesie korzyść, to who cares?”. (FGI głosujący)

Warto przy tym zaznaczyć, że zdaniem części uczestników grup fokusowych wspomniane
wcześniej dosztukowanie projektów było w tym roku trudniejsze, gdyż w ich opinii mniej było
ciekawych projektów, które chcieliby wesprzeć.
Chcąc zmierzyć zaangażowanie i lojalność wobec budżetu partycypacyjnego, poproszono
respondentów badania CAWI o odniesienie się do szeregu stwierdzeń na skali 1-7, gdzie
1 oznaczał niski poziom mierzonej cechy, 7 wysoki, a 2-6 wskazywało na wartości pośrednie.
Respondenci z dużym prawdopodobieństwem stwierdzili, że będą głosowali także
w następnych edycjach budżetu w Warszawie – średnia 6,68. Osoby biorące udział w badaniu
są skłonne przekonywać innych do udziału w głosowaniu w ramach budżetu. W tym
przypadku średnia odpowiedzi na skali 1-7 wyniosła 6,21 (1 – „zdecydowanie nie polecę”, 7 –
„z pewnością polecę”). W tym roku do przekonania kogoś do udziału w głosowaniu przyznało
się 42% badanych. Oddanie głosu na projekty w budżecie wymaga niewielkiego
zaangażowania, a wysiłek z tym związany oceniono jako niski.
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Niewielki odsetek badanych planuje złożyć swój projekt w kolejnej edycji budżetu – średnia
odpowiedź na skali 1-7, gdzie 1 oznaczało „na pewno nie zgłoszę”, natomiast 7 –
„z pewnością zgłoszę”, wynosiła 3,56.
Wykres 34. Poziom lojalności i zaangażowania w proces budżetu partycypacyjnego.

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532.

Największym wyzwaniem do zgłaszania projektów w ramach budżetu partycypacyjnego jest
posiadanie ciekawych pomysłów, których realizacja sprawiłaby satysfakcje wszystkim
mieszkańcom. 18% badanych stwierdza, że gdyby posiadało taki pomysł – zgłosiłoby go do
budżetu. Dla 14% badanych zgłoszenie swojego pomysłu do budżetu partycypacyjnego
musiałoby wiązać się z zauważeniem jakiejś potrzeby w najbliższym otoczeniu. 12% zwróciło
uwagę na brak czasu potrzebnego do zaangażowania się w proces.
Mniejsza niż w poprzednich edycjach liczba projektów, a także niska jakość części z nich to
elementy, które wpływają na zniechęcenie mieszkańców Warszawy do głosowania
w budżecie partycypacyjnym. Sporym wyzwaniem będzie zwiększenie liczby składanych
projektów, ponieważ zdecydowana większość głosujących nie planuje zgłaszać ich
w kolejnych edycjach. Nawet wśród osób, które z dużym prawdopodobieństwem zagłosują
w przyszłości (wskazali odpowiedzi 6 i 7 na skali), jedynie 15% zadeklarowało, że jest skłonna
zgłosić projekt (wartości 6 i 7 na skali).
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BUDŻET PARTYCYPACYJNY W PERSPEKTYWIE LOKALNEJ I PONADLOKALNEJ
Jedną z zasad głosowania na projekty złożone do budżetu partycypacyjnego jest możliwość
wyboru projektów tylko z jednej dzielnicy i jednego obszaru. Każdy mieszkaniec Warszawy
może wybrać dowolną dzielnicę, w której odda swoje głosy – nie musi być to dzielnica przez
niego zamieszkiwana. Takie rozwiązanie rodzi kontrowersje związane z przypuszczeniem, że na
projekty w jednej dzielnicy może zagłosować duża liczba osób z innej dzielnicy, a tym samym
to nie mieszkańcy będą decydowali o tym, co będzie działo się w ich najbliższym otoczeniu.
W niniejszym rozdziale skupiono się zatem na analizie przepływu głosów pomiędzy dzielnicami,
a także projektów, jakie zostały złożone. Ze względu na sposób gromadzenia danych o miejscu
zamieszkania osób głosujących oraz sposób wyznaczania obszarów głosowania możliwości
analizy przepływu głosów pomiędzy obszarami w ramach dzielnic są dość ograniczone
(gromadzone informacje na temat miejsca zamieszkania osób głosujących obejmują ulicę
oraz kod pocztowy, co często nie wystarcza, aby jednoznacznie przypisać daną osobę do
konkretnego obszaru głosowania w budżecie partycypacyjnym).
Dostępne dane pozwalają natomiast znacznie bardziej precyzyjnie wnioskować na temat
przepływu głosów i składanych projektów pomiędzy dzielnicami. Analizy danych dotyczących
budżetu partycypacyjnego na rok 2019 pokazują, że głosowanie w dzielnicy innej niż ta,
w której się mieszka, dotyczy kilkunastu procent wszystkich osób głosujących w budżecie
partycypacyjnym.
W analizowanych edycjach budżetu partycypacyjnego (III, IV i V edycja) mieszkańcy
Warszawy w większości głosowali w swojej dzielnicy – w III edycji było to 81,8% wszystkich
głosujących, w IV edycji 85,6%, natomiast w V edycji 86,8% osób oddało głos w swojej dzielnicy.
Wykres 35. Głosy złożone w dzielnicy zamieszkania oraz poza nią.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, III edycja (N=108 447) IV
edycja (N=116 438) V edycja (N=88 977).

Poniżej przedstawiono mapy ciepła (ang. heat maps), które są metodą graficznej wizualizacji
danych. Pola na przecięciu dzielnic zostały zapełnione kolorem, którego intensywność jest
proporcjonalna do wartości w tabeli krzyżowej.
Na poniższej mapie zaprezentowano rozkład głosowania pomiędzy dzielnicami. Na pionowej
osi znajdują się nazwy dzielnic, w których mieszkają głosujący (dzielnica zamieszkania), na osi
poziomej – dzielnica głosowania. Wartości w kolumnach sumują się do 100%. Mapę należy
czytać w następujący sposób: im ciemniejszy kolor zamalowanego obszaru, tym wyższy
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odsetek głosujących w dzielnicy x (oś pozioma) z dzielnicy y (oś pionowa), np. spośród
wszystkich głosów oddanych na Bemowie 2,9% zostało oddanych przez mieszkańców Woli,
a 0,5% przez mieszkańców Żoliborza. Nie należy analizować pól jako odsetka osób głosujących
w konkretnej dzielnicy.
Pola o najintensywniejszym kolorze znajdujące się na przekątnej odpowiadają procentowi
osób głosujących pochodzących z danej dzielnicy. Odsetek tych głosów wynosi od 63,9%
(Śródmieście) do 95,3% (Rembertów). Najwyższy odsetek głosów spoza dzielnicy można
zaobserwować na Śródmieściu – 7,4% głosów zostało oddanych przez mieszkańców
Mokotowa, 4,2% przez mieszkańców Woli, 4% przez mieszkańców Pragi-Południe. Również
w Rembertowie odsetek głosów spoza dzielnicy jest stosunkowo wysoki – 4% głosów pochodzi
od mieszkańców Wawra.
Wykres 36. Rozkład głosów między dzielnicami.

