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Wstęp
Budżet obywatelski, zwany także partycypacyjnym, to proces, dzięki któremu mieszkańcy decydują
o tym, na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu Miasta. To warszawiacy co roku wymyślają
i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane przez Urząd.
W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub
w całej Warszawie. W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt czy
zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim
to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa.

Celami budżetu obywatelskiego w Warszawie są, m.in.:






zwiększanie partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji dotyczących sfery publicznej;
rozwijanie świadomości lokalnej;
szerzenie idei samorządności;
wzmacnianie samorządowej wspólnoty lokalnej;
pobudzenie dyskusji wśród mieszkańców, jak również pomiędzy mieszkańcami a urzędnikami
dotyczącej rozwoju oraz potrzeb obszarów m.st. Warszawy.

Budżet obywatelski na rok 2021 był siódmą edycją tego przedsięwzięcia w Warszawie, choć już nie
pod nazwą „budżet partycypacyjny”, a „obywatelski”. Był to także drugi proces przeprowadzony
na podstawie przepisów ustawowych, które weszły w życie na początku 2018 r. (Ustawa z dnia 11
stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych).
Nowe regulacje dotyczące budżetów obywatelskich (zapisane w art. 5a ustawy o samorządzie
gminnym) mówią m.in. o:







bezpośrednim głosowaniu,
określeniu zasad procesu przez radę gminy,
minimalnej wysokości budżetu obywatelskiego na poziomie 0,5% wydatków gminy zawartych
w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu,
wymaganej liczbie podpisów poparcia,
braku możliwości dzielenia budżetu obywatelskiego na obszary inne niż jednostki pomocnicze,
konieczności wydzielenia puli ogólnomiejskiej;

Podobnie jak poprzednia edycja BO w Warszawie, ta również została przeprowadzona na podstawie
Uchwały nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. określającej zasady i tryb
przeprowadzania konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie oraz
wymagania jakie powinien spełniać projekt oraz Zarządzenia nr 825/2019 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 17 maja 2019 r. doprecyzowującego przebieg i organizację procesu. Kwota przeznaczona
do dyspozycji mieszkańców na 2021 wraz z jej podziałem na pule dzielnicowe i ogólnomiejską została
określona w Informacji Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 listopada 2019 r.
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1. Osoby uprawnione do udziału
1.1 Definicja mieszkańca m.st. Warszawy
Udział w budżecie obywatelskim na rok 2021 mógł wziąć każdy mieszkaniec m.st. Warszawy.
Przez pojęcie mieszkańca m.st. Warszawy należy rozumieć każdą osobę fizyczną, której miejscem
zamieszkania jest m.st. Warszawa1, przy czym system prawa nie określa żadnych ram czasowych
uzyskania statusu mieszkańca.
Za tak szerokim rozumieniem pojęcia przemawiała również podstawa prawna budżetu obywatelskiego,
tj. art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że gmina przeprowadza konsultacje
społeczne z „mieszkańcami gminy”, a budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji
społecznych. Unormowanie art. 5a ww. ustawy nie odsyła w tym zakresie do innych aktów prawnych,
ani nie zawiera upoważnienia dla rady gminy do samodzielnego ograniczania kręgu osób uprawnionych
do udziału w konsultacjach2.
Przyjmuje się ponadto, że miejsce zamieszkania zależne jest od zamiaru (woli) konkretnej osoby3.
O charakterze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty.
Zamiaru stałego pobytu nie należy jednak utożsamiać z faktem posiadania meldunku na terenie gminy.
Za mieszkańca m.st. Warszawy uznano zatem każdą osobę, która zamieszkuje na terenie
m.st. Warszawy z zamiarem stałego pobytu.

1.2 Udział osób małoletnich
Z powyższych względów w budżecie obywatelskim mogły uczestniczyć także osoby małoletnie (dzieci),
które zamieszkiwały z rodzicami (opiekunami prawnymi) na terenie m.st. Warszawy.
Takie osoby również posiadały status mieszkańców m.st. Warszawy. Warunkiem ich udziału było
jednak posiadanie zgody rodzica (opiekuna prawnego) na udział w przedsięwzięciu oraz na
przetwarzanie ich danych osobowych.
Ponieważ, zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, wyniki konsultacji społecznych
w formie budżetu obywatelskiego są wiążące dla władz gminy, tj. skutkują wpisaniem do uchwały
budżetowej konkretnych projektów, samodzielny udział w budżecie obywatelskim mogły wziąć osoby,
które ukończyły 13 rok życia, czyli takie, które mają zdolność do czynności prawnych. Dzieci poniżej
13 roku życia mogły zgłaszać pomysły oraz głosować za pośrednictwem rodzica lub opiekuna
prawnego.

1
2

3

Art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 16 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
Por. wyrok NSA z dnia 8 grudnia 2011 r., sygn. akt II OSK 1562/11; wyrok WSA w Lublinie z dnia 31 maja 2012 r.,
sygn. akt III SA/Lu 236/12; wyrok WSA w Opolu z dnia 13 czerwca 2006 r., sygn. akt II SA/Op 213/06.
Art. 25 kodeksu cywilnego.
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1.3 Udział cudzoziemców
Zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady m.st. Warszawy z dn. 11 kwietnia 2019 r., mieszkaniec
zgłaszający pomysł powinien w formularzu podać swoje dane, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania
oraz nr telefonu lub e-mail. Podanie numeru PESEL nie było konieczne, zatem cudzoziemcy
nieposiadający numeru PESEL również mogli składać projekty.
Zasady budżetu obywatelskiego na rok 2021 stanowiły, że każdy mieszkaniec może zagłosować tylko
raz. W związku z tym, aby można było zweryfikować, czy dana osoba nie zagłosowała kilkukrotnie,
warunkiem oddania ważnego głosu na projekty było podanie numeru PESEL (jako jedynej unikalnej
dla każdego mieszkańca danej). W związku z powyższym, cudzoziemcy nieposiadający numeru PESEL
de facto nie mogli wziąć udziału w głosowaniu na projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

