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Wprowadzenie
Budżet partycypacyjny to „proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy współtworzą budżet
danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji określonej puli środków publicznych ”1.
Głównym celem tego procesu jest włączenie mieszkańców w dyskusję i edukacja na temat
wydatkowania środków publicznych2.
Podstawą prawną przeprowadzania budżetu partycypacyjnego jest ustawa o samorządzie gminnym3,
zgodnie z którą w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy
mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami. Według tej ustawy, zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady gminy. Z kolei aktem prawa
miejscowego, określającym zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w Warszawie jest
uchwała Rady Miasta4, która w §8 stwierdza, że konsultacje z mieszkańcami przeprowadza Prezydent
m.st. Warszawy. Zasady i tryb przeprowadzenia tego procesu określa zarządzenie Prezydenta m.st.
Warszawy5 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w zakresie budżetu partycypacyjnego
na rok 2017, a dodatkowe kwestie reguluje regulamin przeprowadzania budżetu partycypacyjnego
w m.st. Warszawie na rok 2017, który jest załącznikiem do zarządzenia.
W Warszawie budżet partycypacyjny jest realizowany po raz trzeci. Do tej pory, w dwóch edycjach,
mieszkańcy w głosowaniu zdecydowali o przeznaczeniu 77 452 817 zł, wybierając do realizacji 980
projektów6. W tym roku do dyspozycji mają 58 588 894 zł. Według regulaminu, realizacja budżetu
partycypacyjnego obejmuje następujące etapy:
• Określenie szczegółowych zasad funkcjonowania Zespołów oraz przeprowadzania budżetu
partycypacyjnego w dzielnicach od 30.10.2015
• Promocja szczegółowych zasad przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w dzielnicach od
31.10 do 14.11.2015
• Zgłaszanie projektów od 16.11.2015 do 15.01.2016
• Przygotowanie oraz promocja publicznych dyskusji mieszkańców od 18.01 do 14.02.2016
• Publiczne dyskusje mieszkańców od 15.02 do 6.03.2016
• Weryfikacja zgłoszonych projektów od 14.03 do 31.05.2016
• Losowanie kolejności projektów na listach do 2.06.2016
• Spotkania promocyjne projektów poddanych pod głosowanie mieszkańców do 24.06.2016
• Głosowanie na projekty od 14 do 24.06.2016
• Ogłoszenie listy projektów do realizacji do 15.07.2016
Dodatkowo w regulaminie są wymienione dwa etapy, które trwają przez cały okres tego
przedsięwzięcia – jest to akcja informacyjna dotycząca budżetu partycypacyjnego i ewaluacja.

1

Wojciech Kębłowski, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa 2013
str. 8 http://www.instytutobywatelski.pl/14426/publikacj/raporty/raport-budzet-partycypacyjny-krotka-instrukcjaobslugi,[24.03.2015].
2
Więcej informacji na stronie http://twojbudzet.um.warszawa.pl/o-bud-ecie-partycypacyjnym/o-bud-ecie-partycypacyjnym
[24.03.2016].
3
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 5a.
4
Uchwała Rady Miasta nr LXI/1691/2013 z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami m.st. Warszawy.
5
Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 1400/2015 z 8 października 2015 r. w sprawie konsultacji społecznych
z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2017.
6
Pomocnik budżetowy. Budżet partycypacyjny 2017. Miasto Stołeczne Warszawa, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st. Warszawy str. 1 http://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/broszura_2017_0.pdf
[24.03.2015].
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Zakres ewaluacji
Prezentowany raport został przygotowany przez Ośrodek Ewaluacji i jest częścią ewaluacji on-going,
która jest badaniem „skupiającym się na doraźnych problemach i barierach we wdrażaniu programu ”7.
To podejście różni się od innych ewaluacji tym, że jego celem jest szerokie poszukiwanie przyczyn
zaistniałych problemów i na przekazywaniu informacji służących bieżącym usprawnieniom
w zarządzaniu.
Badanie ewaluacyjne budżetu partycypacyjnego 2017 zaplanowane zostało od grudnia 2015 r. do
września 2016 r. Prezentowany dokument jest drugim raportem cząstkowym, uzupełniającym
i rozszerzającym omawiane wcześniej wątki:
Schemat 1: Struktura raportów w badaniu ewaluacyjnym.

Źródło 1: Opracowanie własne.

Prezentowany raport jest drugim z trzech zaplanowanych w ramach ewaluacji budżetu
partycypacyjnego. Informacje przedstawiane w raportach są związane także z harmonogramem prac
badawczych. Na obecnym etapie badania, na potrzeby przygotowania niniejszego raportu, zostały
przeprowadzone następujące działania badawcze:
Tabela 1. Informacje
ewaluacyjnego.

o

zrealizowanych

działaniach

Metoda badawcza

badawczych

w

ramach

badania

Próba, dokumenty

Analiza dokumentów



Ankieta elektroniczna
CAWI projektodawcy



Ankieta elektroniczna
CAWI mieszkańcy



Ankieta elektroniczna
CAWI zespół
dzielnicowy ds.
budżetu
partycypacyjnego
Zogniskowany
wywiad grupowy





Dane monitoringowe dotyczące weryfikacji przekazane przez Centrum
Komunikacji Społecznej m. st. Warszawy.
Ankieta elektroniczna dla projektodawców, którzy złożyli projekty do budżetu
partycypacyjnego. Link do ankiety był przesyłany w wiadomości
potwierdzającej oddanie głosu. Na ankietę odpowiedziało 387 osób.
Ankieta elektroniczna dla osób, które oddały głosy w budżecie
partycypacyjnym. Link do ankiety był przesyłany w wiadomości
potwierdzającej oddanie głosu. Na ankietę odpowiedziało 3197 osób.
Ankieta elektroniczna dla członków zespołów dzielnicowych ds. budżetu
partycypacyjnego została uruchomiona 24.06.2016. Ze względu na
początkowy niewielki odzew, poproszono koordynatorów dzielnicowych
o przekazanie ankiet. Ostatecznie na ankietę odpowiedziało 97 osób.
Warsztat dla mieszkańców, którzy nie zgłaszali projektów, choć biorą udział w
budżecie partycypacyjnym, odbył się 7 czerwca. Zaproszenia były

7

Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej [red.] Stanisław Bienias, Piotr Strzęboszewski, Elżbieta Opałka
str. 31 https://www.ewaluacja.gov.pl/media/11102/Poradnik_ewaluacji.pdf [24.03.2015]
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Metoda badawcza

Próba, dokumenty

mieszkańcy
Zogniskowany
wywiad grupowy
urzędnicy



Zogniskowany
wywiad grupowy
projektodawcy



Warsztat dla
mieszkańców



Warsztat z
koordynatorami
Analiza informacji
dostępnych w sieci
internetowej





udostępniane przede wszystkim w mediach społecznościowych. W wywiadzie
wzięło udział 8 osób.
2 wywiady grupowe zorganizowane dla urzędników zajmujących się
weryfikacją projektów zarówno w urzędach dzielnic, jak i jednostkach
miejskich. Pierwszy wywiad (8 czerwca) był poświęcony projektom
infrastrukturalnym, związanym z przestrzenią publiczną i zielenią – udział
wzięło 13 osób. Drugi (9 czerwca) koncentrował się na projektach z zakresu
kultury, edukacji i sportu – obecnych było 8 osób.
2 wywiady grupowe zostały przeprowadzone 19 i 21 lipca. Zaproszenia na
warsztaty były udostępniane w mediach społecznościowych i na stronie
twojbudzet.um.warszawa.pl. W pierwszym z wyznaczonych terminów chęć
udziału zadeklarowało 13 osób, obecnych było 9. W drugim terminie chęć
udziału wyraziło 16 osób, obecnych było 6.
Warsztat dla mieszkańców odbył się 5 lipca w Muzeum Warszawskiej Pragi.
Zaproszenia na warsztat były udostępniane w mediach społecznościowych
i rozsyłane pocztą elektroniczną do głosujących przez Centrum Komunikacji
Społecznej m. st. Warszawy.
Na spotkanie przyszło około 40-50 osób.
Warsztat odbył się 8 lipca. Brali w nim udział koordynatorzy ds. budżetu
partycypacyjnego z dzielnic i wybranych jednostek oraz przedstawiciele
Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy.
Analiza postów ze strony www.facebook.com/groups/budzetwaw w trzech
okresach koncentrujących się wokół kluczowych dat dla realizacji budżetu
partycypacyjnego (24.05 – 5.06). Analiza informacji zamieszczanych na
fanpage’u
budżetu
partycypacyjnego

https://www.facebook.com/budzetpartycypacyjnywarszawa/?fref=ts


od 1 stycznia do dnia oddania raportu.
Informacje i dane nadsyłane na adres mailowy: twojbudzet@um.warszawa.pl.

Źródło 2: Opracowanie własne.

Tak jak w poprzednich badaniach ewaluacyjnych, tak i w tym roku do badania zostaną włączone
wyniki z badania opinii mieszkańców Warszawy na temat Budżetu Partycypacyjnego 8. Informacje na
ten temat uwzględnione będą w ostatnim, końcowym raporcie, który opublikowany zostanie we
wrześniu br.
W rozdziałach odniesiono się przede wszystkim do następujących pytań badawczych:
1. W jakim stopniu zasady budżetu partycypacyjnego są zrozumiałe dla uczestników?
2. Czy proces jest przyjazny dla uczestników?
3. Jak przebiegała komunikacja wewnętrzna w urzędzie?
4. Jaki jest poziom wiedzy na temat zasad budżetu partycypacyjnego wśród urzędników
zaangażowanych w proces w dzielnicach?
5. Czy zasoby urzędów zajmujących się wdrażaniem budżetu partycypacyjnego są
wystarczające?
6. Czy weryfikacja projektów przebiegała w sposób przyjazny dla projektodawców?
7. Czy współpraca pomiędzy urzędnikami a projektodawcami była zadowalająca?
8. Czy projektodawcy otrzymali wystarczające wsparcie ze strony urzędu (spotkania
konsultacyjne, dyżury pracowników, maratony pisania projektów itp.)?
9. Czy udział interesariuszy/mieszańców w BP sprawił, że podjęli także inne działania na rzecz
swojej okolicy, dzielnicy, miasta?
10. Jaka jest rola dyskusji zarówno podczas spotkań dyskusyjnych oraz na forum internetowym?
11. Czy dzięki dyskusji udało się zmienić/udoskonalić projekty?

8

Badanie realizowane metodą wywiadu kwestionariuszowego wspomaganego komputerowo (CAPI) realizowanego w domu
respondenta. Respondenci: mieszkańcy Warszawy w wieku 15+, próba reprezentatywna, losowa N=1100, czerwiec 2016. Ze
względu na zaokrąglenia wartości po przecinku, w niektórych przypadkach podawane w raporcie mogą się nie sumować do
100%.
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12. Jaka jest motywacja projektodawców do udziału w BP?
13. Jakie są bariery/trudności w podejmowaniu aktywności związanej z BP w poszczególnych
dzielnicach i w skali miasta?
W raporcie zostały zastosowane następujące skróty:
BP
budżet partycypacyjny
CKS
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
ESOG
System elektroniczny opracowany na potrzeby przeprowadzania budżetu
partycypacyjnego w m.st. Warszawie
GIODO
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Mieszkańcy
Mieszkańcy m.st. Warszawy
Projektodawcy Osoby składające projekty w budżecie partycypacyjnym m.st. Warszawy na rok
2017
ZDM
Zarząd Dróg Miejskich
ZGN
Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami
W raporcie w następujący sposób oznaczono wnioski i rekomendacje, które kończą poszczególne
rozdziały:
Wniosek
Rekomendacja

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom badania za chęć podzielenia się z nami
swoimi opiniami.
Zespół Ośrodka Ewaluacji.
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Wyniki
Na obecnym etapie ewaluacji procesu budżetu partycypacyjnego zostały zebrane i przeanalizowane
dane związane z kolejnymi etapami BP - czyli zgłaszaniem projektów i weryfikacją, które są
przedstawione w dwóch pierwszych rozdziałach. Ostatni rozdział poświęcony jest roli i zadaniom
zespołów dzielnicowych ds. budżetu partycypacyjnego. Ponadto pogłębiono kwestie, które po
pierwszym raporcie wymagały doprecyzowania.

Zgłaszanie projektów
W pierwszym raporcie poruszono kwestię przygotowywania projektów przed ich zgłaszaniem.
Wskazano, że przygotowano 121 dyżurów w dzielnicach i ZDM oraz ZTM, i 19 maratonów. W 11
dzielnicach spotkania te odbywały się tylko w siedzibie urzędu dzielnicy, w pozostałych 7 były
w różnych miejscach – na przykład w kawiarniach, domach kultury, bibliotekach, hufcu pracy lub
w siedzibach rad osiedlowych.

Motywacja do złożenia projektu
Gotowość do brania udziału w budżecie partycypacyjnym wynika z różnorodnych motywacji
mieszkańców. Osoby głosujące pytane o to, dlaczego nie złożyły projektu jako główną przyczynę
wskazywały brak czasu (38%) lub brak pomysłu na projekt (29%).
Wykres 1: Powody nie składania projektów podane przez osoby głosujące.

Źródło 3: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Mieszkańcy, n=3197. Dane na wykresie nie sumują się do
100%, ponieważ respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi.

Ponad 1/5 respondentów wskazała, że nie wiedziała jak złożyć projekt – pierwotnie tę odpowiedź
wskazały 502 osoby. Również odpowiedzi otwarte udzielone przez kolejne 85 osób można
skategoryzować także jako przejaw braku wiedzy (np. odpowiedzi dotyczące braku znajomości
terminów, braku umiejętności opracowania budżetu itp.).
Natomiast 93 osoby, w odpowiedzi otwartej napisały, że nie miały świadomości, że w budżecie
partycypacyjnym można złożyć projekt. Oto przykłady takich odpowiedzi:
8

Nie wiedziałam, że jest taka możliwość.
Nie dotarła do mnie informacja o możliwości składania projektów do Budżetu
CAWI mieszkańcy
Powyższe wypowiedzi są sygnałem, że kampania informacyjna nie jest wystarczająco skuteczna w tym
obszarze. Inne powody dla których nie składano projektów wskazało w sumie 69 osób (2%). Wśród
nich 26 osób nie wpisało żadnej dodatkowej odpowiedzi, pozostałe osoby przyznały wśród powodów
wymieniały m.in. niepowodzenia z poprzednich edycji, zastrzeżenia do przebiegu budżetu
partycypacyjnego lub oczekiwanie na realizacje zgłoszonych w poprzednim roku projektów
To, co najczęściej skłaniało projektodawców do złożenia projektu, to z kolei chęć zmiany konkretnej
rzeczy w swoim otoczeniu (66%), drugim powodem była generalna postawa angażowania się w różne
przedsięwzięcia i inicjatywy (54%) – poprawę stanu zaniedbanego podwórka lub stworzenia
dodatkowej atrakcji w pobliskim parku lub domu kultury.
Wykres 2: Powody składania projektów podane przez projektodawców.

Źródło 4: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy, n=387. Dane na wykresie nie sumują się
do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi.

18 osób wskazało inny powód składania projektów , jednak 5 z nich nie wpisało dodatkowego
wyjaśnienia. Wśród pozostałych 13 znalazły się różne, rozproszone odpowiedzi między innymi: Chcę
mieć wpływ na otoczenie, czy Promocja idei. [CAWI mieszkańcy].
To, że projektodawców motywuje w dużej mierze potrzeba konkretnej zmiany potwierdzają także
wypowiedzi podczas wywiadów grupowych. Wynika z nich, że projektodawcy kierowali się własną
potrzebą lub subiektywnie postrzeganą potrzebą osób z ich otoczenia, na przykład:

[Składanie projektu – red.](…) wyniknęło z rozmowy z sąsiadami, że fajnie by było… trzeba
by się było tym zainteresować, czyli takie rzucone w eter i może ktoś to złapie. My
z sąsiadką stwierdziłyśmy, że się tym zainteresujemy, ale ja to dopięłam do końca. (…)
Natomiast, nie ukrywam, wszystkie te rzeczy się biorą z potrzeb. Ze zwykłych, ludzkich
potrzeb lokalnych.
FGI projektodawcy
W wywiadach z projektodawcami uczestniczyły również osoby, które złożenie projektu do budżetu
partycypacyjnego traktowały jako promocję konkretnej idei, niezależną od wyniku głosowania. Liczyli
na to, że każdy głosujący, zapoznając się z projektami, będzie miał szansę poznać ich punkt widzenia
na daną sprawę:

9

Dla mnie jedną motywacją do tego, żeby składać ten wniosek było to, żeby nagłośnić
problem. Znaczy… byłoby super, gdyby ten mój projekt przeszedł (…) ale składałem go też
po to, żeby pokazać lokalnej społeczności, że to coś może być potrzebne.
FGI projektodawcy
Pojawili się także projektodawcy, którzy dzięki realizacji projektów chcieli wpłynąć na zachowania czy
postawy mieszkańców np.: poprzez budowanie ścieżek rowerowych skłaniać ich do częstszego
wybierania tego środka transportu. Osoby, które zdecydowały się na złożenie projektu cechuje duża
gotowość do działania:

Bo mieszkańcy narzekają, a nic robić nie chcą. Więc ja zamiast gadać, zgłosiłam
CAWI projektodawcy
Coś, czego mi brakowało i z tego, co rozmawiałam z sąsiadami, brakowało również innym.
Nie było osób zainteresowanych, żeby wziąć to w swoje ręce, w związku z powyższym nie
zostawało mi nic innego, jak zająć się samej problemem.
FGI projektodawcy
Zależność między aktywnością społeczną a składaniem projektu widać, gdy zestawimy odpowiedzi na
pytanie o aktywność społeczną projektodawców i głosujących. Jak pokazano na poniższym wykresie
projektodawcy, ogólnie rzecz biorąc, częściej działają w różnych grupach i organizacjach. 16%
projektodawców oraz 39% mieszkańców nie zaznaczyło żadnej aktywności.
Wykres 3: Porównanie aktywności społecznej projektodawców i głosujących.

Źródło 5: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Głosujący n=3197. Dane na
wykresie nie sumują się do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi.

Badanie nie wykazało w sposób jednoznaczny, by działanie w budżecie partycypacyjnym powodowało
angażowanie się również w działalność w innym obszarze. Jak wskazano wyżej, ta zależność jest
raczej odwrotna – osoby wcześniej aktywne składają projekty w ramach BP. Warto jednak przytoczyć
przykład mieszkańców Woli (opisany w dalszej części), gdy wspólnie złożony projekt przyczynił się do
powstania aktywnej grupy sąsiedzkiej. Podczas wywiadów z projektodawcami pytano także, co
wspiera, a co utrudnia aktywność w budżecie partycypacyjnym. W poniższej tabeli przedstawiono ich
odpowiedzi:
10

Tabela 2: Zestawienie kwestii, które projektodawcy określili jako wspierające lub utrudniające
ich aktywność.









Co wspiera aktywność w BP?
Realizacja
projektu
zgłoszonego
przez
projektodawcę;
Poczucie sprawczości;
Moda – tworzenie projektów
jest modne, szczególnie wśród
młodszych;
Dyskusja
o projektach
i wsparcie innych np.: na
Facebooku;
Wyrazy wdzięczności, nawet
od obcych;
Bycie
liderem
–
bycie
rozpoznawalnym zobowiązuje
do dalszych działań;
Ogólnomiejska promocja BP,
ponieważ daje wiedzę o tym
procesie mieszkańcom.



















Co utrudnia aktywność w BP?
Oderwanie głosowania od realizacji – realizacja
projektu następuje przynajmniej po roku od
ogłoszenia wyników;
Sytuacja, gdy projekt z 1 miejsca nie został jeszcze
zrealizowany, podczas gdy inne tak;
Porażka – fakt, że projekty nie wygrywają;
Podważanie
wyników
głosowania
(przypadek
projektów z ulicy Stryjeńskich);
Negatywne
doświadczenia
w kontaktach
z urzędnikami;
Trudności z weryfikacją;
Brak jasnych reguł – poczucie, że niektórzy są
uprzywilejowanymi projektodawcami lub projekt był
weryfikowany negatywnie z powodu innych kryteriów
niż merytoryczne;
Brak wiedzy wśród mieszkańców – nieczytelna
kampania informacyjna, która nie podnosi ich
poziomu wiedzy;
Budżet partycypacyjny to wciąż nowa idea;
Potencjalni partnerzy nie są włączeni w działania
(kościoły, spółdzielnie, administratorzy budynków);
Przekonanie wśród mieszkańców, że projektodawcy
działają nie dla ogółu, lecz dla własnego interesu;
Brak poczucia dobra wspólnego wśród mieszkańców;
Kampania promocyjna wykorzystująca wizerunki
królów – skojarzona z pieniędzmi, bankami, kredytami
a więc niewskazująca na idee włączenia i zmiany
lokalności;
Nazwa – jest trudna do wymówienia, obcobrzmiąca
dla większości osób;
Sposób głosowania – ciężko namówić innych, jeśli
głosowanie jest dla nich trudne; ze względu na
konieczność podawania wielu danych i małą liczbę
miejsc, gdzie można zagłosować.

Źródło 6: Opracowanie własne na podstawie FGI projektodawcy.

W wypowiedziach projektodawców znalazły się czynniki bezpośrednio związane z procesem budżetu
partycypacyjnego, ale też takie, które odnosiły się do aktywności społecznej w ogóle. Podczas obu
wywiadów grupowych, w odpowiedzi na to pytanie, na pierwszym miejscu pojawiała się kwestia
realizacji. Pozytywna realizacja projektów wspiera aktywność projektodawców, opóźnienia i trudności
w realizacji – hamują ją. A zatem powiązanie działania z jego skutkami stanowi największą dźwignię
dla rozwoju i promocji idei budżetu partycypacyjnego.

Spotkania o priorytetach
W poprzednim raporcie cząstkowym przedstawiając temat spotkań o priorytetach rozwojowych
dzielnicy korzystano głównie z danych zgromadzonych w ankietach wypełnianych przez uczestników
tych spotkań. Zebrano w sumie 199 ankiet. W ocenie większości uczestników przedstawiane
informacje były zrozumiałe i pomocne w przygotowaniu projektów do budżetu partycypacyjnego,
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a same spotkania były dobrze zorganizowane. Niemniej mała liczba zebranych ankiet i nieliczne
wypowiedzi pojawiające się w ankietach świadczyły raczej o niewielkim zainteresowaniu mieszkańców
tymi spotkaniami. Propozycje rekomendacji, zgłoszonych podczas spotkania - warsztatu dla
koordynatorów, koncentrowały się na podniesieniu rangi tych spotkań, jako oficjalnego rozpoczęcia
procesu budżetu partycypacyjnego.
Na obecnym etapie ewaluacji uzupełniano wiedzę na temat spotkań o priorytetach. Spytano
projektodawców i osoby głosujące, o to czy słyszeli o tych spotkaniach – spośród respondentów 23%
osób głosujących słyszało o tych spotkaniach, z czego na spotkaniu było tylko 1%. Wśród
projektodawców 53% słyszało o spotkaniach, a 26% - brało w nich udział.
Wykres 4: Rozkład odpowiedzi na pytanie o znajomość spotkań priorytetowych wśród
mieszkańców i projektodawców.

Źródło 7: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy n=387, Mieszkańcy n=3197.