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, V edycja (N=88 977).

Odpowiedzi respondentów badania CAWI wskazują, że głównym powodem głosowania poza
dzielnicą zamieszkania są ciekawsze projekty w innych dzielnicach albo brak ciekawych
projektów w swojej dzielnicy (23%). 18% badanych planuje przeprowadzić się do innej dzielnicy
i z tego powodu oddaje głos na projekty, które mają zostać tam zrealizowane. Ważnym
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powodem jest także to, że dzielnica głosowania graniczy bezpośrednio z dzielnicą
zamieszkania (15%).
Wykres 37. Powody głosowania poza dzielnicą zamieszkania.

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532 | odpowiadający na pytanie: n=94.

W podobny sposób analizować można przepływ projektów składanych w poszczególnych
dzielnicach. Mapa

przedstawia

rozkład

składania

projektów

pomiędzy

dzielnicami.

Na pionowej osi znajdują się nazwy dzielnic zamieszkania projektodawców (suma w kolumnie
– 100%), natomiast na osi poziomej nazwy dzielnic, w których złożono projekt. Mapę należy
czytać w następujący sposób: im ciemniejszy kolor zamalowanego obszaru, tym wyższy
odsetek osób składających projekty w dzielnicy x (oś pozioma), z dzielnicy y (oś pionowa), np.
84% spośród wszystkich projektów złożonych na Bemowie zostało złożonych przez jego
mieszkańców, a 2,5% projektów bemowskich złożyli mieszkańcy Białołęki itd.
Projekty składane przez osoby spoza dzielnicy stanowią marginalny odsetek spośród wszystkich
składanych projektów. Najwyższy odsetek projektów spoza dzielnicy można zaobserwować
także i w tym przypadku w Śródmieściu, gdzie stosunkowo dużo projektów zostało złożonych
przez mieszkańców Mokotowa (7,7%), Bielan (6,7%) i Ursynowa (5,8%). Stosunkowo wysoki
odsetek projektów spoza dzielnicy zostało też złożonych na Wilanowie przez mieszkańców
Mokotowa (15,2%) oraz przez mieszkańców Ursynowa (7,6%).
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Wykres 38. Przepływ projektów składanych pomiędzy dzielnicami.

100%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego, V edycja (N=2433).

Jak pokazują wyniki badań CAWI, spośród osób, które zdecydowały się złożyć projekt poza
dzielnicą swojego zamieszkania, ponad połowa wybrała dzielnicę, w której pracuje (55%), dla
15% była to dzielnica, która bezpośrednio graniczy z dzielnicą zamieszkania.
Powyższa analiza potwierdza, że prawo do głosowania i składania projektów poza dzielnicą
zamieszkania wykorzystuje niewielki odsetek mieszkańców. Poza tym większość badanych osób
ocenia

takie

prawo

pozytywnie

(suma

pozytywnych

ocen

wśród

głosujących

i projektodawców przekracza 60%).
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Wykres 39. Jak ocenia Pan/i następujące założenia budżetu partycypacyjnego: możliwość ZGŁASZANIA POMYSŁÓW
do budżetu partycypacyjnego/GŁOSOWANIA na pomysły, których realizacja odbywa się poza dzielnicą
zamieszkania?

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532 | projektodawców, n=378.

Dominująca pozytywna ocena możliwości głosowania i zgłaszania projektów poza miejscem
swojego zamieszkania znajduje potwierdzenie również w wynikach badań jakościowych.
Decydująca wydaje się w tym przypadku kwestia faktycznego zaangażowania danej osoby
w sprawy konkretnej dzielnicy.
„Dla większości osób, z którymi rozmawiam, kompletnie niezrozumiałe, dlatego że niewygodne,
bo każdy z nas jest związany z co najmniej dwoma miejscami, bo w jednym miejscu się mieszka,
w drugim miejscu się pracuje, a w trzecim ma się dzieci w szkole. I po prostu każda z osób, z którą
rozmawiałam, chciałaby zagłosować w więcej niż w jednym miejscu, i nie rozumiem, dlaczego
ograniczenie jest do miejsca, a nie do kwoty”. (FGI głosujący)

Niektórzy z respondentów deklarowali wprawdzie, że osoby spoza dzielnicy lub obszaru nie
wiedzą, co jest dobre dla danego miejsca i jego mieszkańców i w dodatku prawdopodobnie
nie będą korzystać ze zrealizowanych projektów, jednak głosy takie były odosobnione.
Ponadto doświadczenia i obserwacje uczestników badania raczej budują w nich przekonanie,
że zarówno głosujący, jak i projektodawcy mimo możliwości głosowania poza miejscem
zamieszkania i tak w większości angażują się lokalnie, a jeśli angażują się pozalokalnie, to zwykle
w miejscach, z którymi są faktycznie związani (wyjątek stanowić mogą sporadyczne obawy
o przypadki działalności grup interesu mających duże możliwości w zakresie lobbowania na
rzecz swoich projektów – temat omówiono w dalszej części raportu, w rozdziale dotyczącym
działalności grup formalnych i nieformalnych w budżecie partycypacyjnym).
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ANALIZA FUNKCJONOWANIA ZESPOŁÓW DS. BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
W ramach ewaluacji zrealizowano dwa typy badań wśród członków zespołów ds. budżetu
partycypacyjnego. Badanie ilościowe PAPI (n=206) zrealizowano na spotkaniach zespołów ds.
budżetu partycypacyjnego. Wywiady jakościowe (IDI, n=14) zostały zrealizowane w okresie od
kwietnia do czerwca 2018 roku. Grupą najliczniej reprezentowaną w badaniu ilościowym byli
urzędnicy (68 osób, co stanowiło 77% wszystkich urzędników będących członkami zespołów).
Wysoka frekwencja urzędników na spotkaniach oraz w badaniu wynika z pewnością w
znacznej części z faktu, że jest to jedyna grupa, która wykonuje te zadania w ramach swoich
obowiązków służbowych.
Wykres 40. Członkowie zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, którzy wzięli udział w badaniu ilościowym.

Źródło: Badanie PAPI na próbie członków zespołów ds. budżetu partycypacyjnego.

W przypadku badania jakościowego zastosowano kwotowy dobór próby (z góry określono,
jaką liczbę wywiadów należy zrealizować z przedstawicielami każdej z grup). Ostatecznie
przedstawiał się on następująco:
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Tabela 5. Członkowie zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, którzy wzięli udział w badaniu jakościowym.