2. Kwota na budżet obywatelski na rok 2021
2.1 Łączna kwota przeznaczona do dyspozycji mieszkańców
Wysokość kwoty na budżet obywatelski regulują zapisy Ustawy o samorządzie gminnym. Ustawa
wskazuje, że do dyspozycji mieszkańców powinna zostać przeznaczona kwota wysokości minimum
0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu finansowym. Zgodnie
z decyzją Radnych, do dyspozycji mieszkańców została przeznaczona kwota stanowiąca 0,5%
wydatków m.st. Warszawy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania
budżetu, tj. 83 111 363 zł, czyli dokładnie tyle samo, ile w poprzedniej edycji (pomiędzy startem 6.
(maj 2019 r.) i 7. edycji (grudzień 2019 r.) nie pojawiało się nowe sprawozdanie z wykonania budżetu
m.st. Warszawy).

2.2 Podział na pule
Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego zostały podzielone na pulę ogólnomiejską
oraz pule dzielnicowe. Udział procentowy poszczególnych dzielnic w środkach przeznaczonych na
budżet obywatelski wynika z liczby mieszkańców poszczególnych dzielnic w odniesieniu do ogólnej
liczby mieszkańców miasta stołecznego Warszawy. Liczba mieszkańców została ustalona na podstawie
danych Głównego Urzędu Statystycznego według stanu na 31 grudnia 2017 r. Procentowy podział
środków na pulę ogólnomiejską i pule dzielnicowe pokazuje tabela 1 (str. 7).

2.3 Limit wartości jednego projektu
W regulaminie siódmej edycji budżetu obywatelskiego został określony także maksymalny limit
wartości jednego projektu. We wszystkich dzielnicach oraz na poziomie ogólnomiejskim limit wartości
projektu wynosił 20% puli, której dany projekt dotyczy. Przy określaniu wartości limitu, zostały wzięte
pod uwagę możliwość realizacji kilku projektów w danym obszarze oraz możliwość realizację projektów
zróżnicowanych pod względem kosztu. Taka sama wartość procentowa limitów wynika z chęci
6
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uspójnienia zasad, aby były bardziej zrozumiałe dla mieszkańców. Wysokość limitów w poszczególnych
dzielnicach i na poziomie ogólnomiejskim prezentuje poniższa tabela.

Tabela 1. Podział kwoty na pule oraz wysokość limitów na projekt
Udział
procentowy

Wysokość
kwoty

Limit wartości
jednego projektu

Poziom
ogólnomiejski

30 %

24 933 409 zł

4 986 681,80 zł

Bemowo

4,8 %

3 989 345 zł

797 869,00 zł

Białołęka

4,7 %

3 906 234 zł

781 246,80 zł

Bielany

5,2 %

4 321 791 zł

864 358,20 zł

Mokotów

8,6 %

7 147 577 zł

1 429 515,40 zł

Ochota

3,3 %

2 742 675 zł

548 535,00 zł

Praga-Południe

7,1%

5 900 907 zł

1 180 181,40 zł

Praga-Północ

2,6 %

2 160 895 zł

432 179,00 zł

Rembertów

1,0 %

831 114 zł

166 222,80 zł

Śródmieście

4,6 %

3 823 123 zł

764 624,60 zł

Targówek

4,9 %

4 072 457 zł

814 491,40 zł

Ursus

2,4 %

1 994 673 zł

398 934,60 zł

Ursynów

6,0 %

4 986 682 zł

997 336,40 zł

Wawer

3,0 %

2 493 341 zł

498 668,20 zł

Wesoła

1,0 %

831 114 zł

166 222,80 zł

Wilanów

1,5 %

1 246 670 zł

249 334,00 zł

Włochy

1,7 %

1 412 893 zł

282 578,60 zł

Wola

5,6 %

4 654 236 zł

930 847,20 zł

Żoliborz

2,0 %

1 662 227 zł

332 445,40 zł
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3. Przebieg budżetu obywatelskiego na rok 2021
3.1 Harmonogram
Pierwotnie, proces budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2021 miał przebiegać w oparciu
o następujący harmonogram:
spotkania otwarcia – 3 grudnia 2019 r.
zgłaszanie projektów – od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r.
ocena projektów – od 22 stycznia do 6 maja 2020 r.
odwołania i ponowna ocena – od 7 do 29 maja 2020 r.
głosowanie mieszkańców na projekty – od 15 do 30 czerwca 2020 r.
ogłoszenie listy projektów do realizacji – 16 lipca 2020 r.
Jednak, w związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, a co za tym idzie, z powodu znacznie
utrudnionej możliwości przeprowadzenia rzetelnej oceny zgłoszonych projektów oraz organizacji
głosowania w sposób bezpieczny dla mieszkańców we wcześniej zakładanych terminach, 23 kwietnia
2020 r. Rada m.st. Warszawy zdecydowała o zmianie harmonogramu budżetu obywatelskiego.
Został wydłużony etap oceny projektów, a głosowanie przesunięto na wrzesień. Ostatecznie,
poszczególne etapy siódmej edycji budżetu obywatelskiego odbywały się w następujących terminach:
spotkania otwarcia – 3 grudnia 2019 r.
zgłaszanie projektów – od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r.
ocena projektów – od 22 stycznia do 24 czerwca 2020 r.
odwołania i ponowna ocena – od 24 czerwca do 14 sierpnia 2020 r.
głosowanie mieszkańców na projekty – od 1 do 15 września 2020 r.
ogłoszenie listy projektów do realizacji – 30 września 2020 r.

