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Rekomendacje dotyczące partycypacji społecznej adresowane do inwestorów beneficjentów 
Polityki Spójności, pomagają określić możliwości i zaplanować uczestnictwo społeczeństwa 
w projektowaniu, wdrażaniu i ocenie projektów związanych z transportem. 

Dokument ten ma na celu pomóc w określeniu czy i kiedy partycypacja społeczna jest przydatna, 
kolejność, w jakiej należy zaprojektować proces uczestnictwa, względy mające na celu zapewnienie 
jakości i działań następczych oraz szereg różnych metod i narzędzi, które można wykorzystać 
w zależności od celu i kontekstu.

OECD opracowała niniejsze Rekomendacje we współpracy z CUPT w kontekście projektu 
współpracy z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG 
REGIO) w celu wspierania uczestnictwa społeczeństwa w polityce spójności.  CUPT jest 
zaangażowane w zapewnienie efektywnej partycypacji społecznej we wdrażaniu polityki spójności, 
wspieranego przez dedykowaną metodologię i narzędzia.
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Część I 
Partycypacja społeczna: Co oznacza?  

Dlaczego i kiedy je stosować?

Wprowadzenie
W obecnych czasach społeczeństwo jest lepiej poinformowane niż kiedykolwiek i domaga się 
możliwości zabierania głosu w zakresie kształtowania polityki i usług, które mają wpływ na 
ich życie. Dlatego też instytucje publiczne na wszystkich szczeblach administracji publicznej 
w coraz większym stopniu stwarzają możliwości partycypacji społecznej w celu wykorzystania 
doświadczeń i wiedzy społeczeństwa na potrzeby podejmowania lepszych decyzji publicznych. 
Globalny krajobraz uczestnictwa społeczeństwa i interesariuszy stale ewoluuje, stając się coraz 
bogatszy o nowe i innowacyjne sposoby angażowania społeczeństwa i interesariuszy w projekty 
i politykę. 

W kontekście inwestycji transportowych kluczowe znaczenie mają również społeczeństwo 
i interesariusze. To oni ostatecznie czerpią korzyści z projektów inwestycyjnych, dlatego mają do 
odegrania istotną rolę w procesie ich opracowywania i realizacji. Opinia publiczna jest nieocenionym 
zasobem, który należy wykorzystać. Jeżeli stworzono dobre warunki, aby społeczeństwo mogło 
zaangażować się w sposób znaczący i konstruktywny, społeczeństwo może przyczynić się do 
usprawnienia procesu inwestycyjnego.

Czym jest partycypacja społeczna? Kluczowe terminy

Partycypacja obejmuje „wszystkie sposoby zaangażowania interesariuszy w cykl polityki 
oraz w projektowanie i dostarczanie usług”. Odnosi się do wysiłków instytucji publicznych 
nakierowanych na poznanie opinii, perspektyw oraz na wkład społeczeństwa i interesariuszy. 
W kontekście inwestycji transportowych partycypacja pozwala społeczeństwu i interesariuszom 
wpływać na działania i decyzje władz publicznych oraz inwestorów na różnych etapach procesu 
inwestycyjnego i poprzez różne mechanizmy.
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Zalecenie Rady OECD w sprawie otwartego rządu (2017) rozróżnia trzy poziomy uczestnictwa 
społeczeństwa i interesariuszy (Rys. 1), które różnią się w zależności od poziomu zaangażowania:

Informacja: początkowy poziom uczestnictwa charakteryzujący się 
jednokierunkową relacją, w której administracja publiczna tworzy i dostarcza 
informacje społeczeństwu i interesariuszom. Obejmuje zarówno dostarczanie 
informacji na żądanie, jak i „proaktywne” działania administracji publicznej w celu 
rozpowszechniania informacji.

Konsultacje: bardziej zaawansowany poziom uczestnictwa, który pociąga 
za sobą dwukierunkową relację, w której społeczeństwo i interesariusze 
przekazują informacje zwrotne administracji publicznej i vice versa. Opiera się na 
wcześniejszej definicji zagadnienia, w odniesieniu do którego oczekuje się opinii 
i wymaga dostarczenia odpowiednich informacji, oprócz informacji zwrotnej na 
temat wyników procesu.

Zaangażowanie: gdy społeczeństwo i interesariusze mają możliwość i niezbędne 
zasoby (np. informacje, dane i narzędzia cyfrowe) do współpracy na wszystkich 
etapach cyklu polityki oraz projektowania i świadczenia usług. Uznaje równą pozycję 
społeczeństwa w ustalaniu agendy, proponowaniu projektów lub opcji politycznych 
i kształtowaniu dialogu – mimo tego, że odpowiedzialność za ostateczną decyzję lub 
sformułowanie polityki w wielu przypadkach spoczywa na inwestorze lub innych 
organach.

Zalecenie OECD głównie dotyczy administracji publicznej, jednak w kontekście inwestycji 
w infrastrukturę transportową, przedmiotowe zalecenie może obejmować wszystkie typy inwestorów 
publicznych i prywatnych. Cykl polityki w tym kontekście obejmuje cykl projektu inwestycyjnego.

https://www.oecd.org/gov/Recommendation-Open-Government-Approved-Council-141217.pdf
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Trzy filary udziału interesariuszy
Zgodnie z zaleceniem Rady OECD w sprawie otwartego rządu (2017)

Niniejsze Rekomendacje obejmują wszystkie trzy poziomy uczestnictwa, jednak kładą nacisk na 
trzeci – zaangażowanie społeczeństwa.

1. Informacja
2. Konsultacje

3. Zaangażowanie

• Początkowy zakres 

uczestnictwa

• Relacja jednokierunkowa

• Dostarczanie informacji na 

żądanie

• Proaktywne środki 

rozpowszechniania 

informacji

• Bardziej zaawansowana

• Relacja dwukierunkowa

• Wymaga dostarczenia 

informacji oraz 

informacji zwrotnej na 

temat wyników procesu

• Gdy interesariusze (w 

tym obywatele + 

społeczeństwo 

obywatelskie) mają 

możliwość i niezbędne 

zasoby do współpracy na 

wszystkich etapach cyklu 

polityki oraz w 

projektowaniu i 

świadczeniu usług

1.
2.

3.

4.
5.
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Jakie są różnice między zaangażowaniem 

interesariuszy a społeczeństwa?  
Kolejnym elementem, o którym należy pamiętać, jest różnica między rodzajami uczestników, których 
mogą angażować władze publiczne i inwestorzy. Uczestnictwo społeczeństwa i interesariuszy 
jest równie ważne, jednak nie należy ich traktować jednakowo. OECD (2017) definiuje podmioty 
działające, których władze publiczne lub inne kategorie inwestorów mogą zaangażować w swoje 
mechanizmy partycypacyjne:

Zainteresowane strony:   
każda zainteresowana strona i/lub strona, która znajduje się pod wpływem 
projektu, w tym instytucje i organizacje, zarówno rządowe, jak i pozarządowe, 
reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, środowisko akademickie, media lub 
sektor prywatny.

Społeczeństwo:  
jednostki, bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, przynależność 
wyznaniową, polityczną lub specjalne potrzeby, w szerszym znaczeniu 
„mieszkaniec określonego miejsca”, którym może być wieś, miasto, region, stan 
lub kraj w zależności od kontekstu.

Społeczeństwu lub interesariuszom w żadnym razie nie przyznaje się żadnej wartości ani preferencji, 
ponieważ obie grupy mogą wzbogacać decyzje, projekty, polityki i usługi. Jednak inwestorzy powinni 
najpierw zdecydować, kogo zaangażować, a następnie dostosować projekt i oczekiwania procesu 
partycypacyjnego do kategorii uczestników. Osoby fizyczne i interesariusze nie będą wymagać tych 
samych warunków uczestnictwa i będą miały inny wkład merytoryczny. Zainteresowane strony 
mogą dostarczać fachową wiedzę i bardziej konkretny wkład niż społeczeństwo, oddziałując za 
pośrednictwem mechanizmów takich jak organy doradcze lub panele ekspertów. Podczas gdy 
partycypacja społeczna wymaga metod, które zapewnią społeczeństwu czas, informacje i zasoby do 
tworzenia wysokiej jakości wkładu merytorycznego i opracowywania zaleceń.
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Zaangażowanie interesariuszy Zaangażowanie społeczeństwa

Definicja

Zainteresowane strony - każda 
zainteresowana strona i/lub strona, 
która znajduje się pod wpływem 
projektu, w tym instytucje 
i organizacje, zarówno rządowe, 
jak i pozarządowe, reprezentujące 
społeczeństwo obywatelskie, 
środowisko akademickie, media lub 
sektor prywatny.

Społeczeństwo - jednostki, bez względu na 
wiek, płeć, orientację seksualną, przynależność 
wyznaniową, polityczną lub specjalne potrzeby, 
w szerszym znaczeniu „mieszkaniec określonego 
miejsca”, którym może być wieś, miasto, region, stan 
lub kraj w zależności od kontekstu.

Korzyści 

z partycypacji 

społecznej

• Pokazuje punkt widzenia 
interesariuszy i ich oczekiwania

• Daje ekspertyzę i wiedzę, może 
wskazywać na odpowiednie 
dowody i badania

• Zapewnia reprezentację 
kluczowych graczy 

• Aktywizuje opinię publiczną/osąd publiczny

• Może wnieść różnorodność poglądów 
i uwzględniać rzadko słyszane opinie

• Może być reprezentatywne dla szerszego grona 
(jeśli zaangażowana jest grupa reprezentatywna)

• Pomaga w podnoszeniu świadomości i ułatwia 
publiczne poznawanie problemu

• Pomaga dostarczać rozwiązania szyte na miarę 
i zapewniać ich skuteczność

Rozważania 

podczas 

przygotowywania 

się do 

zaangażowania

• Poświęcić czas i zasoby na 
uzyskanie informacji o problemie 
i uczestnictwie – próg 
uczestnictwa jest niski

• Zapewnić wyraźne 
zainteresowanie i zachęty do 
uczestnictwa

• Zapewnić doświadczenie 
w kontaktach z władzami 
publicznymi i odgrywającymi rolę 
w procesie podejmowania decyzji

• Brak dedykowanego czasu i zasobów na 
informowanie o problemie i uczestnictwo 
– te kwestie należy uwzględnić w procesie 
partycypacji

• Częsty brak osobistego zainteresowania oraz 
zachęty do uczestnictwa. Społeczeństwo 
powinno być zachęcone i odpowiednio 
zmotywowane do uczestnictwa (na przykład 
poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu 
partycypacji z uwzględnieniem sposobu 
zachęcenia do uczestnictwa)

• Często społeczeństwo ma brak silnego poczucia, 
że może mieć wpływ na decyzje. To poczucie 
powinno być pielęgnowane poprzez ustanowienie 
wyraźnych powiązań z podejmowaniem decyzji, 
zaproszeniami od osób wysokiego szczebla

Projektowanie procesów partycypacyjnych, które uwzględniają te aspekty, pomoże „wyrównać szanse” dla 
uczestnictwa społeczeństwa i interesariuszy.   
Przedmiotowe rekomendacje skupiają się głównie na uczestnictwie społeczeństwa, ponieważ 
uczestnictwo interesariuszy jest zwykle lepiej rozwinięte i wymaga mniej specjalistycznej wiedzy (jak 
wyszczególniono w powyższej tabeli).  
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Uczestnictwo społeczeństwa w kontekście inwestycji 

w projekty transportu liniowego 
Proces inwestycyjny w projektach infrastrukturalnych dotyczących transportu liniowego jest 

złożony i długofalowy oraz wymaga ścisłej współpracy między administracją rządową oraz 

interakcji z zewnętrznymi interesariuszami i społeczeństwem. W całym procesie istnieją dwa 

główne rodzaje praktyk związanych z uczestnictwem społeczeństwa – obowiązkowe konsultacje 

społeczne wynikające z przepisów prawa i inne procesy partycypacji społecznej.  

Obowiązkowe konsultacje społeczne  

Obowiązkowe konsultacje społeczne to wymagane prawem konsultacje związane z procedurą 

administracyjną podczas przygotowania inwestycji transportowej. Są one opisane w ustawie 

z 3 października 2008 r. (z późn. zm.) o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, 

uczestnictwie społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Konsultacje te organizowane są w ramach III etapu procesu inwestycyjnego (Rys. 2) – 

procedury oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) prowadzonej w ramach uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach i trwają co najmniej 30 dni. Ustanowione procedury gwarantują 

możliwość zgłaszania uwag, które są rozpatrywane przez właściwy organ ochrony środowiska (np. 

regionalnego dyrektora ds. ochrony środowiska). Konsultacje społeczne są obligatoryjne tylko dla tych 

projektów, dla których jest prowadzona ocena oddziaływania na środowisko. Rodzaje przedsięwzięć, 

które mogą znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym wymagają uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach, wymieniono w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

10 września 2019 r.. Projekty, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko są podzielone 

na dwie grupy. W grupie pierwszej wskazane są typy przedsięwzięć, dla których jest obowiązek 

przeprowadzenia procedury OOŚ. Natomiast w   przypadku przedsięwzięć zaliczonych do grupy 

drugiej, organ ochrony środowiska ustala na etapie procedury wydawania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, czy konieczne jest przeprowadzenie procedury OOŚ.  

W niektórych przypadkach obowiązkowe konsultacje społeczne prowadzone są również na etapie 

uzyskiwania decyzji budowlanej (Rys. 2 - etap 5 procesu inwestycyjnego).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20081991227
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20081991227
https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000183901.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2019000183901.pdf
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Inwestor nie jest odpowiedzialny za przeprowadzenie obowiązkowych konsultacji społecznych 

o których mowa powyżej. W III etapie - Ocena oddziaływania na środowisko (Rys. 2) - konsultacje 

prowadzone są przez właściwy organ administracji ochrony środowiska (najczęściej Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska lub Prezydenta Miasta). Natomiast podczas etapu 5 procesu 

inwestycyjnego - uzyskanie decyzji budowlanej (Rys. 2), konsultacje społeczne prowadzone są 

przez właściwy organ administracji budowlanej (najczęściej wojewodę) w przypadku prowadzenia 

procedury OOŚ. Złożone uwagi i wnioski są analizowane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska i włączane do procedury OOŚ. Inwestorzy mogą zostać zaangażowani w obowiązkowy 

proces konsultacji, przekazując uwagi i informacje zwrotne na temat kwestii zgłoszonych podczas 

konsultacji.