Grupa respondentów

Zrealizowane wywiady

Mieszkańcy

3

Przedstawiciele organizacji pozarządowych

4

Przedstawiciele młodzieżowej rady dzielnicy

023

Przedstawiciele dzielnicowej rady seniorów

024

Radni dzielnicowi

3

Radni osiedlowi

2

Urzędnicy dzielnicowi

2

Źródło: Opracowanie własne.

Poniżej przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na próbie członków zespołów ds.
budżetu partycypacyjnego.
Ocena funkcjonowania zespołów ds. budżetu partycypacyjnego przez członków zespołów
Sposób funkcjonowania i organizacji zespołów ds. budżetu partycypacyjnego jest oceniany
pozytywnie

przez

zdecydowaną

większość

członków

zespołów.

Nieznacznie

mniej

powszechna jest pozytywna ocena podziału pracy w ramach zespołów, jednak również w tym
Wykres 41. Jak ocenia Pan/i funkcjonowanie zespołów ds.
budżetu partycypacyjnego w następujących aspektach?
(oceny pozytywne).

przypadku prawie dwie trzecie członków
zadowolona.
Wśród członków zespołów ds. budżetu
partycypacyjnego dominuje przekonanie,
że zaangażowanie w pracę zespołów jest
dość czasochłonne, jednak ilość czasu,
którą muszą oni poświęcić, mieści się
w racjonalnych

ramach.

Respondenci

podkreślali również, że członkowie zespołów
mają możliwość wyboru poziomu swojego
zaangażowania

i

ilości

czasu,

który

poświęcają na pracę w zespołach, gdyż nie
Źródło: Badanie PAPI na próbie członków zespołów ds.
budżetu partycypacyjnego, n=206.

wszystkie działania są obowiązkowe.

Brak przedstawiciela młodzieżowej rady dzielnicy w próbie wynikał z braku możliwości zrekrutowania takiej osoby
do udziału w badaniu.
24 Brak przedstawiciela dzielnicowej rady seniorów w próbie wynikał z braku możliwości zrekrutowania takiej osoby do
udziału w badaniu.
23
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Wykres 42. Jak ocenia Pan/i ilość czasu, jaką członkowie zespołu ds. budżetu partycypacyjnego muszą poświęcić na
realizację swoich zadań?

Źródło: Badanie PAPI na próbie członków zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, n=206.

W praktyce najwięcej zaangażowania wymagają dwa etapy, w których zespół ds. budżetu
partycypacyjnego ma relatywnie największą możliwość wpływu na kształt budżetu.
Kluczowe etapy procesu budżetu partycypacyjnego z punktu widzenia członków zespołów
Etapami, które zarówno wymagają od członków zespołów najwięcej zaangażowania, jak
i sprawiają najwięcej problemów, są zdaniem respondentów: wypracowanie zasad oraz
weryfikacja pomysłów. Uwagę zwracają wyraźne różnice w ocenie tych etapów przez osoby,
które są członkami zespołów ds. budżetu partycypacyjnego po raz pierwszy, a tymi, które
pełnią tę funkcję po raz kolejny. Bardziej doświadczeni członkowie zespołów oceniają
wspomniane dwa etapy zarówno jako wymagające więcej zaangażowania, jak i generujące
więcej problemów. Podobne różnice między mniej i bardziej doświadczonymi członkami
zespołów widoczne są w ocenie etapu odwołań od wyników weryfikacji.
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Wykres 43. Który z etapów budżetu partycypacyjnego…

Źródło: Badanie PAPI na próbie członków zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, n=206.

Wyniki badania ilościowego znajdują potwierdzenie również w badaniu jakościowym.
Członkowie zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, z którymi przeprowadzono indywidualne
wywiady pogłębione (IDI), podkreślali, że etap początkowy, w którym ustalane są ogólne
reguły, zasady (przede wszystkim zasada ogólnodostępności, podział kwot, budżet czy podział
granic dzielnicy), był kluczowy ze względu na to, że bez fundamentów i wypracowanych
podstaw nie jest możliwa dalsza praca zespołu. Zdaniem badanych bardzo istotny jest przede
wszystkim rozsądny podział obszarów w dzielnicy i podział kwot pomiędzy obszary, ponieważ
wówczas dopiero wiadomo, jakie projekty można zgłaszać i jak je rozpatrywać. Jako ważne
punkty w początkowym stadium pracy respondenci wskazywali często również opracowanie i
przyjęcie definicji ogólnodostępności, która pozwala na późniejsze zweryfikowanie projektu
(przy

czym

większość

respondentów

deklarowało,

że

w ich

dzielnicy

definicja

ogólnodostępności zazwyczaj „przechodziła” z roku na rok, czyli przyjmowana była wersja z lat
poprzednich).
Drugim ważnym momentem w pracy zespołu, wskazywanym w badaniach jakościowych, była
weryfikacja wniosków oraz dyskusje na ten temat. W tym etapie zdaniem badanych zespół ma
największą możliwość wpływania na kształt budżetu.
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„(…) od nas dużo zależy, które projekty idą pod głosowanie, a które dyskwalifikujemy, czyli nie
dopuszczamy do głosowania, albo cofamy do ponownej weryfikacji”. (IDI z członkiem zespołu
ds. budżetu partycypacyjnego reprezentującym organizację pozarządową)

Trzecim momentem w pracy zespołu, wymienianym nieco rzadziej jako istotny, jest prezentacja
projektów przez wnioskodawców. Badani wymieniający ten etap kładli nacisk bardziej na
walory poznawcze czy emocjonalne – możliwość zobaczenia projektodawców, kontakt z nimi,
słuchanie ich wystąpień.
„No najważniejsze dla mnie były jednak te kontakty z projektodawcami. Czyli wysłuchiwanie
prezentacji”. (IDI z członkiem zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)

Jeśli chodzi o etap pracy zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, który oceniano jako
najciekawszy, to w przypadku wielu respondentów była to prezentacja projektów
wnioskodawców oraz omawianie ich.
„Dla mnie osobiście ciekawe jest to, że dużo się człowiek uczy, że gdzieś tam musi zajrzeć do
jakichś przepisów, czegoś nowego się właśnie dowiaduje. No i też to, że poznaje się też tutaj inne
osoby z dzielnicy, zaangażowane w jakieś tam prace dzielnicy, czy zaangażowanie w ogóle
w życie dzielnicowe”. (IDI z członkiem zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)