3.2 Spotkania otwarcia
3 grudnia 2019 r. o godzinie 18:00 w każdej dzielnicy odbyły się spotkania otwierające siódmą edycję
budżetu obywatelskiego w Warszawie. Podczas spotkań przedstawiciele urzędów dzielnic omówili
plany dzielnicy na najbliższe lata i przybliżyli zasady nowej edycji budżetu. Łącznie w spotkaniach
otwarcia wzięło udział około 160 mieszkańców. Tabela 2. pokazuje liczbę uczestników poszczególnych
spotkań otwarcia.
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Spotkanie otwarcia dotyczące poziomu ogólnomiejskiego zostało zorganizowane w Zodiaku –
Warszawskim Pawilonie Architektury przy Pasażu Pasaż Stefana Wiecheckiego „Wiecha” 4.
Na spotkaniu przedstawiciel Centrum Komunikacji Społecznej opowiedział o regulaminie i
harmonogramie rozpoczynającej się edycji. Obecni byli także pracownicy Zarządu Dróg Miejskich
oraz Zarządu Zieleni, którzy zaprezentowali, jakie projekty realizują ich jednostki, oraz jakie projekty
z zakresu kompetencji ZDM i ZZW możesz zgłosić w ramach budżetu obywatelskiego.

Tabela 2. Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział w spotkaniach otwarcia
Liczba
mieszkańców

Liczba
mieszkańców

Bemowo

1

Targówek

21

Białołęka

20

Ursus

15

Bielany

15

Ursynów

11

Mokotów

15

Wawer

12

Ochota

6

Wesoła

4

Praga-Południe

18

Wilanów

1

Praga-Północ

0

Włochy

5

Rembertów

1

Wola

10

Śródmieście

5

Żoliborz

bd

spotkanie
ogólnomiejskie

1

3.3 Zgłaszanie projektów
Etap zgłaszania projektów w ramach siódmej edycji trwał od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r.,
tj. 50 dni. Po raz drugi mieszkańcy Warszawy mieli możliwość zgłoszenia pomysłów ogólnomiejskich,
czyli takich, które obejmują więcej niż jedną dzielnicę lub wpisują się w zadania przypisane do realizacji
innym jednostkom organizacyjnym, niż wymienione w Uchwale (tj.: Lasy Miejskie-Warszawa, Zarząd
Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu
Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy), np. biurom Urzędu m.st. Warszawy.
Projekty do warszawskiego budżetu obywatelskiego na rok 2021, czyli propozycje zadań
do realizacji, musiały spełniać następujące warunki:





musiały wpisywać się w zakres zadań własnych m.st. Warszawy,
musiały być możliwe do realizacji w całości w trakcie jednego roku budżetowego;
musiały być możliwe do realizacji w ramach limitu określonego dla danej dzielnicy bądź poziomu
ogólnomiejskiego;
musiały być zgodne z definicją ogólnodostępności określoną w Uchwale;
9
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nie mogły być sprzeczne z przyjętymi strategiami i programami m.st. Warszawy;
nie mogły zakładać wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej lub jednego
z elementów (etapów) większego zadania, które w kolejnych latach wymagałoby wykonania
dalszych prac;
musiały dotyczyć nieruchomości, do której m.st. Warszawa posiada tytuł prawny
do dysponowania;
musiały być zgodne ze szczegółowymi przepisami prawa mającymi zastosowanie;
musiały zostać poparte przez co najmniej 20 mieszkańców dzielnicy – w przypadku projektu
dzielnicowego albo 40 mieszkańców Warszawy – w przypadku projektu zgłaszanego na poziomie
ogólnomiejskim. Poparcie wyrażane było poprzez podanie
swoich danych osobowych oraz złożenie podpisu na liście. Jeden mieszkaniec mógł poprzeć
dowolną liczbę projektów;
musiały mieć dołączoną zgodę autora utworu, jeśli taki utwór był dołączony do zgłaszanego
projektu;
nie mogły zawierać wskazania potencjalnego wykonawcy lub trybu jego wyłonienia;
nie mogły zawierać treści powszechnie uznawanych za obsceniczne, obraźliwe, wulgarne lub
społecznie naganne.

Każdy mieszkaniec mógł zgłosić dowolną liczbę projektów. Ponieważ wzór formularza zgłoszeniowego
nie stanowił załącznika do Uchwały, projekty nie musiały być składane na specjalnym formularzu.
Przy zgłoszeniu projektu konieczne było jednak uwzględnienie wszystkich elementów wymienionych
w Uchwale, takich jak: tytuł projektu, opis, lokalizacja, kategorie, odbiorcy czy dane projektodawcy.
Projekty można było zgłaszać:
 w formie papierowej w urzędzie dzielnicy,
 w formie elektronicznej poprzez stronę app.twojbudzet.um.warszawa.pl,
 listownie z dopiskiem „Budżet obywatelski”, wysyłając formularz do CKS lub urzędu dzielnicy.