Można zatem powiedzieć, że te spotkania - zgodnie z intencją im przyświecającą – służą głównie
przyszłym projektodawcom, jednak ich zasięg nie jest wystarczający. Prawie połowa przyszłych
projektodawców nie słyszała o nich.
Każde z organizowanych spotkań powinno zawierać9:
1. przekazanie przez przedstawiciela urzędu dzielnicy podstawowych informacji
o budżecie partycypacyjnym w m.st. Warszawie na rok 2017, w tym o ewentualnym
podziale dzielnicy na mniejsze obszary terytorialne, kwotach im przypisanych oraz
ewentualnym ograniczeniu dotyczącym wielkości środków, za który zrealizowany ma
być jeden projekt (część trwająca maksymalnie 10 minut);

2. przekazanie przez przedstawicieli władz dzielnicy informacji o priorytetach i celach
działań oraz inwestycjach planowanych przez dzielnice (część trwająca maksymalnie
25 minut);
3. przekazanie przez przedstawiciela Zespołu ds. Strategii #2030 informacji o jego
obecności na spotkaniu w celu zbierania informacji do tworzenia strategii (do 5 min.);

4. moderowana dyskusja mieszkańców prowadząca do określenia obszarów rozwoju
dzielnicy, w ramach których warto zgłaszać projekty do budżetu partycypacyjnego
w m.st. Warszawie na rok 2017 (część trwająca minimalnie 110 minut);
5. przekazanie przez przedstawiciela urzędu dzielnicy informacji o innych niż budżet
partycypacyjny sposobach zgłaszania pomysłów na zadania do realizacji ze środków
publicznych, w tym o inicjatywie lokalnej, przekazanie materiałów informacyjnych,
możliwość krótkiej dyskusji (część trwająca maksymalnie 30 minut).
Badanie nie pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, czy i na ilu spotkaniach zrealizowano powyższe
założenia. Z jednej strony podczas warsztatu z mieszkańcami obecni projektodawcy mówili, że
potrzebują zgromadzonej w jednym miejscu wiedzy dotyczącej planowanych inwestycji, żeby uniknąć
9

Za: ZAŁOŻENIA do scenariusza spotkań dyskusyjnych na temat priorytetów rozwojowych dzielnic, stanowiących jeden z
etapów przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017.
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składania projektów na drzewa, które będą wycięte w przyszłym roku z powodu remontu wodociągu.
Być może nie wszędzie zostało to powiedziane, ale też informacje o tych spotkaniach nie były szeroko
upowszechniane. Dlatego należałoby dążyć do tego, zwiększać odsetek wskazań projektodawców
mówiących, że wiedziało o spotkaniach i było na nich. Zwłaszcza, że głównie dla nich są one
organizowane.
Podczas warsztatu z koordynatorami kwestia spotkań o priorytetach rozwojowych była przedmiotem
dyskusji – czy ten etap jest potrzebny, a jeśli tak, to w jaki sposób powinien przebiegać. Uczestnicy
spotkania zauważali, że obecnie ten etap odstaje od całego procesu BP, nie jest postrzegany jako jego
element. Pojawiły się sugestie, by w ogóle zrezygnować z tych spotkań.
Warto podkreślić, że ten etap jest kluczowy dla całego procesu BP. Wzmocnienie tego etapu
umożliwiłoby podkreślenie, że projekty, które są realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego nie
są finansowane z dodatkowych źródeł, a z budżetu poszczególnych dzielnic. Z wywiadów wynika, że
mieszkańcy nie zawsze mają tego świadomość. Nie rozumieją, że zajęcia ZUMBY, które wygrały
w głosowaniu będą realizowane w ramach sportowej działalności dzielnicy i o wartość tego projektu
zostanie zmniejszona pula przeznaczona na realizacje innych tego typu zadań. Mówili o tym urzędnicy
podczas wywiadów:

Mamy jeden worek pieniędzy, społeczeństwo musi wiedzieć, że jak weźmiemy na to, to nie
będzie na coś innego. (…) Tak jak jest w którymś z krajów skandynawskich: mieszkańcy
głosują na zadania np. na seniorów, dzieci etc. bo ja i tak potem muszę wywalić coś co
z punktu widzenia społecznego jest ważne. Tej świadomości nie ma u projektodawców.
[FGI urzędnicy]
Obecnie bardzo trudno znaleźć informacje na temat mechanizmu finansowania projektów w ramach
budżetu partycypacyjnego.

Przygotowanie projektu
W badaniu, zarówno w ankiecie elektronicznej, jaki w wywiadach grupowych pytano w jaki sposób
projektodawcy konsultowali swój projekt. Jak pokazuje poniższy wykres 40% z nich konsultowało swój
pomysł z sąsiadami lub potencjalnymi odbiorcami.
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Wykres 5: Sposoby konsultowania ostatecznej wersji projektu przez projektodawców.

Źródło 8: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy, n=387. Dane na wykresie nie sumują się
do 100%, ponieważ respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi.

Pozytywne jest to, że projektodawcy w większości konsultują ostateczne wersje projektów – w sumie
86% zaznaczyło co najmniej jedną formę konsultacji, z czego 47% z urzędnikami. Jak wynika
z wywiadów grupowych z projektodawcami, projekty zazwyczaj są autorskimi pomysłami
projektodawców:

Wiem, co jest potrzebne. Widzę, obserwuję i słyszę, jak jeden do drugiego mówi.
FGI projektodawcy
Ja akurat składałem projekt z potrzeby też indywidualnej, ale taki, którego inne osoby też
potrzebują, które poruszają się tą trasą, którą ja się poruszam. I u mnie to był taki problem,
bo nie miałem takiej możliwości, żeby jakoś dotrzeć do tej potencjalnej grupy odbiorców,
która mogłaby zagłosować na ten projekt, także starałem się chyba głównie, tak jakby,
wtopić w ten nurt, że tego typu projekty są popularne i ludzie po prostu głosują na nie, bo
brakuje im czegoś takiego.
FGI projektodawcy
Nieliczni projektodawcy obecni na wywiadach mówili, że na etapie przygotowania projektu rozmawiali
z mieszkańcami, ale np.: projektując wybieg dla psów rozmawiali raczej z posiadaczami psów.
W przeważającej większości projektodawcy informowali mieszkańców o swoim pomyśle na etapie
promocji, np. rozwieszając plakaty.
Byli też tacy projektodawcy, którzy wprost mówili, że chcą zrealizować potrzebę własną dzięki
udziałowi w procesie budżetu. Warto podkreślić, że realizacja indywidualnych celów nie jest
zamierzeniem budżetu. Budżet partycypacyjny jest procesem, który służy budowaniu społeczeństwa
obywatelskiego: zaufania do sąsiadów, instytucji publicznych w tym urzędników. Branie w nim udziału
(czynnego przez składanie projektu lub biernego poprzez głosowanie) jest związane z podjęciem
różnego rodzaju aktywności. O tym mówili zarówno osoby wypowiadające się na fanpage’u BP na
Facebooku, jak i projektodawcy:
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Ten budżet się opiera na takim wzajemnym zaufaniu trochę, wszystkich uczestników tego
procesu. Jeśli się na początkowym etapie – bo wciąż jesteśmy na nim – się pojawiają takie
sytuacje.
FGI projektodawcy
Dlatego z punktu widzenia odpowiedzialności za proces warto dołożyć starań, by angażował
największą liczbę osób - by informować innych uczestników tego procesu o planach i pomysłach,
między innymi na wspólną przestrzeń. Warto podjąć refleksję, czy można zminimalizować sytuacje –
nieliczne, ale jednak pojawiające się – gdy w budżecie są wybierane projekty, które później rodzą
lokalne konflikty na etapie realizacji. Wydaje się, że jednym z możliwych rozwiązań minimalizujących
szansę na konflikt i wspierających budowanie zaufania i wzajemnych relacji, jest odpowiednio wczesne
wychodzenie projektodawcy ze swoim pomysłem do innych - opowiadanie o nim i upowszechnianie
swojej idei.
Oczywiście nie gwarantuje to, że konflikty nie będą się pojawiać. Jednak warto dołożyć starań, aby
edukować projektodawców na temat tego, jak mówić o swoich pomysłach, gdzie je promować i jakich
technik używać. Ważne jest też, by takie wychodzenie i mówienie o swoim projekcie miało miejsce od
początku procesu, a nie pod koniec (przed głosowaniem). Dlatego tak istotne jest nie tylko zbieranie
30 podpisów, ale również późniejsze dyskusje nad projektami. One wpisują się w ten cykl
informowania o tym, jakie mieszkańcy mają plany.
Wyjątek w badaniu i dobrą praktykę stanowi przykład jednego z projektodawców obecnych na
wywiadzie grupowym. Mieszkaniec Woli, który przed przygotowaniem projektu, przeprowadził
diagnozę potrzeb, skontaktował się z większą grupą sąsiadów:

Zaprosiłem wszystkich sąsiadów, którzy mieszkają przy tym skwerze, tak sto ileś mieszkań.
Przyszło 30 osób, chyba, i żeśmy wspólnie wyjęli na stół rysunek tego podwórka, ustaliliśmy,
co tam jest potrzebne – ci wszyscy sąsiedzi powiedzieli. Żeśmy stwierdzili, że to miejsce musi
mieć swoją nazwę (…) i żeśmy tę nazwę wybrali, no i wystartowaliśmy we wcześniejszej
edycji.
FGI projektodawcy
W zeszłej edycji projekt nie został wybrany do realizacji, jednak w tegorocznej – już tak. Projekt nie
był zmieniany między edycjami, jednak na bazie tej akcji, sąsiedzi zaczęli działać jak wspólnota
sąsiedzka – organizując Noc Muzeów lub dni sąsiada. Dla projektodawcy ta grupa sąsiadów stała się
także siecią wsparcia przy różnych działaniach, gdyż może się do nich zwrócić jeśli np. potrzebuje
porady prawnej czy pomocy w promocji. To przykład otwartej postawy i faktycznej realizacji potrzeb
mieszkańców, a nie jednostki.
Aktywność mieszkańców w budżecie partycypacyjnym nie zawsze postrzegana jest pozytywnie przez
otoczenie. Podczas wywiadu projektodawcy z różnych dzielnic twierdzili, że zdarzało się, że ich plakaty
promocyjne były zrywane lub po prostu „znikały”, niezależnie od tego, czego dotyczyły projekty i czy
mieli zgodę administracji budynku. Jednym z wytłumaczeń takich sytuacji może być to, że mieszkańcy
dowiadują się późno o inicjatywie, na którą się nie zgadzają. W procesie wspominane wyżej spotkania
z mieszkańcami są wydarzeniami, na których istnieje możliwość poinformowania mieszkańców
o projekcie, jednak jak wiadomo z badania nieliczni mieszkańcy na nie przychodzą. Indywidualne
pomysły często są promowane wyłącznie w Internecie.

30 podpisów
Elementem, który w pewien sposób zapewnia osadzenie projektu w lokalnych realiach, jest wymóg
zebrania 30 podpisów pod proponowanym projektem. Projektodawcy, zgłaszając projekt dołączają
wymagane listy. Niektórzy przyznali, że zebranie podpisów było dla nich trudnością, ale wywiązali się
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z tego wymogu. Wyjście do sąsiadów, opowiedzenie im o projekcie, proszenie o podpis jest bardzo
ważne z punktowi widzenia całego procesu budżetu, wspólnego starania się o zrobienie czegoś dla
wspólnej przestrzeni, czy jednej grupy odbiorców. W takim przypadku zebranie 30 podpisów jest
cennym i ważnym elementem składania projektu.
Jednak z tym elementem BP wiążą się dwie kwestie, które warto tu poruszyć.
1. Badanie pokazało, że zdarzają się strategie, które nie do końca realizują cel, jakim jest
poinformowanie potencjalnych zainteresowanych o pomyśle, czy zachęceniu sąsiadów do
głosowania na projekt. Podczas obserwacji maratonów można było zobaczyć, że osoby
podpisują się pod projektem nie czytając nawet jego tytułu. Popierają go nie upewniwszy się
nawet, jaki to projekt i gdzie ma powstać. Prawdopodobnie z tego właśnie powodu pojawiły
się takie opinie:

To fikcyjny wymóg, podpisy zebrałem jednego dnia wśród znajomych z pracy.
FGI projektodawcy
Dlatego też w badaniu urzędnicy, ale również mieszkańcy zgłaszali veto dla popierania
projektu przez osoby, które nie mieszkają w dzielnicy, gdzie ma być realizowany i nie będą
z projektu korzystać.
2. Projektodawcy zwracali uwagę, że spotykali się z nieufnością mieszkańców, którzy obawiali się
przekazywania osobie prywatnej, nie urzędnikowi, swoich danych.

Oczywiście wszyscy byli bardzo za psim wybiegiem – bo ja rozmawiałam głównie z psiarzami
– dopóki nie mieli podać adresu i peselu. I wówczas pojawiał się u wielu osób problem, że
chętnie by się zgłosiły, ale za dużo danych ja od nich oczekuję.
FGI projektodawcy
Osoba popierająca inicjatywę przekazuje swoje dane komuś, kto jeszcze nie złożył projektu,
tylko się do tego przygotowuje. O trudnościach z tym związanych pisali również mieszkańcy
na fanpage’u BP na Facebooku.
Warto podkreślić, że ta kwestia jest prawnie uregulowana – Urząd Miasta posiada zgodę na
zbieranie danych osobowych i stosuje się do wytycznych w tym zakresie. Osoby podpisując się
pod listami poparcia, wyrażają także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Jednak zanim Urząd Miasta stanie się ich posiadaczem, dysponuje nimi projektodawca.
Podsumowując kwestię informowania mieszkańców o inicjatywie warto podkreślać, że złożenie
projektu jest jednym z etapów, ważnym ale po nim są jeszcze kolejne. Sukcesem jest złożenie
projektu, który jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców danej okolicy, który potem w dużo prostszy
sposób zyska niezbędne głosy i przede wszystkim jego realizacja będzie wyczekiwana.

Komunikacja z urzędem
Konsultacja projektu z urzędnikami, zdaniem projektodawców, przebiega nieco inaczej niż
z mieszkańcami. Najwięcej, bo aż 65% badanych projektodawców kontaktowało się z urzędnikami
mailowo, a ponad połowa (52%) kontaktowała się telefonicznie. Najmniej osób wybrało konsultacje
na dyżurach i w trakcie trwania maratonów pisania projektów. Osoby, które korzystały z różnych form
konsultacji jako pomocne najczęściej wskazywały wizyty w urzędzie i konsultacje mailowe).
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Wykres 6: Ocena różnych sposobów kontaktu z urzędnikami przed złożeniem projektu.

Źródło 9: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy, n=387.

70 projektodawców (18%), którzy wypełnili ankietę, odwiedziło urzędy podczas dyżurów
konsultacyjnych zaś 88 było na maratonach pisania projektów (23%). W obu przypadkach tylko 5%
projektodawców stwierdziło, że nie było to pomocne.
Urzędnicy zwracali uwagę na niską frekwencję podczas dyżurów i duże koszty wynikające z ich
zaangażowania po godzinach pracy. Z drugiej strony maratony były postrzegane jako bardziej
skuteczne. Podkreślano jednak, że forma kontaktu z projektodawcami w tej edycji uległa zmianie więcej projektodawców kontaktowała się z nimi telefonicznie. Jeśli ktoś ma pytanie czy problem,
zazwyczaj od razu dzwoni lub pisze do urzędnika, nie czeka na dyżur czy maraton.
Ciekawym zjawiskiem jest również „profesjonalizacja” projektodawców. Osoby, które już kolejną
edycję składają projekty, często nie konsultują się z urzędnikami. Czują się pewniej w procedurze
budżetu partycypacyjnego.

Publiczne dyskusje mieszkańców
W pierwszym raporcie cząstkowym z ewaluacji przedstawiono dane z ankiet ewaluacyjnych ze spotkań
dyskusyjnych, które uzupełniono informacjami zgromadzonymi podczas warsztatu z moderatorami
prowadzącymi spotkania. Wynikało z nich, że same spotkania był oceniane bardzo dobrze. Także
większość projektodawców otrzymała uwagi do swoich projektów.
Publiczne dyskusje mieszkańców były okazją dla projektodawców do zaprezentowania złożonych już
projektów. Rozpoczynają one etap dyskusji z urzędnikami weryfikującymi projekt i z zespołem
dzielnicowym.
Respondenci, pytani o spotkania dyskusyjne mieli na ich temat różne opinie, zarówno pozytywne jak
i negatywne. Niektórzy podkreślali ich wagę - wskazywali, że były pomocne:

Natomiast projekt był tak przygotowany, że nie było żadnych zastrzeżeń, a jednocześnie pan
z ZGN-u nam jeszcze podał, że gdybyśmy chciały jeszcze coś dodatkowo zrobić, to można
połączyć to, co mamy z zagospodarowaniem przestrzennym tego terenu, (…) przyszedł
z wydrukowanym, z gotowym wydrukiem z punkcikami, że tu ewentualnie mogą panie coś
zrobić, koniec.
FGI projektodawcy
To były fajne spotkania, mieszkańcy byli bardzo zaangażowani, dopytywali.
FGI urzędnicy
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Publiczne dyskusje mieszkańców są okazją, żeby projektodawca mógł wysłuchać różnych zdań na
temat swojej propozycji i wprowadzić w nich zmiany. Tak było na Mokotowie w przypadku kwestii
ogólnodostępności.

Na spotkaniach z autorami, gdy były prezentowane wszystkie projekty, przy każdym
projekcie, przy którym była wątpliwość, czy jest ogólnodostępny, ktoś z członków zespołu
podnosił rękę i mówił, że „Tutaj może być problem z ogólnodostępnością. W jakiej formie
pan, pani zapewni ogólnodostępność takiego projektu?” To było pytanie podczas spotkania
z autorami i to działało, bo taki autor musiał wyjaśnić przy pełnej sali, jak on zapewni
społeczności lokalnej, że sala gimnastyczna będzie dostępna dla wszystkich. I to bardzo
dobrze działało.
FGI projektodawcy
Taka forma sprawiała także, że projektodawcy mogli nawzajem wysłuchać uwag do swoich projektów
i – jak to wynika z ankiet audytoryjnych i obserwacji (które są szerzej omawiane w pierwszym
raporcie) - porozmawiać dłużej po zakończeniu prezentacji projektów. W wywiadzie pojawiła się też
kwestia spotkań tematycznych:

W niektórych dzielnicach były spotkania tematyczne i mam wrażenie, że tam była trochę
żywsza dyskusja. Z jednej strony byli zgrupowani projektodawcy w jakimś temacie i oni się
między sobą mogli pokłócić, a z drugiej strony też jakiś był feedback od ludzi, którzy też tam
przychodzili, bo byli jakimś tematem konkretnie zainteresowani.
FGI projektodawcy
Spotkania tematyczne były zgłaszane jako dobra praktyka przez projektodawców, moderatorów
a także podczas warsztatu z mieszkańcami. Temat ten był również poruszony w pierwszym raporcie.
Urzędnicy w wywiadach grupowych także mówili o pozytywnych doświadczeniach ze spotkań
dyskusyjnych oraz potrzebie ich organizowania. Zdarzało się, że projekty do których zgłaszali uwagi,
były zmieniane przez projektodawców, co oszczędzało czas podczas weryfikacji szczegółowej.
Szczegółowe dane na ten temat przynosi ankieta elektroniczna. Wśród projektodawców, którzy
wypełnili ankietę, ponad połowa uwzględniła w jakimś stopniu te uwagi, tylko 9% deklarowało, że
postąpiło inaczej. Warto też zauważyć, że 1/3 projektodawców nie otrzymała podczas spotkań
żadnych uwag do projektu.
Wykres 7: Odpowiedzi na pytanie czy uwzględnił(a) Pan(i) otrzymane uwagi.

Źródło 10: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy, n=387.

Choć w ankietach ewaluacyjnych ze spotkań ich organizacja była oceniana dobrze, w badaniu
zgłaszano także uwagi odnośnie do przebiegu tych spotkań. Pojawiała się kwestia zmiany formuły,
w jakiej odbywają się spotkania dyskusyjne. Zestawienie tych sugestii prezentuje poniższy schemat.
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Schemat 2: Zestawienie argumentów pokazujących mankamenty spotkań dyskusyjnych
w opiniach projektodawców, urzędników i koordynatorów.

Źródło 11: Opracowanie własne.

Istotną kwestią organizacji spotkań był bardzo ograniczony czas na prezentację pojedynczego
projektu. Zwracali na to uwagę zarówno projektodawcy, urzędnicy jak i mieszkańcy za pośrednictwem
fanpage’u i grupy otwartej na Facebooku. Ograniczony czas wynikał z faktu, że projektów było dużo 2615 (spośród 2649 złożonych projektów, 34 zostały wycofane przed dyskusjami). Ponadto
prezentowane były również pomysły, które nie zostały poddane głosowaniu. Choć w ogólnej puli
projektów wycofanych przed głosowaniem było relatywnie niewiele, to poświęcano czas na projekty,
które np. nie spełnią podstawowych wymogów formalnych oceny szczegółowej. Natomiast projekty,
o których uczestnicy spotkań chętnie by podyskutowali, musiały zmieścić się w wymaganych
3 minutach na prezentację, co budziło frustrację. To, co podkreślali urzędnicy, dostrzegli też
projektodawcy choć w nieco innym kontekście:

Część projektodawców dowiedziała się od urzędników o niemożliwości zrealizowania ich
pomysłów podczas dyskusji o projektach, na których obecność była obowiązkowa. Powody
były różne, zazwyczaj niezgodność z planem zagospodarowania terenu, niezgodność
z przepisami, przekroczenie maksymalnego terminu realizacji projektu w ciągu jednego roku.
Uważam, że taka informacja od urzędników powinna wyjść do projektodawców znacznie
wcześniej, a nie dopiero na etapie spotkań. Projektodawcy solidnie przygotowywali się do
prezentacji, poświęcili czas, włożyli serce i zaangażowanie w swoje projekty, żeby na forum
dowiedzieć się, że ich projekt jest nie do zrealizowania. Tak późna negatywna weryfikacja
podczas publicznej debaty niepotrzebnie przynosi projektodawcom nerwy i rozczarowanie.
CAWI projektodawcy
20 projektów zbieranych szybko, bo mało czasu, bez przedłużeń. Ciekawie było. (…) Są
proste projekty, jak postawienie latarni, a jednocześnie projekty dotyczące organizacji trudno
jest omówić 3 minuty i chciałoby się szczegółowo omówić. Nie ma czasu na zadawanie
pytań.
FGI urzędnicy
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Warto jednak podkreślić, że na spotkaniu urzędnik może podpowiedzieć mieszkańcom, jak zmienić
projekt, żeby formalnie możliwy był do realizacji. Dyskusje są przestrzenią do wymiany poglądów
pomiędzy mieszkańcami i na postawie sugestii innych projektodawca może zmodyfikować swój
projekt.
Osoby zgłaszające pomysł rezygnacji z etapu dyskusji w budżecie partycypacyjnym były nieliczne.
Projektodawcy, urzędnicy i koordynatorzy niezależnie podawali podobne rozwiązanie problemu
związanego z napiętym harmonogramem czasu spotkań dyskusyjnych - wydłużenie etapu weryfikacji.
Ponieważ publiczna prezentacja projektów jest istotna ze względu na możliwość poznania się
projektodawców oraz późniejszego wprowadzenia zgłoszonych zmian, należy utrzymać ten etap.
Jednak kontakt z urzędnikami i weryfikację z jednej strony dobrze by było rozpocząć wcześniej – przed
nimi. Dzięki temu:
 Prezentowane będą projekty, które będą spełniać podstawowe kryteria ponieważ
projektodawcy będą już na wcześniejszym etapie informowani o konieczności naniesienia
niezbędnych zmian formalnych.
 Urzędnicy i projektodawcy zyskają czas na dyskusję oraz rzeczywistą weryfikację.
 Mieszkańcy (a także inni projektodawcy) będą mogli zapoznać się z projektami wcześniej
zweryfikowanymi (możliwymi do realizacji) w jednym miejscu.
 Dyskusji będą podlegały projekty poprawne co do zasad formalno-prawnych – przełoży się to
na wizerunek budżetu partycypacyjnego i na efektywność pracy urzędników.
Z drugiej strony, ewaluacja II edycji wskazywała, że dyskusja o zweryfikowanych projektach może
powodować, że projektodawcy niechętnie wprowadzają w nich zmiany. Dlatego należy rozważyć, jakie
rozwiązanie będzie najbardziej efektywne – przyniesie więcej korzyści, niż ewentualnych kosztów.
Warto też podkreślić, że urzędnicy na wywiadzie zwracali uwagę że oni i tak przed spotkaniami muszą
przeczytać wszystkie wnioski, by móc wesprzeć projektodawcę:

Jest rozdzielone [wnioski – red.] przez koordynatora i na spotkanie z mieszkańcami idziemy
już z przygotowanymi wnioskami. Jest to jeszcze w oparciu o to, co zostało wypowiedziane
na spotkaniu z mieszkańcami.
FGI urzędnicy
Wypowiedzi urzędników wskazują, że aby rzetelnie wykonywać pracę muszą przygotować się do
spotkań, na których mają przekazać swoje uwagi projektodawcom. Ma to miejsce wcześniej niż
rozpoczyna się formalna weryfikacja projektów.