Doceniano również kwestie interpersonalne: kontakty z ludźmi, wymiany poglądów, dyskusje
z nimi. Ważna przy prezentacji była też postawa „społecznika”, jaką podkreślali respondenci,
czyli szukanie nowych, pozytywnych rozwiązań przez projektodawców dla dzielnicowej
społeczności. Badani podkreślają, że dzięki temu etapowi dowiadują się także więcej
o samych potrzebach mieszkańców i ich problemach.
Ocena poziomu zaangażowania w konkretne etapy pracy zespołu ściśle zależała od tego, jak
dany respondent rozumiał sam termin „zaangażowanie”. Większość członków zespołów ds.
budżetu partycypacyjnego, którzy wzięli udział badaniu, zwracała uwagę, że zaangażowali
się oni w zadania, które trwały najdłużej i były najtrudniejsze.
„Siłą rzeczy spotkania dotyczące projektów trwały dłużej, więc matematycznie to projekty
najwięcej czasu zajmują”. (IDI z członkiem zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)

Często etapami uważanymi przez badanych za najbardziej angażujące są pierwszy etap
wypracowywania ogólnych zasad i reguł oraz proces weryfikacji – oba momenty wymieniane
były także przy okazji najważniejszych zadań zespołu. Proces początkowy oraz weryfikacyjny
są angażujące, ponieważ ten pierwszy jest fundamentem do dalszej pracy, a weryfikacyjny z
kolei jest najdłuższy, bardzo czasochłonny i wymagający.
Jeden z badanych przy okazji etapu, w który się najbardziej zaangażował, wymienia także
uczestniczenie w kampanii promocyjnej:
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„No bo to też jest taka rola członków zespołu, aby zachęcać ludzi do promowania tych swoich
projektów do głosowania”. (IDI z członkiem zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)

Respondent podkreślał także istotność materiałów dotyczących projektów przygotowanych
dla mieszkańca:
„(…) podstawowa sprawa to jest, żeby materiały były przygotowane, żeby strony internetowe,
jak to mówią, były obsadzone wszystkim i niczym tak w cudzysłowie, że po prostu, żeby później
nie powiedziano, że mieszkaniec nie miał informacji. To jest najważniejsza sprawa, aby te
informacje dotarły. Czy w formie elektronicznej właśnie w internecie, czy w papierowej”.
(IDI z członkiem zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)

Warto przy tym zaznaczyć, że był to raczej głos odosobniony, gdyż zdecydowana większość
członków zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, z którymi przeprowadzono wywiady,
deklarowała, że nie angażowała się istotnie w działania promocyjne.
Badani, wymieniając najbardziej problematyczne kwestie związane z funkcjonowaniem
zespołów, podkreślali przede wszystkim ograniczony czas, a co za tym idzie, także etapy, które
tego czasu najwięcej pochłaniały – głównie proces weryfikacji projektów. Poświęcenie
dostatecznie dużo czasu wnioskom było kluczowym elementem odpowiedzi badanych na to
pytanie.
„(…) po prostu im więcej wniosków, tym więcej czasu trzeba poświęcić, żeby się z nimi zapoznać”.
(IDI z członkiem zespołu ds. budżetu partycypacyjnego)

Badani w większości odpowiadali, że nie pojawiły się problemy w funkcjonowaniu pracy ich
zespołu. Tam, gdzie problemy jednak się pojawiły, dotyczyły one najczęściej następujących
zagadnień:


Problemy związane z cechami charakteru i zachowaniem niektórych członków zespołu
(np. konfliktowość, chęć załatwienia własnych interesów lub zbudowania pozycji
społecznej poprzez działalność w budżecie partycypacyjnym, bardzo obszerne
wypowiedzi niewnoszące wiele do dyskusji);



Zjawisko zaangażowania niektórych osób wyłącznie na początkowych stadiach prac
(ustalanie obszarów, podział kwot), potem osoby takie wycofują się z prac zespołu;



Funkcjonowanie grup interesu, które skutecznie lobbują na rzecz popieranych przez
siebie projektów, co czasem stoi w sprzeczności z wolą lokalnej społeczności.

Przedstawione wcześniej wnioski z badań jakościowych pokazują, że członkowie zespołów
najbardziej angażują się w etapy, w których z uwagi na zapisy regulaminu i innych przepisów
mają największe możliwości podejmowania decyzji i wpływania na kształt budżetu – etapy
ustalania zasad i weryfikacji zgłoszonych projektów. Zakres zadań powierzonych zespołowi jest
oceniany jako odpowiedni przez niemal dwie trzecie członków zespołów, przy czym po raz
kolejny czynnikiem różnicującym ocenę jest doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zespołu
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ds. budżetu partycypacyjnego. Przekonanie, że zakres zadań powinien być większy, deklaruje
prawie jedna czwarta biorących udział w badaniu członków zespołów.
Wykres 44. Jak ocenia Pan/i zakres zadań powierzonych zespołowi wynikający z regulaminu i przepisów?

Źródło: Badanie PAPI na próbie członków zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, n=206.

Jako najbardziej zaangażowaną w prace zespołu ds. budżetu partycypacyjnego grupę
wchodzącą w skład tego gremium zdecydowanie najczęściej wskazywano urzędników
dzielnicowych.
Wykres 45. Jak ocenia Pan/i poziom zaangażowania przedstawicieli poszczególnych grup osób wchodzących w skład
zespołów ds. budżetu partycypacyjnego w Pana/i dzielnicy?

Źródło: Badanie PAPI na próbie członków zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, n=206.

Członkowie zespołów ds. budżetu partycypacyjnego mają świadomość ograniczeń, jeśli
chodzi o ich możliwość wpływu na przebieg budżetu partycypacyjnego. Co prawda liczba
respondentów uważających, że zespół nie ma realnego wpływu na to, jak wygląda budżet,
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jest bardzo niewielka, jednak biorący udział w badaniu członkowie zespołów przekonanych,
że zespół jednak ma realny wpływ, stanowią mniej niż połowę. Uwagę zwraca duży odsetek
osób, które nie są w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie (ponad jedna trzecia
respondentów).
Wykres 46. W jakim stopniu Pana/i zdaniem zespół ds. budżetu partycypacyjnego ma realny wpływ na przebieg
budżetu partycypacyjnego w Pana/i dzielnicy?

Źródło: Badanie PAPI na próbie członków zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, n=206.