Wsparcie mieszkańców na etapie zgłaszania projektów
Podczas etapu zgłaszania projektów były organizowane różnego rodzaju formy wsparcia kierowane
do mieszkańców chcących zgłosić projekty w ramach budżetu obywatelskiego. Poza wydrukowanymi
materiałami informacyjnymi, jak np. informator dotyczący zasad siódmej edycji, można było skorzystać
z pomocy urzędników wydziałów merytorycznych. W każdej dzielnicy prowadzone były konsultacje
mailowe, telefoniczne i osobiste. Na poziomie ogólnomiejskim zorganizowano 3 dyżury (11 grudnia
2019 r., 8 stycznia i 9 stycznia 2020 r.) z udziałem przedstawicieli jednostek ogólnomiejskich oraz biur
Urzędu m.st. Warszawy (Biura Kultury, Biura Sportu i Rekreacji, Biura Pomocy i Projektów Społecznych,
Biura Edukacji, Biura Polityki Zdrowotnej, Biura Marketingu Miasta, Biura Rozwoju Gospodarczego,
Centrum Komunikacji Społecznej, Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Biura Ochrony
Środowiska, Biura Polityki Mobilności i Transportu, Biura Gospodarki Odpadami, Biura Architektury i
Planowania Przestrzennego, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biura Stołecznego
Konserwatora Zabytków, Lasów Miejskich - Warszawa, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Zieleni).
Podczas dyżurów mieszkańcy mieli możliwość porozmawiania o swoich pomysłach z pracownikami
merytorycznymi.
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Ogólnomiejski maraton pisania projektów odbył się w sobotę, 18 stycznia 2020 r. w godz. 11:00-16:00
w Centrum Kreatywności (ul. Targowa 56). Pracownicy urzędu pomagali mieszkańcom w opisaniu
i zgłoszeniu pomysłów do budżetu obywatelskiego - wypełnieniu formularz zgłoszeniowego czy
oszacowaniu kosztu realizacji projektu. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele wybranych
jednostek organizacyjnych (m.in. Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Zieleni, Zarządu Transportu
Miejskiego) oraz biur Urzędu m.st. Warszawy (m.in. Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej,
Biura Edukacji, Biura Kultury, Biura Pomocy i Projektów Społecznych) a także około 100 mieszkańców.
Poza konsultacjami przy stolikach tematycznych, w programie maratonu znalazła się również
prezentacja o zasadach siódmej edycji BO, przede wszystkim pod kątem prawidłowego zgłoszenia
projektu oraz quizy z nagrodami. Wielu mieszkańców wzięło udział w maratonie również aby zebrać
podpisy na listach poparcia.

Ryc. 1. Konsultacje przy stolikach tematycznych podczas maratonu pisania projektów

Zgłoszone projekty i projektodawcy
W ramach siódmej edycji warszawiacy zgłosili łącznie 2 243 projekty – 197 na poziomie
ogólnomiejskim i 2 046 dzielnicowych. Najwięcej propozycji dotyczyło dzielnicy Bielany - 170, Białołęka
- 160 oraz Mokotów - 153. Po raz drugi od początku budżetu partycypacyjnego w Warszawie, a po raz
pierwszy od wprowadzenia puli ogólnomiejskiej, liczba projektów w żadnej z dzielnic nie wyniosła
mniej niż 50 (pierwszy raz taka sytuacja miała miejsce w edycji na rok 2017 – wtedy najmniej
projektów zgłoszono w Rembertowie – 58). Poniższa tabele prezentuje liczbę projektów zgłoszonych
w poszczególnych dzielnicach i na poziomie ogólnomiejskim.
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Tabela 3. Liczba projektów zgłoszonych w poszczególnych dzielnicach i na poziomie ogólnomiejskim 4
Liczba
zgłoszonych
projektów

Liczba
zgłoszonych
projektów

Bemowo

88

Targówek

130

Białołęka

160

Ursus

88

Bielany

170

Ursynów

145

Mokotów

153

Wawer

123

Ochota

128

Wesoła

50

Praga-Południe

140

Wilanów

52

Praga-Północ

89

Włochy

77

Rembertów

92

Wola

147

Śródmieście

96

Żoliborz

118

poziom
ogólnomiejski

197

Z kolei rycina 2. prezentuje liczbę zgłoszonych projektów w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców danej
dzielnicy. Biorąc pod uwagę dane względne, najaktywniejsi byli mieszkańcy Rembertowa.
Ryc. 2. Liczba zgłoszonych projektów na 10 000 mieszkańców dzielnicy

W tabeli zaprezentowano dane po ocenie formalnej, tj. po poprawieniu błędnego przyporządkowania do danego
poziomu i dzielnicy.
4
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Zdecydowana większość, bo aż 88% projektów zostało zgłoszonych elektronicznie, tj. poprzez stronę
app.twojbudzet.um.warszawa.pl. 261 (tj. 12%) projektów zgłoszono za pomocą papierowego
formularza. Największy udział projektów papierowych wśród wszystkich zgłoszonych w danej dzielnicy
zaobserwowano na Rembertowie (27%), Ursusie (24%) i Ursynowie (23%).
Swoje pomysły zgłosiło 1186 mieszkańców, co daje średnio 2 projekty na projektodawcę. Rekordzistą
wśród projektodawców jest osoba, która zgłosiła 31 projektów (wszystkie w jednej dzielnicy).
Oprócz tej osoby było jeszcze 20 innych mieszkańców, którzy zgłosili 10 projektów lub więcej.
Jednak zdecydowanie najczęściej mieszkańcy zgłaszali po jednym projekcie (661 autorów, czyli 55%,
to osoby, które zgłosiły tylko jeden projekt). Kolejne 174 osoby zgłosiły po 2 projekty.

3.4 Ocena projektów
Etap oceny projektów trwał od 22 stycznia do 24 czerwca 2020 r. i składał się z dwóch części - oceny
formalnej i merytorycznej.