Wstępne wnioski i rekomendacje
Osoby, które nie zdecydowały się na złożenie projektu, najczęściej tłumaczyły to brakiem czasu
lub brakiem pomysłu na projekt. Natomiast osoby, które złożyły projekt najczęściej chciały
zmienić konkretną rzecz w swoim otoczeniu. Badanie pokazuje, że czasami projekty wynikają
z ich osobistego przekonania, jak dana zmiana ma wyglądać.
Ponad 20% głosujących mieszkańców w ankiecie zaznaczyło odpowiedź: „Nie wiedziałem jak
złożyć projekt”. Fakt ten jest zdecydowanie wyznawaniem informacyjnym dla przyszłej edycji
budżetu.
Generalnie można powiedzieć, że budżet partycypacyjny przyciąga osoby aktywne, które
działają nieodpłatnie także na rzecz swojej wspólnoty, szkoły lub organizacji pozarządowej.
Jest przestrzenią do działania dla aktywnych mieszańców.
Obecnie, spotkania o priorytetach rozwojowych dzielnic nie przyczyniają się do efektywnej
realizacji celów budżetu. Dlatego też warto rozważyć następujące rekomendacje:
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W sposób wyraźny należy włączyć dyskusje o priorytetach dzielnicy w proces budżetu
partycypacyjnego. Ze spotkań o priorytetach można by uczynić oficjalny początek budżetu
partycypacyjnego w danym roku i tak je promować. Takie spotkania powinny mieć miejsce
jednego dnia (ewentualnie tygodnia) we wszystkich dzielnicach. Spotkania te powinny zawierać
elementy wymienione w założeniach do spotkań dyskusyjnych przygotowanych przez CKS
a dodatkowo poniższe elementy:
a. Zwrócenie uwagi zebranych, że budżet partycypacyjny to część budżetu dzielnicy.
Nie są to dodatkowe środki na pomysły mieszkańców. BP jest stworzeniem
możliwości dzielenia się z mieszkańcami współodpowiedzialnością za ich wydanie.
Obecnie brakuje takiej wiedzy w procesie budżetu.
b. Zaprezentowanie lub udostępnienie regulaminu aktualnej edycji.
c. Dla podniesienia rangi tego wydarzenia powinni na nim być przedstawiciele władz
dzielnicy: burmistrz bądź jego zastępcy oraz naczelnicy niektórych wydziałów.
d. Bardzo ważnym elementem tych spotkań i promocji działań realizowanych w
ramach BP powinna być prezentacja projektów zrealizowanych w poprzednich
edycjach. Podczas warsztatu z mieszkańcami uczestnicy zgłaszali, że nie wiedzą,
co się dzieje z projektami z poprzednich lat. I chociaż strona
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/ zawiera te informacje (przedstawione
w bardzo czytelny i przyjazny sposób zarówno poprzez listę jak i na aktywnej
mapie10), jak widać warto wprowadzać także inne formy informowania na temat
realizacji. Pokazanie, co zmienia się dzięki aktywności mieszkańców ma szansę
zachęcić do dalszego działania, pokaże sensowność społecznie wykonanej pracy.
Efektem spotkań powinny być plany inwestycyjne udostępnione projektodawcom na stronach
urzędów dzielnic poświęconych budżetowi partycypacyjnemu. Ponadto dobrze by było wskazać
osoby, które mogą udzielić informacji na temat inwestycji w danych dziedzinach.
Wymóg zbierania 30. podpisów dla danego projektu jest realizowany. Proces ten (konieczność
wyjścia do sąsiada i poproszenia go o podpis) - o ile jest realizowany zgodnie z założeniami –
jest praktyką, która może przysłużyć się do zacieśnienia kontaktów i poznania najbliższego
otoczenia (w tym potencjalnych odbiorców).
Należy promować udostępnianie i zakorzenianie projektów w społeczności, dla której będzie on
realizowany. Wzmocni to aktywność osób oraz wydłuży w świadomości mieszkańców życie
budżetu partycypacyjnego.
Cenne byłoby stworzenie poradnika projektodawcy, który z jednej strony zawierałby dokładnie
opisane poszczególne etapy z drugiej informowałby co jest na każdym z nich ważne. Warto by
poradnik zawierał informacje o tym, że warto zaprezentować projekt mieszkańcom, dla których
ma być on realizowany. Warto oprzeć taką publikacje o tzw. dobre praktyki znane z obecnej
i poprzednich edycji.
Najważniejszą metodą kontaktu przyszłego projektodawcy z urzędnikami jest mail i rozmowa
telefoniczna. Z formy osobistych spotkań urzędników i projektodawców (która to forma jest
wysoko ceniona) najmniej użyteczne są dyżury konsultacyjne. Są obciążeniem dla urzędników,
a korzysta z nich stosunkowo mało projektodawców, ponieważ zazwyczaj telefonicznie lub
mailowo wyjaśniają swoje wątpliwości.
Ponieważ przyszli projektodawcy częściej wybierają kontakt telefoniczny, za dobrą praktykę
można wskazać publikację na stornach internetowych kontaktów do konkretnych osób
odpowiedzialnych za aspekty merytoryczne późniejszych projektów.

10

http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/realizacja-projektow
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Zebrane dane sugerują, że dyżury konsultacyjne są najrzadziej wykorzystywaną formą
kontaktu z urzędnikami podczas zgłaszania projektów. W tej edycji tego typu dyżury nie były
organizowane w dwóch dzielnicach: Ursusie i Wawrze.
Maratony były wykorzystywane nieco częściej i były lepiej oceniane przez urzędników
i projektodawców. W tej edycji nie wszystkie dzielnice organizowały takie wydarzenia (m. in.:
nie było maratonów w Białołęce, Wesołej i w Wilanowie). Decyzja o ich realizacji mogłaby
należeć do zespołów dzielnicowych, ponieważ one często znają potrzeby mieszkańców
i możliwości urzędu dzielnicy.
Etap publicznych dyskusji mieszkańców w ocenie projektodawców, urzędników
i koordynatorów spełnia swoją rolę w zakresie spotkania z urzędnikami i innymi
projektodawcami. Przychodzą na nie jednak nieliczni mieszkańcy. Minusem obecnej formy jest
to, że projektodawcy uczestniczą często tylko we fragmencie spotkania (ponieważ często
trwają one kilka godzin) i otrzymują uwagi do swoich projektów, które nie są wiążące.
W przyszłej edycji należałoby włączyć etap dyskusji o projektach, poprzez włączenie go w etap
weryfikacji szczegółowej – więcej na ten temat piszemy w kolejnym rozdziale.
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Weryfikacja
Weryfikacja w Warszawie
Weryfikacja jest etapem, w którym zespoły urzędników z poszczególnych wydziałów urzędów dzielnic
i jednostek miejskich biorących udział w budżecie partycypacyjnym, oceniają zgodność projektów
z przyjętymi kryteriami. Jest to proces kilkuetapowy, poszczególne jego elementy zostały
przedstawione w poniższej tabeli:
Tabela 3: Kolejne kroki weryfikacji, zgodnie z Regulaminem przeprowadzania budżetu
partycypacyjnego na rok 2017, z uwzględnieniem publicznych dyskusji mieszkańców.

Etapy weryfikacji
Publiczne
dyskusje
mieszkańców

Weryfikacja ogólna

Weryfikacja
szczegółowa

Ogólnodostępność
Ponowna weryfikacja

Działania
Oficjalnie nie są elementem weryfikacji, jednak urzędnicy i mieszkańcy
mogą na tym etapie przekazywać swoje uwagi do projektów, a autorzy
mogą modyfikować swoje pomysły.
Zazwyczaj na tym etapie koordynatorzy rozdzielają projekty pomiędzy
wydziałami urzędu dzielnicy i jednostek miejskich.
1. Koordynator sprawdza projekt pod następującymi względami:
 Czy projekt został złożony w terminie?
 Czy ma komplet załączników?
 Czy prawidłowo wypełniono formularz?
2. Autor ma 3 dni na uzupełnienie braków
1. Poszczególni urzędnicy sprawdzają projekty pod kątem spełniania
kryteriów:
1) Czy projekt mieści się w zadaniach własnych gminy?
2) Czy jest możliwa realizacja w ciągu roku?
3) Czy projekt jest zgodny z prawem?
4) Czy projekt jest zlokalizowany na nieruchomościach
pozostających we władaniu m.st. Warszawy i nieobciążonych
na rzecz osób trzecich?
5) Czy projekt jest możliwy do wykonania pod względem
technicznym i technologicznym?
6) Czy koszty realizacji projektu są realne?
7) Czy zostały uwzględnione koszty eksploatacji?
8) Czy projekt jest wewnętrznie spójny szczególnie pod kątem
nazwy, kosztorysu, skróconego i pełnego opisu?
9) Czy projekt jest kompleksowy?
10) Czy projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi dla
Warszawy?
2. Odpowiedni wydział lub jednostka miejska określa, co należy zmienić
w projekcie, aby spełniał on kryteria weryfikacji.
3. Urzędnik, który weryfikował projekt, kontaktuje się z jego autorem,
żeby omówić zmiany, gdy są one konieczne.
4. Autor ma 4 dni na odpowiedź.
1. Zespół dzielnicowy sprawdza, czy projekty są zgodne z zasadą
ogólnodostępności przyjętą w regulaminie dzielnicy.
1. Zespół dzielnicowy ma wgląd do całej dokumentacji przygotowanej
przez urzędników podczas wcześniejszych etapów weryfikacji.
2. Może on wnieść umotywowaną prośbę do Burmistrza o ponowną
weryfikację konkretnych projektów i zarekomendować zmiany.
3. Dany urząd dzielnicy może zgodzić się z tą rekomendacją – wówczas
projekt jest poddany ponownej weryfikacji i uzgadniane są
z autorem zmiany lub nie – wtedy przekazuje zespołowi
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Etapy weryfikacji
Informacja w ESOG

Odwołanie

Działania
uzasadnienie.
Informacja o pozytywnym lub negatywnym wyniku weryfikacji zostaje
zamieszczona w ESOG. Koordynatorzy przekazują także informacje
projektodawcom – w przypadku weryfikacji negatywnej wraz
z uzasadnieniem.
1. W przypadku negatywnej weryfikacji, autor w ciągu 3 dni roboczych
ma prawo do złożenia wniosków o ponowną weryfikację.
2. Zespoły dzielnicowe zapoznają się z wnioskami i rekomendują je
pozytywnie lub negatywnie.
3. W przypadku pozytywnej rekomendacji zespołu, projekt trafia do
ponownego rozpatrzenia.
4. W przypadku negatywnej rekomendacji – odwołanie nie zostaje
uznane.

Źródło 12: Opracowanie własne na podstawie REGULAMIN PRZEPROWADZANIA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO w M.ST.
WARSZAWIE NA ROK 2017.

W tej edycji czas na weryfikację zarezerwowano od 14 marca do 31 maja, czyli na ponad 11 tygodni.
Jednak, jeśli weźmie się pod uwagę, że każdy projekt musi być traktowany indywidualnie, zaś w tym
roku zgłoszono 2649 projektów, to czas, który można na nie poświęcić może być niewystarczający.
Urzędnicy zapoznają się wstępnie ze wszystkimi projektami, nawet jeśli część z nich w późniejszym
okresie zostaje wycofana przez autora. W całej Warszawie, spośród 2649 zgłoszonych projektów,
wycofano w sumie 382. Wynik weryfikacji szczegółowej poznaliśmy w przypadku 2267 projektów 1750 projektów zweryfikowano pozytywnie, a 517 zweryfikowano negatywnie.
Schemat 3. Statystyki weryfikacji dla Warszawy.

Źródło 13: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez CKS.

Zgodnie z dostępnymi danymi występują duże różnice między dzielnicami:
 W czterech dzielnicach (Rembertów, Wola, Włochy i Targówek) ponad 1/5 projektów została
wycofana przez autorów.
 Prawie połowa projektów na Ursynowie została zweryfikowana negatywnie. Z wywiadów
z urzędnikami wiemy, że częściowo jest to efekt jednego z projektodawców, który złożył
39 projektów, z których 2 zostały wycofane, a 36 zostało zweryfikowane negatywnie
z różnych powodów – nie mieściły się w zadaniach własnych gminy (np.: Kurs obsługi
karabinów maszynowych i broni przeciwpancernej) lub nie udało się uzgodnić lokalizacji
projektu (np.: Piaszczysta plaża w parku) itd. 1 z powyższych projektów został dopuszczony
do głosowania. Jeśli od ogólnej puli odjąć t 36 projektów, Ursynów wypada podobnie jak
Bemowo i Ursus – 33% zweryfikowanych negatywnie projektów i 67% dopuszczonych do
głosowania. Należy podkreślić, że 33% odrzuconych projektów to nadal jest duży odsetek.
 Z drugiej strony warto zwrócić uwagę na Rembertów, gdzie tylko 3% projektów zostało
odrzuconych podczas weryfikacji (co stanowi dokładnie 2 projekty).
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Ocena etapu weryfikacji
Jednym z podstawowych pytań badawczych na tym etapie jest to, czy weryfikacja projektów
przebiegała w sposób przyjazny dla projektodawców. W ankiecie 61% projektodawców udzieliło
pozytywnej odpowiedzi na to pytanie.
Wykres 8: Ocena weryfikacji pod kątem przyjazności procesu.

Źródło 14: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy, n=387.

Ocena weryfikacji wpływa na chęć składania projektów w przyszłości. 62% osób, które wskazało, że
weryfikacja nie jest przyjazna dla projektodawców, deklarowało już teraz, że w przyszłym roku nie
zamierzają składać projektów.
Wykres 9: Zestawienie odpowiedzi na pytania o ocenę przyjazności procesu weryfikacji oraz
gotowości do składania projektów w przyszłym roku.

Źródło 15: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy, n=387.

Podczas wywiadów z projektodawcami osoby, które miały najwięcej zarzutów względem weryfikacji,
były zniechęcone do całego procesu i twierdziły, że nie chcą brać udziału w kolejnej edycji. Jest to
o tyle niepokojące, że – jak zauważyła jedna z uczestniczek wywiadów grupowych – jest skończona

liczba aktywistów, jeśli ktoś się zniechęci, to nie stoi za nim pięciu chętnych na jego miejsce [FGI
projektodawcy].
Większość projektodawców w badaniu CAWI składało projekty w jednej dzielnicy (367 na 387
projektodawców, czyli 95%), 14 osób składało projekty w dwóch dzielnicach, 5 osób w trzech
dzielnicach, a tylko jedna osoba – w pięciu. A zatem widoczna jest wyraźna strategia lokalnego
planowania projektów.
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Wykres 10: Opis respondentów – w ilu dzielnicach składali projekty.

Źródło 16: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy, n=387.

Poproszono projektodawców, żeby ocenili oddzielnie każdą dzielnicę, w której składali projekty,
w wyniku czego dysponujemy 415. ocenami poszczególnych dzielnic. Następnie poproszono o ocenę
kontaktu z urzędnikami weryfikującymi projekty. Ponad połowa z nich (w sumie 62%) oceniła je
dobrze.
Wykres 11: Ogólna ocena kontaktu z urzędnikami.

Źródło 17: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy, n=415.

W rozbiciu na poszczególne dzielnice wygląda to następująco (w tabeli kursywą zaznaczono dzielnice,
z których liczba zebranych ankiet była minimalna):
Tabela 4: Ocena kontaktu z urzędnikami weryfikującymi projekty w podziale na dzielnice.
Bardzo
dobrze

Raczej
dobrze

Ani dobrze,
ani źle

Raczej
źle

Bardzo
źle

Trudno
powiedzieć

n=

Ogól
na
ocen
a

Bemowo

4

8

2

1

3

1

19

3,50

Białołęka

6

7

6

2

0

4

25

3,81

Bielany

18

11

4

0

0

7

40

4,42

Mokotów

21

8

12

2

1

11

55

4,05

Ochota

6

4

5

0

0

1

16

4,07

PragaPołudnie

11

15

9

5

2

7

49

3,67

PragaPółnoc
Rembertów

4

5

0

1

1

0

11

3,91

3

1

0

0

0

0

4

4,75

Śródmieście

9

7

1

3

2

4

26

3,82

Targówek

8

4

2

3

4

3

24

3,43

Ursus

3

3

1

0

1

1

9

3,88

Ursynów

10

2

5

3

5

4

29

3,36

Wawer

15

7

1

2

0

2

27

4,40

Wesoła

5
1
6

3
3
1

1
0
0

1
0
1

0
1
0

0
0
1

10
5
9

4,20
3,60
4,50

Wilanów
Włochy
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Bardzo
dobrze

Raczej
dobrze

Ani dobrze,
ani źle

Raczej
źle

Bardzo
źle

Trudno
powiedzieć

n=

Ogól
na
ocen
a

Wola

15

17

5

5

2

3

47

3,86

Żoliborz

3

2

2

0

0

3

10

4,14

Źródło 18: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy.

Nie uwzględniając dzielnic, w których liczba ankiet wyniosła mniej niż 15, najlepiej oceniono kontakt
z urzędnikami z Wawra (56%, czyli 15 z 27 osób oceniło je bardzo dobrze) i Bielan (45%, czyli 18 z 40
osób oceniło je bardzo dobrze).
Ankietowani projektodawcy na pięciostopniowej skali ocenili wiedzę merytoryczną urzędników i ich
gotowość do pomocy projektodawcy. Poniższa tabela zawiera średnie oceny dla poszczególnych
dzielnic. Im ocena jest bliższa wartości 5, tym lepsze opinie respondentów.
Jeśli wykluczymy te dzielnice, w których odpowiedzi udzieliło najmniej projektodawców (zaznaczone
w poniższej tabeli kursywą), średnie oceny są w gruncie rzeczy zbliżone i wszystkie są powyżej środka
skali. Najlepiej (zaznaczone niebieską czcionką) wypadają – Wawer, Ochota, Mokotów i Bielany w obu
wymiarach. Warto zaznaczyć, że Wawer, Ochota i Mokotów są również poniżej średnich dla Warszawy
w odsetkach projektów wycofanych i zweryfikowanych negatywnie.
Tabela 5: Ocena wiedzy merytorycznej i bycia pomocnym urzędników w poszczególnych
dzielnicach.

Wiedza merytoryczna

Bycie pomocnym

n=

3,32
3,67

19

Białołęka

3,78
3,57

Bielany

4,06

4,15

40

Mokotów

4,00

4,02

55

Ochota

4,07

4,00

16

Praga-Południe

3,72
4,09
4,75
3,86
3,48

49

Targówek

3,73
4,45
4,50
3,95
3,56

Ursus

3,86

3,63

9

Ursynów

3,38

3,13

29

Wawer

4,35

4,25

27

Wesoła
Wilanów
Włochy

4,30
3,40
4,22

3,90
3,40
4,75

10
5
9

Wola

3,65
3,71

3,56
3,57

47

Bemowo

Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście

Żoliborz

25

11
4
26
24

10

Źródło 19: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy.

Podczas wywiadów projektodawcy zwracali uwagę, że od trzech lat w ewaluacji projektodawcy
i urzędnicy przedstawiają swoje argumenty osobno i do tej pory nie było okazji, aby wspólnie
pracować nad rozwiązaniem tych problemów. W związku z tym poniżej zaprezentowano główne
kwestie i argumenty przedstawiane przez każdą ze stron dyskusji.
Perspektywa projektodawcy: Podczas warsztatu z mieszkańcami, a także wywiadów
z projektodawcami, pojawiały się podobne uwagi dotyczące kontaktu z urzędnikami. Szczególnie
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mocno podkreślana była kwestia zostawiania kontaktu na ostatni moment lub brak kontaktu
z projektodawcą. Według projektodawców zdarzało się, że kontakt z autorem był zostawiany na
ostatni dzień przewidziany na weryfikację, a wtedy nie można było podjąć dyskusji z urzędnikiem.
Komentowano duże różnice w podejściu urzędników z różnych dzielnic, np.:

W dzielnicy Ursynów dużo ciekawych projektów zostało odrzuconych bez uzasadnienia/
z mało rzeczowym uzasadnieniem. Brak było jakichkolwiek rozmów o modyfikacji projektu,
choć w przypadku mojego projektu widziałam wiele rozwiązań, możliwości wprowadzenia
zmian. Żadnych konsultacji. (…). w kontakcie z urzędnikami przepaść pomiędzy urzędem
dzielnicy Ursynów a dzielnicy Mokotów. Na Mokotowie projekt dokładnie omówiony podczas
indywidualnych konsultacji i spotkania z urzędnikami, urzędnicy kompetentni, możliwość
kontaktu telefonicznego i mailowego. (…)
CAWI projektodawcy
Projektodawcy podkreślali, że potrzebny jest czas na dyskusję o projekcie. Ważny jest także łatwy
kontakt z urzędnikiem – mailowy, telefoniczny, osobisty. Wnioskowano także o formalne wydłużenie
czasu na odpowiedź autora przewidziane regulaminem (w tej chwili są to 4 dni robocze - § 20, pkt 4).
Zdarzały się sytuacje, gdy projektodawca otrzymywał uwagi w czwartek a weekend zaliczano do
przewidzianych na odpowiedź czterech dni. Jak widać zapisy regulaminu mogą być interpretowane
w różny sposób, nie zawsze właściwie. Cztery dni powinny być traktowane jako dni robocze zarówno
dla urzędnika jak i projektodawcy.
Projektodawcy zauważali także duże obciążenie urzędników w czasie weryfikacji. Mieli wrażenie, że

urzędnicy dostają te projekty tak naprawdę w gratisie, jako dodatek do swoich codziennych
obowiązków [FGI projektodawcy] przez co nie są tak dyspozycyjni i zaangażowani, jak by można było
tego oczekiwać. Jedna z osób składających projekt czuła się skrępowana uwagami, które otrzymała od
urzędnika:

„Projekty do BP to dla nas dodatkowy tylko praca, a nikt nam więcej nie płaci”. Czułam, że
składając projekt sprawiłam kłopot urzędnikom i nie są oni zadowoleni, że dokładam im
obowiązków.
CAWI projektodawcy
W badaniu zebraliśmy również bardzo pozytywne oceny pracy urzędników. Warto przedstawić kilka
z nich:

Ale był [urzędnik] bardzo pomocny. Znaleźliśmy wspólny termin, kiedy mogliśmy przejść pół
parku i omówić każde miejsce, które ja wymyśliłam sobie na postawienie tych psich stacji,
FGI projektodawcy
Jak mamy tych pozytywów szukać, to może zapisać tę gotowość do spotykania się po
godzinie siedemnastej w ZDM-ie. Oni mieli dyżury dwa razy w tygodniu po siedemnastej.
FGI projektodawcy
Część urzędników konieczne zmiany w projekcie przedstawiała rzeczowo, konkretnie i jasno
co i jak trzeba zmodyfikować.
CAWI projektodawcy
Jestem zachwycona kompetencją urzędników Mokotowa. Bardzo pomocni, otwarci, rzeczowi,
zainteresowani.
CAWI projektodawcy
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Perspektywa koordynatora: Trudnością dla nich był różny stopień zaangażowania poszczególnych
urzędników w cały proces budżetu partycypacyjnego. Przejawiało się to między innymi tym, że część
projektów wędrowało od jednej osoby do drugiej z komentarzem, że są to nie moje obowiązki.
W takich sytuacjach koordynatorzy musieli się uciekać do pomocy naczelników, a czasami nawet
burmistrza. Dodatkową kwestią były trudności w komunikacji, przede wszystkim w projektach
weryfikowanych przez kilka wydziałów lub przez wydział urzędu gminy i jednostkę miejską.
Perspektywa urzędnika: Podczas wywiadów grupowych urzędnicy podkreślali, że kontaktowali się
z projektodawcami na różne sposoby – mailowo, telefonicznie, podczas spotkań osobistych. Nie
wydaje się, iż stanowiło to dla nich problem. Uwidoczniła się natomiast specyfika kolejności
wykorzystania różnych form kontaktu -– jeśli czegoś nie udało się ustalić za pomocą maila, to
próbowano kontaktu telefonicznego, jeśli i w ten sposób się nie udało, to umawiano się na spotkanie.
Większość preferowała kontakt mailowy, jako szybszy i zapewniający dokumentację pisemną.
Niektórzy jednak podkreślali wagę i znaczenie kontaktów osobistych, zgodnie z wypowiedzią jednego
z urzędników podczas wywiadu grupowego:

Tak, tylko szczerze mówiąc, jak się człowiek spotka w cztery oczy, to w ogóle nie do
porównania jak telefon.
FGI urzędnicy
Ocena merytoryczna projektu
Kryteria weryfikacji szczegółowej, które wymieniono na początku rozdziału, były głównymi punktami
dyskusji między urzędnikami a projektodawcami. Według obowiązującego regulaminu projekty nie
powinny być zweryfikowane negatywnie z innych powodów, niż na podstawie tych kryteriów.
Podczas badania nie pojawiły się głosy ze strony urzędników, czy też ze strony projektodawców, że
któreś kryteria są zbędne lub jakiegoś aspektu brakuje (za wyjątkiem kryterium ogólnodostępności,
któremu poświęcony jest kolejny podrozdział). Pod względem zrozumiałości i sprawiedliwości,
projektodawcy ocenili zastosowane kryteria względnie pozytywnie. Jednak podczas wywiadów
i warsztatów obie strony dyskusji zgłaszały szereg problemów, które sprawia ocena projektów.
W ankiecie 77% projektodawców oceniło kryteria weryfikacji jako zrozumiałe, a 64% jako
sprawiedliwe, co pokazuje poniższy wykres. Kryterium sprawiedliwości budziło więcej wątpliwości –
1/5 osób nie potrafiła go ocenić.
Wykres 12: Ocena kryteriów BP.