Choć członkowie zespołów ds. budżetu partycypacyjnego angażują się w powierzone im
zadania, nie są do końca przekonani co do ich wpływu na całokształt budżetu
partycypacyjnego, a także nie mają pomysłu, czy i jak należałoby zmodyfikować ich rolę
w całym procesie. Wydają się funkcjonować w zawieszeniu pomiędzy przyjęciem dość
ograniczonej – jak sami przyznają – roli, jaką zakreśla regulamin i inne przepisy, a chęcią
zaangażowania i wpływania na kształt budżetu.
Podsumowując, zespoły ds. budżetu partycypacyjnego w opinii ich członków funkcjonują
dobrze w ramach nadanych im przez przepisy i regulacje ram działania. Członkowie zespołów
są jednak świadomi, że ramy te pozostawiają im dość ograniczone możliwości wpływu na
ostateczny kształt budżetu. Znamienny w tym kontekście jest fakt, że członkowie zespołów
wydają się nie mieć własnego pomysłu na to, jak zespoły powinny funkcjonować i jakie zmiany
należałoby wprowadzić. Bez wątpienia kluczową z ich punktu widzenia funkcją zespołów jest
demokratyzacja organizacyjnej strony funkcjonowania budżetu partycypacyjnego. Warto
pamiętać, że to chęć aktywnego zaangażowania w tworzenie budżetu oraz zobaczenia „od
środka”, jak powstaje budżet, są jednymi z głównych motywacji członków zespołów.
W kontekście prac nad ewentualną zmianą formuły budżetu partycypacyjnego powyższe
wnioski pozwalają sądzić, że zachowanie zespołów ds. budżetu partycypacyjnego
w obecnym kształcie nie jest konieczne, warto natomiast rozważyć zastosowanie rozwiązań
pozwalających aktywnym mieszkańcom zaangażować się w proces tworzenia budżetu
partycypacyjnego.
GRUPY FORMALNE I NIEFORMALNE W PROCESIE BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
Dostrzeganie tworzenia się grup osób koncentrujących się wokół określonych projektów jest
tym bardziej powszechne, im bardziej dana grupa respondentów jest aktywnie zaangażowana
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w tworzenie budżetu partycypacyjnego. O ile wśród głosujących zjawisko takie dostrzegło
zaledwie 15% respondentów, to wśród projektodawców biorących udział w badaniu odsetek
ten był niemal dwukrotnie wyższy (28%), zaś najwyższy był wśród członków zespołów ds.
budżetu partycypacyjnego, którzy kilkukrotnie pełnili tę funkcję (53%).
Wykres 47. Czy obserwując budżet partycypacyjny, zauważył/a Pan/i tworzenie się grup osób koncentrujących się
wokół określonych projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego?

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532 | projektodawców, n=378.

Zarówno w przypadku projektodawców, jak i głosujących dominuje przekonanie, że istnienie
takich grup jest naturalne w procesie takim jak budżet partycypacyjny i ma na niego wręcz
pozytywny wpływ.
Wykres 48. Jak ogólnie Pan/i ocenia funkcjonowanie tego typu grup?

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532 | projektodawców, n=378.

Znacznie więcej wątpliwości w tym względzie mają członkowie zespołów ds. budżetu
partycypacyjnego, wśród których najczęściej wskazywaną odpowiedzią na pytanie o ocenę
działania tego typu grup było: „nie wiem/trudno powiedzieć” (43%).
Wykres 49. Czy zauważył/a Pan/i tworzenie się grup osób koncentrujących się wokół projektów zgłoszonych do
budżetu partycypacyjnego?
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Źródło: Badanie PAPI na próbie członków zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, n=206.

Wykres 50. Jak ogólnie Pan/i ocenia funkcjonowanie tego typu grup? (członkowie zespołów ds. budżetu
partycypacyjnego).

Źródło: Badanie PAPI na próbie członków zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, n=206.

Uczestnicy badania byli przekonani, że można wskazać kategorie projektów, które mają
większą szansę wygrać w głosowaniu.
Wykres 51. Czy Pana/i zdaniem niektóre kategorie pomysłów projektów zgłaszanych do budżetu partycypacyjnego
mają większą szansę wygrać w głosowaniu niż inne, czy też nie?

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532 | projektodawców, n=378.

Najczęściej wskazywano tu projekty infrastrukturalne, projekty dotyczące szkół i placówek
oświatowych oraz projekty stosunkowo tanie.
Rysunek 7. Jakie są to kategorie projektów?

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532 | projektodawców, n=378.

Wnioski z badań jakościowych pokazują bardzo dużą wagę pojęcia „lokalności” w kontekście
budżetu partycypacyjnego. W większości przypadków projekty dotyczą bezpośredniego
otoczenia osób je zgłaszających i to w swoim najbliższym otoczeniu projektodawcy poszukują
zwykle poparcia dla swoich pomysłów. Myśląc o grupach osób koncentrujących się wokół
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określonych projektów zgłoszonych do budżetu partycypacyjnego, respondenci mieli bardzo
często na myśli swego rodzaju „społecznościotwórczą” rolę budżetu partycypacyjnego,
aktywizowania się osób wokół projektu zmian na poziomie ich własnego podwórka. Zjawiska
niepożądane lub wręcz postrzegane jako „patologia systemu” również pojawiały się
w wypowiedziach respondentów, jednak nie stanowiły głównej osi dyskusji.
Poniżej przedstawiono kategoryzację najczęściej wskazywanych grup interesu związanych
z realizacją budżetu partycypacyjnego:
 Lokalne

społeczności

gromadzące

się

wokół

projektów

dotyczących

ich

bezpośredniego otoczenia (skala podwórka, budynku, jednej ulicy);
 Stowarzyszenia i inne organizacje społeczne o różnym stopniu sformalizowania –

najczęściej wymieniane obszary działalności: ekologia (i tematy pokrewne), rowerzyści.
W ramach tej kategorii mieszczą się zarówno prężne organizacje, jak i aktywne grupy,
które w tradycyjnych ujęciach zaliczane są do grup defaworyzowanych (np. osoby
starsze, niedowidzący);
 Placówki oświatowe i kulturalne;
 Spółdzielnie mieszkaniowe;
 Grupy „terytorialne”, np. osiedla konkurujące o projekty w ramach jednego obszaru –

wpływ sposobu organizacji i zasad głosowania w budżecie (podział na obszary
i arytmetyka);
 Radni i osoby z nimi związane.