Ocena formalna
Ocenę formalną projektów dzielnicowych przeprowadzał koordynator ds. budżetu obywatelskiego
w danej dzielnicy. Natomiast za ocenę formalną projektów ogólnomiejskich było odpowiedzialne
Centrum Komunikacji Społecznej.
Ocena formalna zgłoszonych projektów polegała na sprawdzeniu, czy:








ma nie więcej niż 3 projektodawców,
został zgłoszony w terminie,
zgłoszenie zawiera wszystkie wymagane elementy takie jak opis, tytuł, lokalizacja itp.,
została dołączona poprawna lista poparcia,
dołączono zgodę autora utworu (jeżeli jest wymagana),
nie zawiera treści uważanych za społecznie naganne, obraźliwe itp.,
został przyporządkowany do właściwego poziomu (jeśli nie, poziom był zmieniany
a autor, w razie potrzeby, był wzywany do dostarczenia nowej listy poparcia).

W przypadku gdy projekt zawierał braki formalne, autor był wzywany do ich uzupełnienia
w terminie 4 dni. Jeśli projektodawca nie uzupełnił braków, projekt był oceniany negatywnie.
Na tym etapie negatywnie zostały ocenione 94 projekty, z czego 10 ogólnomiejskich. Najczęstszym
powodem oceny negatywnej było niedołączenie listy poparcia bądź dołączenia nieodpowiedniej,
niekompletnej listy poparcia.
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Ocena merytoryczna
Projekty, które pozytywnie przeszły ocenę pod kątem kryteriów formalnych były kierowane
do oceny merytorycznej. Za tę część etapu oceny były odpowiedzialne właściwe merytorycznie
komórki Urzędu m.st. Warszawy – wydziału urzędów dzielnic, biur bądź jednostek organizacyjnych
m.st. Warszawy.
Ocena merytoryczna obejmowała sprawdzenie czy projekt:














nie narusza przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym aktów prawa miejscowego,
mieści się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy,
jest zlokalizowany na nieruchomości, do której m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do
dysponowania,
nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw zależnych,
nie narusza norm, standardów oraz przepisów technicznych,
jest możliwy do zrealizowania we wskazanej w zgłoszeniu projektu lokalizacji, w tym czy
realizacja projektu nie koliduje z realizowanymi przedsięwzięciami m.st. Warszawy oraz
czy nie naruszy gwarancji udzielonej m.st. Warszawie przez wykonawcę na istniejącą w tej
lokalizacji infrastrukturę,
jest możliwy do zrealizowania przy dostępnych na rynku technologiach,
jest możliwy do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego,
nie jest sprzeczny z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy niebędącymi aktami
prawa miejscowego, w tym strategiami, programami oraz Wieloletnią Prognozą Finansową w
zakresie zamieszczonych w niej przedsięwzięć,
nie zawiera wskazania potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych,
mieści się w limicie kwotowym ustalonym w danej dzielnicy bądź na poziomie ogólnomiejskim.

Ponadto, zadaniem urzędnika dokonującego oceny merytorycznej było opracowanie kosztorysu
przedsięwzięcia z uwzględnieniem działań składowych oraz kosztu oznakowania projektu. Na tej
podstawie, a także odwołując się do doświadczeń m.st. Warszawy przy realizacji podobnych projektów
oraz uwarunkowań rynkowych, ustalany i, w miarę potrzeby poprawiany, był łączny koszt realizacji
projektu oszacowany przez jego autora w formularzu zgłoszeniowym. Projektodawca nie musiał
wyrazić zgody na zmianę kosztu projektu.
Jeżeli na etapie oceny merytorycznej okazało się, że projekt nie spełnia jakiegoś kryterium, urzędnik
kontaktował się z projektodawcą, informował o ww. fakcie i, jeżeli było to możliwe, proponował
zmiany, jakie należy wprowadzić, aby projekt był być poddany pod głosowanie mieszkańców.
Na ustosunkowanie się do propozycji zmian autor projektu miał 6 dni. Jeżeli nie udało się osiągnąć
porozumienia co do ostatecznej wersji projektu, był on oceniany negatywnie.
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610 projektów zostało ocenionych negatywnie, ponieważ nie spełniały kryteriów oceny merytorycznej.
Do najczęstszych powodów niedopuszczenia projektów pod głosowanie mieszkańców należało:





brak możliwości zrealizowania projektu we wskazanej w zgłoszeniu lokalizacji,
brak możliwości realizacji projektu w trakcie jednego roku budżetowego,
zlokalizowanie projektu na nieruchomości, do której m.st. Warszawy nie posiada tytułu
prawnego do dysponowania,
niezgodność z prawem, w tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3.5 Odwołania i ponowna ocena
Autorzy pomysłów ocenionych negatywnie mogli odwołać się od tej decyzji. W tym celu, w terminie
od 24 do 30 czerwca 2020 r. należało złożyć wniosek zawierający wskazanie zastrzeżeń do oceny
projektu wraz z uzasadnieniem. Odwołanie można było złożyć w formie papierowej lub elektronicznie,
na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Wpłynięcie odwołania skutkowało przekazaniem projektu do ponownej oceny. Ponowna ocena była
dokonywana przez właściwą merytorycznie komórkę urzędu m.st. Warszawy. Zatwierdzenia wyniku
ponownej oceny dokonywał Dyrektor Koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej.
Łącznie zostały zgłoszone 154 odwołania od negatywnej oceny projektów, co oznacza, że mieszkańcy
odwołali się od oceny 22% projektów ze wszystkich zweryfikowanych negatywnie. Liczbę odwołań
w poszczególnych dzielnicach i na poziomie ogólnomiejskim prezentuje tabela 4.