Źródło 20: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Projektodawcy, n=387.

Liczba sytuacji, które można uznać za niepokojące (np. zmiana projektu bez konsultacji
z projektodawcą, lub negatywna weryfikacja bez podania uzasadnienia przez urzędnika) była
niewielka. W sumie, w badaniu ankietowym projektodawcy11 wskazali:
11

Przedstawione liczby nie sumują się do 387 – liczby projektodawców biorących udział w badaniu – gdyż każdy
z projektodawców miał możliwość składania kilku projektów w kilku dzielnicach, natomiast w ankiecie projektodawcy
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 206 pozytywnych weryfikacji (bez poprawek),
 156 sugestii zmian z uzasadnieniem,
 86 negatywnych weryfikacji z uzasadnieniem,
 15 sugestii zmian bez uzasadnienia,
 86 negatywnych weryfikacji bez uzasadnienia.
Podczas wywiadów ocena merytoryczna i jej uzasadnienie budziła emocje. Poniżej wymieniono
kwestie, które pojawiły się zarówno podczas wywiadów grupowych z projektodawcami, urzędnikami
jak i warsztatu z koordynatorami, ale także zgłaszane w ankiecie.
1. Osiąganie porozumienia co do zmian w projekcie
Projektodawcy: Szereg informacji przekazywanych w wywiadach świadczył o dobrej współpracy
projektodawców z urzędnikami. Na przykład:

Ta rozmowa [z urzędnikiem podczas weryfikacji – red.], to spotkanie było, uważam, bardzo
potrzebne dlatego, że to jest spotkanie dwu różnych światów. Ja gdzieś tam sobie coś
wymyśliłem - ok., zrobię latarnie i będzie fajnie, a po drugiej stronie biurka siedzi człowiek,
który mówi – „Ok., ale latarnie kosztują 300 tys. zł. - Same latarnie? – Tak” - no więc to było
o tyle ciekawe, że tak jakby to były konkrety, ja dawałem propozycje, dostałem odpowiedź,
czy to się da czy nie da, żeśmy to zmieniali.
FGI projektodawcy
Jednym z podstawowych zarzutów zgłaszanych przez projektodawców dotyczących etapu weryfikacji
jest to, że nie jest jasne dlaczego urzędnik proponuje takie, a nie inne zmiany w projekcie.

Natomiast od czasu do czasu – nie mówię, że zawsze – zdarza się, że urzędnik mówi
„zmieniamy to, to, to, to i bierz pan albo spadaj”. Tu nie ma elementu dialogu, jak to
wspólnie wypracować.
FGI projektodawcy
Mimo dopytywania, bardzo ciężko było uzyskać jasne i przekonujące uzasadnienie
negatywnej weryfikacji. Urzędnicy sprawiali wrażenie, jakby szukali argumentów na siłę,
a ukrywali faktyczny powód negatywnej weryfikacji (domyślam się, że projekt mógł być po
prostu trudniejszy do wykonania niż inne).
CAWI projektodawcy
Zdarzały się też zarzuty, że uzasadnienie było lakoniczne, nie odnosiło się do kryteriów weryfikacji lub
było wadliwe pod względem merytorycznym.

Natomiast konsultacja, która się tam odbywała, polegała na przerzucaniu się argumentów:
„Nie może pan dlatego”, a ja mówię „To jest zła argumentacja, bo tu jest podstawa prawna,
dlaczego mogę”. „No to nie może pan dlatego”, „Ale ja zgłoszę, bo mogę”. „No, ale to ja
mam jeszcze inny argument”. „To nie jest argument, który można zastosować do tego
terenu”.
FGI projektodawcy

deklarowali jak zakończyła się weryfikacja dla poszczególnych projektów, w każdej dzielnicy osobno. Inaczej mówiąc – jeden
projektodawca mógł składać projekty w dwóch dzielnicach, z czego w pierwszej dzielnicy jeden projekt przyjęto bez zmian,
drugi zweryfikowano negatywnie, a w drugiej dzielnicy przeszły wszystkie po zmianach.
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Projektodawcy w ankiecie podwali konkretne przykłady sytuacji, w których nie zgadzali się
z rozwiązaniem zaproponowanym przez urzędników. Pokazują one trudności w osiągnięciu
porozumienia, np.:

Uzasadnienie odmowy uwzględnienia złożonego projektu było niewystarczające i ewidentnie
nie pokrywało się z rzeczywistością. Urząd wskazał brak właściwej lokalizacji na realizację
projektu, podczas gdy obszar zaproponowany do realizacji projektu obfituje w lokale
pustostany odpowiadające potrzebom.
CAWI projektodawcy
Trudność zgłoszona przez projektodawcę pojawiała się także w przypadku projektów, które były
weryfikowane przez kilka wydziałów:

Rozbieżne decyzje/opinie z różnych wydziałów w tych samych sprawach - ten sam przedmiot
projektu.
CAWI projektodawcy
Też jeden z moich projektów rozbił się o to, że był wysłany do jednej komórki, ta komórka
nie zasięgnęła opinii drugiej, której powinna była zasięgnąć. W momencie, w którym ja się
odwoływałem, to oni stwierdzili, że już nie zdążą zasięgnąć tej opinii, w związku z czym
weryfikujemy negatywnie.
FGI projektodawcy
Podczas warsztatów z mieszkańcami i wywiadów grupowych z projektodawcami pojawiały się także
wnioski, że projektodawcy nie mają dostępu do pełnego zbioru wiedzy. Na stronie
http://twojbudzet.um.warszawa.pl/ zamieszczona jest mapa własności gruntów, inwestycje planowane
w pasie drogi oraz plany zagospodarowania przestrzennego. Jednak strony dzielnicowe zawierają
różne treści, nie zawsze dostępne są na nich wszystkie niezbędne dokumenty. W takich przypadkach
niejednokrotnie pomocni byli urzędnicy, jednak komplety dokumentów powinny być udostępnione
online w każdej dzielnicy. Jeden z projektodawców wspomina:

Jedyna tak naprawdę użyteczna komórka w moim przypadku to był Zarząd Dróg Miejskich,
bo oni mają dostęp do takiej warstwy ortofotomapy, której zwykły, szary człowiek nie ma.
Tam jest granica pasa drogowego wyznaczona, więc oni mogą powiedzieć, gdzie są granice
pasa drogowego. Ale gdyby te granice udostępnić publicznie w ortofotomapie miejskiej, to
też by było za łatwe, to by załatwiało całą usługę konsultacyjną.
FGI projektodawcy
Urzędnicy i koordynatorzy: Obie grupy mają problem z kompleksowymi projektami, określanymi
jako trudne. Osoba, która jest odpowiedzialna za weryfikację, bierze także odpowiedzialność za
realizację danego projektu, który często jest niestandardowy lub skomplikowany technicznie. W takich
przypadkach zdarza się, że przyjmowana jest strategia zabezpieczania się na wypadek późniejszej
realizacji – podnoszenie kosztów lub zmniejszanie zakresu projektu:

To jest największy problem w tej chwili. Mieszkańcy nie rozumieją też tego, że musimy
zarezerwować środki, to jest ta zbiórka na nieprzewidziane, że projekty rowerowe są
obarczone dużym ryzykiem.
FGI urzędnicy
Urzędnicy podczas wywiadu grupowego mówili także, że w przypadku nietypowych pomysłów nie
zawsze mogą je skonsultować – nie ma jednostki, która pomogłaby rozstrzygnąć wątpliwości, a nie
mogą także w takich przypadkach liczyć na wsparcie np.: zespołu ds. wspierania procesu weryfikacji
oraz realizacji projektów zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego m.st. Warszawy lub
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koordynatora, którzy nie mają wiedzy merytorycznej. Czuli się w tym osamotnieni i można zrozumieć
obawę przed braniem na siebie odpowiedzialności. Jednocześnie również respondenci w badaniu
poddawali sugestie, że urzędników powinni wspierać merytorycznie niezależni eksperci, specjaliści
w danych dziedzicach, którzy pomogliby rozwikłać trudności, do których urzędnik mógłby się zwrócić
w razie wątpliwości. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że funkcjonuje zespół ds. projektów
trudnych, do którego trafiały projekty tego typu. W kolejnej edycji warto zwracać szczególną uwagę,
że taki zespół jest i podkreślać, jakie są jego zadania. Należy dołożyć również starań, by w przypadku
projektów trudnych urzędnik miał realne wsparcie naczelnika wydziału, którego wiedza merytoryczna
będzie wsparciem zaś odpowiedzialność za wyrażenie zgody na realizację projektu nie będzie
spoczywała na pojedynczym urzędniku.
W wypowiedziach urzędników i koordynatorów przytaczają przykłady projektów budzących duże
wątpliwości odnośnie do tego, czy rzeczywiście są potrzebne mieszkańcom. Urzędnicy mówili wprost,
że niektóre projekty są absurdalne, a oni nie mogą ich zweryfikować negatywnie, choć nie są to liczne
przypadki to stanowią wyzwanie. Urzędnicy w swoich wypowiedziach podkreślali, że zdarzają się
projekty wynikające raczej z indywidualnego pomysłu mieszkańca, a nie prawdziwej świadomości
potrzeb innych osób – co też potwierdzają wywiady z projektodawcami:

Ja osobiście mogę powiedzieć, że przed złożeniem projektu nie konsultowałam się.
FGI projektodawcy
Warto podkreślić, że w pomysłów trakcie głosowania wskazują, co ich zdaniem jest warte
zrealizowania i przez to wskazują na te projekty, które ich zdaniem są najpotrzebniejsze.
2. Zmiany w kosztorysach
W tej edycji, tak jak w poprzedniej, dużo kontrowersji budziły kosztorysy projektów.
Projektodawcy: Zgłaszali bardzo dużo uwag dotyczących sugestii zmian w kosztorysach, których nie
rozumieli. Zazwyczaj zwracali uwagę na duże rozbieżności między cenami rynkowymi, kosztami
określonymi w „Ile kosztuje miasto?” i kosztami podawanymi przez urzędników:

Uwaga dotycząca budżetowania projektów: obywatele wyceniając projekty są w stanie
podać rynkowe ceny usług i materiałów. Urząd jednak kieruje się innymi niż rynkowe
kryteriami wyboru dostawców usług - projektodawca nie może mieć na ten temat wiedzy ze
względów oczywistych. Stąd utrudnione budżetowanie bardziej złożonych projektów.
CAWI projektodawcy
Urzędnicy zawyżają koszty projektów (nie tylko moich), bo chyba boją się problemów przy
realizacji to powinno być systemowo rozwiązane.
CAWI projektodawcy
Największe mam zastrzeżenie do urealnienia kosztorysu, ponieważ miałem taką sytuację, że
zaproponowałem projekt, w którym zaprojektowałem koszt dziesięć tysięcy złotych (…).
Naczelnik wydziału odpowiadającego za drogi powiedział na spotkaniu, że ta kwota jest
realna, po czym urzędnicy zweryfikowali ten projekt na sto czterdzieści dziewięć tysięcy.
Projekt przeszedł do realizacji – czyli piętnastokrotnie przewyższył pierwotny koszt
FGI projektodawcy
W badaniu kilkukrotnie – podczas warsztatu z mieszkańcami, w ankietach CAWI dla projektodawców
i podczas wywiadów grupowych – pojawiał się argument informujący o tym, że projektodawcy kierują
się w wycenie dokumentem „Ile kosztuje miasto?” podającym koszty, w których nie są uwzględnione
dodatkowe czynniki.
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Korzystałem z takiego cennika dostępnego na ‘ile kosztuje miasto’, co się okazało trochę się,
koszty, które są tam wymienione są niedoszacowane i mój projekt pierwotnie wyszedł
powyżej tych nieszczęsnych 300 tys. zł., wiec prawie został utrącony i trzeba go było
przycinać, więc tak jakby ‘ile kosztuje miasto’ można by trochę poprawić
FGI projektodawcy
Urzędnicy: Wskazują, że projektodawcy przede wszystkim nie znają kosztów związanych
z eksploatacją zrealizowanego projektu, ale też często pomijają dodatkowe koszty operacyjne, które
są potrzebne do zrealizowania przedsięwzięcia a, z których projektodawcy nie zdają sobie sprawy, na
przykład koszty zamknięcia ruchu przy realizacji zadań w pasie drogi, lub gdy do kosztów pojedynczej
ławki należy dodać koszt np. wyrównania terenu. Z tego niejednokrotnie wynikają sugerowane
zmiany w kosztorysach.

Dostajemy projekt, który zupełnie odbiega od rzeczywistości. Już na etapie weryfikacji
powinien być kontakt z wykonawcami. Projektodawcy biorą ceny ze strony, ale to są ceny
wyrwane z kontekstu i stąd potem te duże problemy z kosztorysami.
FGI urzędnicy
W ankiecie skierowanej do projektodawców, 20% z nich wskazało, że kontaktowało się
z potencjalnymi wykonawcami na etapie przygotowania wniosku, co potwierdza przekonania
urzędników.
Ponadto, w przypadku bardzo specyficznych projektów, gdy urzędnicy nie mają wiedzy, co do
konkretnych rozwiązań i materiałów, chcieliby oni, aby projektodawcy mieli obowiązek pokazania na
jakiej podstawie wycenili konkretną realizację. Projektodawcy stwierdzili także, że dużym problemem
dla nich są projekty przyjęte do realizacji, których koszt rzeczywisty przewyższa znacznie planowany
kosztorys. Nie są w stanie przewidzieć tych dodatkowych kosztów wcześniej, a później z takiego
projektu jest niezwykle trudno się wycofać. Takie doświadczenie może powodować pewną asekurację
w wycenie działań. Znaczenie ma także wspominana wyżej odpowiedzialność konkretnego urzędnika,
który podpisuje się pod projektem a potem jest odpowiedzialny za jego realizację.
Zwracano także uwagę, że problem kosztorysowania dotyczy w większej mierze projektów
infrastrukturalnych z zakresu zieleni lub przestrzeni miejskiej, a w mniejszym kultury, zdrowia
i edukacji, gdzie jest mniejsza szansa na nieprzewidziane wydatki.
3. Brak spójności między tytułem projektu, a jego zawartością
Projektodawcy oraz urzędnicy zwracali uwagę, że większość mieszkańców nie zapoznaje się dokładnie
z projektami podczas głosowania – zwracają głównie uwagę na tytuł i lokalizację. Jest to element,
który powinien być weryfikowany podczas weryfikacji szczegółowej, ale warto zanalizować tu dwie
perspektywy.
Projektodawcy: W ankiecie CAWI i podczas wywiadów grupowych projektodawcy zauważali tego
typu przypadki, np.:

Za absolutnie niedopuszczalne uważam kwalifikowanie do głosowania projektów, których
tytuły i opisy celowo wprowadzają w błąd, takich jak np. projekt nr (…) Rewitalizacja zieleni
(…) ze zmianą sposobu parkowania' - tu nie chodzi o żadną rewitalizację, tylko
o zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej i poszerzenie jej kosztem przestrzeni
przeznaczonej do parkowania samochodów i parę dosadzonych krzaczków czy rachitycznych
drzewek nie zmienia sensu tego projektu na proekologiczny - a tak sugeruje jego kłamliwy
tytuł.
CAWI projektodawcy
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Przy czym projektodawcy zauważali, że przede wszystkim urzędnicy mają obowiązek uzgodnienia
tytułu i zakresu projektu. Inni projektodawcy mogą to zrobić podczas dyskusji jednak nie zawsze
zwracają na to uwagę, jakkolwiek nie należy to do zakresu ich działań.
Urzędnicy: Wskazywali głównie na bardzo duże zmiany, jakie może wprowadzić projektodawca do
projektu - mogą (w procesie wprowadzania zmian w projekcie, w ramach tego samego obszaru-red.)
z siłowni plenerowej zrobić ścieżkę rowerową [FGI urzędnicy], co nie tylko utrudnia weryfikację, ale
też skutkuje tym, że tytuł – który niekiedy pozostawał niezmienny po wprowadzeniu projektu do
systemu ESOG – jest niespójny z treścią projektu. Warto podkreślić, że urzędnik (za zgodą autora)
może zmienić tytuł, co nie zawsze miało miejsce.
Respondenci zwracali uwagę, że powinny być wprowadzane zasady dotyczące nazewnictwa projektów
– tak, by nie były one wieloznaczne oraz by zawierały lokalizację w tytule.
Problem w osiągnięciu porozumienia co do zmian w projekcie lub jego negatywnej weryfikacji jest
trudny dla obu stron. Z jednej strony projektodawcy nie są przekonani co do racji urzędników
i zarzucają im niewiedzę lub złą wolę. Z drugiej strony urzędnicy są zostawieni sami sobie - często
z bardzo trudnymi projektami. Zdarza się również, iż niektórzy urzędnicy podchodzą protekcjonalnie
do pomysłów mieszkańców, które uważają za niemożliwe do zrealizowania lub nieuzasadnione.
Ogólnodostępność
Kryterium ogólnodostępności jest obecnie doprecyzowywane w poszczególnych dzielnicach przez
zespół ds. budżetu partycypacyjnego, który też później – na etapie weryfikacji – analizuje projekty pod
tym kątem. Nie wszystkie zespoły zdecydowały się przyjąć szczegółowe rozwiązania np.: wykluczyć
możliwość składania projektów na rzecz niektórych podmiotów lub określić, że rezultat projektu musi
być dostępny przez określony czas w tygodniu.
Zasadniczo podczas badania zebrano wiele uwag na temat funkcjonowania obecnego rozwiązania
polegającego na tym, iż to zespół dzielnicowy doprecyzowuje i ocenia ogólnodostępność. Jednak
warto na początek przytoczyć pozytywne opnie projektodawców na ten temat, którzy dobrze ocenili
fakt, że to zespół ocenia ogólnodostępność:

Ja powiem, jak to było na Mokotowie, bo to się u nas bardzo dobrze sprawdziło, to
sprawdzanie ogólnodostępności przez zespół. Na spotkaniach z autorami, gdy były
prezentowane wszystkie projekty, przy każdym projekcie, przy którym była wątpliwość, czy
jest ogólnodostępny, ktoś z członków zespołu podnosił rękę i mówił, że „Tutaj może być
problem z ogólnodostępnością. W jakiej formie pan, pani zapewni ogólnodostępność takiego
projektu?” To było pytanie podczas spotkania z autorami i to działało, bo taki autor musiał
wyjaśnić przy pełnej sali, jak on zapewni społeczności lokalnej, że sala gimnastyczna będzie
dostępna dla wszystkich. I to bardzo dobrze działało.
FGI Projektodawcy
Z moich doświadczeń wynikało, że urzędnicy bali się po prostu jakoś opiniować ten aspekt.
A zespół, jako że jest tam część mieszkańców, organizacji społecznych, to byli w tym
aspekcie bardziej śmiali i mieli takie spojrzenie trochę z zewnątrz, a nie że „O, tu paragraf na
to, nie mogę tego ocenić”.
FGI Projektodawcy
Ogólnodostępność budziła jednak kontrowersje zarówno wśród projektodawców, urzędników,
koordynatorów, jak i mieszkańców. Jest to także kwestia złożona i wymaga pogłębionej analizy.
Poniżej przedstawiono rożne wymiary tego aspektu.
1. Różne dzielnice, różne zasady
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Projektodawcy, urzędnicy i koordynatorzy zgłaszali, że definicja ogólnodostępności powinna być
doprecyzowana na poziomie Warszawy. Niektórzy zwracali uwagę, że definicja powinna być nadal
doprecyzowana na poziomie dzielnicy, ale powinna być dookreślona w większym stopniu. Obecna
ogólna definicja z możliwością doprecyzowywania przez zespoły dzielnicowe w opiniach respondentów
nie sprawdza się – mimo pracy, jaką wykonał zespół często okazywała się zbyt ogólna lub nietrafna.
Reguły obowiązujące projektodawców w zakresie ogólnodostępności w tej edycji były niekiedy
niejasne i stwarzały pole do uznaniowości w ocenie. Stąd sugestia, by dzielnice obowiązywała jedna
definicja ogólnodostępności.

A propos tej ogólnodostępności ja mam taki dość radykalny wniosek, żeby zespół nie
zajmował się ogólnodostępnością, tylko żeby na etapie regulaminu ją zdefiniować. Bo jeśli
się okazuje – u nas mamy taką sytuację – że wygrywa projekt, gdzie dopuszczenie
ogólnodostępności jest na dwie godziny w tygodniu między godziną piętnastą a siedemnastą
od maja do października, to przyznam szczerze, że jak ludzie się dowiadują, że głosowali na
coś takiego, to ich krew zalewa.
FGI Projektodawcy
Dotychczas w większości dzielnic nie osiągnięto konsensusu, jak miałaby brzmieć jedna definicja i jakie
miałyby być wymogi minimalne dla projektów obowiązujące w całej Warszawie. Jednak
dotychczasowe rozwiązanie przynosi trudności, dlatego warto zastanowić się nad jej
doprecyzowaniem.
Choć obecna sytuacja powoduje, że dzielnice mogą doprecyzować definicję zaproponowaną przez
Radę ds. budżetu do własnych potrzeb (np. umożliwić lokalizowanie projektów na terenie boisk
w przypadku braku terenów parkowych) i samodzielnie ustalać kryteria ogólnodostępności. Powoduje
to jednak również sytuację, że takie same działania proponowane w różnych dzielnicach są oceniane
inaczej, co z kolei prowadzi do frustracji i poczucia niesprawiedliwości wśród niektórych
projektodawców wyrażanych między innymi na fanpage’u Budżetu Partycypacyjnego na Facebooku.
Co więcej, ponieważ ostateczna decyzja o spełnianiu lub nie spełnieniu kryterium ogólnodostępności
pozostaje w gestii zespołu, zdarzają się różnego rodzaju odstępstwa – np. mimo przyjęcia definicji
ogólnodostępności, niekiedy sam zespół nie przestrzegał ściśle przyjętych zapisów.
Jednocześnie, podsumowując warto również pamiętać, że każda dzielnica ma swoją specyfikę i jej
uwzględnienie istnieje tylko w przypadku możliwości doprecyzowania niektórych elementów na
poziomie dzielnicy:

Ja bym zgłosił zdanie odrębne, bo o ile faktycznie w przypadku szkół czy żłobków jest ten
problem ogólnodostępności, to nie powinniśmy eliminować wszystkiego jak leci, no bo jest
dużo takich potrzeb wynikających z lokalnych potrzeb.
FGI Projektodawcy
2. Składanie projektów na rzecz podmiotów publicznych związanych z edukacją
Wiele kontrowersji budzi składanie projektów na rzecz placówek edukacyjnych i kulturalnych –
żłobków, przedszkoli, szkół i bibliotek.
Projektodawcy: Zarzucają przede wszystkim nieuczciwą konkurencję (wykorzystywanie zasobów
publicznej placówki w celu promocji lub zbierania głosów), wskazują na szereg nadużyć (przede
wszystkim nakłanianie do głosowania tylko na jeden projekt). Podkreślają, że tego typu placówki
otrzymują środki z budżetu dzielnicy, więc nie powinny „zabierać” środków przeznaczonych na
działania mieszkańców. Projektodawcy postrzegają realizację projektów dla placówek opiekuńczych
i edukacyjnych, jako realizację wąskiego, partykularnego interesu, co budzi ich sprzeciw, podobnie jak
realizacja projektów na rzecz firmy lub organizacji pozarządowej. O tym, jak duże kontrowersje budzi
ten wątek świadczy chociażby to, że kwestia składania projektów na rzecz bibliotek była najczęściej
komentowana w grupie budżetu partycypacyjnego na Facebooku.
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Jeżeli dyrektorka przedszkola w godzinach pracy i jeszcze drukuje na sprzęcie, nie mówiąc
o bibliotekach, które – i w godzinach pracy – ludzie przez nas finansowani konkurują z nami
samymi.
FGI Projektodawcy
Jednocześnie wsparcie projektu przez szkołę jest mile widziane – tak było w przypadku jednego
z projektodawców, gdzie jego projekt tylko pośrednio związany ze szkołą, był przez nią promowany.
Jednak nie wszyscy mają dostęp do takiego wsparcia. Oto jeden z przykładów pomocy placówki
szkolnej:

To ze szkołą myśmy się też bardzo pozytywnie zetknęły, ponieważ poszłam po prostu do
dyrektorki szkoły, która wręcz powiedziała. Ja przyjechałam, jeden plakat, czy ja mogę
powiesić, bo chcemy to. Ile ma pani tych plakatów? Pięć potrzebuje, tu, tu, tu, tu. W ten
sposób i ulotki żeśmy zostawiły, także każde z dzieci dostało.
FGI Projektodawcy
Promocja projektów w placówkach edukacyjnych, podobnie jak w budynkach spółdzielczych, zależy od
indywidualnej decyzji danej administracji.
3. Projekty dla wąskiej grupy odbiorców, informacja i trwałość
Projektodawcy: Kolejną trudnością związaną z kwestią ogólnodostępności jest ograniczony dostęp
do efektów projektów, które – co było najczęściej podawane za przykład – są zlokalizowane
w placówkach edukacyjnych. Respondenci są przeświadczeni, że umożliwienie korzystania z rezultatów
projektu dzieciom i/lub rodzicom w danej placówce nie jest wystarczające dla zapewnienia
ogólnodostępności, gdyż z danego projektu powinien móc korzystać ogół mieszkańców.