Procesy partycypacji społecznej  

Proces partycypacji społecznej to wszystkie sposoby, jakimi inwestor może zaangażować 

interesariuszy, w tym społeczeństwo, w poszczególne etapy procesu inwestycyjnego poza 

obowiązkowymi konsultacjami publicznymi. Procesy uczestnictwa społeczeństwa są inicjowane 

i organizowane przez inwestora.

Choć nie są one obowiązkowe, to są zdecydowanie zalecane i bardzo przydatne, zwłaszcza we 

wczesnych etapach procesu inwestycyjnego (etap 1 - określenie wstępnej koncepcji projektu, 

etap 2 - wstępny wybór lokalizacji inwestycji). Inwestorów zachęca się również do organizowania 

procesów partycypacji społecznej przez cały okres trwania procesu inwestycyjnego, jako 

uzupełnienie obowiązkowych konsultacji.
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Niniejsze Rekomendacje skupiają się głównie na różnorodnych procesach uczestnictwa 
społeczeństwa, które inwestorzy mogą wdrożyć poza obowiązkowymi konsultacjami społecznymi.

1.
2.

3.

4.
5.

Etapy procesu 
inwestycyjnego

Obowiązujące procesy
uczestnictwa obywateli

Proces uczestnictwa
obywateli (nieobowiązkowy)

Wstępna koncepcja 
projektu

Wstępne rozpatrzenie
lokalizacji

Decyzja środowiskowa
[jeśli dotyczy]

Pozwolenie na budowę/
decyzja lokalizacyjna

Pozwolenie na budowę

Obowiązkowe konsultacje
społeczne [jeśli prowadzona

jest procedura OOŚ]

Obowiązkowe konsultacje 
społeczne [w przypadku 
przeprowadzenia drugiej 

procedury OOŚ]
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Po co angażować społeczeństwo?  

1. Jest to dobre dla demokracji

Uczestnictwo społeczeństwa przynosi nieodłączne korzyści. Prowadzi to do lepszego i bardziej 
demokratycznego procesu podejmowania decyzji w całym procesie inwestycyjnym, który staje się 
bardziej przejrzysty, inkluzywny, zgodny z prawem i odpowiedzialny. Uczestnictwo społeczeństwa 
zwiększa zaufanie publiczne do inwestorów (publicznych lub prywatnych), przydzielając mieszkańcom 
rolę w podejmowaniu decyzji podczas planowania inwestycji infrastrukturalnych.

2. Jest to dobre dla polityk, przepisów, usług i projektów

Uczestnictwo społeczne przynosi również instrumentalne korzyści. Prowadzi do lepszych wyników 
realizacji polityk, które uwzględniają i wykorzystują doświadczenie i wiedzę społeczeństwa 
w celu zaspokojenia najpilniejszych potrzeb społeczeństwa. Jakość polityk, przepisów, projektów 
i usług ulega poprawie, ponieważ zostały one opracowane, wdrożone i ocenione na podstawie 
lepszych danych i bardziej świadomego wyboru. Wykorzystują one również innowacyjne pomysły 
społeczeństwa, dzięki czemu mogą być bardziej opłacalne (OECD, 2016).

3. Jest to dobre dla integracji i różnorodności

Udział społeczny może sprawić, że podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji infrastrukturalnych 
będzie bardziej inkluzywne, otwierając drzwi dla bardziej reprezentatywnych grup ludzi. Poprzez 
procesy partycypacyjne inwestorzy mogą uwzględnić głos tych, którzy w przeciwnym razie nie 
mieliby okazji, by ich głos został wysłuchany i wzmocnić reprezentację często wykluczonych grup. 
Uczestnictwo społeczne w kształtowaniu projektów infrastrukturalnych może odpowiadać na obawy 
niereprezentowanych grup, poprzez uwzględnienie nierówności w zakresie dostępu i możliwości 
zabrania głosu, a tym samym zwalczać wykluczenie i marginalizację. To z kolei przyczyni się do 
tworzenia lepszych projektów, polityk i usług, budowania poczucia przynależności i wspierania 
spójności społecznej (OECD, 2020).

4. Jest to dobre dla legitymizacji i ułatwia wdrożenie 

Zaangażowanie społeczeństwa w proces podejmowania decyzji dotyczących projektów 
inwestycyjnych wspiera społeczne zrozumienie wyników tego procesu. Udział społeczeństwa 
umożliwia śledzenie, wpływanie i zrozumienie procesu prowadzącego do decyzji o wdrożeniu 
konkretnego projektu infrastrukturalnego, co z kolei zwiększa zrozumienie zasadności dokonania 
trudnych wyborów (na przykład lokalna społeczność ma szansę zrozumienia, dlaczego autostrada 
musi być budowana blisko ich domów i jak może to na nich wpłynąć).
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5. Może to pomóc inwestorom w rozwiązywaniu problemów lub 
konkretnych sytuacji, takich jak:

• problemy publiczne, które wymagają starannego rozważenia z różnych perspektyw (na przykład, 
gdzie należy zbudować nowy projekt infrastrukturalny, aby żadna społeczność nie była 
niezadowolona);

• gdy jest „próżnia pomysłów” i rozwiązań (na przykład podczas projektowania opcji dla projektu 
infrastrukturalnego);

• rozwiązywanie złożonych problemów, które wymagają świadomego osądu publicznego; 

• przygotowywanie długoterminowych planów i projektów inwestycyjnych;

• rozwiązywanie problemów długoterminowych (na przykład podejmowanie trudnych decyzji 
związanych ze zmianą klimatu).

6. Może to pomóc inwestorom w ich codziennej działalności 
w podejmowaniu lepszych decyzji oraz przygotowaniu i realizacji 
projektów inwestycyjnych, które odpowiadają na potrzeby 
społeczeństwa, w szczególności: 

• Jako sposób na zbieranie informacji, danych i opinii publicznej. 

• Jako okazja do skorzystania ze zbiorowej inteligencji w celu współtworzenia rozwiązań lub 
projektów. 

• Jako mechanizm zbierania opinii publicznej na temat proponowanych rozwiązań np. projektów 
inwestycyjnych. 

• Jako narzędzie do adaptacji i projektowania projektów inwestycyjnych, które odpowiadają na 
rzeczywiste potrzeby społeczeństwa.

• Jako sposób na zaangażowanie społeczeństwa i interesariuszy w realizację projektów 
inwestycyjnych.
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Dlaczego ważne jest zaangażowanie społeczeństwa 

w politykę spójności?
Około jedna trzecia budżetu Unii Europejskiej (około 352 mld euro w ciągu siedmiu lat) jest 
przeznaczona na politykę spójności, która promuje i wspiera ogólny harmonijny rozwój jej państw 
członkowskich i regionów.

Fundusze przeznaczone na politykę spójności są zarządzane i dostarczane w partnerstwie pomiędzy 
Komisją Europejską, państwami członkowskimi oraz zainteresowanymi stronami na poziomie lokalnym 
i regionalnym. Powodzenie tych inwestycji zależy od solidnych i kompetentnych instytucji, a także 
od skutecznego partnerstwa między rządami, zainteresowanymi stronami i mieszkańcami państw. 
Społeczeństwa mają do odegrania kluczową rolę w kształtowaniu decyzji dotyczących inwestycji 
publicznych, a także w zwiększaniu przejrzystości i odpowiedzialności beneficjentów funduszy UE..  

1. Partycypacja społeczna może wspierać proces polityki spójności: 

• Przyczynia się do tego, aby projekty finansowane z funduszy spójności UE uwzględniały 
i wykorzystywały doświadczenie i wiedzę społeczeństwa w celu zaspokojenia najpilniejszych 
ich potrzeb.

• Stwarza możliwości zwiększenia integracji i różnorodności podmiotów uczestniczących 
w planowaniu i realizacji programów związanych z funduszami polityki spójności UE.

• Zwiększa świadomość i zrozumienie wśród opinii publicznej na temat wdrażania polityki 
spójności UE w ich kraju, regionie i społeczności.

• Może pomóc w zapobieganiu konfliktom publicznym lub sytuacjom patowym, które mogą 
pojawić się na etapach wdrażania programów polityki spójności UE.

•  Jest dobra dla polityk, usług i projektów: włączenie społeczeństwa w projektowanie, 
wdrażanie i ocenę projektów może wspierać jakość wyników.
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2.  Partycypacja społeczna może wspierać wyniki polityki spójności: 

W przypadku budżetu europejskiego na lata 2021-2027 Komisja Europejska zaproponowała pięć 

celów, które mają kierować polityką spójności: Inteligentniejsza, bardziej ekologiczna, połączona, 

socjalno-demokratyczna Europa. W tym kontekście uczestnictwo społeczeństwa w polityce 

spójności może również bezpośrednio i pośrednio wspierać cele polityczne Komisji Europejskiej:

• Inteligentniejsza Europa: poprzez innowacje, cyfryzację, transformację gospodarczą 

i wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

• Bardziej ekologiczna Europa: wdrażanie porozumienia paryskiego i inwestowanie 

w transformację energetyczną, odnawialne źródła energii i walkę ze zmianami klimatycznymi. 

• Połączona Europa: ze strategicznymi sieciami transportowymi i cyfrowymi.

• Społeczna Europa: realizacja Europejskiego filaru pqqqqqraw socjalnych i wspieranie 

wysokiej jakości zatrudnienia, edukacji, umiejętności, włączenia społecznego i równego 

dostępu do opieki zdrowotnej. 

• Europa bliżej obywateli: poprzez wspieranie lokalnych strategii rozwoju i zrównoważonego 

rozwoju obszarów miejskich w całej UE.
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Dlaczego ważne jest angażowanie społeczeństwa w 

projekty z zakresu infrastruktury transportowej?

1.  Jest to praktyka dobrego zarządzania w transporcie.

Zalecenie Rady OECD w sprawie zarządzania infrastrukturą 2020 zaleca zapewnienie 
przejrzystego, systematycznego i skutecznego uczestnictwa zainteresowanych stron poprzez 
zapewnianie i podejmowanie proaktywnych środków w celu rozpowszechniania informacji o 
projektach infrastrukturalnych, w tym o ich potencjalnych krótko- i długoterminowych skutkach, 
oraz umożliwienie ciągłego, integracyjnego, społecznego i otwartego dialogu o szerokim zasięgu, 
angażowanie odpowiednich zainteresowanych stron w planowanie, podejmowanie decyzji i nadzór. 
Ponadto zaleca zintegrowanie procesów konsultacyjnych, które są proporcjonalne do cech projektu 
(np. wielkość, wrażliwość polityczna, aspekty środowiskowe i populacja, na którą ma on wpływ) i 
które uwzględniają ogólny interes publiczny oraz opinie odpowiednich zainteresowanych stron. 

2.  Pomaga to zapewnić społeczną trwałość projektów 
infrastrukturalnych

Projekty infrastrukturalne mają silny wpływ na codzienne życie ludzi, ponieważ przyczyniają 
się do zmian dzielnic, obszarów miejskich i wiejskich oraz modyfikują sieci transportowe. 
Opinia publiczna często ma swoje poglądy na temat takich projektów, zwłaszcza osoby objęte 
bezpośrednim oddziaływaniem. Ważna jest współpraca ze społeczeństwem w trakcie całego 
procesu inwestycyjnego. Umożliwi to wysłuchanie, i zaspokojenie potrzeb. Praktyki związane 
z uczestnictwem społeczeństwa są skutecznym sposobem na nawiązanie kontaktu ze 
społeczeństwem i wspólną pracę w celu ustalenia wspólnej wizji, wyeliminowania nieporozumień i 
łagodzenia konfliktów..

3.  Może to pomóc uniknąć potencjalnych konfliktów w przyszłości, 
które mogą skutkować wstrzymaniem inwestycji

Projekty z zakresu infrastruktury transportowej ze względu na swoją długość i liniowy charakter 
często powodują konflikty ze społecznościami lokalnymi. Konflikty mogą wydłużyć czas realizacji 
projektu i zwiększyć jego koszty. Terminowe i dobrze realizowane procesy partycypacji społecznej 
mogą pomóc uniknąć takich konfliktów (Dobrzyński i Butkiewicz, 2010). 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0460
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Istnieją różne kategorie konfliktów społecznych, które zależą od wielu czynników. Najczęstsze 
konflikty w procesie planowania infrastruktury transportu liniowego związane są z następującymi 
czynnikami:  

• Dostępność (dojazdy do domu, pracy, itp.);

• Wpływ wizualny (wizualne zakłócenie krajobrazu chronionego lub zabytkowego);

• Kwestie techniczne (m.in. trudności komunikacyjne spowodowane użyciem języka 
technicznego, techniczne aspekty projektowania projektu);

• Kwestie gospodarcze (wysiedlenia, zakup działek, zajęcie gruntów, w tym zajęcie części 
działki, protesty dotyczące kosztów zakupu gruntów, spadek wartości gruntów, ograniczenie 
dostępu do gruntów i wydzielenie gmin) (Morawska i Żelazo, 2008);

• Oddziaływania na środowisko (takie jak hałas, zanieczyszczenie powietrza, wibracje, wody 
powierzchniowe i podziemne, zanieczyszczenie upraw i gleby, zagrożenie fauny i flory, 
wycinanie drzew/obszarów leśnych) (Morawska i Żelazo, 2008);

• Urządzenia ochrony środowiska (związane z zastosowaniem/brakiem ekranów akustycznych, 
parametrami przejść dla zwierząt);

• Syndrom NIMBY (Not in My Back Yard) (szczególnie na obszarach wiejskich – związany 
z potencjalnym ograniczeniem zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka: 
bezpieczeństwa, stabilności życia czy zdrowia w związku z projektem infrastrukturalnym 
realizowanym w pobliżu domu) (Michałowska, 2008);

• Łączenie społeczności w grupy o różnych lub przeciwstawnych interesach, które stanowią 
wyzwanie i są ze sobą sprzeczne.