W większości przypadków ocena działalności grup interesu jest neutralna: „nie ma się co obrażać
na demokrację”. Kontrowersje budzą przypadki, w których dana grupa ma znaczną możliwość
wpływu na głosujących, np. dyrektor szkoły namawiający rodziców, spółdzielnia sugerująca
mieszkańcom, że jeśli coś nie zostanie zorganizowane w ramach budżetu partycypacyjnego,
to spółdzielnia będzie musiała zrealizować inwestycję z własnych środków, co może przełożyć
się na konieczność podwyższenia czynszu. W przypadku radnych i osób z nimi związanych
występuje podejrzenie, że ich projekty są ocenianie bardziej przychylnie. Obawy o to, że grupy
będące w stanie mobilizować dużo osób zdominują głosowania poprzez namawianie swoich
sympatyków z innych dzielnic do głosowania w dzielnicy, w której zgłoszono ich projekt, nie są
częste.
Podsumowując wyniki badań, powstawanie i działanie grup związanych z określonymi
projektami i środowiskami nie są w tym momencie zjawiskami, które w istotnym stopniu
prowadzą do nieprawidłowości w funkcjonowaniu budżetu partycypacyjnego w Warszawie.
Niemiej jednak zjawiska te są zauważane, a świadomość ich istnienia i wpływu na budżet
partycypacyjny rośnie wraz z poziomem zaangażowania danej osoby w sprawy budżetu.
Zdaniem uczestników badania, nie licząc sporadycznych przypadków rzeczywistych nadużyć,
zasadniczo funkcjonowanie różnego rodzaju „grup interesu” należy uznać za naturalną cechę
przyjętej formuły budżetu partycypacyjnego, która ma zarówno zalety, jak i wady. Tematem,
który nie zalicza się do wspomnianych przypadków nadużyć, a zdaje się budzić w tym
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kontekście najwięcej kontrowersji, jest kwestia zgłaszania projektów przez szkoły i inne placówki
oświatowe. Kontrowersji w tym przypadku dodaje w znacznym stopniu fakt, że obecnie w
różnych dzielnicach kwestia ta jest rozwiązywana w różny sposób (często nie na poziomie
definicji ogólnodostępności, a praktyki jej stosowania przy weryfikacji).
OGÓLNA OCENA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO
Budżet partycypacyjny w Warszawie jest wysoko oceniany przez każdą z grup, która jest
zaangażowna w ten proces. Najwyżej oceniają go głosujący – suma pozytywnych ocen to
71%. Warto zaważyć, że znacząca grupa respondentów nie potrafiła jednoznacznie ocenić
procesu i przyznała mu ocenę środkową, czyli 3.
Wykres 52. Jak ogólnie ocenia Pan/i budżet partycypacyjny w Warszawie?

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532 | projektodawców, n=378 | PAPI wśród członków zespołów
dzielnicowych ds. budżetu partycypacyjnego, n=200 (6 braków odpowiedzi).

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku oceny budżetu w dzielnicy. Najczęściej pozytywne
oceny przyznawali głosujący (79%). Mniej więcej co czwarty badany nie potrafił jednoznacznie
ocenić procesu i wystosował ocenę 3.
Wykres 53. Jak ogólnie ocenia Pan/i budżet partycypacyjny w Pana/i dzielnicy?

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532 | projektodawców, n=378 | PAPI wśród członków zespołów
dzielnicowych ds. budżetu partycypacyjnego, n=203 (3 braki odpowiedzi).

Budżet partycypacyjny generalnie lepiej jest oceniany przez głosujących aniżeli przez
projektodawców, co wiąże się z ich szerszym zaangażowaniem w cały proces. Budżet przez
większość został oceniony jako potrzebny (średnia wśród głosujących: 4,74, średnia wśród
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projektodawców: 4,73). Głosujący postrzegają go także jako prostszy, skierowany do wszystkich
oraz dobrze zorganizowany. Dla projektodawców budżet jest częściej skomplikowany,
skierowany dla wybranych grup, a także gorzej zorganizowany. Projektodawcy z kolei częściej
niż głosujący oceniają, że budżet jest dobrze rozpowszechniony i dużo się o nim słyszy.
Wykres 54. Ocena budżetu partycypacyjnego przez głosujących i projektodawców.

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532 | projektodawców, n=378.

Mieszkańcom, którzy wzięli udział w badaniu, przekazano informacje na temat tego, jakie
środki zostały przekazane na budżet partycypacyjny w ich dzielnicy, i zapytano ich, czy
wysokość tych środków powinna ulec zmianie. Co czwarty badany uznał, że powinny one
zostać na takim samym poziomie – 24%. 61% uważa jednak, że powinny one zostać zwiększone
(suma odpowiedzi: „raczej” i „zdecydowanie”). Gotowość do przekazania większej ilości
pieniędzy na budżet partycypacyjny świadczy o popieraniu tego procesu i zaufaniu do niego.
Największą potrzebę wprowadzenia zmian w budżecie zauważają osoby, które są w niego
najbardziej zaangażowane. Grupą, która w największym stopniu oczekiwałaby wprowadzenia
modyfikacji, są projektodawcy. 61% z nich stwierdziło, że do budżetu należałoby wprowadzić
jakieś zmiany. Proponowane modyfikacje dotyczyły najczęściej pięciu głównych aspektów: (1)
regulaminu dotyczącego tego, które projekty można zgłaszać w ramach budżetu, (2)
weryfikacji projektów, (3) realizacji projektów, które zostały wybrane w głosowaniu, (4)
upowszechnienia dostępu do informacji o budżecie oraz (5) głosowania na projekty.
W przypadku regulaminu proponowane zmiany dotyczyły takich kwestii, jak: ograniczenie
składania i głosowania na projekty do dzielnicy zamieszkania (patrz rozdział:
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Budżet partycypacyjny w perspektywie lokalnej i ponadlokalnej, gdzie problem został
omówiony szerzej), ograniczenia możliwości składania projektów przez instytucje oświaty i
kultury. Pojawiła się także kwestia konieczności wprowadzenia jednej definicji zasady
ogólnodostępności dla całej Warszawy. Pojawiły się także głosy opowiadające się za
ograniczeniem liczby projektów składanych przez jednego autora, tak aby uniknąć problemu
składania przez jedną osobę kilkunastu lub kilkudziesięciu projektów.
Jeśli chodzi o kwestię weryfikacji projektów, zwrócono uwagę na potrzebę poprawienia
współpracy pomiędzy projektodawcami a urzędnikami. Autorzy oczekiwaliby pełniejszej
informacji zwrotnej ze strony osób weryfikujących ich projekty, pomocy w ulepszeniu projektu
i przejściu przez procedurę weryfikacji, a także inicjatywy związanej z proponowaniem
rozwiązań dla pojawiających się problemów.
W przypadku realizacji projektów padła propozycja mówiąca o dodatkowych obowiązkach
koordynatora ds. budżetu – powinien on pełnić funkcję osoby nadzorującej późniejszą
realizację projektów. Duża liczba zarzutów wobec budżetu związana jest właśnie
z nierealizowaniem zwycięskich projektów przez dzielnice bądź realizowaniem ich w sposób
niezgodny z ideą autora pomysłu.
Badani projektodawcy zwrócili także uwagę na problem ograniczonego rozpowszechnienia
informacji o budżecie i projektach wśród mieszkańców Warszawy. Aby pełnić swoją funkcję,
budżet powinien dotrzeć do jak największej liczby osób, powinien umożliwiać oddanie głosu
także osobom wykluczonym cyfrowo. W tym momencie istnieje możliwość oddania głosu
papierowo, w punkcie do głosowania. Ze strony projektodawców padła natomiast propozycja
zamieszczenia skrzynek do głosowania na osiedlach bądź powrotu do możliwości przynoszenia
kart głosowania do punktów. Wśród pojawiających się propozycji zmian pojawiły się także te
mówiące o uproszeniu systemu do głosowania, ponieważ obecny, związany z wydatkowaniem
określonych kwot na dzielnice, nie dla każdego jest jasny i zrozumiały.
Wśród pojawiających się propozycji zmian poruszono także kwestię przyznawania głosów
ujemnych na projekty (również w wariancie przyznania tego prawa jedynie mieszkańcom
najbliższej okolicy realizowanego projektu). Pojawiła się także propozycja podzielenia
projektów na wysoko- i niskobudżetowe, tak aby zachować odpowiednie proporcje w tych,
które zostają przeznaczone do realizacji – jednym z zarzutów wobec budżetu jest to, że
wygrywają w nim w dużej mierze projekty o niskim kosztorysie.
Upowszechnienie informacji o budżecie dotyczy także sposobu realizacji projektów. Ważne,
aby zadbać o bieżące informowanie mieszkańców o tym, w jaki sposób i kiedy realizowane są
projekty, które zwyciężyły w głosowaniu, a także umożliwić mieszkańcom wgląd w stan
realizacji projektu na poszczególnych jego etapach. Zwrócono także uwagę na czas, w jakim
odbywa się głosowanie – zdaniem części respondentów powinien on zostać wydłużony i, co
istotniejsze, przesunięty na inny miesiąc niż czerwiec, który jako miesiąc wakacyjny może mieć
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wpływ na niską frekwencję głosujących. Problematyczny wydaje się także czas zgłaszania
pomysłów do budżetu przypadający na okres ferii zimowych.
Ponad połowa osób, które są członkami zespołów ds. budżetu partycypacyjnego, również
oczekiwałaby wprowadzenia zmian w jego funkcjonowaniu (57%).
Głosujący stanowią grupę, która w najmniejszym stopniu widzi potrzebę wprowadzenia zmian
– co drugi odpowiadający nie był w stanie ustosunkować się jednoznacznie do zadanego
pytania (50% odpowiedzi „nie wiem/trudno powiedzieć”). Wynika to z faktu, że osoby te są
zaangażowane jedynie na etapie głosowania i ich świadomość funkcjonowania całego
procesu jest najmniejsza. Osoby te zwróciły uwagę na potrzebę większej promocji budżetu
partycypacyjnego (20%). Zauważają, że część mieszkańców Warszawy z pewnością nie wie
o możliwości oddania głosu na projekt lub nie wie, w jakim terminie odbywa się głosowanie.
Kolejną zmianą, którą chciałoby wprowadzić 14% respondentów, jest możliwość głosowania
na projekty z różnych dzielnic bądź obszarów. Jako główny powód podawany jest fakt
spędzania czasu poza dzielnicą zamieszkania bądź mieszkanie na granicy dwóch dzielnic.
Wykres 55. Czy Pana/i zdaniem należałoby wprowadzić jakieś zmiany w budżecie partycypacyjnym w WARSZAWIE?