Plac zabaw został zweryfikowany pozytywnie, bo dyrektor żłobka może udostępni go godzinę
dziennie dzieciom z zewnątrz, co jest zupełnie absurdalne, bo i tak nikt tam nie będzie, bo
nie wolno wchodzić na teren, nawet rodzice nie odbierają dzieci, wszyscy wiemy.
FGI Projektodawcy
Inną kwestią jest udostępnianie zajęć czy oferty szkoleniowej lub usługowej, którą dzięki budżetowi
zapewnia szkoła, oto wypowiedź jednego z projektodawców:

Jest to tak pojemne określenie, bo czy zajęcia miękkie w szkole są ogólnodostępne czy nie?
FGI Projektodawcy
Nie sprawdziła się, moim zdaniem się nie sprawdziła. Ja mam poważne obawy, czy projekt,
który będzie w tym roku realizowany na terenie szkoły, gabinet neuropsychologii, jakieś te
urządzenia za prawie 80 tys., czy one będą ogólnodostępne?
FGI Projektodawcy
Jest to kwestia rozumienia dobra wspólnego, które często jest określane jako coś, co przynosi
korzyści wszystkim członkom wspólnoty12, zatem zawężenie możliwości korzystania z projektu do
części osób z danej kategorii odbiorców wydaje się niesprawiedliwe.
W tym obszarze projektodawcy poruszali jeszcze jedną kwestię, którą można ogólnie nazwać
trwałością projektu. Projekty, które są zlokalizowane na zamykanym terenie np.: plac zabaw na
terenie zamkniętego osiedla lub ogród sensoryczny na terenie szkoły, muszą być dostępne na
zasadach określonych przez ogólnodostępność, ale jak długo? Przez rok? Dwa? Projektodawcy
obawiają się, że tego typu trwałe projekty, nie będą na stałe dostępne dla mieszkańców.

12

Por. http://dl.fundacjacp.org/co-to-jest-dobro-wspolne [data odczytu 28.07.2016]
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4. Moment weryfikacji ogólnodostępności
Projektodawcy: Najkorzystniejszym dla nich rozwiązaniem byłoby, gdyby znali jasne kryterium
weryfikacji ogólnodostępności już w momencie zgłaszania projektu. Jeśli ta reguła nie jest jasno
sprecyzowana, pojawiają się wątpliwości, na jakiej podstawie jeden projekt jest oceniany jako
ogólnodostępny, a podobny – nie.
Warto zauważyć, że już na etapie zgłaszania projektów, w mediach społecznościowych pojawiło się
pytanie członka jednego z zespołów o sposób doprecyzowania tej kwestii w poszczególnych
dzielnicach. Oznacza to po pierwsze bardzo niską świadomość rozwiązań stosowanych w innych
zespołach. Po drugie, co ważniejsze, definicja w danej dzielnicy była nieznana i niedookreślona
w momencie, gdy już część osób złożyła projekty. Powstaje zatem pytanie jak projektodawcy
odpowiedzieli na wymóg ogólnodostępności w złożonych już projektach.
Urzędnicy: Podczas wywiadów zwracali uwagę na to, że muszą przeprowadzać weryfikację
szczegółową wszystkich projektów – także tych, o których wiedzą, że nie spełnią kryterium
ogólnodostępności. Sugerowali, by ogólnodostępność była elementem weryfikacji ogólnej, by do
kolejnego etapu przechodziły projekty, które są ogólnodostępne. Należy jednak pamiętać, że kwestia
ogólnodostępności jest również możliwa do dopracowania i poprawienia, o ile projekt zostanie
oceniony pozytywnie.
Odwołania
Procedura odwołania od negatywnej weryfikacji projektu została wprowadzona w tym roku po raz
pierwszy. Poniższy schemat pokazuje jak wyglądała ten etap według regulaminu budżetu
partycypacyjnego.
Schemat 4. Schemat procedury odwołania.

Źródło 21: Opracowanie własne na podstawie regulaminu budżetu partycypacyjnego na rok 2017.

Według danych CKS w obecnej edycji odwołania dotyczyły 200. projektów, gdzie w poszczególnych
dzielnicach złożono od kilku do kilkunastu odwołań. Absolutny rekord padł na Ursynowie, w którym
złożono 61 odwołań od negatywnych decyzji o weryfikacji (przy czym ponad 20 zostało złożonych
przez jedną osobę).
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Tabela 6: Liczba złożonych odwołań w poszczególnych dzielnicach.

Bemowo

Liczba
zgłoszonych
projektów
131

Białołęka

180

Bielany

192

25

3

24

Mokotów

316

60

12

59

Ochota

128

24

4

22

Praga-Południe

218

34

11

29

Praga-Północ

94

19

6

18

Rembertów

58

2

0

2

Śródmieście

159

51

16

45

Targówek

186

43

11

43

59

16

2

16

Ursynów

195

98

61

85

Wawer

190

45

16

31

Wesoła

80

11

3

10

Wilanów

65

14

4

11

Włochy

97

23

7

18

216

49

21

37

85

15

7

13

Dzielnica

Ursus

Wola
Żoliborz

Liczba negatywnie
Ostateczna liczba negatywnie
zweryfikowanych
Odwołania zweryfikowanych projektów
projektów
po uwzględnieniu odwołań
36
35
9
23
19
7

Źródło 22: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez CKS.

W badaniu ankietowym 61 projektodawców (czyli 16% respondentów) zaznaczyło, że składało
odwołanie od decyzji Spośród nich, 30 osób nie miało żadnych problemów z przeprowadzeniem tej
procedury. 31 osób wskazało, że miało pewne problemy, np. dotyczące braku skuteczności, co
oznacza że odwołanie nie zmieniło argumentacji urzędników lub negatywna weryfikacja opierała się
zdaniem projektodawców na niechęci danego urzędnika, a nie na merytorycznej argumentacji.
Generalnie procedura odwołania została doceniona przez wszystkie strony procesu. Oto dwie
z wypowiedzi projektodawców, które mówią o tym, ze samo umożliwienie odwołania się od decyzji
jest dobrym rozwiązaniem:

Bo dają taką możliwość, żeby odeprzeć błędne argumenty. Pod warunkiem, że zostaną
odparte, ponieważ zawierają wadę, że to zespół właśnie – o którym przed chwilą mówiliśmy
– dopuszcza rozpatrzenie odwołania lub nie.
FGI Projektodawcy
Natomiast sam fakt tego, że można próbować rzutem na taśmę udowodnić, że ktoś się
pomylił i możemy jednak spróbować, daje pewne narzędzie, które kiedyś nie istniało. Kiedyś
można było powiedzieć, że „nie, bo nie, bo nie” bez argumentacji żadnej i nie byłoby
dyskusji. Teraz choćby jest ta namiastka.
FGI Projektodawcy
Problematyczne w procedurze są natomiast dwie kwestie:
1. Odwołanie trafia do tego samego wydziału (osoby), który wcześniej nie uznał
argumentów projektodawcy
Ta kwestia była podnoszona głównie podczas warsztatu z mieszkańcami i wywiadów grupowych.
Zwracano uwagę, że w tym procesie niezwykle brakuje trzeciej strony – dalej jest to dyskusja
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(a często spór) głównie między projektodawcą a urzędnikiem. Nie ma kogoś, kto mając niezbędną
wiedzę merytoryczną, mógłby go rozstrzygnąć.

(…) wadą tego procesu odwołań jest konieczność odwołania się do tego samego urzędnika,
który wydał negatywną opinię, co zwykle nie przynosi skutku.
FGI projektodawcy
Warto podkreślić, że zdarzały się takie sytuacje, (choć nieliczne), że w przypadku odwołania projekty
ponownie weryfikowane omawiane były przez cały zespół na spotkaniu, wraz z urzędnikiem który
poprzednio oceniał projekt (tak było na Targówku). Zespół pochylał się nad uzasadnieniem
przysłanym przez projektodawcę.
2. Brak uzasadnienia negatywnej opinii o odwołaniu zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego
Projektodawcy zgłaszali, że nie otrzymali uzasadnienia dla negatywnej opinii zespołu na temat ich
odwołania:

Zespół odrzucił odwołanie bez uzasadnienia, członkowie nie zapoznali się z jego treścią.
Urzędniczka odmówiła rozesłania członkom zespołu treści odwołania zasłaniając się ochroną
danych osobowych.
CAWI projektodawcy
Fatycznie osoby podczas wywiadów grupowych oraz w ankietach wspominały o takiej sytuacji,
mówiąc, że argumentem urzędnika było: nie, bo nie. Zdarzały się też sytuacje nierzetelnego
zapoznania się z argumentacją składaną w odwołaniu:

Nikt z zespołu nie zapoznał się z treścią projektu ani odwołania. Nie wiedzieli, o czym mówią
i sami się do tego przyznali.
CAWI projektodawcy
Ja starałem się skonsultować, żeby to było zgodnie z przepisami, natomiast od urzędnika
usłyszałem „Nie, bo nie”. Kiedy zacząłem drążyć temat, dopytywać o szczegóły,
otrzymywałem błędne informacje, po czym – mimo tego, że starano mi się wytłumaczyć, że
ten projekt nie może być zrealizowany – został dopuszczony, natomiast na weryfikacji
szczegółowej poległ ze względu, że burmistrz powiedział „Nie”.
FGI projektodawcy
Regulamin budżetu nie przewiduje tego, by zespół ds. budżetu partycypacyjnego uzasadniał
negatywną opinię o odwołaniu. Jednak było to różnie rozwiązywane w poszczególnych dzielnicach.
Z wypowiedzi projektodawców wynika, że część z nich oczekiwała takiej informacji w imię
przejrzystości procesu. Pojawiły się też propozycje, by projektodawca był informowany, kiedy będzie
odbywało się posiedzenie zespołu, na którym będzie omawiane jego odwołanie, aby od razu uzyskać
pełną informację i móc osobiście przedstawić swoje argumenty. Jeden z projektodawców w sposób
następujący wspomina brak zgody na ponowne rozpatrzenie projektu:

Członkowie zespołu nie rozumieli odwołania i głosowali nad ponowną weryfikacją na
podstawie własnych poglądów, a nie przepisów. Urzędnicy nie dopełnili regulaminowego
wymogu kontaktu z autorem i przysłali niemal identyczne wyjaśnienia jak w trakcie
weryfikacji.
CAWI projektodawcy
Warto podkreślić, że dla osób, które poświęciły swój czas i energię, by złożyć projekt, brak
uzasadnienia jest przykrym doświadczeniem, oznaczającym w jakimś stopniu odesłanie ich
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„z kwitkiem”. Chcieliby wiedzieć, dlaczego nie mogą spodziewać się ponownej weryfikacji i warto
podkreślić, że wielu urzędników tę potrzebę rozumie i udziela informacji, (choć nie są do tego
formalnie zobowiązani).
Zasoby urzędów podczas weryfikacji
Urzędnicy zaangażowani w proces weryfikacji czerpią wiedzę przede wszystkim z wytycznych
przekazywanych im przez CKS, od koordynatora dzielnicowego ds. budżetu partycypacyjnego i ze
strony www.twojbudzet.um.warszawa.pl. Na początkowym etapie budżetu (jesienią) są organizowane
szkolenia dla urzędników bezpośrednio zaangażowanych w ten proces. Jednak takie szkolenia powinny
być organizowane również przed samą weryfikacją. Urzędnicy podkreślali także, że większość osób
była zaangażowana w budżet partycypacyjny także we wcześniejszych edycjach, więc czerpią z tego
doświadczenia.
Podczas wywiadów urzędnicy zostali poproszeni, by ocenili wiedzę swoją i innych urzędników13.Poziom
wiedzy urzędników na temat budżetu (celów, etapów oraz bieżących wydarzeń) oceniono jako dobry.
Najsłabiej ta wiedza jest oceniana we wszystkich trzech wymiarach u urzędników niebiorących udziału
w procesie BP. Warto zauważyć, że najwięcej trudności w ocenie respondenci mieli w przypadku
urzędników będących członkami zespołów dzielnicowych. Choć - jeśli ktoś przydzielił ocenę - to oceny
te były stosunkowo wysokie (wyższe niż w przypadku ocen własnych).
Dane zebrane podczas wywiadów pokazują, że urzędnicy stosukowo najsłabiej ocenili wiedzę zarówno
swoją jak i innych urzędników na temat bieżących wydarzeń związanych z realizacją BP.
Mimo pozytywnej oceny samych urzędników, niektórzy projektodawcy podczas wywiadów a także
w uwagach przekazywanych w ankiecie zwracali uwagę, że urzędnicy zajmujący się weryfikacją nie
znają regulaminu budżetu partycypacyjnego. Może być też tak, że większość urzędników ma ogólną
wiedzę na temat budżetu partycypacyjnego, jednak brakuje im wiedzy szczegółowej. Na
wcześniejszym etapie ewaluacji respondenci podkreślali jednak, że urzędnicy oceniający merytorycznie
projekty nie muszą mieć dokładnej wiedzy na temat procesu budżetu partycypacyjnego. Jednak
znajomość kryteriów oceny powinna być obowiązkowa u osób weryfikujących projekty.
Urzędnicy docenili wprowadzenie stanowiska koordynatora ds. budżetu partycypacyjnego,
zajmującego się tylko tymi zadaniami. Jest to główna osoba kontaktowa, choć nie posiada pełnej
wiedzy dotyczącej weryfikacji projektów z każdego zakresu tematycznego. Warto podkreślić, że jeśli
chodzi o wiedzę urzędników na temat budżetu partycypacyjnego większość z urzędników biorących
udział w wywiadach grupowych, właśnie koordynatorów wskazywało jako główne źródło wiedzy.
Podkreślano również, że działania związane z budżetem partycypacyjnym są już stałym elementem
pracy urzędów. Jednak większość działań kumuluje się przede wszystkim podczas weryfikacji.

Moim zdaniem ten pierwszy okres po wpłynięciu projektu nie jest wykorzystany w sposób
należyty. Można byłoby zrobić wtedy znacznie więcej.
FGI urzędnicy
Podczas wywiadów pojawiały się wnioski, że kumulacja pracy podczas spotkań dyskusyjnych
i weryfikacji nie do końca daje się zbilansować w późniejszym czasie. Mimo, iż urzędnikom przysługują
nadgodziny i teoretycznie mogą je odebrać, to podczas wywiadów mówili, że mają taką możliwość
jedynie w danym miesiącu, co często nie jest możliwe ze względu na inne obowiązki. Dlatego
ostatecznie je tracą. Pracownicy mają również możliwość odebrania ekwiwalentu finansowego

13

Podczas wywiadu grupowego z urzędnikami poproszono o ocenę poziomu wiedzy czterech grup urzędników: swoją, innych
urzędników biorących udział w weryfikacji projektów, urzędników niezaangażowanych w BP oraz urzędników będących
członkami zespołów ds. budżetu w dzielnicach na skali pięciostopniowej, gdzie 1 oznaczał brak wiedzy, 5 pełną wiedzę
w obszarze znajomości: celu BP, etapów BP oraz bieżących wydarzeń.

40

wypracowanych nadgodzin, choć nie wszyscy byli co do tego zgodni: pieniędzy [odebrać – red.] u nas

nie. [FGI urzędnicy].
Realizacja budżetu partycypacyjnego stanowi duże obciążenie dla pracowników urzędów. Ponadto sam
proces nie wspiera wykorzystania tych zasobów w sposób optymalny – działania kumulują się
w jednym momencie, a toczą się zbyt wolno w innych.
Wstępne wnioski i rekomendacje
W całej Warszawie wycofano średnio 3 na 20 złożonych projektów. Trzy czwarte projektów
zostało zweryfikowanych pozytywnie. W poszczególnych dzielnicach odsetki projektów
dopuszczonych do głosowania i odrzuconych znacznie się wahają.
Jeśli w przyszłości zostanie wprowadzony system monitorowania realizacji budżetu
partycypacyjnego, warto wziąć pod uwagę powyższe wskaźniki – odsetek projektów
wycofanych, odsetek projektów zweryfikowanych negatywnie i pozytywnie w ujęciu dla dzielnic
i całej Warszawy, jako jeden z istotnych wskaźników tego procesu. Porównanie tych wartości
z perspektywy czasu może pokazać, jak poszczególne dzielnice radzą sobie z weryfikacją.
Weryfikacja jest oceniana przeważnie, jako raczej przyjazna dla projektodawców, jednak
prawie 1/5 z nich ocenia ją negatywnie. Jest to o tyle istotne, że złe doświadczenia podczas
weryfikacji rzutują na chęć składania projektów w kolejnych edycjach.
62% projektodawców ocenia dobrze kontakt z urzędnikami weryfikującymi projekty (przyznane
oceny dobrze lub bardzo dobrze).
Najlepiej pod względem wiedzy merytorycznej i bycia pomocnym oceniono urzędników Wawra,
Mokotowa, Ochoty i Bielan. Pierwsze trzy dzielnice znajdowały się także poniżej średniej dla
Warszawy pod względem odsetka wycofanych i zweryfikowanych negatywnie projektów.
Weryfikacja jest jednym z najważniejszych momentów w procesie budżetu partycypacyjnego.
To rzeczywiste spotkanie dwóch światów: urzędników i projektodawców. Dobre doświadczenia
w tym zakresie będą budować ten proces oraz okażą się pomocne w dążeniu do wspólnego
dobra, negatywne zaś – będą prowadziły do wycofania się z tego procesu i wzajemnego
zniechęcenia. Należy więc dołożyć wszelkich starań, żeby rozwiązać problemy zgłaszane
zarówno przez projektodawców, jak i urzędników na tym etapie. Warto rozważyć różne
elementy wspomagające ten proces:

a. Warto rozważyć wprowadzenie rejestru przypadków, w którym urzędnicy będą mogli
gromadzić problemy i rozwiązania w nietypowych sytuacjach. To rodzaj mechanizmu
„pamięci instytucjonalnej”. Mogłoby mieć to formę bazy danych, w której pod różnego
rodzaju kategoriami urzędnicy mogliby wpisać napotkane trudności i ich rozwiązania
(odpowiadać za to mogli by również koordynatorzy zbierający te doświadczenia).

b. Potrzebny jest standard komunikacji z projektodawcami – warto przypominać, że
atmosfera, w jakiej odbywa się merytoryczna dyskusja rzutuje na całe doświadczenie
uczestnictwa w budżecie partycypacyjnym. Może wpływać również na podejmowanie
aktywności społecznych w innych dziedzinach.

c. Można rozważyć wprowadzenie systemu oceny urzędników – prostego formularza
wysyłanego do projektodawców na koniec weryfikacji szczegółowej, w którym
projektodawca wystawiałby ocenę konkretnej osobie. W chwili obecnej dysponujemy
danymi zagregowanymi na poziomie dzielnic, a tymczasem projektodawcy zgłaszają
duże różnice w podejściu nie tyle wydziałów czy instytucji, co konkretnych osób. Taki
system oceny pomógłby w perspektywie czasu zidentyfikować osoby, które mają
najlepsze doświadczenia w kontaktach i komunikacji z projektodawcami.
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d. Warto także promować dobre przykłady – podczas wywiadów projektodawcy chwalili
konkretne osoby, które bardzo im pomogły, takie osoby mogłyby być zgłaszane do
wyróżnienia na urzędnika przyjaznego projektodawcy (na kształt konkursu na
najlepszą warszawską inicjatywę pozarządową S3KTOR, czy „bohatera budżetu
partycypacyjnego” z 1. edycji).

e. „Urzędnicy przyjaźni projektodawcy” – wyłonieni albo w systemie szybkiej oceny, albo
poprzez konkurs, mogliby szkolić innych urzędników w
z projektodawcami lub pełnić rolę tutorów dla swoich kolegów.

zakresie

kontaktu

f. Projektodawcy dawali propozycje obowiązkowych szkoleń dla urzędników – z zakresu
regulaminu budżetu partycypacyjnego, z podstawowych dokumentów prawnych
dotyczących ustroju Warszawy oraz dokumentów strategicznych. Warto uczulić
koordynatorów, żeby czuwali nad przebiegiem weryfikacji w tym zakresie.

g. Potrzebna jest baza wiedzy dla projektodawców – łatwy i przejrzysty przewodnik
mówiący o tym, jakie elementy i jakie koszty uwzględnić w przypadku typowych
projektów. Ważne jest także, by uaktualnić i rozszerzyć „Ile kosztuje miasto?” oraz
dołożyć starań by na stronach dzielnic były niezbędne dokumenty potrzebne
projektodawcom do złożenia wniosku.
Większość urzędników i koordynatorów postulowała, aby ogólnodostępność była
doprecyzowana na poziomie Warszawy, choć póki co nie ma konsensusu co do minimalnych
wymogów w tym zakresie. Zgłaszano również uwagi dotyczące zbyt późnego momentu
weryfikacji ogólnodostępności względem weryfikacji szczegółowej (urzędnicy weryfikowali
projekty, które de facto niekiedy nie spełniały kryterium ogólnodostępności).
Wprowadzenie procedury odwołań jest dobrze oceniane przez projektodawców, jednak
zgłaszają oni do niej uwagi. Postulowano - w uzasadnionych przypadkach braku dochodzenia
do porozumienia - wprowadzić procedurę włączania niezależnych ekspertów do tego procesu.
W sytuacji braku porozumienia należy rozważyć zbieranie się komisji, w skład której
wchodziliby: urzędnik oceniający projekt za pierwszym razem, projektodawca, członkowie
zespołu oraz burmistrz dzielnicy. Ostateczne rozwiązanie dotyczące działania i składu takiej
komisji powinna zasugerować Rada ds. budżetu partycypacyjnego.
W przypadku negatywnej opinii zespołu na temat odwołania, standardem powinna być
pisemna informacja dla projektodawcy, wyjaśniająca merytoryczne argumenty odrzucenia
odwołania. Należy o taki zapis uzupełnić regulamin BP.
Poziom wiedzy ogólnej na temat budżetu partycypacyjnego urzędników zaangażowanych w ten
proces jest wystarczający w ocenie samych urzędników. Z pytaniami i wątpliwościami
dotyczącymi budżetu partycypacyjnego zwracają się najczęściej do koordynatora. Zdaniem
projektodawców niekiedy poziom tej wiedzy jest zbyt niski.
Praca urzędników kumuluje się w okresie weryfikacji. Urzędnicy są też obciążeni pracą podczas
maratonów pisania projektów oraz spotkań dyskusyjnych, kiedy po pracy chodzą na spotkania
z projektodawcami, o czym wspominali podczas wywiadu grupowego. Niektórzy zgłaszali, że
nie mają jak odebrać nadgodzin, które spędzają w pracy w ramach budżetu, co z pewnością
nie sprzyja pozytywnej ocenie całego procesu. W tych okresach zasoby wydziałów nie są
wystarczające dla obsługi BP.
Warto przemyśleć kwestię organizacji pracy urzędników w ramach budżetu partycypacyjnego.
Wydłużenie czasu na weryfikację będzie pomocne w lepszym planowaniu pracy wydziałów.
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Podsumowanie pracy zespołów
W pierwszym raporcie ewaluacyjnym wskazano kilka kwestii, które dotyczyły pracy zespołów. Należały
do nich:
1. Różne obciążenie pracą uzależnione od wielkości zespołów.
2. Brak wiedzy członków zespołów na temat tego, jak pracują inne zespoły i potrzebę
informowania o tym.
3. Różne informowanie w dzielnicach o tym, co robią zespoły, w niektórych przypadkach brak
upubliczniania sprawozdań na stronach internetowych dzielnic.
Prowadzone badanie pozwoliło na pogłębienie powyższych kwestii oraz zdobycie nowej wiedzy
dotyczącej zadań zespołów i opinii na ich temat.
Zakres pracy zespołu
Jednym z elementów badania było poznanie opinii osób tworzących zespoły. Skierowano do nich
ankietę elektroniczną, na którą odpowiedziało 97 członków - najwięcej z dzielnicy Włochy. Najmniej
licznie (po dwie osoby) reprezentowane były dzielnice: Praga-Północ, Wawer, Wilanów.
Wykres 13: Liczba respondentów w ankiecie elektronicznej do zespołów w podziale na
dzielnice.