Przygotowanie i realizacja inwestycji transportowych to złożony i długotrwały proces. Projekty 
transportowe wpływają na różne elementy środowiska, prawa własności i użytkowanie gruntów. 
Z tych powodów takim inwestycjom często towarzyszą spory i konflikty. Zaangażowanie 
społeczeństwa i innych interesariuszy już na wczesnych etapach procesu inwestycyjnego pozwala 
na nawiązanie relacji między nimi a inwestorem oraz wspólne działanie uwzględniające ich potrzeby 
i obawy, co może pomóc złagodzić lub uniknąć tych potencjalnych konfliktów.
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Mity i przekonania dotyczące partycypacji społecznej:
Istnieje kilka mitów i nieporozumień, które mogą mieć osoby rozważające zaangażowanie 
społeczeństwa:

1. Społeczeństwo nie jest w stanie zrozumieć złożoności problemu 
lub projektu.

Często osoby, które są ekspertami w określonej dziedzinie, spędziły wiele lat na zdobywaniu 
doświadczenia i wiedzy, aby zrozumieć złożony problem. Mimo tego, że szeroko pojęte 
społeczeństwo może nie posiadać takiej wiedzy na dany temat jak eksperci, istnieje wiele dowodów 
wskazujących na to, że obywatele są w stanie poradzić sobie ze złożonością problemu, jeśli proces 
został zaprojektowany tak, aby dać im czas i zasoby na zapoznanie się z projektem inwestycyjnym. 
Eksperci powinni być zaangażowani w pomoc w wyborze, przygotowaniu i prezentacji jasnych, 
szerokich i zróżnicowanych informacji dla społeczeństwa, aby mogło ono uczestniczyć w procesach 
partycypacji społecznej związanych z projektem inwestycyjnym. 

W niektórych obszarach procesu inwestycyjnego inwestorzy potrzebują również pomocy 
ekspertów zewnętrznych. Mają oni dostęp do ekspertów technicznych, którzy dają im wskazówki, 
służą pomocą i wiedzą. To także ma i powinno mieć zastosowanie dla społeczeństwa. 

2. Społeczeństwo nie jest wiarygodne i nie zobowiązuje się w pełni 
do udziału w procesie partycypacji.

Innym powszechnym błędnym przekonaniem jest to, że społeczeństwo albo nie będzie 
uczestniczyć, albo zrezygnuje z uczestniczenia w procesie inwestycyjnym. Czasami można mieć 
wrażenie, że zbyt wiele osób jest zaproszonych do udziału, jednakże najczęściej lista ta powinna 
być większa. Dowody pokazują, że ludzie są bardziej niż chętni do uczestnictwa, jeśli widzą, że 
zaangażowanie jest warte ich czasu i wysiłku oraz, gdy widzą że mogą mieć wpływ na dany projekt.  

Aby było to opłacalne, musi istnieć wyraźne powiązanie z procesem podejmowania decyzji, co 
oznacza, że zalecenia, pomysły i propozycje wniesione przez członków społeczeństwa będą 
rozpatrywane przez inwestora lub inny podmiot odpowiedzialny za podejmowanie decyzji w 
ramach projektu. Powinno być jasno określone w jaki sposób i kiedy inwestor wykorzysta wkład od 
społeczeństwa i zapewni bezpośrednią odpowiedź.  
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Dobrze zaplanowany projekt ma wpływ na poziom partycypacji społecznej, a zatem odpowiednie 
planowanie może pomóc przezwyciężyć bariery uczestnictwa. Można to zrealizować poprzez:  

• wskazanie społeczeństwu konkretnego zadania; 

• przejrzyste informowanie o procesie i jego zamierzonym wpływie; 

• stworzenie okazji do nauki; udzielanie wystarczającej ilości informacji, aby ludzie mogli dojść 
świadomie do własnego punktu widzenia; 

• zapewnienie dobrze moderowanego dialogu i debaty; 

• zapewnienie rekompensaty za czas/podróż/inne koszty (jeśli jest to możliwe i stosowne);

• oraz przekazywanie uczestnikom informacji zwrotnej, wraz z jasnymi wyjaśnieniami, w 
jaki sposób ich wkład został wzięty pod uwagę. Przekazywanie informacji zwrotnej jest 
szczególnie ważne – opinia publiczna powinna wiedzieć, w jaki sposób ich wkład został 
potraktowany i wykorzystany przy podejmowaniu decyzji.

Warto zadać sobie pytanie: „Czy byłbym zmotywowany do uczestniczenia w procesie partycypacji 
społecznej? Czy jasne jest, o co mnie proszą a mój czas jest wart wysiłku?” Jeśli partycypacja jest 
dobrze zaprojektowana, odpowiedź na oba pytania powinna być twierdząca.   

3. Społeczeństwo opracuje listę życzeń lub listę skarg 

Mit ten opiera się na negatywnych doświadczeniach z przeszłości i interakcją z mieszkańcami w 
innych procesach partycypacyjnych. Często urzędnicy publiczni spotykają się z mieszkańcami w 
sytuacjach takich jak zebranie w ratuszu lub konsultacje społeczne dotyczące konkretnej decyzji, 
która została już podjęta. W takich okolicznościach zwykle pojawiają się mieszkańcy, którzy mają 
coś negatywnego do powiedzenia, chcą złożyć skargę lub nie zgadzają się z inwestycją.

Wskazanym w tej sytuacji byłoby, aby uczestnictwo zaprojektować tak, aby wywołać 
konstruktywny wkład w znajdowanie rozwiązań. Jeśli proces partycypacji społecznej ma na celu 
gromadzenie pomysłów, wspólne opracowywanie rozwiązań lub wspólne wdrażanie projektów, 
mieszkańcy właśnie to zrobią – będą pracować w konstruktywny, merytoryczny sposób. 
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Czy powinienem angażować społeczeństwo w swój 

projekt? 
Zanim zaangażujesz społeczeństwo w swój projekt, powinieneś wziąć pod uwagę:

• W jakim stopniu projekt, za który jesteś odpowiedzialny, ma wpływ na szerszą lub konkretną 
społeczność? Im większy wpływ, tym ważniejsze jest zaangażowanie społeczne;

• Istnieje kilka pytań związanych z projektem inwestycyjnym, na które społeczeństwo może pomóc 
odpowiedzieć. Na przykład – jak powinien wyglądać projekt?

• W ramach projektu powinno znaleźć się miejsce na to, aby społeczeństwo w tym mieszkańcy 
mieli na określone decyzje. Możesz postępować zgodnie z otrzymaną od nich radą. Mogą to 
być decyzje dotyczące potencjalnych wariantów projektu bądź alternatywnych sposobów jego 
realizacji;

• Inwestor zobowiązuje się do wykorzystania uwag i sugestii społeczeństwa. Nie oznacza to 
jednak, że wszystkie wniesione sugestie i uwagi powinny zostać wdrożone – ale powinna istnieć 
gotowość do ich rozważenia i wdrożenia tych, które są pomocne;

• Istnieją zasoby finansowe, czasowe i kadrowe przeznaczone na wartościowe uczestnictwo 
społeczeństwa.
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Część II
Planowanie i realizacja partycypacji  

społecznej w Twoim projekcie

Ta sekcja przedstawia osiem kroków planowania i wdrażania procesu partycypacji społecznej.

Etapy planowania i wdrażania procesu uczesnictwa obywateli

1. Określenie momentu uczestnictwa i problemu do rozwiązania

2. Definiowanie oczekiwaneog rezultatu

3. Określanie dostępnych zasobów

4. Określanie właściwego kręgu odbiorców, który ma być zaangażowany 

oraz procesu rekrutacji

5. Wybór metody uczestnictwa

6. Wskazówki dotyczące wdrożenia

7. Dotrzymanie obietnicy

8. Ocena procesu partycypacyjnego

Opracowany w odniesieniu do Faulkner, W. & Bynner, C. (2020) Jak projektować i planować procesy 
zaangażowania publicznego: A Handbook, Glasgow. What Works Scotland and Involve (2005) Ludzie 
i uczestnictwo: Jak umieścić obywateli w centrum procesu decyzyjnego, Londyn: Prasa sygnalizacyjna.
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Krok 1: Identyfikacja problemu do rozwiązania
Pierwszym krokiem przy podejmowaniu decyzji, czy partycypacja społeczna jest pomocna, 
jest określenie, czy istnieje prawdziwy problem, który społeczeństwo może pomóc rozwiązać, 
lub konkretne zadanie, któremu mogą pomóc w realizacji projektu. Jeśli odpowiedź brzmi tak, 
to zidentyfikowany problem lub kwestie do rozstrzygnięcia należy zdefiniować i sformułować 
konkretne pytania. Ważne jest również, aby jasno określić etap procesu przygotowania inwestycji, 
na którym wkład społeczeństwa będzie najcenniejszy i może mieć wpływ na ten proces. Precyzyjne 
i konkretne określenie problemu, zadania lub harmonogramu pomoże określić rodzaj potrzebnego 
wkładu, typ uczestnika, który powinien być zaangażowany, oraz najwłaściwszą metodę 
zaangażowania społeczeństwa.    

Na jakich etapach procesu inwestycyjnego społeczeństwo może być zaangażowane?  

Proces inwestycyjny obejmuje pięć głównych etapów przygotowania przed rozpoczęciem 
budowy (Rys. 2). Poza obowiązkowymi konsultacjami społecznymi, opinia publiczna może być 
zaangażowana na każdym etapie planowania projektu. Na każdym z tych etapów warto jasno 
określić, jakie rodzaje decyzji można podjąć i jakie informacje są w danym momencie dostępne, aby 
wszelkie procesy partycypacyjne były konstruktywne i miały jasny cel.  

Ogólna zasada jest taka, że im wcześniej inwestorzy zaczną angażować społeczeństwo (np. 
lokalnych mieszkańców), tym lepiej.

Etapy 1 i 2 – przygotowanie wstępnej koncepcji projektu i wstępne rozpatrzenie lokalizacji  

Proces inwestycyjny rozpoczyna się od prac przygotowawczych, które mogą trwać wiele lat. 
W fazie przygotowania analizowana jest wstępna koncepcja projektu (np. proponowana trasa 
korytarza drogowego). W przypadku inwestycji drogowych studium korytarza lub studium 
techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (polski skrót: STEŚ) jest realizowane na tym etapie. 
Dla pozostałych projektów wykonywane są wstępne założenia projektowe. Są to opracowania 
projektowe o charakterze ogólnym. Większość elementów perspektywicznych projektów jest 
wstępnie oszacowana, część z nich jest uszczegółowiona (np. drogi i obiekty inżynierskie), aby lepiej 
zobrazować wstępną koncepcję. Ten etap ma kluczowe znaczenie dla społeczeństwa, ponieważ 
projektanci opracowują bardziej szczegółowe opcje przyszłych inwestycji.  

Na etapie 1 i 2 (rys. 2) istnieje wiele sposobów zaangażowania społeczeństwa i innych 
interesariuszy w opracowywanie potencjalnych opcji przyszłej inwestycji. Na tych wczesnych 
etapach procesu przygotowania inwestycji istnieje więc zarówno zainteresowanie opinii publicznej 
kształtowaniem potencjalnych opcji projektów infrastrukturalnych, jak i przestrzeń dla mieszkańców 
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do wypowiedzenia się i kształtowania projektu. Zaangażowanie społeczeństwa na tym etapie ma 
największe korzyści i potencjał do złagodzenia ewentualnych konfliktów społecznych na przyszłych 
etapach procesu inwestycyjnego.

Główne cele angażowania społeczeństwa na tych wczesnych etapach mogą być następujące:

• przedstawienie wstępnej idei i wstępnych planów projektu infrastrukturalnego odpowiedniej 
społeczności (np. mieszkańcom obszaru, na którym projekt ma być realizowany).  Przyjętą 
praktyką jest organizowanie otwartych spotkań informacyjnych,

• mapowanie potrzeb szerszej społeczności (tych, które w jakiś sposób skorzystają lub będą miały 
wpływ na projekt inwestycyjny). Na przykład dyskusje przy okrągłym stole,

• zbieranie pomysłów i informacji od społeczeństwa, w jaki sposób planowany projekt może 
najlepiej zaspokoić ich potrzeby. Na przykład poprzez otwarty proces innowacji,

• wzbogacanie proponowanego projektu, testowanie go lub wspólne sporządzanie planu projektu 
lub kilku różnych opcji. Na przykład organizując warsztaty planowania,

• ocena różnych opcji inwestycyjnych, ich korzyści i potencjalnych wad. Na przykład organizując 
Jury Obywatelskie.

Informacje otrzymane od społeczeństwa i lokalnych mieszkańców na tym etapie powinny służyć do 
wyboru i opracowania najlepszej możliwej opcji inwestycyjnej.

Etap 3 – Decyzja środowiskowa

Wybrana opcja jest następnie rekomendowana we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązkowe 
dla przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 
r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (ma zastosowanie 
do większości inwestycji transportowych, takich jak budowa dróg, linii kolejowych, lotnisk czy 
transport publiczny w miastach). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest 
w trybie administracyjnym, który może składać się z procedury oceny oddziaływania na środowisko, 
weryfikacji raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz obowiązkowych konsultacji 
społecznych. 
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Oprócz obowiązkowych konsultacji społecznych związanych z oceną oddziaływania na środowisko, 
mogą istnieć inne cele zaangażowania społeczeństwa na tym etapie:

• Informowanie opinii publicznej o planach inwestycji i prezentowanie jej (np. poprzez otwarte 
spotkania informacyjne),

• Zbieranie komentarzy i informacji zwrotnych od społeczeństwa na temat planu projektu (na 
przykład poprzez konsultacje społeczne online lub dyskusję przy okrągłym stole).

Uwagi i wnioski otrzymane od społeczeństwa i lokalnych mieszkańców na tym etapie powinny 
służyć uszczegółowieniu i dostosowaniu projektu inwestycyjnego.