Tabela 4. Liczba odwołań w poszczególnych dzielnicach i na poziomie ogólnomiejskim
Liczba odwołań

Liczba odwołań

Bemowo

11

Targówek

13

Białołęka

15

Ursus

2

Bielany

17

Ursynów

3

Mokotów

8

Wawer

5

Ochota

1

Wesoła

0

Praga-Południe

9

Wilanów

9

Praga-Północ

12

Włochy

7

Rembertów

1

Wola

8

Śródmieście

0

Żoliborz

13

poziom
ogólnomiejski

20
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Natomiast dzielnice z największym procentem odwołań (liczonym z liczby projektów ocenionych
negatywnie w danej dzielnicy) to kolejno: Bielany (45%), Praga-Północ (36%), Targówek (36%),
Wilanów (36%), Bemowo (31%) i Włochy (30%).
Wskutek ponownej weryfikacji aż 47 projektów zmieniało status na „dopuszczony do głosowania”,
co oznacza, że wynik oceny został zmieniony w przypadku 30% projektów, do oceny których
projektodawcy zgłosili odwołania. Wśród projektów ze zmienionym wynikiem oceny było 5 projektów
ogólnomiejskich i 42 dzielnicowe. Dzielnice z największą liczbą zmienionych wyników oceny to:
Bielany (8), Białołęka (7) i Żoliborz (7).
Spośród 47 projektów dopuszczonych do głosowania po odwołaniach, tj. w wyniku ponownej oceny,
16 zostało wybranych do realizacji.

Finalnie, ze wszystkich 2243 zgłoszonych projektów 1503 (67%) zostało ocenionych pozytywnie
i poddanych pod głosowanie mieszkańców. 661 projektów (29%) nie spełniło kryteriów oceny i zostało
ocenionych negatywnie, a 79 projektów (4%) wycofali sami autorzy. Na poniższej rycinie został
przedstawiony udział projektów dopuszczonych do głosowania, ocenionych negatywnie i wycofanych
przez autorów w poszczególnych dzielnicami i na poziomie ogólnomiejskim. Największy odsetek
projektów poddanych pod głosowanie zanotowano w dzielnicy Wawer (81%), natomiast najmniejszy
na Wilanowie i w Śródmieściu (po 50%).
Ryc. 3. Procent projektów poddanych pod głosowanie, ocenionych negatywnie i wycofanych
przez autorów w poszczególnych dzielnicach i na poziomie ogólnomiejskim (po odwołaniach)
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3.6 Głosowanie na projekty
Projekty poddane pod głosowanie
Pod głosowanie mieszkańców zostało poddanych łącznie 1 503 projektów, w tym 106 na poziomie
ogólnomiejskim i 1 397 dzielnicowych.
Dzielnice z największą liczbą projektów dopuszczonych do głosowania to: Bielany (132), Białołęka
(110), Wola (107), Praga-Południe (106), Ursynów (105), Wawer (101). Zdecydowanie najmniejszy
wybór mieli mieszkańcy Wilanowa, gdzie na listach do głosowania znajdowało się tylko 26 pozycji
dzielnicowych.
Tabela 5. Liczba projektów poddanych pod głosowanie
w poszczególnych dzielnicach i na poziomie ogólnomiejskim
Liczba projektów
poddanych pod
głosowanie

Liczba projektów
poddanych pod
głosowanie

Bemowo

48

Targówek

91

Białołęka

110

Ursus

65

Bielany

132

Ursynów

105

Mokotów

98

Wawer

100

Ochota

90

Wesoła

40

Praga-Południe

106

Wilanów

26

Praga-Północ

59

Włochy

49

Rembertów

53

Wola

107

Śródmieście

51

Żoliborz

67

poziom
ogólnomiejski

106

Zasady i przebieg głosowania
Głosowanie mieszkańców na projekty trwało od 1 do 15 września 2020 r., czyli 15 dni. Głosować
można było papierowo w urzędach dzielnic oraz przez internet - na app.twojbudzet.um.warszawa.pl
(w tym przypadku konieczne było posiadanie poczty e-mailowej). W całym mieście zorganizowano
także 17 dodatkowych punktów głosowania elektronicznego, m.in. w Miejscach Aktywności Lokalnej,
bibliotekach, domach kultury czy na targach śniadaniowych.
Ponadto, osoby mające problemy z poruszaniem się, które nie mogły ze względów zdrowotnych oddać
głosu osobiście i nie miały dostępu do internetu, mogły skorzystać z pomocy przedstawiciela Urzędu,
który odebrał od głosującego wypełnioną kartę w miejscu jego zamieszkania.
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Chęć skorzystania z takiej pomocy należało wcześniej zgłosić np. telefonicznie koordynatorowi ds.
budżetu obywatelskiego w odpowiedniej dzielnicy, w terminie od 24 sierpnia do 9 września 2020 r.
Głosowanie na projekty było jawne i wymagało podania swoich danych osobowych: imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania i numeru PESEL (dane obligatoryjne dla wszystkich głosujących), a także adresu
e-mail (dana obligatoryjna wyłącznie w przypadku głosowania przez Internet).
Każdy mieszkaniec mógł zagłosować tylko raz, w jednej, wybranej przez siebie dzielnicy oraz na
poziomie ogólnomiejskim. Wybór dzielnicy oraz obszaru nie musiał być uzależniony od miejsca
zamieszkania lub zameldowania. Oddanie więcej niż jednej karty do głosowania (niezależnie od jej
formy – papierowej czy elektronicznej) powodowało unieważnienie wszystkich głosów oddanych przez
głosującego.
Głosowanie odbywało się poprzez wybór maksymalnie 15 projektów na poziomie dzielnicowym oraz
maksymalnie 10 na poziomie ogólnomiejskim. Każdy z wybranych projektów otrzymywał po 1 punkcie.
W głosowaniu wzięło udział 109 025 mieszkańców Warszawy. Aż 99,6 % osób zagłosowało przez
internet. Karty papierowe stanowiły zaledwie 0,4 % wszystkich oddanych głosów. Najwięcej kart
papierowych oddano na Targówku (60), w Wawrze (58) i na Ursynowie (55). Natomiast na Wilanowie
nikt nie skorzystał z możliwości oddania papierowego głosu w Urzędzie Dzielnicy.