Źródło 23: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97. Dane o liczebności zespół z czerwca 2016r.

Niektórzy respondenci mają doświadczenie bycia członkiem zespołu również z pierwszej edycji (24%)
oraz z drugiej (42%), przez co mogą się do tego odwoływać porównując obecną edycję.
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Wykres 14: Rozkład respondentów pod względem pełnionej funkcji w zespole.

Źródło 24: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97.

Najliczniej na apel dotyczący badania odpowiedzieli mieszkańcy będący członkami zespołów – 28%
respondentów, kolejną grupą byli urzędnicy – 19%.
Wykres 15: Rozkład respondentów pod względem reprezentowanych grup w zespole.

Źródło 25: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97.

Pierwszą z badanych kwestii było zaangażowanie członków zespołu w poszczególne działania.
Poproszono respondentów, by zaznaczyli, w których z wymienionych działań brali udział. Najwięcej, bo
aż 82%, brało udział w spotkaniach konsultacyjnych i dyżurach.
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Wykres 16: Działania, w które angażują się członkowie zespołów.

Źródło 26: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97. Dane na wykresie nie sumują się do 100%,
ponieważ respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi.

Wśród innych podejmowanych działań wskazano: śniadania sąsiedzkie, mailing do szkół i przedszkoli,
promocję na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, pomoc przy głosowaniu oraz udział w audycji radiowej
dotyczącej BP. Warto zaznaczyć, że badani zwracali uwagę, iż dużą część czasu zajmowały
początkowe spotkania zespołu, podczas których doprecyzowano zapisy regulaminu, jak i spotkania
w trakcie weryfikacji, które niejednokrotnie były częste i bardzo czasochłonne. Największą trudnością
było ustalenie wspólnego terminu spotkania, jednak należy podkreślić, że wielokrotnie członkowie
pracowali adekwatnie do potrzeb i sytuacji, o czym świadczą te wpisy z ankiety:

Zespół elastycznie gospodarował długością spotkań, w zależności
napotykanych problemów i spraw do wyjaśnienia i przedyskutowania.

od

złożoności
CAWI zespół

Uważam jednak, że nasz zespół bardzo rzetelnie podszedł do
ogólnodostępności zgłaszanego projektu i dużo o tym dyskutowaliśmy.

kwestii

oceny

CAWI zespół
Zadania, którymi zajmuje się zespół zostały wskazane w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy14
oraz mogły zostać doprecyzowane w regulaminach prac zespołu, które są załącznikiem do uchwały
Zarządu Dzielnicy. Na podstawie pierwszego etapu badania, wiadomo, że dzielnice korzystały
z możliwości uszczegółowienia zapisów (np. składania projektów przez członków zespołu, czy kwestii
nieobecności). Poproszono respondentów o ocenę możliwości elastycznego podejścia do regulaminu
14

§ 5.1. Zarządzenia nr 1299/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego WARSZAWY z dnia 15 września 2015 r.
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i wskazanie, co ich zdaniem powinno być doprecyzowane przez zespoły na poziomie dzielnic, a co
powinno być określone na poziomie ogólnomiejskim. Na poniższym wykresie widać te odpowiedzi.
Wykres 17: Kwestie, które powinny być doprecyzowane na poziomie ogólnomiejskim oraz
dzielnicowym.

Źródło 27: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97.

Podsumowując, przedstawiciele zespołów wskazali, iż określenie definicji lub możliwość decyzji
o poszczególnych kwestiach powinny wyglądać następująco:
1. Na poziomie dzielnic (przez zespoły) powinny być doprecyzowane: podział dzielnicy na
obszary oraz podział środków.
2. Szala na rzecz określenia na poziomie całego miasta przeważa się w przypadku: definicji
ogólnodostępności oraz możliwości składnia projektów przez członków zespołu.
3. Również w przypadku zapisu o warunkach wykluczenia członka zespołu większość uważa,
że powinno to być doprecyzowane na poziomie całego miasta, choć niemal 30% uważa,
że możliwość doprecyzowania powinny mieć zespoły w dzielnicach.
Kwestia ogólnodostępności budziła szczególne emocje podczas warsztatu z mieszkańcami
i koordynatorami, ale zwracali na nią uwagę również głosujący. Została ona omówiona w rozdziale
dotyczącym weryfikacji.
Trudności i wyzwania
Na podstawie badania można wskazać kilka trudności związanych z pracami zespołów. Należy jednak
podkreślić, że wskazane poniżej trudności zgłaszane są przez różnych respondentów - zarówno
członków zespołów jak i projektodawców, czy koordynatorów. Omówienie niżej zgłaszanych kwestii
ma na celu zwrócenie na nie uwagi. Nie oznacza to jednak, że w każdym zespole mają miejsce
wszystkie wymienione niżej problemy, ani że występują one w nich w równym natężeniu.
Zapytaliśmy członków zespołu, co sprawiało im trudność w pracy - 40% respondentów (czyli 39 z 97)
stwierdziło, że nie było żadnych trudności. W każdym z 18 zespołów dzielnicowych co najmniej jedna
osoba stwierdziła, że pojawiły się jakieś trudności. A w 12 przynajmniej jedna osoba uznała, że nie
było żadnych trudności. Najczęściej wskazywaną trudnością było znalezienie terminów odpowiednich
dla wszystkich członków – 25% osób ją wskazało, 15% osób wskazało konieczność pracy z osobami
z różnych sektorów. 14% respondentów wskazało także konflikty w zespole. Pozostałe wskazania
prezentuje poniższy wykres.
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Wykres 18: Trudności w pracy zespołów.

Źródło 28: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97. Dane na wykresie nie sumują się do 100%,
ponieważ respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi.

15% wskazań „inne” dotyczyło głównie frekwencji i aktywności członków zespołu (8 odpowiedzi na
15). 2 razy pojawiły się także konkretnie uwagi do radnych, którzy lekceważyli spotkania i nie
przychodzili utrudniając realizację zadań zespołów. Te oraz pozostałe zgłoszone uwagi zostały opisane
niżej.
W dalszej części szczegółowo omówiono trudności w pracy zespołów, jednak w tym momencie należy
podkreślić zasadniczą kwestię: brak wiedzy mieszkańców o istnieniu zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego w dzielnicy. To jedna z podstawowych barier, z którą wiążą się trudności wskazane
w kolejnych punktach. Pokazuje to poniższy wykres – odpowiedzi głosujących na pytanie, czy
respondent wiedział o wyborach do zespołów: 81% osób nie słyszało w o tym.
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Wykres 19: Wiedza mieszkańców o prowadzonym naborze do zespołów dzielnicowych ds.
budżetu.

Źródło 29: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Głosujący, n=3198.

Jak widać o tym, że miały miejsce wybory do zespołu słyszało 16% respondentów. Z tym wiążą się
trudności, z którymi borykają się zespoły – w przypadku rezygnacji członków nie ma innych chętnych
do włączenia się w prace. Jest to kwestia, którą należy usprawnić w przyszłych edycjach budżetu
partycypacyjnego.
Poniżej w punktach przedstawiono najważniejsze problemy i kwestie związane z funkcjonowaniem
zespołów, zgłaszane przez członków zespołów oraz uczestników warsztatu z mieszkańcami:
1. Niedostateczna wiedza członków zespołu na temat budżetu partycypacyjnego, ale
również roli i zadań zespołu. Jeden z członków zespołu przyznał: Zespół nie rozumiał swoich
kompetencji. Członkowie zespołu nie rozumieli, na czym powinna polegać ich praca. Brak
świadomości, czym jest praca w zespole, jak bardzo jest angażująca powoduje, że w trakcie prac
członkowie rezygnowali. Wskazywano na to w pierwszym raporcie – osoby decydując się na pracę
w zespole mogą nie wiedzieć, na czym będzie ona polegać, z czym będzie się wiązała i jak bardzo
będzie czasochłonna. To może tłumaczyć późniejszą rezygnację, czy nieprzychodzenie na spotkania.
Z drugiej strony zgłaszano, że osoby niebędące urzędnikami mają mniejszą wiedzę na temat
funkcjonowania miasta. Niejednokrotnie nie znają też zapisów regulaminu BP. Oto wypowiedź
dotycząca opisywanych tu trudności:

Zespół nie był wystarczająco kompetentny, żeby dzielić dzielnice na obszary i wyznaczać
kwoty minimalne czy maksymalne. Działania te podejmowano bez zrozumienia problemu,
losowo, uznaniowo.
CAWI zespół
Można było się odwoływać, po czym dostawało się dokładnie taką samą argumentację, którą
poprzednik, negatywną. I zespół rozkładał ręce, „no ale my nie mamy merytorycznych
kompetencji”.
FGI projektodawcy
Sami członkowie przyznawali, że brakowało im wiedzy do wykonywania swoich zadań. Byli świadomi
swej niekompetencji oraz wskazywali, że potrzebowaliby wsparcia, sugerując szkolenia. Jeden z nich
napisał w ankiecie:

Brakowało mi przygotowania formalnego, wiedzy m.in nt. planów zagospodarowania
przestrzennego, co w przypadku braku takiego planu itp. Może jakieś spotkanie dla chętnych
poświęcone aspektom formalnym?
CAWI zespół
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Wspomniane braki kompetencji zgłaszały osoby, które miały kontakt z zespołem (projektodawcy,
mieszkańcy na warsztacie). Członkowie, poproszeni o ocenę swojej wiedzy na temat celów BP,
etapów, projektów oraz bieżących wydarzeń związanych z realizacją BP, w zdecydowanej większości
wskazali wysokie noty. Pytanie miało formę suwaka, gdzie respondent mógł postawić znacznik bliżej
stwierdzenia „w ogóle nie znam/nie mam wiedzy” lub „doskonalone znam/mam wiedzę”. Jak widać na
poniższym wykresie niemal wszyscy stawiali znacznik przy wszystkich powyższych obszarach bliżej
stwierdzenia „doskonale znam” (cele, etapy, projekty i bieżące wydarzenia). Najbardziej zdecydowane
opinie dotyczyły celów i etapów, gdzie najwięcej respondentów twierdziło, iż doskonale je zna (choć
jedna osoba zaznaczyła, że w ogóle nie zna etapów budżetu). W przypadku projektów i bieżących
wydarzeń pojawiły się oceny bliżej środka skali.
Wykres 20: Odpowiedzi na pytanie: Jak Pan(i) ocenia swoją wiedzę na temat budżetu
partycypacyjnego - do którego stwierdzenia jest Panu(i) bliżej?

Źródło 30: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI zespół, n=388.

2. Skład zespołów.
W przypadku składu zespołów emocje budziły głównie dwie kwestie:
 Obecność radnych - kwestie radnych opisano szerzej poniżej, jednak warto zaznaczyć,
że kilkakrotnie spotkaliśmy się z opiniami, iż radni - ze względu na promowanie
„swoich interesów” - nie powinni być członkami zespołów. Choć z pewnością są
sytuacje, gdy praca radnych nie budzi zastrzeżeń, czy wręcz może być przykładem
pozytywnego zaangażowania, to w badaniu tylko raz spotkaliśmy się z taką opinią.
 Brak reprezentacji przedstawicieli wszystkich rad osiedli (obecnie są losowani) zarówno w CAWI zespół, CAWI mieszkańcy a także wśród uwag przesyłanych na
adres twojbudzet@um.warszawa.pl zgłaszano, że członkostwo w zespole powinny
mieć zapewnione wszystkie rady osiedli, które chcą do tego zespołu należeć.
Skład zespołu stawał się niekiedy trudnością w przypadku rezygnacji członka zespołu lub skreślenia
z listy członków w związku z absencją. Zdaniem niektórych uczestników warsztatu z mieszkańcami,
procedura wyboru i przyjęcia nowego członka poprzez uchwałę jest zbyt skomplikowana i powinna
przebiegać w sposób prostszy (bez konieczności podejmowania uchwał).
Ponadto warto rozważyć, czy niezbędny jest coroczny wybór członków zespołu. Argumentem za
corocznym wyborem członków zespołu jest szansa na wejście do zespołu nowych osób, które zmienią
zastany - nie zawsze dobry - układ, na co zwracali uwagę respondenci:
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W zespołach nie powinny pracować te same osoby po raz kolejny. Stwarza to sytuację
„dogadania na starych warunkach" i uniemożliwia jakiekolwiek korekty działania.
Zespół w dzielnicy Bemowo został przejęty przez grupę osób, która z III edycji BP stworzyła
swój własny hermetyczny folwark, który zamiast docierać do wszystkich mieszkańców to
zamyka się na nich.
CAWI zespół
W sytuacji, w której zespół nie podejmuje działań go promujących, nikt - poza gronem
zainteresowanych osób - nie wie, że taki zespół działa i co roku można zgłosić do niego swoją
kandydaturę. Wówczas nawet coroczne wybory nie są rozwiązaniem. W efekcie co roku niezbędna jest
procedura wyboru i szukania chętnych. W przypadku braku chętnych – włączania nie zawsze
zmotywowanych osób, co jest później dużym problemem dla pracy zespołu.
Być może rozwiązaniem byłoby wprowadzenie kadencyjności, która mogłoby zwiększyć efektywność
inwestowania w wiedzę członków. Potrzeba szkoleń i wspierania członków zespołu, sugerowana przez
respondentów i zgłaszana przez samych członków, jest zasadna i byłaby bardziej „opłacalna”, gdyby
istniała pewność dłużej perspektywy czasowej. Jak napisał jeden z respondentów: Losowanie co roku

nowych członków nie pozwala na wykorzystanie wiedzy i doświadczeń i multiplikację dobrych praktyk.
Obecni członkowie również mogą zgłosić swoją kandydaturę na kolejny rok, jednak jeśli są np.
przedstawicielami rad osiedli – mogą zostać niewylosowani.
3. Aktywność członków zespołu – głównie podkreślano zbyt małą aktywność członków oraz
niską frekwencję na spotkaniach. Obowiązki związane z pracami zespołu czasami są zbyt dużym
obciążeniem i jak wspomniano w pierwszym raporcie, nie wszyscy członkowie zgłaszając się do niego
zdawali sobie z tego sprawę. Również z tego powodu zdarzało się, iż członkowie rezygnowali z udziału
w zespole lub nie przychodzili na spotkania, co utrudniało pracę: Ludzie w trakcie spotkań się

wykruszali. Okazało się, że zostawali sami urzędnicy [FGI projektodawcy].
Warto przy okazji zwrócić uwagę na zmieniającą się liczebność członków zespołów - w poniższej tabeli
przedstawiono stan liczby członków zespołów w marcu (na podstawie analizy stron internetowych)
oraz czerwcu 2016 roku (na podstawie list przesłanych przez koordynatorów, w celu wysłania ankiety
związanej z prowadzonych badaniem15). W dziesięciu dzielnicach liczba członków zmalała –
zaznaczono je kolorem czerwonym. W ośmiu pozostała bez zmian – zaznaczono kolorem zielonym.
Tabela 7. Zestawienie liczby członków zespołów w marcu i czerwcu 2016 roku

15

Dzielnica

Marzec

Czerwiec

1.

Bemowo

18

17

2.

Białołęka

13

13

3.

Bielany

25

24

4.

Mokotów

21

21

5.

Ochota

23

21

6.

Praga-Południe

22

22

7.

Praga-Północ

16

14

8.

Rembertów

16

14

9.

Śródmieście

21

15

10.

Targówek

24

24

Jedynie w przypadku Bemowa dane z tabeli zawierają informacje od CKS, nie od koordynatora.
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11.

Ursus

17

17

12.

Ursynów

22

20

13.

Wawer

18

15

14.

Wesoła

14

14

15.

Wilanów

16

15

16.

Włochy

19

18

17.

Wola

20

20

18.

Żoliborz

18

18

Źródło 31: Opracowanie własne na podstawie danych z dzielnicowych stron internetowych (dane z marca 2016, z pierwszego
raportu z ewaluacji) oraz informacji od koordynatorów dzielnicowych (czerwiec 2016).

Szczególnie podczas warsztatu z mieszkańcami uczestnicy podkreślali, że nieobecność członków
bardzo utrudnia prace zespołu. Skutkuje to niemożliwością podjęcia różnych decyzji z powodu braku
kworum. Zwracano także uwagę, że zapisy dotyczące konsekwencji nieuczestniczenia w pracach
zespołu (liczby absencji) powinny być doprecyzowane i egzekwowane przez koordynatora. Początkowy
okres prac zespołu jest intensywny, co może częściowo tłumaczyć późniejszą rezygnację ze względu
na zbyt angażującą formę pracy: Mam też wrażenie, że zespół zajmował się wieloma sprawami

formalnymi, a na te najważniejsze - spotkania dyskusyjne, weryfikacja, odwołania - brakowało już
trochę siły i czasu [CAWI zespół].
Ponadto, podczas badania niejednokrotnie zwracano uwagę na nierównomierne obciążenie pracą
poszczególnych członków zespołu – niemal w każdym są osoby bardzo aktywne, angażujące się
i przykładające do pracy oraz takie, których właściwie nie ma. Członkowie, którzy mają perspektywę
wynikającą z uczestniczenia w pracach zespołu podczas poprzednich edycji podkreślają, że aktywność
maleje:

Z roku na rok zaangażowanie członków w działania informacyjne i promocyjne BP spada,
a w tym roku osiągnął poziom BEZNADZIEJNY (podkreślenie autora – red.). Nawet, gdy
odpowiedzieli na apel dot. wskazania liczby plakatów jakie mogą powiesić, to nie odbierali
ich. Tak więc nie wsparli działań promocyjnych oraz zmarnowali papier i toner, na
drukowanie plakatów, które sami się zobowiązali powiesić.
CAWI zespół
W temacie aktywności członków koniecznie jest też poruszenie kwestii jakości pracy zespołu,
niejednokrotnie wynikającej z zaangażowania jego członków. Choć w badaniu mówiono
o zaangażowaniu, intensywnej pracy i dokładaniu starań, by proces budżetu w dzielnicach przebiegał
poprawnie, to nie brakowało również stwierdzeń mówiących o niesprawiedliwym podziale pracy, braku
misji i zrozumienia idei budżetu, co ostatecznie przekładało się na poczucie niskiej jakości pracy
w niektórych zespołach. Poniższe wypowiedzi świadczą o tym w jaki sposób pracują zespoły,
w których nie ma faktycznego zaangażowania członków, gdzie brakuje ducha współpracy na rzecz
dobra wspólnego:

Na każdym posiedzeniu także członkowie podnosili kwestię czasu: „byle szybciej", „miejmy
już to za sobą", „już siedzimy 1,30 h". Póki członkowie zespołu nie będą mieli chęci
i świadomości do uczestnictwa w zespole, będzie on stale działał fasadowo.
CAWI zespół
Na etapie weryfikacji zespół nie spełniał swojej roli, nie walczył o zachowanie projektów,
a zdecydowana większość członków zespołu (urzędnicy, również z jednostek weryfikujących)
czerpała dużą satysfakcję z odrzucania projektów. Na spotkania konsultacyjne nie
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przychodził prawie nikt – zespół w swojej obecnej formie jest nie tyle bezużyteczny, co
szkodliwy.
CAWI zespół
Jednocześnie jest brak jakiejkolwiek współpracy. Dla niektórych członków zespołu ich rolą
jest ustalenie zasad, zlecenie zadań urzędowi oraz późniejszy nadzór nad ich wykonaniem.
Kompletny brak poczucia oraz chęci zaangażowania się w budowę procesu. Żaden członek
zespołu nie uczestniczył aktywnie w przygotowaniach oraz samych spotkaniach, które
wynikają z Regulaminu BP 2017.
CAWI zespół
Warto podkreślić, że z deklaracji członków zespołów wynika , że są również takie zespoły, których
współpraca przebiega lepiej niż we wskazanych wyżej przykładach i jest oceniana pozytywnie:

Ja też dostałem pomoc od członków zespołu. Znaczy, to był kontakt osobisty z osobą, którą
znam i się przyjaźnię, więc to było dużo łatwiej. Oczywiście, mogłem to wszystko przeczytać
w Internecie, ale wprowadzenie w procedurę Budżetu i to, jak harmonogram, ścieżkę… to
się dowiedziałem tego od zespołu.
FGI projektodawcy
Osoby, które mają motywacje do uczestniczenia w tym procesie i są gotowe do pracy na rzecz
mieszkańców Warszawy bardziej angażują się w pracę zespołu. Z deklaracji badanych wynika, że
zdarza się, iż członkami zespołu są osoby, które wydają się być zupełnie niezainteresowane udziałem
w jego pracach. Stąd respondent w poniższym cytacie przedstawia, co jego zdaniem jest
rozwiązaniem tego problemu:

Nie zapraszanie do zespołu np. przedstawiciela Młodzieżowej Rady Dzielnicy, bo nie był tym
zainteresowany. (…) Zapraszanie TYLKO TYCH (podkreślenie autora – red.) przedstawicieli
NGO-sów, którzy wcześniej zadeklarują zainteresowanie BP.
CAWI zespół
Satysfakcja ze społecznej pracy (78%, czyli 76 osób) oraz wiedza na temat problemów dzielnicy
i mieszkańców (66% - 64 osoby) stanowią najczęściej udzielane odpowiedzi na pytanie o korzyści,
które wynikają z bycia członkiem zespołu. Jednak warto zauważyć, że były również nieliczne osoby
(4), które nie zyskały nic. Zaś dwie odpowiedzi z kategorii „inne” są raczej gorzką refleksją: Wiedzę, że

samo zgłoszenie się do zespołu (szczególnie radnych) i przedstawicieli niektórych NGO-sów nie
gwarantuje, że będą zainteresowani BP i „wytrzymają" do końca oraz: Możliwość dostrzeżenia chaosu
kompetencyjnego. Szczegóły udzielonych odpowiedzi przedstawia poniższy wykres.
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Wykres 21: Korzyści, które zyskują członkowie zespołów z uczestnictwa w nim.

Źródło 32: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97. Dane na wykresie nie sumują się do 100%,
ponieważ respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi.

4. Realizacja partykularnych interesów.
Najwięcej uwag dotyczących działalności poszczególnych grup, które stanowią zespoły dotyczyło
radnych. Zarzucano im zaangażowanie wyłącznie w obszarach dla nich istotnych, wykorzystywanie
swojej pozycji do zdobywania poparcia politycznego. Poniżej zaprezentowano dwie opinie spośród
zgłoszonych w ankiecie:

Członkowie zespołu (zwłaszcza ze strony radnych i urzędników) nadużywali uprawnień,
uznaniowo oceniali projekty.
CAWI zespół
W (usunięta nazwa dzielnicy - red.) dominują projekty promowane przez p. (usunięte
nazwisko radnego - red.) Co rok maleje liczba projektów zgłaszanych samodzielnie przez
mieszkańców, bo wygrywają tylko jego projekty - 3 sezon budujemy spektakularne centrum
sportowe pod oknami mniejszości.
CAWI zespół
Działalność radnych wzbudzała emocje badanych. Ale warto też przytoczyć inne wypowiedzi
projektodawców, które mówią, że nie zawsze radni mają łatwiej z powodu pełnienia swojej funkcji:

Właśnie jeden z radnych, który ze mną współpracuje, bo mieszka u mnie w bloku – w tym
roku też składa ostatni raz, bo mu po prostu zamknięto ten projekt. On powiedział, że on już
nie chce składać tych projektów, bo on ma to w nosie.
FGI projektodawcy
Warto zaznaczyć, że wspomniane wyżej wykorzystywanie swojej pozycji do promowania projektów czy
brak rzetelnego i obiektywnego podejścia od zadań zgłaszano niekiedy również w stosunku do innych
grup.