Etap 4 – Decyzja lokalizacyjna

Decyzja lokalizacyjna określa podstawowe parametry dla każdej zmiany zagospodarowania terenu. 
Określa warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu (poinformowane szeregiem 
obowiązujących przepisów) oraz linie wyznaczające teren inwestycji, zaznaczone na mapie w 
odpowiedniej skali (Moraczewski, Sługocka i Niewiadomski, 2017). Parametry planowanego 
przedsięwzięcia określone w decyzji lokalizacyjnej są wiążące.

Na tym etapie procesu może być kilka celów angażowania społeczeństwa:

• Informowanie opinii publicznej o lokalizacji inwestycji i jej prezentacja (np. poprzez otwarte 
spotkania informacyjne),

• Zbieranie komentarzy i informacji zwrotnych od społeczeństwa na temat szczegółów projektu 
(na przykład poprzez konsultacje społeczne online lub dyskusję przy okrągłym stole).

Etap 5 – Decyzja budowlana

W etapie 5 opracowywana jest dokumentacja projektowa. To niezbędny etap, na którym zapada 
ostateczna decyzja o inwestycji i jej cechach. Projektanci w ścisłej współpracy z inwestorem 
ustalają szczegółowy zakres inwestycji oraz odpowiednie rozwiązania techniczne. Istotne 
jest, aby dokumentacja projektowa była zgodna z wymaganiami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach i decyzji lokalizacyjnej (jeśli jest wymagana), uzyskanymi w poprzednim kroku. 
W tym momencie projektanci mogą jeszcze uwzględnić oczekiwania czy propozycje formułowane 
przez społeczeństwo na wcześniejszych etapach procesu inwestycyjnego. 
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Na tym etapie procesu może być kilka celów angażowania społeczeństwa:

• Zbieranie komentarzy i informacji zwrotnych od społeczeństwa na temat szczegółowego projektu 
(na przykład poprzez konsultacje społeczne online lub dyskusję przy okrągłym stole),

• Uwagi i wnioski otrzymane od społeczeństwa i społeczności lokalnej na tym etapie powinny służyć 
finalizacji i doskonaleniu projektu inwestycyjnego.

Ponadto na tym etapie wszelkie wymagane prawem konsultacje społeczne są przeprowadzane dla 
tych projektów, które kwalifikują się do drugiej procedury OOŚ.

Następnie wydawana jest decyzja budowlana i można rozpocząć odpowiednie prace. Rozpoczęcie 
budowy jest zwieńczeniem całego procesu inwestycyjnego i w wielu przypadkach trwa znacznie 
krócej niż fazy przygotowawcze. Prace prowadzone muszą być zgodnie z projektem budowlanym, 
decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach i innymi ustaleniami formalnymi dokonanymi na 
wcześniejszych etapach.

Po wydaniu decyzji budowlanej może być kilka celów zaangażowania społeczeństwa:

• Informowanie opinii publicznej o ostatecznych szczegółach projektu inwestycyjnego 
i harmonogramie prac (np. poprzez otwarte spotkania informacyjne),

• Ocena lub monitorowanie realizacji inwestycji infrastrukturalnych (na przykład poprzez praktyki 
monitoringu obywatelskiego).

Na tym etapie mieszkańcy i inne zainteresowane strony mogą pomóc w sprawnej realizacji projektu 
inwestycyjnego.

Jak rozpoznać, w czym może pomóc społeczeństwo?  

Mając na uwadze pięć etapów przygotowania inwestycji, odpowiedzi na poniższe pytania mogą 
pomóc w określeniu dokładnego zadania, w którego realizację mogą włączyć się mieszkańcy:

• Jaki jest ogólny cel  projektu? Jaki problem rozwiązuje? Na przykład projekt autostrady ma na 
celu zwiększenie dostępności między dwoma miastami. Rozwiązuje problem słabej dostępności 
poprzez nowe połączenie kolejowe lub drogowe.  

• Jakie są mniejsze zadania i problemy, które musisz rozwiązać, aby zrealizować projekt? Na 
przykład określenie, jaki rodzaj połączenia komunikacyjnego jest najbardziej odpowiedni 
(dokładna lokalizacja, wielkość, czy powinien być przystanek autobusowy, gdzie potrzebne są 
skrzyżowania lub ekrany akustyczne).

• Czego chcesz się nauczyć od uczestników, których jeszcze nie znasz? Na przykład, aby 
zrozumieć potrzeby społeczności mieszkających w pobliżu przyszłej autostrady, aby wysłuchać 
ich obaw i propozycji oraz aby zrozumieć, jakie potencjalne opcje dla projektu preferują.
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• Jakich korzyści spodziewałbyś się z zaangażowania społeczeństwa w projekt? Na przykład 
można się spodziewać, że na podstawie wkładu społeczeństwa łatwiej będzie zaprojektować 
udany projekt, który zostanie zaakceptowany przez społeczeństwo i spełni jego potrzeby. Można 
się również spodziewać, że uniknie się potencjalnych konfliktów, a projekt będzie realizowany 
sprawnie.

Zdefiniowanie konkretnego zadania lub problemu jest jednym z najważniejszych elementów 
skutecznego angażowania społeczeństwa, ponieważ daje im konkretny cel i wskazuje kierunek. 

Pytania, na które należy odpowiedzieć podczas tego kroku: 

• Gdzie w cyklu projektowym jest inwestor? 

• Jakie zadanie musisz wykonać lub jaki problem powinien być rozwiązany? 

• W jaki sposób społeczeństwo i/lub interesariusze mogą pomóc w wykonaniu tego zadania lub 
rozwiązaniu tego problemu? 

 
Krok 2: Definiowanie oczekiwanego rezultatu
Przed zaangażowaniem społeczeństwa konieczne jest dokładne zrozumienie oczekiwanych wyników 
procesu. Oznacza to pożądany rodzaj nakładów i ich wpływ na zakres projektu.  

Pożądany typ wkładu

Przed zaprojektowaniem procesu należy mieć jasność co do pożądanego wkładu społeczeństwa. 
Wkład może być różny, od ogólnych pomysłów na poprawę sytuacji w sąsiedztwie, opinii ekspertów 
na temat projektu, informacji zwrotnych na temat aktualnej propozycji lub opracowania konkretnych 
rozwiązań i zaleceń w celu rozwiązania problemu. 

Oczekiwany wpływ

Opinia publiczna musi zrozumieć wpływ, jaki będzie miał ich wkład w projekt. Ukierunkowuje to 
oczekiwania społeczeństwa i zwiększa ich zaufanie do procesu i jego wyniku. Inwestorzy i władze 
publiczne powinny zdecydować i poinformować z wyprzedzeniem (przed rozpoczęciem procesu 
partycypacji społecznej), w jaki sposób planują wykorzystać informacje otrzymane od społeczeństwa 
podczas procesu partycypacji oraz jaki będzie ich wpływ na ostateczną decyzję. Inwestorzy powinni 
pamiętać, że po zakończeniu procesu uczestnictwa muszą spełnić swoją obietnicę. Niezbędne jest 
uważne uwzględnienie wkładu społeczeństwa w sposób, w jaki zostały one przekazane na początku 
procesu, a następnie przekazanie tych wyników. Dlatego jasne określenie oczekiwanego wpływu 
wkładu społeczeństwa jest tak istotne. 
Oczekiwany wpływ danych wejściowych zebranych w ramach procesu partycypacyjnego może 
różnić się od celów informacyjnych (informacje) lub działań konsultacyjnych (konsultacje) po bardziej 
wpływowe wyniki z wiążącymi wynikami (zaangażowanie). 
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Poniższa tabela zawiera przykłady nakładów i ich oczekiwanego wpływu.

Przykłady danych wejściowych zebranych 
w procesie partycypacyjnym

Ich oczekiwany wpływ  

Pomysły i propozycje poprawy infrastruktury 
rowerowej w obszarze metropolitalnym

Wykorzystanie zbiorowej inteligencji 
społeczeństwa, aby uzyskać pomysły 
i inspiracje, które pomogą inwestorowi 
opracować plan poprawy infrastruktury 
rowerowej (Konsultacje))

Informacje zwrotne i szeroka opinia na temat 
projektu mapy drogowej lub propozycji projektu

Zebranie wniosków i spostrzeżeń od opinii 
publicznej, aby odpowiednio dostosować lub 
wzbogacić wniosek (Konsultacje) 

Doradztwo eksperckie lub techniczne 
w zakresie wykorzystania przejść dla zwierząt 
w projekcie autostrady 

Poinformowanie inwestorów i dostosowanie 
pierwotnego pomysłu lub rozwiązania na 
podstawie otrzymanej porady (Konsultacje)

Świadome rekomendacje, gdzie powinna 
powstać nowa linia kolejowa lub tramwajowa

Zintegrowanie rekomendacji jako 
część rozwiązania i ostatecznej decyzji 
(Zaangażowanie)

Doradztwo eksperckie i techniczne w zakresie 
zastosowania poszczególnych rozwiązań 
dostępności komunikacyjnej

Poinformowanie inwestorów i dostosowanie 
pierwotnego pomysłu lub rozwiązanie na 
podstawie otrzymanej porady (Konsultacje))

Informacje zwrotne od użytkowników 
transportu ze specjalnymi potrzebami 
dotyczące rodzajów środków dostępności 

Testowanie różnych rozwiązań i zbieranie 
informacji zwrotnej od określonej grupy 
docelowej, aby dostosować propozycję 
(Zaangażowanie)

Pytania, na które należy odpowiedzieć podczas tego kroku: 

• Jakie rodzaje danych wejściowych chciałbyś otrzymywać od uczestników? 

• Jak wykorzystasz te dane wejściowe do wykonania zadania lub rozwiązania problemu? 
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Krok 3: Identyfikacja dostępnych zasobów
Każdy proces partycypacyjny wymaga odpowiednich zasobów, aby mógł zostać pomyślnie wdrożony 
i skutkować użytecznymi wynikami dla inwestorów. Niezbędne zasoby różnią się w zależności od 
projektu i realizacji procesu. Niektóre elementy, które będą miały wpływ na ilość i rodzaj potrzebnych 
zasobów, mogą obejmować: zakres procesu (ramy czasowe, liczba uczestników), zastosowaną 
metodę, rodzaj rekrutacji, narzędzia oraz pewne względy logistyczne, takie jak miejsca i ułatwienia. 
Zasoby mogą być ludzkie, finansowe i/lub techniczne.

• Zasoby ludzkie: Procesy partycypacyjne (nawet całkowicie wirtualne) wymagają wystarczającej 
liczby pracowników do organizacji procesu, rekrutacji uczestników, rozwijania zasobów 
informacyjnych, ułatwiania interakcji, odpowiadania na prośby, komunikowania się, analizowania 
i syntezy danych wejściowych itp. Te zasoby ludzkie mogą być dostępne w ramach  projektu, jako 
partnerzy i współpracownicy lub za pośrednictwem zewnętrznych wykonawców. Liczba i profile 
wymaganego personelu będą zależeć od zastosowanej metody, zakresu procesu i pożądanego 
wkładu ze strony społeczeństwa. Kluczowe kompetencje wymagane dla każdej metody to 
zarządzanie projektami i komunikacja. Jeżeli możliwości wewnętrzne są niewystarczające, można 
skorzystać ze wsparcia zewnętrznego. 

• Zasoby finansowe: Jak w przypadku każdego procesu demokratycznego, procesy partycypacyjne 
wymagają dedykowanych środków finansowych na pokrycie kosztów zasobów ludzkich, 
miejsc spotkań i cateringu, licencji na platformy cyfrowe, komunikacji publicznej, honorariów dla 
uczestników (zalecane w przypadku niektórych metod uczestnictwa), kosztów opieki nad dziećmi 
uczestników /transport, itp. Koszty będą zależeć od dostępnych zasobów wewnętrznych, zakresu 
procesu, metody itp. Proces, który jest naprawdę różnorodny i przełamuje wspólne bariery 
uczestnictwa, będzie wymagał większych inwestycji.

• Zasoby techniczne: Coraz więcej procesów korzysta z narzędzi cyfrowych do komunikacji, 
odbierania danych wejściowych uczestników i/lub przetwarzania/analizowania otrzymanych danych 
wejściowych (patrz CZĘŚĆ 4 | Przydatne zasoby i linki niniejszych wytycznych do zalecanych 
narzędzi cyfrowych). Zasoby techniczne mogą obejmować personel posiadający umiejętności 
cyfrowe, licencje na oprogramowanie, komputery, tablety, usługi w chmurze itp. 

Pytania, na które należy odpowiedzieć podczas tego kroku: 

• Ilu pracowników (wewnętrznych/zewnętrznych) jest dostępnych do wsparcia projektowania 
i wdrażania procesu?  

• Jaki jest szacunkowy budżet? 

• Czy są dodatkowe zasoby dostępne dla tego procesu (platformy, kontrahenci itp.)?
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Krok 4: Identyfikacja odpowiedniej grupy odbiorców, 

która ma być zaangażowana i rekrutacja  
Następnym krokiem jest określenie społeczeństwa, które ma być zaangażowane w ten proces, w 
zależności od celu. Ta decyzja wpłynie na sposób selekcji lub rekrutacji społeczeństwa. 