Ryc. 4. Liczba głosów papierowych w poszczególnych dzielnicach
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Jak co roku zagłosowało więcej kobiet niż mężczyzn – 62 % głosujących to warszawianki, a 38% –
warszawiacy. Wśród głosujących najwięcej jest osób w wieku między 35 a 44 rokiem życia. Łączny
udział grup wiekowych 25-34 lata i 35-44 lata w strukturze wiekowej głosujących stanowi aż 62%.

Ryc. 5. Struktura wieku głosujących

Poniższy wykres prezentuje strukturę wieku głosujących w poszczególnych dzielnicach. Zdecydowanie
największy udział młodych (tj. osób poniżej 25 lat) zaobserwowano wśród głosujących na Rembertowie
– łącznie prawie ¼ wszystkich osób, którzy oddali głosy na rembertowskie projekty. Z kolei największy
procent seniorów wśród głosujących zanotowano na Śródmieściu (9%) oraz na Ochocie (8%).

Ryc. 6. Struktura wieku głosujących w poszczególnych dzielnicach

19

Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu obywatelskiego na rok 2021

Jeżeli chodzi o frekwencję w głosowaniu w poszczególnych dzielnicach, najaktywniejsi byli mieszkańcy
Żoliborza oraz Białołęki. Najsłabszą frekwencję zanotowano na Śródmieściu. Biorąc pod uwagę
bezwzględną liczbę oddanych głosów, najwięcej - bo ponad 13 tys. osób - zagłosowało na Mokotowie.

Ryc. 7. Liczba głosujących na tysiąc mieszkańców danej dzielnicy

Ciekawie rozkłada się liczba głosów oddanych przez internet w poszczególnych dniach etapu
głosowania. Aż 40% wszystkich głosów zostało oddanych w dwóch ostatnich dniach głosowania. Tylko
15 września zagłosowało prawie 25 000 osób. Rozkład głosów internetowych w poszczególnych dniach
prezentuje rycina 8.
Ryc. 8. Liczba głosów oddanych przez internet w poszczególnych dniach
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Projekty wybrane do realizacji
Po zliczeniu wszystkich oddanych głosów zostały utworzone listy rankingowe projektów, w kolejności
od największej liczby uzyskanych punktów do najmniejszej – aby wyłonić zwycięskie pomysły. Jeśli
pierwsze projekty na liście rankingowej (z największą liczbą punktów) nie wyczerpywały puli środków
finansowych w danej dzielnicy czy na poziomie ogólnomiejskim, wówczas dobierany był kolejny
projekt, na którego realizację pozwalały pozostałe środki.
Aby projekt dzielnicowy mógł być rekomendowany do realizacji musiało na niego oddać swój głos
przynajmniej 50 osób. Z kolei w przypadku projektów ogólnomiejskich – 100 osób.

Do realizacji zostało skierowanych łącznie 359 projektów – 341 dzielnicowych i 18 ogólnomiejskich.
Najwięcej projektów dzielnicowych zostanie zrealizowanych w dzielnicy Śródmieście (31) oraz
na Woli (30), najmniej w Wesołej (10). W tabeli 5. zaprezentowano liczbę zwycięskich projektów
w każdej z dzielnic i na poziomie ogólnomiejskim.

Tabela 6. Liczba projektów wybranych do realizacji z podziałem na dzielnice i poziom ogólnomiejski
Liczba
zwycięskich
projektów

Liczba
zwycięskich
projektów

Bemowo

19

Targówek

21

Białołęka

14

Ursus

22

Bielany

26

Ursynów

13

Mokotów

22

Wawer

23

Ochota

21

Wesoła

10

Praga-Południe

12

Wilanów

11

Praga-Północ

16

Włochy

15

Rembertów

14

Wola

30

Śródmieście

31

Żoliborz

21

poziom
ogólnomiejski

18

Najwięcej głosów zdobył projekt „Schronisko Na Paluchu - sala rehabilitacyjna dla zwierząt”. Aż 43 874
osoby oddały głos właśnie na ten projekt. Z kolei najdroższy zwycięski projekt to „Asfaltowe drogi dla
rowerów”, którego koszt realizacji został oszacowany na 4 783 300 zł.
Wśród dzielnicowych projektów najdroższym zwycięskim okazała się „Rozbudowa sieci publicznych
toalet” (Mokotów) za 1 293 812 zł. Natomiast najwięcej głosów z projektów dzielnicowych otrzymał
pomysł „Praga-Południe walczy ze smogiem. Sadzimy 500 szt. drzew zimozielonych” – 5 634 głosy.
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Najwięcej, bo aż 10 projektów ogólnomiejskich będzie realizował Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
(za łączną kwotę powyżej 11 mln zł). Zarząd Dróg Miejskich otrzyma do realizacji tylko 3 projekty
ogólnomiejskie, ale szacunkowy koszt ich realizacji to aż 11,5 mln zł. Za realizację pozostałych
projektów ogólnomiejskich będą odpowiedzialne biura Urzędu m.st. Warszawy – Biuro Ochrony
Środowiska (2 projekty) oraz Biuro Gospodarki Odpadami, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych i
Centrum Komunikacji Społecznej (po 1 projekcie).