Źródło: Badanie CAWI wśród głosujących, n=1532 | projektodawców, n=378 | PAPI wśród członków zespołów
dzielnicowych ds. budżetu partycypacyjnego, n=202 (z wyłączeniem braków odpowiedzi).

Jeśli chodzi o całościową ocenę procesu budżetu partycypacyjnego z perspektywy osób
zgłaszających projekty, badanie jakościowe również wykazało silne zróżnicowanie ocen
w zależności od indywidulanych doświadczeń w poszczególnych dzielnicach i obszarach.
Pozytywnie oceniana jest koncepcja maratonów pisania projektów, jednak zdaniem
respondentów jest to rozwiązanie głównie dla osób, które zgłaszają projekt po raz pierwszy.
„Jak się pisze ileś tam razy, to pomoc jest mniej potrzebna, chyba że się wymyśli coś takiego, na
czym człowiek się kompletnie nie zna, więc też trzeba szukać pomocy albo u znajomych
fachowców, niekoniecznie trzeba iść do urzędu, albo właśnie ten maraton albo urzędnicy”. (FGI
projektodawcy)

Kluczowe, a zarazem najbardziej kontrowersyjne z punktu widzenia osób zgłaszających
projekty są etapy zgłaszania projektów i ich weryfikacji. W tym kontekście biorący udział
|61

Badanie ewaluacyjne V edycji budżetu partycypacyjnego w Warszawie

w grupach fokusowych projektodawcy podkreślali bardzo duże zróżnicowanie – uzależnienie
przebiegu całego procesu od konkretnych osób odpowiedzialnych za weryfikację oraz od
przyjętych w danej dzielnicy zasad (m.in. definicji ogólnodostępności i faktycznego sposobu jej
interpretowania). Do trudności należy często kwestia oszacowania kosztu projektu, do czego
niezbędna jest współpraca z urzędnikami. Niektórzy z projektodawców mieli w tym przypadku
negatywne doświadczenia wynikające ich zdaniem z niechęci urzędników do podejmowania
tematów niestandardowych.
„Odstrzelą cię, bo nie jesteś ekspertem w każdej dziedzinie i musisz tam napisać kosztorys albo
plan działania i ty tego nie umiesz zrobić. Przecież wiesz, że to odpadnie na etapie, powiedzmy,
technicznym”. (FGI projektodawcy)

Wśród

uczestników

badania

były

jednak

również

osoby,

które

miały

pozytywne

doświadczenia, jeśli chodzi o wsparcie ze strony urzędników na etapie zgłaszania projektu.
„W moim przypadku wyglądało to rzeczywiście wzorowo, na początku, gdyby byłem na
maratonie, to urzędnik wszystko mi objaśnił; praktycznie krok po kroku, jak mam to zrobić;
następnie dostałem numer telefonu do osoby, która będzie się tymi projektami zajmowała –
gdyby miałem problem z szacowaniem kosztów, to wszystko było praktycznie napisane na stronie
budżetu partycypacyjnego, również się konsultowałem z panią, do której dostałem telefon, ta
pani również potem wysyłała do mnie smsy, bardzo często do mnie dzwoniła i tak naprawdę
byłem trochę jak takie dziecko ciągnięte za rękę – poza podpisami to wszystko bardzo ładnie
poszło”. (FGI projektodawcy)

Kolejnym zagadnieniem sprawiającym trudność na etapie zgłaszania projektów jest kwestia
własności gruntów, na których ma być realizowany zgłaszany projekt. Zdaniem części
projektodawców narzędzia weryfikacji własności gruntu, jakie oferuje osobom zgłaszającym
projekty miasto, są dość ograniczone.
„Działka należy do spółdzielni i nie można. Tam chcieliśmy boisko zrobić i nie można było, teren
jest ogrodzony, zamykany na noc, w związku z czym nie można, bo ogólnodostępny, w tym roku
odpadały te wnioski. Chcesz na przykład wiatę przystankową zrobić i się okazuje, że to nie my,
że to Tramwaje Warszawskie, bo są bardzo podzielone te spółki. A to powinno być tak, że składasz
wniosek i miasto wysyła wniosek do Tramwajów Warszawskich i mówi – zajmijcie się tym, a nie na
takiej zasadzie, że ty mówisz i dowiadujesz się – spychologia.” (FGI projektodawcy)