Rodzaj 
społeczności 

Oczekiwany wkład
Przykład procesu 

uczestnictwa
Rodzaj 

rekrutacji

Reprezentatywna 
próba 
mieszkańców

Świadome zalecenia dotyczące 
lokalizacji nowej linii kolejowej lub 
tramwajowej

Jury Obywatelskie na 
nowej linii tramwajowej 
dla miasta

Loteria 
obywatelska 

Eksperci i profile 
techniczne 

Ekspertyza i doradztwo techniczne 
w zakresie wykorzystania przejść 
dla zwierząt w konkretnym 
projekcie

Grupa Doradcza ds. 
Urządzeń Ochrony 
Środowiska

Zaproszenie 
zamknięte 

Eksperci i profile 
techniczne

Doradztwo eksperckie 
i techniczne w zakresie 
zastosowania poszczególnych 
rozwiązań dostępności 
komunikacyjnej

Grupa doradcza 
ds. dostępności 
transportowej

Zaproszenie 
zamknięte

Użytkownicy 
o specjalnych 
potrzebach

Informacje zwrotne od 
użytkowników transportu ze 
specjalnymi potrzebami dotyczące 
rodzajów środków dostępności 
transportowej do wykorzystania 
w projekcie infrastruktury 
transportowej

Konsultacje społeczne 
w formie warsztatu

Zaproszenie 
zamknięte

Mieszkańcy 
określonego 
obszaru 

Pomysły i propozycje poprawy 
infrastruktury rowerowej 
w obszarze metropolitalnym

Budżet partycypacyjny 
Rekrutacja 
otwarta

Szersza 
społeczność 

Informacje zwrotne i szeroka 
opinia na temat projektu mapy 
drogowej lub propozycji projektu

Konsultacje 
w sprawie projektu 
infrastrukturalnego 

Rekrutacja 
otwarta
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W kontekście inwestycji w infrastrukturę transportową właściwym kręgiem odbiorców mogą być:

• Mieszkańcy, na których zmiany w infrastrukturze transportowej będą miały silny wpływ, w 
szczególności: 

 ̛ osoby mieszkające w pobliżu miejsc, w których realizowane są projekty infrastruktury 
transportowej;

 ̛ firmy działające w pobliżu lokalizacji planowanego projektu infrastrukturalnego;

 ̛ właściciele gruntów, którzy mogą odczuć zmiany wartości swoich gruntów w związku z 
planowanym projektem infrastrukturalnym;

 ̛ osoby, które będą korzystać z usług i korzystać z realizowanych projektów.

• Szersza społeczność.

Jak rekrutować uczestników?
Istnieją różne możliwe strategie rekrutacji społeczeństwa w zależności od grupy docelowej i 
metody partycypacji.

1.  Rekrutacja otwarta  

W wielu tradycyjnych procesach partycypacyjnych, takich jak konsultacje publiczne, często 
istnieje „otwarte wezwanie” do rekrutacji uczestników na osobiste spotkanie lub do uczestnictwa 
w konsultacjach lub forum online. Do uczestnictwa zwykle zachęca się poprzez reklamowanie 
możliwości za pośrednictwem różnych kanałów (online, media społecznościowe, posty, plakaty). 
Uczestnictwo jest otwarte, więc każdy, kto chce, może przyjść osobiście lub wnieść swój wkład 
online. W innych przypadkach uczestnicy mogą zostać wybrani przez instytucję w drodze aplikacji lub 
procesu selekcji, na przykład przed przesłuchaniem komisji. Istnieje jednak wiele badań, które pokazują, 
że niektóre grupy demograficzne mają tendencję do nieproporcjonalnego uczestnictwa, zwłaszcza  
starsi, mężczyźni, dobrze wykształceni, zamożni, biali i mieszkający w miastach (Dalton, 2008; Olsen, 
Ruth i Galloway, 2018; Smith , Schlozman, Verbe i Brady, 2009). 

2. Zaproszenie zamknięte

Władze publiczne mogą również przeprowadzać konsultacje w ramach „zamkniętego zaproszenia” 
dla uczestników, co oznacza, że politycy i/lub urzędnicy służby cywilnej mogą wybrać konkretnych 
członków społeczności, którzy mają szczególną wiedzę lub doświadczenie potrzebne do 
rozwiązania problemu politycznego. W takich przypadkach uczestnictwo może być oparte 
na zasługach, doświadczeniu, przynależności do grupy interesu lub ze względu na ich rolę w 
społeczności (zob. MASS LBP, 2017). 
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Na przykład grupa doradcza ds. ochrony środowiska związana z dużym projektem inwestycyjnym 
dotyczącym budowy autostrady, która ma doradzać w zakresie wykorzystania przejść dla zwierząt 
w konkretnym projekcie, będzie wymagać zamkniętego zaproszenia i ukierunkowanej rekrutacji 
ekspertów. Rekrutacja uczestników do tej grupy może odbywać się za pośrednictwem organizacji 
ekologicznych lub za pośrednictwem dostosowanych kampanii komunikacyjnych online, które 
przykuwają uwagę pożądanej społeczności (w tym ekspertów ds. środowiska). 

3. Loteria obywatelska

Loteria obywatelska jest używana jako skrót w odniesieniu do procesów rekrutacyjnych, które 
obejmują losowe dobieranie próbek, z których dokonuje się reprezentatywnej selekcji, aby zapewnić, 
że grupa w szerokim zakresie pasuje do profilu demograficznego społeczności (na podstawie spisu lub 
innych podobnych danych) (2020 OECD). 

Loteria obywatelska próbuje przezwyciężyć opisane wcześniej niedociągnięcia i zniekształcenia 
„otwartych” i „zamkniętych” wezwań do uczestnictwa. Gwarantuje, że prawie każda osoba ma równe 
szanse na zaproszenie do uczestnictwa w procesie partycypacyjnym, a ostatnia grupa jest mikrokosmosem 
społeczeństwa. Złotym standardem jest dwustopniowy dobór losowy. W pierwszym etapie do losowej 
próby populacji wysyłanych jest 2 000-30 000 zaproszeń. Do tych, którzy odpowiedzą pozytywnie, 
wysyłane jest drugie zaproszenie do uczestnictwa, podzielone na grupy na podstawie kryteriów takich 
jak wiek, płeć, lokalizacja i kryteria społeczno-ekonomiczne. Zaproszenia zazwyczaj podpisuje osoba 
sprawująca władzę – na przykład burmistrz lub szef firmy.
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Loteria obywatelska jest najczęściej wykorzystywana podczas prowadzenia reprezentatywnego procesu 
deliberatywnego. Chociaż nie jest to jego wyłączne zastosowanie. Losowo wybraną grupę obywateli można 
również utworzyć na potrzeby budżetu partycypacyjnego lub konsultacji społecznych – w każdej sytuacji, 
gdy proces partycypacyjny wymaga maksymalnej reprezentatywności. 

Rekrutacja uczestników za pośrednictwem loterii obywatelskich oferuje szereg korzyści w procesie 
uczestnictwa. Co najważniejsze, ostatnia grupa uczestników jest reprezentatywna dla szerszej 
społeczności, co stwarza możliwość wysłuchania bardzo szerokiego grona osób o różnych 
doświadczeniach życiowych i opiniach.  

Niektóre ograniczenia loterii obywatelskiej, o których należy pamiętać, to dość długi i kosztowny 
proces oraz ograniczony zakres uczestnictwa.

Więcej informacji o losowaniu: Jak prowadzić loterię obywatelską, MASS LBP  

Pytania, na które należy odpowiedzieć podczas tego kroku: 

• Biorąc pod uwagę zadanie lub problem (problemy), które wchodzą w grę, jakie grupy powinny 
zostać odzwierciedlone wśród uczestników? 

• Ile osób powinno być zaangażowanych?

• Jak zostaną wybrani uczestnicy?

• Jak zapewnić przejrzystość procesu?

Krok 5: Wybór metody partycypacyjnej
Po zidentyfikowaniu problemu do rozwiązania, oczekiwanych wkładów i społeczności, z którą 
pracujesz, nadszedł czas, aby wybrać metodę uczestnictwa. Istnieje wiele różnych metod, które 
można wykorzystać do zaangażowania społeczeństwa w dowolnym kontekście. W poniższym 
podsumowaniu metod porównano ich kluczowe cechy.

https://static1.squarespace.com/static/6005ceb747a6a51d636af58d/t/6010cf8f038cf00c5a546bd7/1611714451073/civiclotteryguide.pdf
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Sposób 

uczestnictwa
Definicja

Do użycia 

w przypadku…
Przemyślenia

Rodzaj 

wprowadzanego 

wkładu

Długość Koszty

Informacja 
i komunikacja

Publikowanie 
informacji 
zarówno 
w sposób 
proaktywny, jak 
i reaktywny.

Sposoby 
podnoszenia 
świadomości na 
temat problemu 
lub projektu 
inwestycyjnego

Sposoby 
informowania 
opinii publicznej 
o projektach 
inwestycyjnych 
i decyzjach 
publicznych 

Minimum, które 
można zrobić

Powinien być 
stosowany 
w sytuacjach, 
w których 
społeczeństwa 
nie ma możliwości 
wypowiedzenia 
się, lub jako 
pierwszy krok do 
serii procesów 
partycypacyjnych

Buduje świadomość 
o sprawach 
publicznych, dostarcza 
niezbędnych 
informacji i stwarza 
warunki dla bardziej 
zaawansowanych 
metod partycypacji

Praca ciągła

Najczęściej można 
to zrobić przy 
użyciu istniejących 
zasobów, ale 
będzie wymagało 
większych 
inwestycji, aby 
skutecznie dotrzeć 
do szerszego grona 
odbiorców

Spotkania 
otwarte/spotkania 
w ratuszu

Gromadzenie 
społeczeństwa 
na spotkaniach 
twarzą w twarz 
z władzami 
publicznymi 
w celu udzielania 
informacji 
i otwartej dyskusji 
na wybrane 
wcześniej 
interesujące 
tematy.

Sposoby 
informowania 
opinii publicznej 
o inwestycji

Przestrzeń na luźno 
ustrukturyzowaną 
wymianę 
i otrzymanie 
szerokiej wstępnej 
informacji zwrotnej

„Zbadaj grunt”, 
czyli lepiej zrozum 
wstępny odbiór 
pomysłów 
i projektów przez 
społeczeństwo

Umożliwia wymianę 
między inwestorami 
lub władzami 
publicznymi 
a społeczeństwem/
obywatelami

Nie daje 
reprezentatywnego 
osądu ani dobrze 
przemyślanych 
rozwiązań

Wymiana informacji 
i szerokie informacje 
zwrotne od 
społeczeństwas

Zwykle 
wydarzenia 
jednorazowe 
trwające 1-3 
godziny

Często odbywa 
się przy użyciu 
istniejących 
zasobów. około 1 
000-5 000 euro

Monitoring 
obywatelski

Zaangażowanie 
społeczeństwa 
w ocenę 
i monitorowanie 
decyzji, 
polityk i usług 
publicznych.

Stwórz mechanizm 
nadzoru i oceny 
projektów, 
decyzji i działań 
publicznych

Korzystaj z ciągłego 
monitorowania 
i informacji 
zwrotnych na temat 
polityki lub projektu 

Jest to proces 
ciągły, który 
wymaga trwałego 
uczestnictwa

Jest nastawiony 
na otrzymywanie 
informacji zwrotnych 
od osób fizycznych 
na temat wdrażania, 
a nie na współpracę 
z nimi w celu 
poprawy projektów, 
usług lub polityk

Informacje zwrotne 
od społeczeństwa, 
opinie, sugestie

Może być 
ciągły lub 
jednorazowy

W zależności 
od wybranej 
metody. Około 
15 000 - 50 000 
euro
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Sposób 

uczestnictwa
Definicja

Do użycia 

w przypadku…
Przemyślenia

Rodzaj 

wprowadzanego 

wkładu

Długość Koszty

Konsultacje 
publiczne

Dwustronna 
relacja, w której 
społeczeństwa 
przekazuje 
informacje 
zwrotne instytucji 
publicznej lub 
inwestorowi 
(takie jak 
komentarze, 
spostrzeżenia, 
informacje, 
porady, 
doświadczenia 
i pomysły)

 Indywidualne 
opinie i informacje 
zwrotne od 
społeczeństwa

Omówienie zasad 
i rozwiązań z opinią 
publiczną

Możliwość 
dostosowania do 
potrzeb – można 
to zrobić różnymi 
metodami, od ankiet 
po dyskusje osobiste

Nie jest 
statystycznie 
reprezentatywny 
dla populacji

Agregacja 
indywidualnych 
preferencji 
mieszkańców

Zwykle 
jednorazowe, 
ale może 
to być seria 
konsultacji

W zależności od 
wybranej metody. 
Zgłoszenia 
online zwykle 
dokonywane przy 
użyciu istniejących 
zasobów, podczas 
gdy grupy 
fokusowe lub 
dyskusje przy 
okrągłym stole do 
30 000 €

Otwarte 
innowacje

Czerpanie 
ze zbiorowej 
inteligencji 
społeczeństwa 
w celu 
współtworzenia 
rozwiązań 
konkretnych 
wyzwań 
publicznych za 
pośrednictwem 
crowdsourcingu 
lub hackathonów.

Wspólnie idee 
i współtworzenie

Zaangażowanie 
opinii publicznej 
w opracowywanie 
rozwiązań lub 
prototypów – na 
przykład, w jaki 
sposób można 
wykorzystać dane 
użytkowników 
transportu do 
oszacowania 
potrzeb 
użytkowników 
w zakresie 
infrastruktury 
transportowej

Pozwala stworzyć 
warunki i zapewnić 
niezbędne zasoby 
dla społeczeństwa 
i interesariuszy 
do pracy 
i opracowywania 
rozwiązań 
problemów 
publicznych

Wspólna ideacja, 
współtworzenie 
rozwiązań, prototypów

1 dzień do 1 
tygodnia

W zależności 
od wybranej 
metody. Działania 
crowdfundingowe 
online często 
realizowane przy 
użyciu istniejących 
zasobów, 
hackathony 
kosztują około 100 
000 €
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Sposób 

uczestnictwa
Definicja

Do użycia 

w przypadku…
Przemyślenia

Rodzaj 

wprowadzanego 

wkładu

Długość Koszty

Nauka 
obywatelska

Zaangażowanie 
obywateli 
w jeden lub 
wiele etapów 
dochodzenia 
naukowego, 
w tym 
identyfikacja 
pytań 
badawczych, 
prowadzenie 
obserwacji, 
analizowanie 
danych 
i wykorzystanie 
uzyskanej wiedzy

Pomoc w zbieraniu 
lub analizowaniu 
danych naukowych

Informacje zwrotne 
lub wskazówki 
dotyczące pytań 
badawczych 
i projektu badania

Współpraca przy 
realizacji projektów 
związanych z nauką

Nadaje się raczej 
do przedsięwzięć 
naukowych niż do 
pytań i dylematów 
politycznych 

Dostosowany do 
potrzeb – obejmuje 
szereg możliwości 
uczestnictwa 
w nauce 

Różni się od zebranych 
danych do wskazówek 
dotyczących pytań 
badawczych i decyzji 
do realizowanych 
projektów 
obywatelskich

Od kilku 
miesięcy do 
kilku lat

W zależności od 
wybranej metody. 
Około 5 000-50 
000 €

Budżet 
partycypacyjny

Mechanizmy, 
które pozwalają 
społeczeństwu 
i interesariuszom 
wpływać na 
decyzje publiczne 
poprzez 
bezpośrednią 
alokację zasobów 
publicznych na 
priorytety lub 
projekty.