3.7 Ogłoszenie wyników głosowania i zwycięskich projektów
W związku ze stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców,
uroczysta gala ogłoszenia wyników budżetu obywatelskiego na 2021 r. nie odbyła się.
30 września 2020 r. rano wyniki zostały opublikowane na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl.
Informację o wynikach głosowania promował film opublikowany w mediach społecznościowych.

Ryc. 9. Kadry z filmu promującego wyniki głosowania
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3.8 Akcja informacyjno-promocyjna
Prowadzenie ogólnomiejskiej kampanii o budżecie obywatelskim, jak co roku, było zadaniem Centrum
Komunikacji Społecznej. Na tym poziomie informowano o kolejnych etapach procesu. Dzielnice
skupiały się bardziej na komunikacie skierowanym do lokalnej społeczności. Z tym wiązało się m.in.
dostarczenie informacji o terminach dyżurów konsultacyjnych, kontaktów do pracowników urzędu,
miejscach spotkań w dzielnicy itp.
Celem kampanii ogólnomiejskiej było zachęcenie warszawiaków i warszawianki do wzięcia udziału
w budżecie obywatelskim. Kampania była podzielona na dwa etapy. Pierwszy etap został
przeprowadzony w grudniu 2019 r. i styczniu 2020 r. a jego przesłaniem było zmotywowanie
mieszkańców do zgłoszenia pomysłów w ramach budżetu obywatelskiego. Drugi etap kampanii odbył
się we wrześniu i dotyczył głosowania na projekty.

Tabela 7. Podział kampanii outdoorowej
Etap

Zgłaszanie projektów

Głosowanie na projekty

Kiedy promowany

Główny przekaz/komunikat

grudzień 2019
–
styczeń 2020

Hasło etapu: Bądź jak … . Zgłoś projekt.
Zmotywowanie mieszkańców do zgłoszenia projektu do
budżetu obywatelskiego.

wrzesień 2020

Hasło etapu: Bądź jak … . Zagłosuj na projekty.
Zachęcenie mieszkańców do zapoznania się z projektami
poddanymi pod głosowanie i wzięcia udziału w głosowaniu.

Drugi rok z rzędu koncepcja kampanii opierała się na pokazaniu historii „zwykłych” mieszkańców
biorących udział w budżecie obywatelskim, z którymi warszawiacy – adresaci kampanii, mogliby się
utożsamić i zarazem poczuć, że to narzędzie jest również dla nich. W kampanii została uwzględniona
różnorodność osób, które mogłyby zainteresować się budżetem obywatelskim. Ich cechą wspólną była
natomiast aktywność oraz chęć ulepszenia najbliższej okolicy. Postaci różniły się płcią, wiekiem czy
zainteresowaniami. Zabieg ten miał uświadomić warszawiakom, że budżet obywatelski jest dla
wszystkich. Na plakatach, obok postaci, zostały opisane ich krótkie historie pokazujące różne
motywacje oraz korzyści płynące z udziału w budżecie obywatelskim. Miały one zaintrygować i ośmielić
do składania projektów czy głosowania.
Kampania została utrzymana w konwencji popularnych memów, znanych pod nazwą „Be like Bill”
(polska wersja – „Bądź jak…”). Założeniem było wypromowanie aktywności obywatelskiej i
przedstawienie jej jako obowiązującą modę, a także przemycenie know-how dotyczącego składania
projektów oraz głosowania.
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Ryc. 10. Przykłady plakatów z kampanii informacyjnej

Aby zachęcić mieszkańców do udziału w budżecie obywatelskim wykorzystano różne kanały promocji
i rodzaje materiałów. Informacje o poszczególnych etapach były przekazywane za pomocą:















broszury „informator o zasadach 6. edycji budżetu obywatelskiego”,
ulotek,
plakatów,
spotów w komunikacji miejskiej,
plakatów citylight na przystankach autobusowych i tramwajowych,
metroboardów na stacjach metra,
reklamy na tyłach autobusów,
ogłoszeń w prasie (głównie gazetkach dzielnicowych),
spotów radiowych,
ogłoszeń w aplikacji 19115,
mailingu,
postów w social media (Facebook) oraz na portalach internetowych,
miejskich wydarzeń (np. maratony pisania projektów, targów śniadaniowych itp.),
konkurs dla organizacji pozarządowych („Samorządna Młodzież 3.0”).
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3.9 Ambasadorzy budżetu obywatelskiego
W dotarciu z informacją o siódmej edycji do jak największej liczby mieszkańców pomagali także
ambasadorzy budżetu obywatelskiego. Do tej roli zostało wyłonionych (w ramach otwartej rekrutacji)
sześć osób – miłośników partycypacji, doświadczonych projektodawców i byłych członków
dzielnicowych zespołów ds. budżetu obywatelskiego.
Zadaniem ambasadorów była promocja idei budżetu obywatelskiego oraz wsparcie mieszkańców
w udziale w procesie – w szczególności na etapie składania projektów i głosowania. Swoją postawą,
zaangażowaniem i działaniami zachęcali warszawiaków do uczestnictwa w budżecie obywatelskim.
Przeprowadzili setki rozmów, odpowiedzieli na dziesiątki wiadomości i telefonów, promowali budżet
na kilkunastu imprezach (m.in. maratonie pisania projektów, targach śniadaniowych czy festiwalu
kolorów).

Ryc. 11. Ambasadorzy budżetu obywatelskiego

Ambasadorzy działali na obszarze dzielnicy Ochota, Śródmieście, Żoliborz, Wesoła, Białołęka, a także
w środowisku uniwersyteckim.
Ambasadorzy budżetu obywatelskiego był to projekt pilotażowy, prowadzony po raz pierwszy podczas
siódmej edycji.
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