Pojawiły się głosy mówiące, że być może rozwiązaniem problemu byłoby przerzucenie całości
zadań związanych z oszacowaniem kosztów projektu i techniczną oceną wykonalności na
urzędników.
„To jest takie porównanie, że masz samochód, idziesz do warsztatu i mówisz, że nie działa, i oni
wiedzą, jak się tym zająć. (…) Mówisz: proszę znaleźć przyczynę zepsucia i jaki będzie planowany
koszt?”. (FGI projektodawcy)
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Reasumując, V edycja budżetu partycypacyjnego została oceniona przez większość osób
pozytywnie (ponad 60% biorących udział w badaniu). Jednak duża część osób widzi potrzebę
zmiany – ponad połowa projektodawców oraz członków zespołów wskazała, że budżet należy
zmodyfikować. W przypadku głosujących taką potrzebę wyraziła jedynie ok. jedna trzecia
głosujących w badaniu.
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4. Podsumowanie i rekomendacje
Ewaluowana edycja jest piątą w historii budżetu partycypacyjnego w Warszawie.
Po zapoznaniu się z tym procesem przez mieszkańców, minął już pierwszy efekt świeżości.
Osadzenie budżetu na dobre w świadomości mieszkańców, a także włączenie jak
najliczniejszej grupy w procesy zarządzania miastem wciąż pozostają dużym wyzwaniem.
Biorąc pod uwagę kilkuletnie doświadczenia z budżetem w Warszawie, jego rozpoznawalność
utrzymuje się na dość niskim poziomie. Dwóch na pięciu mieszkańców słyszało o budżecie,
a odsetek głosujących w tym roku wyniósł 5%. Pomimo tego że plakaty promujące budżet
zostały ocenione pozytywnie, wśród badanych grup pojawiły się opinie mówiące o niewielkim
zasięgu kampanii. Głównym źródłem informacji o budżecie pozostaje strona internetowa
twojbudzet.um.warszawa.pl oraz poczta pantoflowa. Z kampanii outdoorowej natomiast
najlepsze efekty wydaje się dawać reklama wyświetlana w komunikacji miejskiej. W celu
dotarcia do jak największego grona mieszkańców rekomenduje się przeprowadzenie szerszej
kampanii outdoorowej, a także działań informacyjno-promocyjnych w lokalnych mediach.
Zarówno składanie projektów, jak i głosowanie na nie należy promować jako procesy proste
i dostępne dla każdego mieszkańca. Niski odsetek projektodawców, którzy nie są
zaangażowani w jakąkolwiek działalność społeczną, może świadczyć o postrzeganiu procesu
zgłaszania projektów jako skierowanego jedynie do aktywistów. Istotnym elementem, który
może wspomóc budowanie świadomości na temat budżetu partycypacyjnego, może być
wyraźniejsze

eksponowanie

projektów

już

zrealizowanych

w

ramach

budżetu

partycypacyjnego (w badaniu pojawiały się głosy, że świadomość tego, że niektóre inwestycje
zostały zrealizowane dzięki budżetowi partycypacyjnemu, jest niewielka).
Kontrowersje związane z weryfikacją projektów, jedna piąta projektów negatywnie
zweryfikowanych oraz liczne głosy mówiące o braku inicjatywy urzędników związanej
z pomocą w rozwiązywaniu pojawiających się problemów mogą świadczyć o niskiej wiedzy
projektodawców na temat mechanizmów wydatkowania środków oraz regulaminu budżetu
partycypacyjnego, a także o niskim zaangażowaniu urzędników w edukowanie mieszkańców.
Rozwiązaniem tego problemu może być zatem skupienie się w materiałach informacyjnych
na przedstawieniu najczęstszych powodów odrzucenia projektów i sposobów zapobiegania
im, stworzenie materiałów wyjaśniających, dlaczego niektóre projekty nie mogą być
realizowane z budżetu partycypacyjnego. Pomocne może być też przeszkolenie urzędników
ze sposobów udzielania jasnych informacji zwrotnych pomysłodawcom, a także z udzielania
pomocy w przypadku pojawiających się problemów. Negatywne doświadczenia związane ze
współpracą z urzędnikami znajdują swoje odzwierciedlenie w postach internetowych i mogą
powodować zniechęcenie do składania projektów przez innych.
Poruszany zarówno w mediach społecznościowych, jak i w dyskusjach na forach
internetowych problem głosowania i składania projektów poza dzielnicą zamieszkania okazuje
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się zjawiskiem marginalnym w skali całego budżetu. Większość oddanych w dzielnicach
głosów należy do osób mieszkających w ich obrębie. Jedynym wyjątkiem jest Śródmieście,
traktowane przez warszawiaków jako przestrzeń wspólna dla wszystkich mieszkańców miasta.
Rekomenduje się zatem pozostanie przy aktualnych zapisach regulaminu, które pozwalają na
oddanie głosu również poza dzielnicą zamieszkania.
W tym momencie głosowanie na projekty w ramach budżetu nie wymaga dużego wysiłku ze
strony mieszkańców. Pojawiają się jednak głosy, że system związany z wydatkowaniem
określonych kwot na dzielnice jest zbyt skomplikowany. Biorąc pod uwagę plany związane ze
zmianą systemu głosowania, warto pamiętać, że system ten powinien być maksymalnie prosty
i zrozumiały dla mieszkańców, tak aby jego wprowadzenie nie zniechęciło części osób do
oddawania

głosów. Zaleca

się

zatem

przeprowadzenie

testu

modelu

głosowania

obejmującego zarówno wypracowanie koncepcji zmian w regulaminie w tym zakresie, jak
i wykonanie testów użyteczności zaprojektowanego rozwiązania. Do testów zaleca się
zaangażować mieszkańców Warszawy (tych aktywnie uczestniczących w procesie do tej pory
i potencjalnie wykluczonych z niego) oraz również projektodawców. Jest to istotne z punktu
widzenia

wyjścia

naprzeciw

ewentualnym

obawom

związanym

z otrzymywaniem

negatywnego feedbacku dla swoich pomysłów. Testy te mogą składać się z FGI w postaci
warsztatów kreatywnych, które mogłyby pomóc wypracować optymalną koncepcję, oraz
z indywidualnych testów użyteczności (o charakterze UX) dla zaprojektowanego już
rozwiązania.
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5. Budżet partycypacyjny w dzielnicach
Dane dotyczące dzielnic zawiera załącznik nr 1.
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