Pomoc publiczna 
w określeniu 
preferencji 
dotyczących 
budżetu lub alokacji 
zasobów

Pomysły i projekty 
od społeczeństwa 
do sfinansowania

Większa 
świadomość 
i zrozumienie przez 
społeczeństwo 
wydatków 
publicznych

Stwarza warunki 
do uczestnictwa 
społeczeństwa 
w decyzjach 
związanych 
z wydatkami 
publicznymi

Może dać albo 
agregację 
indywidualnych 
preferencji 
uczestników (jeśli 
przybiera formę 
głosowania), albo 
ich osądy zbiorowe 
(jeśli ma element 
deliberatywny)

Różni się od 
pomysłów, projektów, 
do wiążącej alokacji 
środków publicznych 
poprzez głosowanie

Zwykle 
proces ciągły

W zależności od 
skali i szczebla 
władzy ok. 50 000 
– 1 000 000 €
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Sposób 

uczestnictwa
Definicja

Do użycia 

w przypadku…
Przemyślenia

Rodzaj 

wprowadzanego 

wkładu

Długość Koszty

Reprezentatywny 
proces 
deliberatywny

Losowo wybrana 
grupa osób, 
które są szeroko 
reprezentatywne 
dla społeczności, 
spędzają dużo 
czasu na uczeniu 
się i współpracy 
poprzez 
ułatwione 
rozważania 
w celu 
sformułowania 
zbiorowych 
zaleceń dla 
decydentów

Świadome, 
zbiorowe osądy 
publiczne 
dotyczące złożonej 
kwestii politycznej 
lub projektu 
inwestycyjnego

Rekomendacje 
uwzględniające 
dużą różnorodność 
poglądów 

Uprawnienie do 
podejmowania 
trudnych decyzji

Pomocna przy 
rozwiązywaniu 
złożonych, 
długoterminowych 
kwestii politycznych 
lub w przypadku 
długoterminowych 
inwestycji na dużą 
skalę

Może odbywać 
się w 12 różnych 
modelach – 
od krótszych 
i mniejszych, po 
większe, dłuższe, 
a nawet stałe 

Zbiorowe 
rekomendacje/
stanowisko/osąd 
społeczny

Średnio 3,7 
pełnych dni 
spotkań, 
rozłożonych 
na 6,6 
tygodnia, 
ale może 
być również 
ciągły  

W zależności od 
skali procesu od 13 
000 € do 5 400 
000 € 
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Informacja i komunikacja 
Jak wyjaśniono we wstępie, na pierwszym poziomie uczestnictwa jest informacja. Organy publiczne 
są zwykle zobowiązane na mocy przepisów do publikowania informacji zarówno w sposób 
proaktywny, jak i reaktywny (tj. dostęp do informacji lub ustawodawstwo dotyczące otwartych 
danych). Jednak w niniejszych rekomendacjach informacje są postrzegane zarówno jako czynnik 
umożliwiający bardziej efektywne poziomy uczestnictwa, jak i jako warunek wstępny świadomego 
uczestnictwa. 

• Informacja jako warunek wstępny świadomego uczestnictwa: informacje i dane publiczne 
(w formacie otwartym) mogą promować świadomą debatę publiczną i podnosić jakość procesów 
partycypacyjnych. W związku z tym organy publiczne mogą publikować różnego rodzaju 
informacje i dane:  

 ̛ Ramy prawne i informacje urzędowe: wszystkie ustawy, rozporządzenia, dekrety w różnych 
formatach (tekstowych oraz do odczytu maszynowego), które są istotne dla procesu 
inwestycyjnego w infrastrukturę

 ̛ Informacje o projekcie inwestycyjnym: wszystkie informacje o projekcie inwestycyjnym, takie 
jak propozycje projektów, odpowiednie badania, komunikaty prasowe, benchmarki, doradztwo 
zewnętrzne, oceny skutków, audyty itp. 

 ̛ Procedura podejmowania decyzji związana z projektem inwestycyjnym, w tym: agendy, 
zaangażowane podmioty, ramy czasowe debat i oczekiwane kamienie milowe do podjęcia 
decyzji, momenty, w których opinia publiczna może wchodzić w interakcje i wpływać na 
proces, ramy prawne, zaangażowane zainteresowane strony (zwłaszcza grupy interesów), itp. 

• Informacje jako czynnik umożliwiający skuteczniejsze uczestnictwo: informacje i dane 
publiczne (w otwartym formacie) mogą umożliwić społeczeństwu zrozumienie decyzji, które 
wpływają na ich życie i podejmowanie ich decyzji, umożliwić społeczeństwu współtworzenie 
rozwiązań i wspierać skuteczne monitorowanie działań inwestora lub rządu.  

 ̛ Informacje o projekcie inwestycyjnym: opisy projektu i wszelkie inne dostępne publicznie 
informacje na jego temat. 

 ̛ Informacje budżetowe: wszystkie dokumenty i dane związane z budżetem, przewidywany 
budżet, rzeczywiste dochody i wydatki oraz inne informacje finansowe i raporty z audytów. 
Inwestorzy powinni również publikować odpowiednie wzory i algorytmy podczas korzystania 
z prognoz i obliczeń maszynowych. Dotyczy to również wykorzystania funduszy europejskich. 

 ̛ Realizacja i ewaluacja, w tym: informacje o wynikach projektów, sprawozdania roczne, audyty 
oraz wszelkie niezbędne dane i informacje umożliwiające publiczny monitoring i ewaluację.
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Przykład
Skuteczna kampania informacyjna i konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr 747 w Polsce

Planowano nowe, wysokiej klasy połączenie drogowe, z mostem na Wiśle. Część rozpatrywanej 
drogi przebiegała przez teren województwa mazowieckiego. Był to odcinek o długości około 40 km 
wybudowany w zupełnie nowej lokalizacji. Podczas przygotowywania studium koncepcyjnego do 
tego projektu zorganizowano kampanię informacyjną i konsultacje.  Ze względu na złożoność projektu 
inwestor był szczególnie zainteresowany wczesną analizą i diagnozą potencjalnego wystąpienia 
niezadowolenia społecznego. Inwestor postanowił pracować nad dostarczeniem rzetelnych informacji 
o projekcie (w tym o jego potencjalnych możliwościach) oraz zaprezentowaniu lokalnej społeczności 
możliwości uczestniczenia w procesie decyzyjnym.

Proces rozpoczął się kampanią informacyjną, na którą złożyło się szereg działań mających na celu 
poinformowanie lokalnych społeczności i władz o planowanym przedsięwzięciu oraz zbadanie reakcji 
społeczeństwa na inwestycję. Informacje o inwestycji zostały przesłane do urzędów miast i gmin: 
podstawowe dane o planowanym projekcie (w tym mapa z lokalizacją poszczególnych wariantów) 
oraz adres do korespondencji z możliwością składania uwag i wniosków. Zwrócono się z prośbą 
o udostępnienie tych materiałów zainteresowanym mieszkańcom i szerszej społeczności. Informacje 
o terminach i miejscach planowanych konsultacji zostały przesłane do urzędów z prośbą o ich 
rozpowszechnienie. Ogłoszenia pojawiły się na tablicach ogłoszeń, słupach informacyjnych oraz na 
stronach internetowych gmin i inwestora.

Odbyły się trzy otwarte spotkania z udziałem przedstawicieli inwestora, władz lokalnych 
i społeczności lokalnej. Na każdym spotkaniu przedstawiono charakterystykę inwestycji, w tym 
parametry drogi oraz trzy możliwe warianty rozbudowy. Podczas drugiej części spotkania 
przeprowadzono otwartą dyskusję z mieszkańcami. Uzyskane uwagi i opinie zostały wykorzystane 
w procesie projektowania drogi i wzięte pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszego wariantu.

Więcej informacji: http://inicjatywy.org/konsultacje_spoleczne_wokol_inwestycji.pdf 

Zasoby i narzędzia

• Proaktywna przejrzystość: Przyszłość prawa do informacji? (Helen Darbishire; 2010): Niniejszy 
dokument zawiera obszerny przegląd korzyści płynących z proaktywnego ujawniania informacji, 
w oparciu o najlepsze praktyki z całego świata.

• Międzynarodowa Karta Otwartych Danych  (ODC; 2015): Zawiera wytyczne i definicje dotyczące 
udostępniania danych przez władze publiczne. Rządy mogą przyjąć Kartę Otwartych Danych, aby 
zobowiązać się do opracowania polityk dotyczących otwartych danych.  

http://inicjatywy.org/konsultacje_spoleczne_wokol_inwestycji.pdf
http://hdl.handle.net/10986/25031
https://opendatacharter.net/
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Polityki te powinny udostępniać dane w sposób dostępny, chroniąc jednocześnie prawa obywateli 
i społeczności.

• Przewodnik po otwartych umowach partnerskich (OPG; 2016): dostarcza przydatnych 
praktycznych informacji na temat wykorzystania otwartych danych rządowych do otwartych umów.

• Podręcznik otwartych danych (Open Knowledge Foundation; bieżący): Wspólny zasób 
Open Knowledge Foundation zawierający przewodniki, studia przypadków i zasoby dla rządu 
i społeczeństwa obywatelskiego na temat „co, dlaczego i jak” otwartych danych. 

Otwarte spotkania / spotkania w ratuszu
Czym są otwarte spotkania i spotkania w ratuszu? 
Otwarte spotkania i spotkania w ratuszu to narzędzia partycypacyjne, które można prześledzić już odXVII-
wiecznych spotkań Nowej Anglii lub tradycji kolonialnych w Ameryce Łacińskiej (cabildos). Obecnie 
procesy te są wykorzystywane na całym świecie, najczęściej na poziomie lokalnym lub legislacyjnym, 
w celu rozpowszechniania informacji o działaniach publicznych, zachęcania do partycypacji społecznej oraz 
budowania relacji opartych na odpowiedzialności i zaufaniu. 

Do czego jest to używane? Kto bierze udział? 
Otwarte spotkania i spotkania w ratuszu mają na celu zgromadzenie i osobiste spotkanie lokalnej 
społeczności z władzami publicznymi/lokalnymi i inwestorami w celu przekazania informacji i otwartej 
dyskusji na wybrane wcześniej interesujące tematy, w przeciwieństwie do konsultacji społecznych, 
których celem jest konkretnie zebranie opinii społeczeństwa na konkretny temat. Ta dyskusja może 
obejmować prezentacje informacyjne na temat robót publicznych, propozycje zgłoszone przez 
społeczeństwo i monitorowanie już prowadzonych robót publicznych. Procesy te opierają się raczej 
na dialogu i debacie niż na deliberacji (OECD, 2020) i są częściej wykorzystywane, jako narzędzie 
informacyjne lub konsultacyjne bez konkretnego wyniku lub wpływu na ostateczną decyzję. 

Głównym celem otwartych spotkań jest informowanie o decyzjach władz publicznych lub inwestorów 
i omawianie ich, np. o rozpoczęciu planowania projektu infrastrukturalnego. Ponadto istotne jest także 
przybliżenie społeczeństwu idei partycypacji w  podejmowaniu decyzji publicznych i zaspokajanie 
stale rosnącej potrzeby przejrzystości publicznej. Dlatego też spotkania otwarte i spotkania w ratuszu 
mogą być uzupełnione innymi metodami partycypacyjnymi. Na przykład budżet partycypacyjny 
może być wspierany przez otwarte spotkania w celu zaprezentowania metodologii, zwiększenia 
uczestnictwa i dzielenia się wynikami. 

Zazwyczaj spotkania te są otwarte dla każdego mieszkańca wyznaczonego obszaru lub dla szerokiej 
społeczności bez uwarunkowań geograficznych. Jednak zazwyczaj nie są one zaprojektowane 
tak, aby były szczególnie inkluzywne: stosowane są tradycyjne środki komunikacji (na przykład 
plakaty uliczne), dlatego angażują już zainteresowanych obywateli, a nie dążą do uczestnictwa 
przedstawicielskiego lub włączającego.

https://www.open-contracting.org/resources/open-contracting-guide/
https://opendatahandbook.org/
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Kto organizuje? 
Spotkania w ratuszu lub otwarte spotkania są zwykle organizowane przez władze publiczne lub 
inwestorów na poziomie lokalnym, aby wspierać wymianę informacji i dyskusje na temat nowych lub 
realizowanych projektów infrastruktury transportowej. Jednak spotkania te mogą być organizowane 
przez inne szczeble władzy, w tym poziom krajowy lub ustawodawczy.

Jak to działa? 
W przeciwieństwie do konsultacji społecznych, spotkanie otwarte lub spotkanie w ratuszu nie ma 
na celu zebrania informacji na temat konkretnego zagadnienia. Procesy te są raczej środkiem dla 
inwestorów lub władz publicznych do podjęcia dyskusji z opinią publiczną, czy zrozumieć jej potrzeby, 
przedstawić nadchodzące decyzje, czy podzielić się postępami realizowanych działań. Pomagają 
również w utrzymaniu bezpośredniego kanału komunikacji i odpowiadają przed opinią publiczną za 
określone działania lub mandaty. Ponieważ spotkania otwarte i spotkania w ratuszu nie mają być 
reprezentatywne, można je zorganizować dość łatwo w trzech krokach:

1. Zdefiniuj temat:

Ponieważ inwestorzy czy władze publiczne nie są w zasadzie związani tym, co może wyniknąć 
z tych dyskusji, temat i oprawa spotkania może być dość luźna. Celem jest znalezienie celu na 
tyle precyzyjnego, aby umożliwić dyskusję, przedstawienie dowodów i dostarczenie informacji, 
aby opinia publiczna mogła uczestniczyć w debacie. Czasami władze publiczne pozwalają 
społeczeństwu proponować tematy do agendy lub przedstawiać inicjatywy i projekty.