W zespole była duża reprezentacja przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej [usunięta
nazwa spółdzielni– red.], bardzo aktywnej w dzielnicy jeśli chodzi o inwestycje mieszkaniowe
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i troskę o własne interesy. Przedstawiciele SM (…) weszli do zespołu zarówno jako
przedstawiciele organizacji, jak też jako przedstawiciele mieszkańców. Była to grupa 4-6
osób, które starały się dość mocno dbać o interesy SM. Taka sytuacja była niekorzystna dla
ogółu mieszkańców i interesów dzielnicy jako całości.
CAWI zespół
Na poniższym wykresie pokazano odpowiedzi członków zespołów – stopień, w jakim zgadzają się ze
twierdzeniem: budżet służy realizacji partykularnych interesów. Choć przeważają odpowiedzi
negatywne (w sumie 44%), to jednak warto zaznaczyć, że 36% respondentów zgadza się z tym
stwierdzeniem. Znaczący jest też odsetek osób, które nie mają zdania na ten temat (21%).
Wykres 22: Stopień zgodności ze stwierdzeniem, że BP służy realizacji partykularnych
interesów

Źródło 33: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97.

W związku z pojawiającymi się wskazaniami o działaniach służących interesom jednostek (lub grup)
a nie reprezentacji potrzeb mieszkańców, zgłaszano potrzebę regulacji kwestii składania projektów
przez członków zespołu.

Moim zdaniem trochę przeszkadza to, że radni mogą zgłaszać swoje projekty, ponieważ oni
są innym charakterem mieszkańca jednak. Mają tam swoją funkcję radnego. I drugie: oni są
inaczej traktowani przez urzędników, na przykład przy weryfikacji – i też potem, przy
promowaniu projektu, mają szersze możliwości. Mają kontakt z mieszkańcami, łatwiej im
dotrzeć do grupy odbiorców. Mają kontakty z jakimiś lokalnymi sklepami, instytucjami.
FGI projektodawcy
Obecnie każda dzielnica przyjęła własne rozwiązania; w niektórych członkowie mogą składać projekty,
jednak powinni się wyłączyć z dyskusji nad nimi w trakcie obrad zespołu. Jednak zgłaszano
w badaniu, że te zapisy nie są respektowane (osoby biorą udział w posiedzeniach, więc biorą też
udział w dyskusji) i jak przyznał jeden z respondentów: walczą na zespole o swoje projekty i po etapie
weryfikacji już na spotkaniach się nie pokazują. W pytaniu czy kwestia możliwość składania projektów
przez członków zespołu powinna być uregulowana na poziomie dzielnic czy ogólnomiejskim – 67%
wskazało poziom ogólnomiejski, 24% poziom dzielnic (9% osób nie miało zdania na ten temat). Widać
zatem, że większość członków zespołu również wolałby, by zasady były takie same dla wszystkich
zespołów.
Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem niż składanie projektu przez członka zespołu byłoby działanie
mające na celu zaangażowanie mieszkańców, by składali projekty. Jeśli członek zespołu ma pomysł,
który jego zdaniem byłby odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, wówczas mógłby zachęcić
mieszkańców do złożenia go (o ile podzielają jego pomysł). Idea budżetu polegająca na informowaniu,
włączaniu mieszkańców do współdziałania na rzecz społeczności byłaby wówczas faktycznie
realizowana. Jak wskazał to jeden badanych:
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Członkowie zespołu zamiast mobilizować mieszkańców do zapoznania się z poszczególnymi
etapami BP, tworzą projekty. Zamiast mobilizować ludzi do poznania wszystkich projektów
i zagłosowania wg. swoich potrzeb, nakłaniali do głosowania tylko na swoje.
CAWI zespół
Choć podczas wywiadu projektodawcy wyrażali również wątpliwości dotyczące wykluczania członków
ze składania projektów:

Z jednej strony, jeśli zabronisz składania projektów radnym, to złoży żona radnego, kolega
radnego. Dlatego ja jestem przeciwny wykluczaniu kogokolwiek, tak to przynajmniej jest
jasna, klarowna sytuacja (…) Ja jestem przekonany, że bycie radnym tak naprawdę nie
pomaga specjalnie w tych projektach. Koło mnie jeden radny dostaje „bęcki” trzecią edycję.
FGI projektodawcy
Ta praca nad projektami otworzyła mi pewną wiedzę – że to jest tak, jest osoba radna
i projekt składa ktoś z jej rodziny. Więc tak naprawdę to jest fikcja, moim zdaniem.
Bazujemy na zaufaniu społecznym, myślę, że nie unikniemy takich sytuacji, bo to wszystko
zależy, czy człowiek jest uczciwy, czy człowiek jest moralny.
FGI projektodawcy
Jak widać składanie projektów przez członków zespołu budzi emocje i niekiedy sprzeczne opinie.
Warto, by Rada ds. budżetu wzięła pod uwagę wyniki badania, oraz by przedyskutowała tę kwestię
ponownie z koordynatorami dzielnic, by podjąć decyzję czy wprowadzenie zapisu w regulaminie na
poziomie ogólnomiejskim o nieskładaniu projektów przez członków zespołów nie byłoby bardziej
transparentne dla całego procesu.
5. Marginalna rola zespołu.
Zgodnie z zapisami zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy, podstawowe zadania zespołu to
w szczególności16:
 wykonywanie zadań określonych w regulaminie przeprowadzania budżetu partycypacyjnego
w m.st. Warszawie na dany rok;
 monitorowanie oraz wspieranie przebiegu budżetu partycypacyjnego w dzielnicy;
 promowanie działań podejmowanych w ramach przeprowadzania budżetu partycypacyjnego.
Te zadania są wykonywane. Ich jakość zależy od poszczególnych zespołów i - bez wątpienia - roli
i osobowości koordynatora, jednak zasadniczo zespoły wywiązują się z zapisanych w tak ogólny
sposób zadań. Jaka jest jednak jego faktyczna rola? Na pytanie „W jakim stopniu zgadza się Pan(i) ze
stwierdzeniem, że zespół nie ma ważnych zadań, to tylko formalny byt” w sumie 70% nie zgodziło się
z nim. Warto zaznaczyć, że najwięcej osób, które zaznaczyły odpowiedzi zgadzam się i zdecydowanie
się zgadzam to mieszkańcy oraz przedstawiciele rad osiedli. Najrzadziej odpowiadali tak urzędnicy.
Oznacza to, że pracownicy urzędu częściej niż mieszkańcy uważają, że obecne działania podejmowane
przez zespół są ważne z perspektywy całego procesu.

16

§ 5.1. Zarządzenia nr 1299/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego WARSZAWY z dnia 15 września 2015 r.
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Wykres 23: Zestawienie odpowiedzi na pytanie o rolę zespołu.

Źródło 34: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97.

Jednocześnie - zarówno w samej ankiecie dla członków zespołu, jak i podczas warsztatu
z mieszkańcami - zgłaszano uwagi, że zespół w obecnej formie, tworzony i działający na obecnych
zasadach nie spełnia swojej roli:

Zespół wywiązał się ze swoich zadań, choć odnoszę wrażenie, że rola zespołu jest
marginalna, gdyż decyzje i tak podejmował zarząd a nasze uchwały czy wnioski stanowić
mogą jedynie rekomendacje dla zarządu.
CAWI zespół
W chwili obecnej jest on jedynie fasadową instytucją, która ma legitymizować społecznie
decyzje podejmowane przez Urząd.
CAWI zespół
Niektórzy twierdzili, że tak naprawdę większość decyzji podejmowana jest przez urzędników i radnych,
zaś mieszkańcy i pozostali członkowie zwykle „przyklepują” podjęte już decyzje. Oto głos w tej
sprawie:

Absolutnie, jeżeli jest tak, że urzędnik zweryfikuje pozytywnie, to zespół nie może nic.
FGI projektodawcy
Przykładem fasadowości członkostwa i prac zespołu jest uczestnictwo w podejmowaniu
decyzji. (…) Współpraca polegała na tym, iż urząd wszystko przygotowywał a zespół
najlepiej jakby tylko akceptował ("przyklepywał"). W przypadku propozycji zmian
przedstawiciele urzędu nie byli zadowoleni dlatego, że: „to zadziałało", „tak było dobrze", „to
urzędnicy będą musieli się tłumaczyć przed mieszkańcami".
CAWI zespół
W badaniu zarówno członkowie zespołów jak i urzędnicy oraz koordynatorzy przyznali, że osoby
niebędące urzędnikami często nie mają wiedzy o funkcjonowaniu miasta i trudno im stawić czoło
argumentom a także przeważającej liczebności urzędników. CKS w poprzedniej edycji oferował
spotkania dla członków zespołów dotyczące budżetu , podczas których też mogliby dowiedzieć się
więcej na temat zasad działania miasta. Jednak nie cieszyły się one zainteresowaniem, dlatego
zrezygnowano z nich w obecnej edycji. Być może na początku kolejnej edycji warto zrobić badanie
(krótką ankietę), jaki sposób przekazywania informacji dotyczącej roli i zadań członków zespołów
byłby dla nich optymalny.
Zespół leży u podstaw partycypacyjnego charakteru budżetu – dając możliwość oddania głosu
mieszkańcom. Niestety nie we wszystkich dzielnicach mieszkańcy stanowią silną i świadomą swojej roli
grupę w zespole. Jak wspominał jeden z projektodawców, członek zespołu: Jeżeli w moim zespole

było 10 urzędników, plus pani koordynatorka, plus jeszcze jedna pani. Po czym ludzie w trakcie tych
spotkań się wykruszali, to się okazywało, że zostawali sami urzędnicy.
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Nawet koordynatorzy podczas warsztatu i urzędnicy podczas wywiadu grupowego mówiąc „zespół” nie
mówią o zespole ds. budżetu, ale o „swoim” wewnętrznym zespole w urzędzie, którzy zajmuje się
weryfikacją projektów. Dlatego należy zastanowić się, czy w jakiś sposób można wesprzeć zespoły
dzielnicowe ds. budżetu, by stanowiły one mocne ogniwa w dzielnicowych procesach budżetu
partycypacyjnego.
Komunikacja
W pierwszym raporcie cząstkowym z ewaluacji procesu BP poruszano kwestię komunikacji
w zespołach dzielnicowych. Wskazywano, że badani deklarowali dobrą współpracę w zespołach
z koordynatorami. Pojawiły się poszczególne uwagi dotyczące niektórych członków zespołu, np. te
dotyczące ich motywacji i chęci załatwiania raczej „partyjnych interesów” przez uczestnictwo
w zespole, niż faktycznej woli działania na rzecz społeczności. Jeśli jednak pojawiały się trudności czy
problemy w badanych zespołach, to częściej występowały one między członkami, niż na linii
koordynator-członkowie. Komunikacja zespołów z koordynatorami oceniana była pozytywnie
i w większości jako płynna. Kontakt przewodniczącego z zespołem najczęściej mailowy.
W przedstawionych wcześniej danych brakowało jednak głosu członków zespołów w tej kwestii.
Zapytano jak respondenci oceniają komunikację wewnętrzną między członkami zespołu, członkami
i koordynatorem oraz z zarządem dzielnicy. Wyniki przedstawia poniższy wykres:
Wykres 24: Ocena komunikacji w pracy zespołów.

Źródło 35: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97.

Widać, że najlepiej respondenci ocenili komunikację z koordynatorem (94% pozytywnych odpowiedzi).
Tu też jest najmniej odpowiedzi raczej źle i zdecydowanie źle. Z badania wynika, że członkowie
doceniają pracę wkładaną przez koordynatorów i raczej nieliczne są opinie, że osoby będące na tych
stanowiskach się nie sprawdzają (np. nie reagują na złe sytuacje w zespołach, nie odpowiadają na
prośby o udostępnienie list obecności itp.). Komunikacja między poszczególnymi członkami oceniona
została nieco gorzej, choć ciągle jest to wysoki odsetek, w sumie 75%. Najmniej pozytywnych
odpowiedzi (choć nadal w sumie 63% pozytywnych ocen) zaznaczono w komunikacji z zarządem
dzielnicy. O sytuacji dotyczącej kontaktów na tej linii mówi też poniższy cytat:

Mieliśmy też konflikt na linii zarząd-zespół (nasze rekomendacje zostały zignorowane), który
został na szczęście zażegnany, ale mocno nadwyrężył wzajemne zaufanie.
CAWI zespół
O trudnych sytuacjach w kontaktach z zarządem dzielnic wspominano w pierwszym raporcie
cząstkowym z ewaluacji. Choć są to raczej pojedyncze przypadki to są one bardzo istotne. Jeśli zarząd
dzielnicy nie jest przychylny procesowi budżetu, nie rozumie jego celów i nie ułatwia pracy zespołu
(a wręcz ją utrudnia, podejmując decyzje sprzeczne z sugestiami zespołu), wówczas cały proces
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w dzielnicy traci swoją wartość. W takiej sytuacji zespół niewiele może zdziałać, ze względu na swój
charakter – jest ciałem doradczym, bez możliwości podejmowania wiążących decyzji.
Kolejną kwestią, która została zaznaczona w poprzednim raporcie, to brak wiedzy o tym, jak pracują
inne zespoły i jakie podejmują decyzje. Na tym etapie poruszono jeszcze raz ten problem. Chociaż
niemal połowa członków stwierdziła, że wie jakie rozwiązania w poszczególnych kwestiach stosują
inne zespoły, to 30% ma co do tego wątpliwości , zaś 19% zaznaczyło odpowiedź trudno powiedzieć.
Wykres 25: Zestawienie odpowiedzi na pytanie o znajomość prac innych zespołów.

Źródło 36 Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97.

Ankietowani jako najlepszą formę informowania o pracy innych zespołów najczęściej wybrali
newsletter (52% badanych wskazało taką odpowiedź).
Wykres 26: Zestawienie możliwych sposobów informowania o pracy zespołów.

Źródło 37: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97. Dane na wykresie nie sumują się do 100%,
ponieważ respondenci mogli wskazać kilka odpowiedzi.

Biorąc pod uwagę wyniki z pierwszego etapu badania, poza bieżącym mailowym informowaniem,
warto rozważyć wprowadzenie forum dla osób, które chcą jednak podjąć bardziej aktywną formę
komunikacji z członkami innych zespołów i samodzielnie pytać o różne kwestie. Spośród tego rodzaju
form
komunikacji
najczęściej
wskazywano
zamknięte
forum
na
stronie
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/. Dla badanych cenny jest też bezpośredni kontakt
i możliwość wymiany doświadczeń. Świadczą o tym m.in.: wypowiedzi koordynatorów i urzędników,
którzy wykorzystywali spotkania fokusowe i warsztatowe realizowane w ramach tego badania do
wymiany informacji. O tej formie kontaktu należy pamiętać w kontekście wszystkich grup realizujących
zadania w ramach budżetu.

58

Koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicach
Badanie pokazuje, że niezbędne jest podkreślenie ważnej roli koordynatora w procesie budżetu
partycypacyjnego. Dla poprawnej realizacji tego procesu jest to kluczowa osoba w dzielnicy. Liczba
zadań, które ma koordynator jest bardzo duża, czasem wymaga też zaangażowania poza godzinami
pracy urzędu. Zarówno podczas wywiadów indywidualnych z przedstawicielami zespołów (które
omawiano szerzej w pierwszym raporcie ewaluacyjnym), jak i w ankietach elektronicznych niektórzy
członkowie zespołów doceniali swoich koordynatorów, na przykład: doskonała rola koordynatora

i przygotowanie do tej funkcji [CAWI zespół].
Członkowie zespołu, którzy mają być wsparciem dla koordynatora w realizacji jego zadań, ze względu
na społeczny charakter swojej pracy, mają pewną dowolność w podejmowaniu tej aktywności.
W związku z tym, jeśli koordynator nie ma zespołu, na który może liczyć, niejednokrotnie zostaje sam
z bardzo wieloma zadaniami.
W ankiecie elektronicznej spytano przedstawicieli zespołów o to, czy zgadzają się ze zdaniem
„Koordynator często korzysta z pomocy zespołu”. W zdecydowanej większości respondenci byli zdania,
że koordynatorzy korzystali z ich pomocy, co pokazuje poniższy wykres.
Wykres 27: Odpowiedzi na pytanie o to, czy koordynator korzysta z pomocy zespołu.

Źródło 38: Opracowanie własne na podstawie danych z ankiety CAWI Zespół, n=97.

Patrząc na odpowiedzi w powyższym pytaniu ze względu na grupę, z jakiej pochodzili respondenci, to
najczęściej wskazali, że koordynator korzysta z ich pomocy przedstawiciele rad osiedli (9 na
10 respondentów) oraz radni (11 na 13 pozytywnych odpowiedzi i 1 negatywna). Rzadziej odpowiadali
tak urzędnicy (9 pozytywnych, 5 negatywnych i 3 odpowiedzi „trudno powiedzieć” odpowiedzi na
17 respondentów). Może wynikać to z faktu, że zarówno urzędnicy weryfikujący wnioski, jak
i koordynator są urzędnikami wykonywującymi swoje zadania i nie postrzegają tego jako wyjątkowo
pomocnych działań, ale zwykłą codzienną pracę.
Zdarza się, że koordynator i urzędnicy są postrzegani jako jedna grupa, o czym mogą świadczyć
poniższe odpowiedzi członków zespołów:

Największą odpowiedzialność i wkład pracy poniósł koordynator i pracownicy urzędu
pracujący w zespole BP.
CAWI zespół
W mojej ocenie koordynatorka i urzędnicy bardzo dużo z siebie dali, indywidualnie odnosząc
się do projektodawców.
CAWI zespół
Koordynator jest urzędnikiem, jednak jego rola jest inna, niż urzędników, którzy prowadzą
weryfikację. Ponadto badanie pokazuje, że koordynatorzy mogą być oceniani z dwóch perspektyw:
1. urzędników;
2. mieszkańców, którzy składają projekty albo są członkami zespołów
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Ocena pracy koordynatorów zależy od perspektywy respondenta,. Dla pierwszej grupy – urzędników koordynator jest osobą, która odpowiada na wiele ich wątpliwości, od której dowiadują się
najnowszych rzeczy na temat budżetu partycypacyjnego, jest to osoba kompetentna w zakresie
procedury budżetu partycypacyjnego.
Natomiast z drugiej perspektywy – ocena działań koordynatora nie jest już jednoznaczna. Zdaniem
projektodawców, koordynatorzy w największym stopniu odpowiadali za poprawność przebiegu
procesu, szczególnie weryfikacji. Jak pokazuje to poniższy cytat, projektodawcy mają czasami
zastrzeżenia odnośnie do postawy, którą zauważyli:

Koordynator to jest taka osoba, która jest tak jakby ekspertem od spraw BP, ja mam jakiś
problem i mówię, panie koordynatorze, źle zostało zweryfikowane. Koordynator jest osobą,
która powinna pójść do zespołu i powiedzieć, słuchajcie państwo, ja znam ten regulamin, no
bo jestem wyszkolonym koordynatorem, państwo tutaj się pomyliliście i ewentualnie
otworzyć regulamin i pokazać w tym i w tym miejscu.
FGI projektodawcy
Projektodawcy obecni na wywiadach grupowych, mówiąc o podejmowanych przez siebie działaniach
mających na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektów, kontaktowali się przede wszystkim
z konkretnymi urzędnikami, którzy najpierw udzielają odpowiedzi na ich pytania a potem oceniają ich
projekty. Jest to z jednej strony naturalne – projekty oceniane są przez urzędników z poszczególnych
wydziałów. Koordynator nie jest postrzegany jako osoba kluczowa do kontaktu w aspektach
merytorycznych. Projektodawcy wskazują na niego głównie w sytuacjach, gdy niezbędna jest mediacja
w przypadku sytuacji konfliktowych, czy braku porozumienia, choć czasami także tutaj zdarzały się
trudności:

A czy taką rolę – takiego pośrednika jednej i drugiej strony – nie mógłby tworzyć
koordynator? Że każda ze stron może się do niego zgłosić i powiedzieć…
FGI projektodawcy
Należy raz jeszcze podkreślić, że rola koordynatora jest kluczowa dla powodzenia budżetu w dzielnicy.
Jego przekonanie do idei, zaangażowanie, odpowiednie wspieranie, motywowanie urzędników
i projektodawców może przynieść sukces procesu. I odwrotnie: w przypadku, gdy koordynator traktuje
swoje zadania jak ciężar i żmudny obowiązek, szybko uwidacznia się to zarówno w działaniach
i z czasem w postawach zespołu, jak i w braku sukcesów, o czym również mówili projektodawcy:

Właśnie z koordynatorami jako też urzędnikami po części też jest problem. Oni często nie
przekazują aktywności, własnej inicjatywy, starają się wiele rzeczy przerzucić na zespoły
dzielnicowe, przewodniczących i cały ten regulamin starają się realizować po najmniejszej
linii oporu, żeby jak najmniej się napracować.
FGI projektodawcy
Zgłaszano konkretne uwagi do prac koordynatorów (np. nieudostępnianie listy absencji,
nierespektowanie zapisów o dozwolonej nieobecności członków, czy tolerowanie różnego rodzaju
nieprawidłowości w pracach zespołów). W takich przypadkach respondenci zwracali uwagę, że nie
wiedzą, do kogo powinni się zwrócić z tym problem. Istotne jest jednak, by w przypadku zgłoszenia,
że koordynator nie wywiązuje się ze swoich zadań podjąć kroki w celu wyjaśnienia sytuacji. Jak
napisał to członek zespołu:

Koordynatorzy powinni być pociągani do odpowiedzialności za działania niezgodne
z regulaminem i niezgodne z prawem.
CAWI zespół
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Kwestia tego, kto i w jaki sposób powinien reagować w takich sytuacjach powinna być przedmiotem
dyskusji Rady ds. budżetu partycypacyjnego i zostać doprecyzowana. Tolerowanie niewłaściwej
postawy urzędników, braku przestrzegania regulaminu w dzielnicy, mimo że są sytuacjami
pojedynczymi, odbija się znacznie większym echem, niż wiele pozytywnych praktyk, które również
mają miejsce.
Podsumowując, warto jednak podkreślić duży potencjał niektórych koordynatorów. Zwłaszcza ci
pracujący kolejną edycję w dzielnicy posiadają ogromny zasób wiedzy i doświadczenia. Powinni być
doceniani a ich rolę w całym procesie należałoby podkreślać(ale też upubliczniać gdyż obecnie
mieszkańcy, czy projektodawcy mogą nie wiedzieć, że taka osoba istnieje). Warto, by koordynatorzy,
który są dobrze oceniani i odnoszą sukcesy, dzielili się z innymi koordynatorami doświadczeniem.
Niezbędne są też stałe szkolenia, o których wspominano w pierwszym raporcie. Takie sugestie
zgłoszono również na adres twojbudzet@um.warszawa.pl, mówili o nich też członkowie zespołu:

Koordynatorzy powinni przejść szkolenie i stać na straży przestrzegania regulaminu budżetu
partycypacyjnego.
CAWI zespół
W procesie budżetu partycypacyjnego ważnym elementem jest także podziękowanie koordynatorom
za ich całoroczną pracę poprzez wspólny wyjazd. Możliwość spotkania, podzielenia się doświadczeniem
jest absolutnie niezbędna, jest formą gratyfikacji. Warto zastanowić się, czy takie spotkania mogłyby
odbywać się dwa razy w czasie edycji budżetu.
Wstępne wnioski i rekomendacje
Zespoły wywiązują się ze swoich zadań, określonych w zarządzeniu Prezydenta m.st Warszawy.
Ich praca i zaangażowanie zależy przede wszystkim od motywacji, którą mają członkowie do
udziału w pracach zespołu. Jako korzyść z pracy w zespole najczęściej wskazują oni na
poczucie społecznie wykonywanej pracy oraz wiedzę na temat potrzeb mieszkańców i dzielnicy.
Praca zespołów, jak i pojedynczych członków jest bardzo nierównomierna. Są zespoły, których
praca jest pozytywnie oceniania przez mieszkańców, jak i takie, co do których jest dużo uwag.
Kluczową osobą w pracy zespołu jest koordynator, dzięki którego zaangażowaniu zespół
częściej ma motywację do pracy przez cały rok. Problemem wielu zespołów jest rezygnacja
członków w trakcie działalności. Z tym związany jest kolejny problem – znalezienie nowych
członków.
Rola koordynatora jest kluczowa dla powodzenia przebiegu budżetu partycypacyjnego
w dzielnicy. Koordynator jest postrzegany jako jeden z urzędników, a nie jako partner
w dyskusji nad projektami, ponieważ zwykle nie ma wiedzy merytorycznej z danego zakresu.
Mieszkańcy głosujący w budżecie, którzy wypełnili ankietę nie wiedzą (81%) o naborze do
zespołów dzielnicowych ds. budżetu partycypacyjnego.
W kolejnej edycji należy skupić się na informowaniu mieszkańców, że budżet partycypacyjny
w dzielnicy ma kluczowe ogniowa: koordynatora i zespół ds. budżetu w dzielnicy.
 Informacja o koordynatorze ma znaczenie ze względu na jego bardzo ważną rolę
w całym procesie. Niezbędne jest także docenienie wkładanej przez nich pracy.
 Natomiast informacja o zespole jest istotna, by do zespołu wchodziły nowe osoby,
które będą miały energię i chęć do działania. Obecnie wiedzę na temat naboru mają
głownie osoby z wąskiej, już wstępnie zainteresowanej grupy.
Co więcej w takich sytuacjach zwykle brakuje strony społecznej, ponieważ urzędnicy
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pracują na co dzień w urzędzie, zaś mieszkańców należy dopiero zaprosić
i zainteresować. Dlatego w budżecie partycypacyjnym, zakładającym włączanie
i współodpowiedzialność mieszkańców, nie może ich zabraknąć.
Z badania wynika, że osoby decydujące się na pracę w zespole mogą nie mieć świadomości, na
czym ona polega i jak jest obciążająca. Dlatego też zdarzają się rotacje w zespołach, często po
pierwszych spotkaniach, które są intensywne (konieczność ustalenia regulaminu pracy zespołu
i innych kluczowych kwestii dla dzielnicowego BP).
W kampanii informacyjnej zapraszającej do zespołów dzielnicowych warto jasno podkreślić:
 Jakie zadania będzie miał zespół.
 Jak będzie wyglądał orientacyjny harmonogram prac.
Istotne jest także, by osoby chętne do pracy w zespołach (albo zainteresowane) mogły
dowiedzieć się, na czym polegała paca zespołu w ostatniej edycji, porozmawiać z członkami
zespołu, by podjąć odpowiedzialnie i świadomie decyzję. Wydarzeniem, podczas którego
można umożliwić taką aktywność mogą być spotkania o priorytetach, które - jak sugerowano
wyżej - powinny stać się punktem startowym całego budżetu.
Warto zastanowić się, jakie inne korzyści, poza wskazanymi wyżej, odnoszą członkowie
z różnych grup wiekowych i zawodowych. W ten sposób będzie można trafić z odpowiednią
argumentacją zarówno do młodzieży, jak i seniorów, którzy chcieliby się zaangażować w pracę
na rzecz swojej dzielnicy.
Zespół w obecnej formie nie ma kluczowej roli w budżecie partycypacyjnym, jest ciałem
doradczym. Zdaniem niektórych badanych jego rola jest marginalna. Mimo zgłaszanych sugestii
w badaniu, by rozwiązać zespoły, nie wydaje się, aby było to słuszne, gdyż BP jest procesem
włączania mieszkańców i uwspólniania decyzji. Rezygnacja z ciała, w którym głos mają również
mieszkańcy byłoby zubożeniem procesu, zwłaszcza jego partycypacyjnego wymiaru służącego
budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Obecnie jednak strona społeczna nie zawsze ma
wpływ na podejmowane w zespołach decyzje. Stanowi ona mniejszość i nie ma niezbędnej
wiedzy merytorycznej.
Nie bez znaczenia jest fakt, że w zespołach widać dwa światy: urzędników (w tym często
koordynatora) i pozostałych osób. Czasem do pierwszej grupy należą też radni.
W wypowiedziach urzędników i koordynatorów widać, że mówiąc „zespół” mają na myśli
przede wszystkim zespół urzędników włączonych w proces BP.
Należy wzmocnić stronę społeczną w zespole, podkreślać, że rolą zespołu jest monitorowanie
przebiegu procesu w dzielnicy a także rola doradcza w zakresie weryfikacji ogólnodostępności.
Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i rad osiedli, powinni móc także stawiać
veto w przypadku dostrzeżenia nadużyć lub odwoływać się do CKS i/lub burmistrza dzielnicy
z prośbą o interwencję.
Praca zespołów w dużej mierze zależy od motywacji i zaangażowania koordynatora.
W większości ich praca jest oceniania bardzo dobrze, zarówno przez urzędników jak i członków
zespołów. Zdarzały się jednak nieliczne konkretne uwagi do pracy koordynatorów.
Koordynatorzy muszą egzekwować zapisy dotyczące nieobecności członków na spotkaniach,
zgodnie z zapisami przyjętymi w regulaminach. Powinni również monitorować jakość pracy
zespołu oraz zgłaszać nieprawidłowości, które szkodzą nie tylko pracy zespołu, ale w efekcie
ocenie BP w Warszawie. Rada ds. budżetu powinna ustalić komu te nieprawidłowości powinny
być zgłoszone i w jakim czasie powinny być podjęte kroki służące ich wyjaśnieniu.
Jednym z elementów badania była możliwość dzielenia się doświadczeniami przez członków
zespołów (urzędników i koordynatorów podczas wywiadów i warsztatu). Pokazało to, że mają
oni wielką potrzebę rozmowy o doświadczeniach, dzielenia się dobrymi i złymi praktykami.
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Brakuje im tego. Mimo iż w drugiej edycji była możliwość spotkań członków zespołu, niewiele
osób z niej korzystało.
Warto ponownie rozważyć możliwość wymiany doświadczeń członków zespołów, bo może to
przyczyniać się do podnoszenia jakości ich pracy a także działać motywująco. Można wskazać
kilka kwestii:
 Jedną z form przekazania informacji jest wersja podawcza w postaci newslettera o tym,
co dzieje się w innych dzielnicach, jakie rozwiązania przyjęto i co się nie sprawdziło.
 Forma bardziej angażująca, dająca możliwość dialogu – dopytania o kwestie, które dla
kogoś są ważne - to zamknięte forum dla członków zespołów.
 Kontakt osobisty jest bardzo ceniony, dlatego warto by przynajmniej raz w roku
(optymalnie dwa) była możliwość spotkania koordynatorów dzielnicowych a także
koordynatorów z jednostek biorących udział w weryfikacji wniosków. Jest to nie tylko
forma gratyfikacji i docenienia, ale także pozwala na wymianę wiedzy i wspólne
zastanowienie się nad trudnymi sytuacjami.
Warto na początku kolejnej edycji zapytać nowo wybranych członków, jaka forma komunikacji
najbardziej, by im odpowiadała a także jakiego rodzaju informacje byłyby najbardziej
przydatne. Wówczas należałoby zastanowić się nad tym, jak i przez kogo będą zbierane
informacje i redagowane newslettery.
Coroczny nabór na członków zespołów jest procesem, który co prawda daje możliwość
przyjścia do zespołu nowym osobom, jednak biorąc pod uwagę brak wiedzy na temat naborów
do jest to bardzo niewielka grupa osób potencjalnie poinformowanych.
Zmiany w składzie zespołu, z powodu niewylosowania na kolejną kadencję, są stratą
w przypadku osób zaangażowanych, rzetelnie wykonujących swoją społeczną pracę.
Należy rozważyć możliwość wprowadzenia na poziomie dzielnic kadencyjnego członkostwa –
np. dwuletniego. Nie jest to zbyt długi okres, by deklarować zaangażowanie, co mogłoby
zniechęcać chętnych, gdyby ten okres był dłuższy. Z drugiej zaś strony dwa lata dają
możliwość brania udziału w procesie wyboru projektów (np. w roku obecnym) oraz
monitorowania i obserwowania ich realizacji (w roku 2017).
Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że w przypadku takiego rozwiązania niezbędne jest
prowadzenie szkoleń dla członków zespołów, które byłyby również formą inwestycji w wiedzę.
Takie potrzeby zgłaszali respondenci.
Jednocześnie koordynator powinien na bieżąco monitorować pracę zespołu, by w przypadku
osób, które nie przychodzą na spotkania, nie biorą w nich udziału, czy wręcz takich, których
działania mogą szkodzić budżetowi partycypacyjnemu, miał możliwość wyłączenia takiej osoby
z prac zespołu.
Działalność niektórych radnych w zespołach bywa oceniana negatywnie (zarówno przez
członków zespołów jak i osoby głosujące, które wypełniły ankietę). Wobec ich działalności
w zespołach pojawia się najwięcej uwag (między innymi działania na rzecz swojego klubu czy
osobistych celów). Jest to kwestia, na która szczególnie należy zwrócić uwagę w kolejnej
edycji.
Składnie projektów przez członków zespołów budzi więcej kontrowersji, niż uznania. Nawet
w przypadku zapisów o wyłączeniu danego członka z obrad zespołu w przypadku weryfikacji
projektów, zdarza się, że te zapisy nie są respektowane. Członkowie zespołów nie zawsze są
niezależni w ocenie projektu składanego przez kolegę.
Należy wykluczać możliwości zapisów w regulaminach, które mogą sprzyjać braku
przejrzystości pracy zespołów ds. budżetu w dzielnicach - a takim rozwiązaniem jest możliwość
składania projektów przez członków zespołów. BP jest procesem włączania, dlatego członkowie
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zespołów raczej powinni starać się zachęcić innych mieszkańców, wesprzeć ich swoją wiedzą
i doświadczeniem.
Członkowie zespołów nie powinni zatem składać projektów, taki zapis powinien obowiązywać
na poziomie ogólnomiejskim.
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Załączniki
Uwagi zgłaszane na Facebooku
Jednym z elementów gromadzenia danych była aktywność uczestników na w grupie otwartej Budżet
Partycypacyjny w Warszawie na portalu społecznościowym Facebook. Pod uwagę brano posty,
komentarze i polubienia w okresie od 22 maja do 5 czerwca – jest to czas który, przypadał na
zakończenie etapu weryfikacji.
W badanym okresie na grupie opublikowane zostały 24 posty, które wygenerowały 114 polubień i 203
komentarze. Na poniższym wykresie przedstawiono aktywność uczestników grupy w tym czasie, przy
czym za podstawę przyjęto datę opublikowania posta, do której dołączono liczbę polubień
i komentarzy, które wywołał.
Wykres 28. Aktywność grupy Budżet Partycypacyjny w Warszawie na Facebooku w okresie od
22 maja do 5 czerwca 2016.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.facebook.com/groups/budzetwaw.

Wśród publikowanych informacji przeważały zgłoszenia nieprawidłowości lub problemów (16 postów
na 24). Pojawiły się także 3 posty na temat realizacji projektów z poprzedniej edycji i 2 informacje
bieżące, oraz 3 posty innego typu (udostępnienie artykułu z prasy lokalnej, apel do władz jednej
z dzielnic, wspomnienia na temat dzieciństwa).
Wśród najszerzej komentowanych postów, które w związku z tym można uznać za najważniejsze
pojawiły się następujące wątki:
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Ogólnodostępność - nieuczciwa konkurencja ze strony bibliotek, nakłanianie do głosowania na
projekty na rzecz bibliotek.
 Praca zespołu ds. budżetu partycypacyjnego podczas odwołań – informacja, że jeden
z zespołów nie dość dokładnie zapoznał się z wnioskami o odwołanie złożonymi przez
projektodawców.
 ESOG – pytanie, czy koszty projektów będę uaktualniane w systemie głosowania po
weryfikacji.
 Praca zespołu ds. budżetu partycypacyjnego podczas odwołań – pytanie czy burmistrz może
skierować projekt do ponownej weryfikacji, mimo negatywnej opinii zespołu.
 Praca zespołu – niejasności co do konieczności protokołowania spotkań zespołów, wskazanie
na rozbieżność między dzielnicowym regulaminem pracy zespołu i regulaminem budżetu
partycypacyjnego.
 Odwołania – pytanie o uzasadnienie negatywnej opinii zespołu na temat odwołania, a także
różnice w ocenie sytuacji prawnej podczas odwołania jednego z projektodawców.
 Weryfikacja
–
wątpliwości
dotyczące
różnicy
kosztów
podawanych
przez
producentów/usługodawców a tymi, które podczas weryfikacji proponują urzędnicy.
W grupie pojawiały się także posty dotyczące odwołania jednego z projektów, konfliktu na Ursynowie
związanego z weryfikacją i odwołaniami znacznej liczby projektodawców, a także pytanie o to, czy
poświadczenie nieprawdy na kartach weryfikacyjnych można uznać za przestępstwo z punktu widzenia
kodeksu karnego.
Dyskusja na Facebooku, czasem dosyć burzliwa, pokazuje, że problemy, które rodzą się podczas
weryfikacji i odwołań wywołują skrajne emocje. Zarówno osoby publikujące posty, jak i osoby
komentujące to właściwie stała grupa, choć samą dyskusję może obserwować szerokie grono
Warszawiaków śledzących posty grupy otwartej budżetu partycypacyjnego.
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Zestawienie uwag mieszkańców nadsyłanych mailowo
Kategoria

PROPONOWANE ZMIANY
Problemy

Działania

Zasady przebiegu
budżetu
partycypacyjnego,
opracowanie
regulaminu

Zespół dzielnicowy ds. budżetu
partycypacyjnego:
 Zespoły Dzielnicowe nie spełniają należycie swojej
roli.

Zespół ds. Budżetu
Partycypacyjnego

Powołanie:
 Nie wszystkie rady osiedla mają
reprezentacje w Zespołach dzielnicowych.

Zespół dzielnicowy ds. budżetu partycypacyjnego:
 Likwidacja zespołów dzielnicowych i przeniesienie ich obowiązków do CKS.
 Zabronienie składania własnych projektów członkom zespołu ds. budżetu
partycypacyjnego oraz radnym z danej dzielnicy.
 Przyznanie zespołowi szerszych kompetencji.
 Publikacja protokołów ze spotkań zespołów.
Budżet partycypacyjny w dzielnicach:
 Wydzielenie puli środków dla najmniejszych, najbardziej lokalnych projektów.
Przeznaczenie co najmniej 1% budżetu dla danej dzielnicy na projekty ogólnodzielnicowe.
 Obszerniejsze dzielnice powinny być podzielone na większą liczbę rejonów (np. Mokotów).
Składanie projektów:
 Ograniczenie składania takich samych projektów w wielu dzielnicach.
 Ograniczenie możliwości składania tego samego projektu do jednego obszaru, aby
projektodawcy chcąc zwiększyć swoje szanse, nie składali identycznego projektu w
obszarze ogólnodzielnicowym i lokalnym.
 Wprowadzenie limitu maksymalnej kwoty na jeden projekt.
 Wprowadzenie możliwości złożenia identycznego projektu w innej dzielnicy za zgodą
autora.
Zasady głosowania:
 Należy odebrać prawo głosu dzieciom do 18. roku życia.
 Nie dopuszczanie do realizacji projektów, które zdobyły mało głosów.
Inne:
 Przekształcenie Budżetu Partycypacyjnego w budżet miejski.
 Uzupełnienie regulaminu o kary dla urzędników za łamanie przepisów.
Powołanie:
 Zapewnienie każdej radzie osiedla uczestnictwa jej reprezentanta w zespole.
 Skład zespołu powinien być szerszy i zawierać większe zróżnicowanie członków (np. osoby
z prawem głosu – 8 obywateli, 3 przedstawiciele organizacji pozarządowych, 1
przedstawiciel młodzieżowej rady dzielnicy i 1 - rady seniorów, a także członkowie bez
prawa głosu, 3 przedstawicieli urzędników, po 1 przedstawicielu klubów rady dzielnicy i
radnych osiedlowych).
 Nabór do zespołów powinien odbywać się na początku listopada.
Finansowanie działań podejmowanych przez członków:
 Zagwarantowanie kwot pieniężnych dla Zespołów na realizację indywidualnych projektów

swoje

Kategoria

PROPONOWANE ZMIANY
Problemy

Ogólnodostępność



Instytucje (np.: biblioteki, placówki edukacyjne i
opiekuńcze) nie powinny być finansowane z
Budżetu Partycypacyjnego, gdyż mają dostęp do
innych, dedykowanych im źródeł finansowania.
Mają też mocniejszą pozycję podczas głosowania.

Opracowanie i
zgłaszanie
propozycji
projektów



Zbieranie list poparcia jest zbędne i czasochłonne.

Dyskusja nad
projektami



Nie stawienie się na prezentacji swojego projektu
nie powinno skutkować jego wycofaniem, jako że
prezentacje odbywają się w godzinach pracy.
Zdarza się, że na spotkaniach dochodzi do
bezpodstawnej krytyki i złośliwości.



Działania
promujących budżet partycypacyjny w danej dzielnicy.
Podejmowanie decyzji:
 Ustalenie kworum na spotkaniach zespołu.
 Zespół powinien podejmować decyzję większością kwalifikowaną.
Praca podczas weryfikacji:
 Ustalenie sztywnej, wysokiej częstotliwości (na etapie weryfikacji szczegółowej, częściej
niż raz w miesiącu) spotkań zespołu.
 Udostępnianie członkom zespołów kompletnych wniosków o ponowną weryfikację (a nie
streszczeń dokonywanych przez urzędników).
Inne:
 Po ogłoszeniu wyników zespół powinien się zebrać i ustalić, na które z projektów
niezakwalifikowanych do realizacji, przeznaczyć resztki środków.
 Członkowie zespołów powinni być egzaminowani ze znajomości regulaminu Budżetu.
 Projekty składane przez wąskie grupy aktywistów, instytucje oświatowe, spółdzielnie
mieszkaniowe lub dotyczące modernizacji w ramach rzeczonych instytucji nie powinny być
poddawane głosowaniu ani realizowane.
Ewentualnie powinna funkcjonować dla nich wydzielona część budżetu, aby konkurowały
o głosy wyłącznie między sobą.
 Po ewentualnym zrealizowaniu inwestycji w takim miejscu, należy regularnie sprawdzać,
czy dana instytucja wywiązuje się z obowiązku ogólnodostępności
 Należy doprecyzować w regulaminie, czym jest "ogólnodostępność".
 Całkowita rezygnacja z list poparcia lub przeniesienie tego procesu do Internetu.





Zniesienie obowiązkowych prezentacji.
Przedstawianie jedynie projektów już zweryfikowanych pozytywnie.
Moderowanie dyskusji, powstrzymywanie nie konstruktywnej krytyki.
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Kategoria
Weryfikacja
projektów

PROPONOWANE ZMIANY
Problemy

Działania










Akcja
informacyjnoedukacyjna




Należy dopilnować odpowiedniego podziału
projektów na ogólne i lokalne.
Odwołania powinny być rozpatrywane przez inny
podmiot niż urząd, który wydał negatywną ocenę.
Projekty powinni weryfikować zewnętrzni eksperci,
nie urzędnicy dzielnicowi.
Osoby weryfikujące projekt powinny mieć
obowiązek zaproponowania zmian, które
umożliwiłyby pozytywną weryfikację, a także
udostępnienia wyczerpującej, merytorycznej
motywacji odrzucenia projektu.
Urzędnicy nie mają czasu na załatwianie spraw
związanych z Budżetem, bo jednocześnie muszą
wykonywać swoją stałą pracę.
Brakuje nagłośnienia akcji wśród osób starszych,
które nie korzystają z Internetu ani komunikacji
miejskiej, a są zainteresowane procesem.
Zabrakło plakatów "w terenie".












Przekazywanie do publicznej wiadomości kompletnej informacji o przyczynach
negatywnych weryfikacji.
Informowanie projektodawców o wynikach weryfikacji z odpowiednim wyprzedzeniem.
Włączenie do weryfikacji niezależnych ekspertów z tematu projektu.
Ujednolicenie stosowania przepisów we wszystkich dzielnicach.
Poprawienie kontaktu między urzędnikami weryfikującymi a projektodawcami.
Mocniejsza proceduralizacja weryfikacji szczegółowej, a także zmniejszenie jej znaczenia powinna pełnić jedynie rolę opiniotwórczą.
Uszczegółowienie kryteriów oceny.
Rozbudowanie wsparcia dla dzielnicowych koordynatorów (np. przez ofertę staży dla
studentów) - urzędnicy jednocześnie wykonują inne zadania.

Promocja samego głosowania powinna zostać poszerzona na przykład o imprezy związane
z dzielnicą.
Dystrybucja plakatów w dzielnicach powinna być zaplanowana wcześniej i dokładniej.
Większa promocja etapu składania projektów i spotkań dyskusyjnych.
Aktywizacja dzielnic z najsłabszą frekwencją.
W promocję warto włączyć różne podmioty np.: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
Publikacja wydatków na promocję Budżetu Partycypacyjnego.
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Kategoria
Wybór projektów
do realizacji,
głosowanie

ESOG

PROPONOWANE ZMIANY
Problemy

Działania

Ogólne:
 Arkusze do głosowania powinny być bardziej
czytelne.
 Podczas głosowania projekty powinny mieć te
same numery, które zostały im
przyporządkowane po złożeniu.
Dostęp:
 Obecny system głosowania dyskryminuje
osoby starsze i niekorzystające z Internetu.
 Dzieci powinny móc głosować z tego samego
adresu e-mail, z którego korzysta dorosły identyfikują je dane osobiste i numer PESEL.
Nieprawidłowości:
 Dochodziło do sytuacji, w których
Administracja rozdawała mieszkańcom karty
do głosowania z już wybranymi
(zaznaczonymi) projektami.
Uwagi do czasu głosowania:
 Powinno trwać dłużej (na przykład dwa
tygodnie);
 Powinno się odbywać wcześniej.
 Proces rejestracji powinien albo być połączony z
oddawaniem głosu, albo umożliwiać zalogowanie
się
i
zagłosowanie
w
każdej
chwili.

Ogólne:
 Umożliwienie głosowanie na projekty w obrębie więcej niż jednego obszaru.
 Wprowadzenie możliwości głosowania na "nie".
 Wprowadzenie np. punktów do głosowania w różnych miejscach dzielnicy.
 Przedłużenie terminu zgłaszania braku mobilności przez seniorów.
 Umiejscowienie punktów głosowania w pobliżu miejsc realizacji projektów.
 Losowanie ostatecznej kolejności projektów na kartach do głosowania powinno odbyć się
natychmiast po ostatecznym zakończeniu weryfikacji.
 Wprowadzenie zakazu głosowania na zajęciach lekcyjnych, zebraniach czy festynach
szkolnych.
 Zapewnienie obywateli o uczciwości głosowania.
 Wprowadzenie możliwości głosowania tylko w dzielnicy, w której się mieszka.
 Wprowadzenie limitu głosów dla każdego głosującego.



Niepotrzebna
zamieszkania



Nieprzemyślany interfejs:
a) zakładka "projekty" jest myląca użytkownicy korzystają z niej, aby oddać
głos, zaś funkcja ta nie jest dostępna. ;
b)
c)




Zlecenie informatykowi poprawienia strony i aplikacji do głosowania.
Wyszczególnienie na stronie głosowania, informacji o tym, że można głosować na więcej
niż jeden projekt.

konieczność
podania
adresu
po
wyborze
projektów.

przycisk
zatwierdzający
wybór
nie
powinien być na górze strony, a na dole;
przycisk "głosuj" powinien być dużym
przyciskiem na środku strony, a nie
małym z lewej.
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Kategoria

PROPONOWANE ZMIANY
Problemy


Ogłoszenie
wyników




Problemy techniczne (link do głosowania
niedochodzący na skrzynkę e-mail, brak możliwości
oddania głosu).
Nieczytelność strony.
Ogłoszenie wyników powinno odbyć się do końca
czerwca.

Działania




Realizacja



Zwycięskie projekty są realizowane bardzo późno
albo wcale.







Inne





Nie można dopuszczać do sytuacji, w której
brakuje kart do głosowania (jak w namiocie BP
przy ul. Aluzyjnej).
Słowo "ewaluacja" powinno zostać zastąpione
innym, bardziej zrozumiałym.
Grupka aktywistów może przegłosować projekt
szkodliwy dla ogółu mieszkańców.



Należy w czytelny sposób wyjaśnić, dlaczego jest możliwe, że projekt z mniejszą liczbą
głosów jest kierowany do realizacji, a wykluczony zostaje projekt, który ma ich więcej
(kwestia ograniczonej puli środków, o czym nie wszyscy wiedzą).
Frekwencję należy liczyć na poziomie obszarów wewnątrzdzielnicowych, a nie tylko na
poziomie dzielnicy.
Stworzenie regulaminu realizacji, w tym zapewnienie konsultowania projektu z
projektodawcą podczas realizacji oraz wprowadzenie zapisów dotyczących trwałości
projektów.
Rzetelne, szybkie realizowanie projektów, które wygrały.
Zatrudnienie "wsparcia technicznego" do realizacji projektów - inżynierów drogownictwa,
architektów krajobrazu itp.
Umieszczenie na stronie Budżetu, informacji o osobach odpowiedzialnych za projekt wraz
z nazwiskami i opisem ról.
Zwiększenie uprawnień CKS do kontroli realizacji projektów lub zatrudnienie zewnętrznej
firmy specjalizującej się w zarządzaniu projektami.
Dodanie nowej formuły pozwalającej głosować na projekty, które nie będą finansowane z
Budżetu, a odnośnie których wynik głosowania ujawni takie zapotrzebowanie.
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