2. Komunikuj się:  

Inwestorzy lub władze publiczne/lokalne powinni ogłosić datę, godzinę i miejsce spotkania z 
wystarczającą ilością czasu, aby umożliwić mieszkańcom i zainteresowanym stronom uczestnictwo. 
Promocja tych spotkań odbywa się na ogół zarówno osobiście, jak i drogą cyfrową, w celu dotarcia 
do szerszego grona odbiorców. Jak wspomniano powyżej, należy zauważyć, że chociaż sam 
charakter spotkań otwartych i spotkań w ratuszu obejmuje niereprezentatywnych uczestników, 
należy dołożyć starań, aby były one jak najbardziej inkluzywne.

3. Zorganizuj spotkanie:  

Spotkania te mogą się odbyć w dowolnej dostępnej przestrzeni fizycznej, często w miejscach 
związanych z władzami publicznymi (urzędy miast, amfiteatry publiczne, szkoły, biblioteki, place itp.) 
lub innymi przestrzeniami dostępnymi dla inwestorów. Niedawno, a zwłaszcza podczas pandemii 
COVID19, spotkania te były również organizowane w przestrzeniach wirtualnych, co może trwać po 
zakończeniu osobistych ograniczeń.  
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Odnośnie do programu spotkania, zwykle spotkanie rozpoczyna się od uwagi wstępnej, 
przedstawiającej program i tematy do omówienia, po czym następuje dyskusja z uczestnikami. 
Pisemny zapis powinien zostać opublikowany, aby zapewnić większą przejrzystość, 
odpowiedzialność i kontakt z szerszą społecznością.  

Przykład
Otwarte spotkanie w sprawie miejscowego planu dzielnicy Nowy Janków w gminie Radzymin 
(Polska)

Otwarte spotkanie w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
odbyło się w styczniu 2017 r. w szkole podstawowej w Ciemnym. Celem spotkania było 
stworzenie przestrzeni do dyskusji i wymiany opinii pomiędzy mieszkańcami, interesariuszami 
i władzą publiczną, a także otwarcie naboru na poszukiwanie rozwiązań przez osoby i podmioty 
zainteresowane planowaniem przestrzennym. Otwarte spotkanie zapoczątkowało nadchodzący 
proces konsultacyjny - Prezydent Radzymina zachęcał uczestników do wzięcia udziału 
w zaplanowanych konsultacjach podkreślając wagę każdego głosu. Uczestnikom spotkania 
przekazano informacje o podstawach prawnych sporządzenia miejscowego planu, etapach tego 
procesu oraz jego zakresie. Znaczną część spotkania poświęcono dyskusji nad kierunkami rozwoju 
Nowego Jankowa. Podstawą dyskusji była przedstawiona mieszkańcom wstępna koncepcja 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcy otrzymali również wydruki map 
planistycznych oraz ortofotomapę terenu, aby z pomocą ekspertów z gminy mogli zgłosić swoje 
pomysły i propozycje zmian w projekcie. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://konsultacje.radzymin.pl/aktualnosc/partycypacja-w-
planowaniu-przestrzennym-spotkanie-otwarte-na-temat-planu-miejscowego 

Zasoby i narzędzia
• Przewodnik po Spotkanie miasta XXI wieku (Involve; 2019): Ten zasób dostarcza praktycznych 

informacji, aby wspierać władze publiczne/lokalne w organizowaniu publicznych spotkań 
z wykorzystaniem mechanizmów cyfrowych i osobistych. 

• Przewodnik po uczestnictwie publicznym (Agencja Ochrony Środowiska Stanów 
Zjednoczonych; 2019): Ten zasób zawiera wskazówki dotyczące organizowania skutecznego 
uczestnictwa publicznego, z określonymi elementami dotyczącymi spotkań otwartych. 

• Civicus opublikował broszurę na temat forów publicznych i spotkań w ratuszu, zawierającą 
wskazówki i ważne informacje dla władz publicznych/lokalnych zainteresowanych organizacją 
publicznych i otwartych spotkań. 

https://konsultacje.radzymin.pl/aktualnosc/partycypacja-w-planowaniu-przestrzennym-spotkanie-otwarte-na-temat-planu-miejscowego
https://konsultacje.radzymin.pl/aktualnosc/partycypacja-w-planowaniu-przestrzennym-spotkanie-otwarte-na-temat-planu-miejscowego
https://www.involve.org.uk/resources/methods/21st-century-town-meeting
https://www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-public-meetings
https://civicus.org/documents/toolkits/PGX_B_Public ForumsFinalWeb.pdf
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Monitoring obywatelski
Co to jest monitoring obywatelski? 
W kontekście niniejszych wytycznych monitoring obywatelski odnosi się do idei angażowania 
społeczeństwa w ocenę i monitorowanie decyzji, polityk i usług publicznych. Tę metodę 
partycypacyjną można również uznać za narzędzie odpowiedzialności pionowej lub społecznej, 
ponieważ umożliwia ona mieszkańcom i zainteresowanym stronom bezpośredni udział w rozliczaniu 
władz publicznych/lokalnych z ich decyzji lub działań.

Charakterystyka: do czego służy? Kto bierze udział?   
Instytucje publiczne/lokalnych i inwestorzy mogą w dużej mierze skorzystać na tworzeniu kanałów 
informacji zwrotnej dla społeczeństwa, aby zapewnić wkład, uwagi i skargi w celu poprawy 
decyzji, działań i świadczonych usług. Angażując mieszkańców i interesariuszy w nadzór i ocenę 
ich decyzji i działań, tworzą się koła wartości i zdrowsze relacje, które mogą przyczynić się do 
ogólnego zaufania do rządu lub konkretnego projektu. Monitoring obywatelski może umożliwić 
społeczeństwu monitorowanie kluczowych obszarów projektu, takich jak:

• Budżet:  Otwarcie budżetów i zarządzanie finansami publicznymi oraz zapewnienie przestrzeni 
dla bezpośredniego uczestnictwa i współpracy społeczeństwa może zmniejszyć korupcję 
i marnotrawstwo oraz zwiększyć prawdopodobieństwo wykorzystania podatków do realizacji wysokiej 
jakości projektów lub usług publicznych oraz do osiągnięcia rzeczywistej poprawy standardów 
życia i wyników ekonomicznych i środowiskowych (OECD, 2017). Inwestorzy powinni być również 
odpowiedzialni za zarządzanie i wykonanie budżetu projektu. Konkretnie, mieszkańcy i zainteresowane 
strony mogą monitorować i oceniać budżet, przeglądając informacje i dane publikowane przez 
inwestora lub upewniając się, że pieniądze rzeczywiście zostały wydane zgodnie z zamierzeniami. 

• Progres projektu: Obywatelski monitoring realizacji projektu ukierunkowany jest na etapy 
realizacji i ewaluacji projektu inwestycyjnego. Konkretnie chodzi o zapewnienie, że projekt osiągnie 
oczekiwany wynik, przyniesie korzyści pożądanym społecznościom i będzie skuteczny w stosunku 
do zaangażowanych zasobów publicznych. Opinia publiczna może gromadzić dowody i informować 
o rzeczywistych wynikach projektu, aby móc ocenić wpływ w porównaniu z oczekiwanymi wynikami.

Kto może wziąć udział?   
Istnieją różne podejścia dotyczące tego, kto może uczestniczyć w mechanizmach monitorowania 
obywatelskiego.

• Powszechny dostęp: proces jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców 
i interesariuszy bez konieczności posiadania szczególnych umiejętności, wiedzy specjalistycznej 
lub profilu. 



44

• Określeni odbiorcy: niektóre mechanizmy mogą być skierowane do bardziej ukierunkowanych 
odbiorców lub odbiorców o określonych umiejętnościach lub wiedzy specjalistycznej, takich 
jak społeczności techniczne, naukowcy, projektanci itp. Mogą również być skierowane do 
użytkowników określonych usług publicznych lub mieszkańców ograniczonych obszarów 
geograficznych itp.

Jak to działa? 
Monitoring obywatelski może być realizowany przy użyciu zróżnicowanego zestawu narzędzi, takich jak:  

• Karty Raportów Obywatelskich (CRC) mogą być wykorzystywane do pozyskiwania opinii 

użytkowników na temat wydajności usługodawców i powinny być otwarte i przyjazne dla 

użytkownika, aby obywatele mogli zrozumieć, w jakim stopniu świadczenie usług publicznych 

spełnia potrzeby użytkowników i spełnia ich oczekiwania i priorytety (OECD, 2020 ). 

Podczas procesu CRC gromadzone są ilościowe i oparte na percepcji informacje pochodzące 

ze statystycznie reprezentatywnych badań, co oznacza, że wyniki odzwierciedlają opinie 

i spostrzeżenia grupy obywateli, od której poszukuje się danych wejściowych i informacji. 

W związku z tym jest użytecznym narzędziem do ustanawiania rzetelnych informacji bazowych 

oraz analizy porównawczej zasięgu i wydajności usług, a także identyfikowania nierówności 

w świadczeniu usług. 

• Audyty społeczne mogą również odgrywać kluczową rolę w informowaniu społeczności 

o projektach inwestycyjnych i umożliwiać obywatelom rozliczanie inwestorów. Audyty te to 

formalne przeglądy celów, procesów decyzyjnych i kodeksów postępowania. Procesy audytu 

społecznego mogą pomóc skoncentrować się na złych wynikach i/lub zachowaniu, a także na 

potępieniu praktyk korupcyjnych. Czynności audytu społecznego mogą mieć miejsce na każdym 

etapie projektu i mogą pomóc w zmierzeniu spójności między oczekiwanymi a rzeczywistymi 

wynikami projektu inwestycyjnego. 

• Mechanizmy składania skarg obywatelskich: często można je składać na miejscu lub podczas 

przesłuchań publicznych, chociaż większość instytucji oferuje również różne kanały, takie 

jak gorące linie, skrzynki pocztowe i formularze składania wniosków online, aby zapewnić 

różnorodność i dostępność. Rejestrowanie skarg to najczęstszy sposób, w jaki każdy obywatel 

może ostrzec o możliwym oszustwie, korupcji lub złym zarządzaniu funduszami publicznymi lub 

domniemanych nieprawidłowościach.

• Badania opinii publicznej i karty raportów obywatelskich: Ankiety partycypacyjne to potężne 

narzędzia, które pozwalają uzyskać informacje zwrotne od obywateli na temat jakości i wydajności 

usług publicznych lub projektów inwestycyjnych, takich jak związane z transportem publicznym. 

Karta meldunkowa obywatela dotycząca usług transportu publicznego to nie tylko kolejny 
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sondaż opinii. Karty raportów odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia osób korzystających 

z szerokiej gamy usług publicznych. Ankiety i karty raportów bezpośrednio angażują obywateli 

w ocenę jakości usług publicznych pod względem jakości, dostępu i dostępności. Rządy mogą 

systematycznie gromadzić te informacje zwrotne, okresowo publikować odpowiedzi na swoich 

stronach internetowych, a następnie wykorzystywać te informacje do oceny zadowolenia 

obywateli z usług publicznych w czasie. 

• Narzędzia internetowe: Obywatele mogą również monitorować projekty inwestycyjne 

i zgłaszać się do szerszej społeczności za pośrednictwem aplikacji, forów wirtualnych, mediów 

społecznościowych lub dedykowanych stron internetowych. Coraz częściej obywatele korzystają 

z mediów społecznościowych, aby narzekać na degradację przestrzeni publicznej lub publicznie 

oceniać swoje doświadczenia związane z korzystaniem z usług publicznych (w sposób pozytywny 

lub negatywny). Coraz więcej samorządów wprowadza również dedykowane aplikacje mobilne 

lub rozwiązania cyfrowe, aby umożliwić społeczeństwu alarmowanie, gdy usługa publiczna nie 

działa prawidłowo (np. system transportu publicznego) lub gdy ulice nie są czyste, oświetlenie 

publiczne nie działa itp.

Przykład
Państwowy Urząd Kontroli Gruzji utworzył Monitor budżetu, platformę cyfrową, która umożliwia 
obywatelom nadzorowanie i monitorowanie wykorzystania zasobów publicznych. 

Kolejny przykład: Obywatele mogą monitorować i śledzić działalność i decyzje Kongresu Stanów 
Zjednoczonych poprzez: narzędzie cyfrowe, w którym znajdują się informacje o proponowanych 
projektach ustaw, ewidencji głosowań i działalności ustawodawców.

Zasoby i narzędzia
Więcej informacji na temat Kart Raportu Obywatela

Obywatelski przewodnik prawa (Uniwersytet Nowojorski; 2019): Ten zasób zawiera sekcję 
dotyczącą włączania obywateli/społeczeństwa i interesariuszy w ocenę polityk i przepisów, w tym 
poprzez audyty społeczne i narzędzia internetowe. 

https://ogpgeorgia.gov.ge/en/projects/budget-monitor/
https://www.govtrack.us/
https://www.civicus.org/documents/toolkits/PGX_H_Citizen Report Cards.pdf
https://congress.crowd.law/files/social-audits-case-study.pdf
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Civicus opublikował serię arkuszy informacyjnych zawierających wskazówki i ważne informacje dla 
władz publicznych zainteresowanych wdrażaniem procesów partycypacyjnych w ocenie polityk i usług: 

• Zestawienie informacji na temat audytów społecznych

• Zestawienie informacji na temat systemu monitorowania opartego na społeczności

• Zestawienie informacji na temat śledzenia wydatków publicznych 

• Zestawienie informacji na temat monitorowania i oceny społeczności 

• Arkusz informacyjny dotyczący Kart Raportów Obywatelskich

Przewodnik obywatela dotyczący monitorowania wydatków rządowych (Międzynarodowy 
projekt budżetowy): przydatne źródło wspierające społeczne monitorowanie cyklu budżetowego.

Konsultacje społeczne

Czym są konsultacje społeczne?
Konsultacje to relacja dwukierunkowa, w której społeczeństwo przekazuje informacje zwrotne 
instytucji publicznej lub inwestorowi (takie jak komentarze, spostrzeżenia, informacje, porady, 
doświadczenia i pomysły) (OECD, 2016). Zazwyczaj przedstawiciele adminsitracji (lub inwestorzy) 
definiują kwestie do konsultacji, zadają pytania i zarządzają procesem, podczas gdy społeczeństwo 
jest zapraszane do przedstawiania swoich poglądów i opinii (OECD, 2003).  

Do czego jest to używane? Kto bierze udział?  
Konsultacje społeczne są wykorzystywane do zbierania pomysłów/informacji zwrotnych/wkładu/
opinii, aby pomóc w opracowaniu i ukształtowaniu projektów lub polityk, lub w celu określenia 
sposobów realizacji już zdefiniowanego projektu lub polityki.

Konsultacje społeczne można wykorzystać do zaangażowania szerszej społeczności, a także 
zainteresowanych stron. W większości przypadków są one otwarte dla wszystkich. Organizatorzy 
muszą przygotować solidną strategię komunikacji, aby zapewnić wysoki poziom uczestnictwa 
i dotrzeć do wielu różnych grup.  

Konsultacje społeczne można przeprowadzić na wiele różnych sposobów, osobiście lub online. 
Poniżej wymieniono najpopularniejsze typy, zaadaptowane z OECD (2001), Obywatele jako 
partnerzy: Podręcznik OECD na temat informacji, konsultacji i uczestnictwa społeczeństwa 
w tworzeniu polityki oraz Katalog akcji. 

https://www.civicus.org/documents/toolkits/PGX_H_Social Audits.pdf
https://civicus.org/documents/toolkits/PGX_F_CBMS.pdf
https://civicus.org/documents/toolkits/PGX_G_Public Expenditure Tracking.pdf
https://civicus.org/documents/toolkits/PGX_H_Community M&E.pdf
https://civicus.org/documents/toolkits/PGX_H_Citizen Report Cards.pdf
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Our-Money-Our-Responsibility-A-Citizens-Guide-to-Monitoring-Government-Expenditures-English.pdf
http://actioncatalogue.eu/
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„Okresy komentowania” to rodzaj konsultacji społecznych, w ramach których społeczeństwo 
i interesariusze są zapraszani do zgłaszania swoich pomysłów, które pomogą w rozwiązaniu 
problemu publicznego, lub ich opinii na temat proponowanej polityki lub projektu. Są one 
otwarte dla wszystkich i łatwe do skonfigurowania online, jednak działają lepiej, jeśli oprócz nich 
organizowane są dyskusje przy okrągłym stole lub inne rodzaje konsultacji, podczas których 
można rozwijać i omawiać pomysły. Zaproszenia do składania wniosków faworyzują uczestnictwo 
zainteresowanych stron i aktorów o ustalonej pozycji, a nie obywateli, ponieważ wymagają czasu 
i zasobów na przygotowanie pomysłów i sugestii do przedłożenia, których zwykli obywatele 
niekoniecznie mają.

Grupy fokusowe to narzędzie konsultacyjne służące do określania preferencji ludzi lub oceny 
propozycji i pomysłów. Zwykle obejmują one grupę obywateli, którzy testują lub doświadczają 
usług, produktów lub rozwiązań i przekazują szczegółową informację zwrotną. Zwykle grupa składa 
się z około 8-10 osób, zebranych na dzień lub krócej.

Ankiety służą do identyfikacji opinii i preferencji poszczególnych obywateli na podstawie szeregu pytań 
zadawanych obywatelom przez inwestorów. Mogą odbywać się online lub osobiście (tj. w celu dotarcia 
do grup, które nie mają łatwego dostępu do internetu). Jednym ze sposobów dotarcia do obywateli, 
z którymi kontakt online może być utrudniony, jest zbadanie gdzie się przemieszczają -miejsca dojazdów 
lub spędzania czasu (na przykład dotarcie do mieszkańców poprzez rozbicie namiotu na uczęszczanym 
placu w mieście). Ankiety są często otwarte dla każdego respondenta i dlatego nie są reprezentatywne. 

Badania Opinii Publicznej są ugruntowanymi instrumentami przedstawiania opinii określonej grupy 
społecznej w danej kwestii i w określonym momencie. Są użytecznym narzędziem do zbierania 
opinii losowej próby społeczeństwa, co zapewnia statystyczną reprezentatywność ich odpowiedzi.

Warsztaty/seminaria/konferencje/dyskusje przy okrągłym stole mogą być wykorzystane do 
zebrania bardziej szczegółowych opinii interesariuszy lub ekspertów oraz stworzenia okazji do 
wymiany pomysłów. Odbywają się online lub osobiście i angażują około 20 do 150 uczestników. 
Należy pamiętać, że dyskusje w mniejszych grupach lepiej nadają się do opracowywania pomysłów 
i wymiany opinii, podczas gdy większe wydarzenia mogą pomóc w ukształtowaniu debaty 
i podniesieniu świadomości na temat projektu lub kwestii politycznej. 

Wywiady z interesariuszami: wywiady z interesariuszami to indywidualne rozmowy z ekspertami 
i interesariuszami w celu zebrania ich informacji zwrotnych i opinii na temat elementu projektu, 
rozwiązania polityki lub usługi. Mogą być ustrukturyzowane (podawana jest lista z góry 
ustalonych pytań), częściowo ustrukturyzowane (kilka pytań przygotowanych i dalszy naturalny 
rozwój rozmowy) lub nieustrukturyzowane (zaczyna się od pytania otwartego i rozwija się dalej 
w zależności od odpowiedzi).  
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Jak to działa?

Proces rozpoczyna się od określenia celu zaangażowania społeczeństwa w projekt i grupy docelowej. 
Czy ma to na celu zebranie pomysłów i pomoc w ukształtowaniu Twojego projektu lub jego części? 
A może projekt jest już ustalony i potrzebna jest pomoc w znalezieniu najlepszych sposobów jego 
realizacji? Czy istnieje jasna grupa docelowa, którą chciałbyś zaangażować i od której chcesz usłyszeć? 
Na podstawie odpowiedzi na te pytania wybierany jest sposób konsultacji społecznych. Metody 
bezpośrednie w małych grupach, takie jak dyskusje przy okrągłym stole, mogą być przydatne do 
burzy mózgów i generowania pomysłów, podczas gdy zaproszenie do składania wniosków lub ankieta 
mogą być przydatne do zebrania szczegółowych informacji zwrotnych na temat konkretnego pomysłu 
lub dokumentu od dużej liczby osób. Wybrana metoda powinna być również dostosowana do grupy, 
do której chcesz dotrzeć – na przykład zaangażowanie osób starszych byłoby bardziej efektywne 
poprzez wywiady lub osobiste ankiety i dyskusje, podczas gdy decydenci mogą preferować fora 
wysokiego szczebla i „okresy komentowania”.

Następnym krokiem jest ustalenie jasnego planu konsultacji ze społeczeństwem. Etapy 
obejmują rekrutację uczestników, przeprowadzenie wybranej metody konsultacji, uwzględnienie 
i komunikowanie wyników.

Dostarczenie jasnych i przystępnych informacji na temat procesu i kwestii konsultacji społecznych ma 
zasadnicze znaczenie dla rekrutacji, znaczącego uczestnictwa, a także rozwoju i uczenia się uczestników.

Przykład

Konsultacje społeczne dotyczące tras rowerowych w Warszawie: „Bielany na rowerze” 

Na przełomie września i października 2010 roku Urząd Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczął 
konsultacje dotyczące transportu rowerowego na Bielanach. Celem konsultacji była identyfikacja 
utrudnień na trasach rowerowych na Bielanach oraz opracowanie wytycznych dalszego rozwoju sieci 
ścieżek i tras rowerowych. Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje uwagi i sugestie przesyłając mailem zdjęcie 
przedstawiające problem na ścieżce rowerowej, m.in. nierówna nawierzchnia, wąski, niebezpieczny 
zakręt, wysoki krawężnik itp. Można było też pokrótce opisać zauważony problem, wskazać miejsce 
wystąpienia i umieścić taką informację w specjalnie przygotowanej skrzynce ustawionej w Urzędzie 
Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy. Rowerzyści mogli wziąć udział w wycieczkach 
rowerowych organizowanych w cztery kolejne soboty na czterech różnych trasach rowerowych 
(„Warsztaty w ruchu”). Podczas jazdy uczestnicy identyfikowali problemy, które były omawiane 
i zaznaczane na mapie po przejażdżce. Uwagi można było również zgłaszać podczas dwóch „Spotkań 
przy mapie” – warsztatów zorganizowanych podczas dwóch imprez plenerowych: otwarcia Parku 
Linowego oraz imprezy „Pożegnanie lata”. W ciągu ponad miesiąca organizatorzy otrzymali ponad 100 
e-maili z sugestiami i opiniami, na które wpłynęły odpowiedzi od jednostek miejskich odpowiedzialnych 
za transport, tj. Zarządu Dróg Miejskich, Urzędu Dróg i Transportu oraz Urzędu Miasta.
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Więcej informacji znajdziesz tutaj: http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2017/02/
poradnik_dobrych_praktyk_konsultacji_spolecznych.pdf

Plan Infrastrukturalny Londynu 2050 (2014-2015)

W czerwcu 2014 r. burmistrz Londynu opublikował swój pierwszy długoterminowy plan 
infrastrukturalny, określający potrzeby infrastrukturalne Londynu, jego koszty, możliwe metody 
finansowania i sposoby realizacji projektów w sposób włączający. Nastąpił trzymiesięczny okres 
konsultacji, podczas którego zorganizowano seminaria, warsztaty i spotkania z biznesem, rządem, 
dostawcami infrastruktury i mieszkańcami. Obywatele zostali również poproszeni o udzielenie 
odpowiedzi bezpośrednio na stronie London.gov, a rząd otrzymał 270 pisemnych odpowiedzi. 
W marcu 2015 r. opublikowano aktualizację planu uwzględniającą wyniki konsultacji. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.london.gov.uk/what-we-do/better-infrastructure/
infrastructure-policies/london-infrastructure-plan-2050#acc-i-43211 

Zasoby i narzędzia

• Więcej informacji Grupa badawcza

• Więcej informacji konsultacje online

• Wytyczne dotyczące konsultacji z interesariuszami (Komisja Europejska; 2015): rozdział 
VII dotyczący wytycznych regulacyjnych; zawiera definicje kluczowych terminów, motywy 
konsultacji i sposób ich przeprowadzenia. 

• Dokument uzupełniający dotyczący konsultacji publicznych (OECD): zawiera definicje, 
metody i przykłady z krajów OECD wraz z dobrymi praktykami.

• Citizenlab opublikował dwa krótkie e-booki o konsultacjach społecznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zaangażowania cyfrowego: Często zadawane pytania dotyczące doradztwa 
cyfrowego i 6 metod konsultacji online.

• Zasady konsultacji wykorzystywane przez rząd Wielkiej Brytanii (2013).

• Kodeks postępowania w zakresie konsultacji (BRE UK, 2008): Zawiera siedem kryteriów, 
które mają wskazać decydentom, kiedy i jak przeprowadzać konsultacje z zainteresowanymi 
stronami.

• Zasady i wskazówki dotyczące konsultacji (Rząd Irlandii, 2016): Zapewnia zasady, 
a także porady dotyczące praktycznych kwestii, które mogą pojawić się w trakcie procedury 
konsultacyjnej.

http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2017/02/poradnik_dobrych_praktyk_konsultacji_spolecznych.pdf
http://obserwatorium.miasta.pl/wp-content/uploads/2017/02/poradnik_dobrych_praktyk_konsultacji_spolecznych.pdf
https://www.london.gov.uk/what-we-do/better-infrastructure/infrastructure-policies/london-infrastructure-plan-2050#acc-i-43211
https://www.london.gov.uk/what-we-do/better-infrastructure/infrastructure-policies/london-infrastructure-plan-2050#acc-i-43211
https://www.involve.org.uk/resources/methods/focus-groups
https://www.involve.org.uk/resources/methods/online-consultations
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/36785341.pdf
https://www.citizenlab.co/ebooks-en/the-faqs-of-digital-consultation
https://www.citizenlab.co/ebooks-en/the-faqs-of-digital-consultation
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/255180/Consultation-Principles-Oct-2013.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/100807/file47158.pdf
https://assets.gov.ie/5579/140119163201-9e43dea3f4b14d56a705960cb9354c8b.pdf
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Otwarte innowacje: crowdsourcing i hackatony

Czym są praktyki otwartej innowacji?
Praktyki otwartej innowacji, takie jak crowdsourcing, hackathony czy wyzwania publiczne, są 
sposobem dla inwestorów i władz publicznych/lokalnych na wykorzystanie zbiorowej inteligencji 
w celu współtworzenia rozwiązań konkretnych wyzwań społecznych. Otwarta innowacja jest 
regularnie inspirowana strategiami rozwoju biznesu lub rozwojem technologicznym i można ją 
zdefiniować jako „wspólne tworzenie pomysłów i aplikacji poza granicami jakiejkolwiek pojedynczej 
organizacji” (Seltzer i Mahmoudi, 2012).  

Do czego jest to używane? Kto bierze udział?  
Metody otwartych innowacji są zwykle wykorzystywane do gromadzenia wiedzy eksperckiej 
od społeczeństwa i interesariuszy w celu znalezienia pomysłów lub inspiracji, prototypowania 
i testowania rozwiązań lub ulepszania usług lub metod (GovLab, 2019). 

Crowdsourcing odnosi się do idei wykorzystania wiedzy eksperckiej i pomysłów pochodzących 
od społeczeństwa (w tym przypadku obywateli i interesariuszy), które można wykorzystać do 
gromadzenia danych wejściowych w całym projekcie inwestycyjnym. Za pośrednictwem platform 
cyfrowych lub spotkań bezpośrednich inwestorzy mogą gromadzić informacje od grup ekspertów, 
docelowych interesariuszy (takich jak naukowcy lub deweloperzy) lub szerszej opinii publicznej, aby 
odpowiedzieć na konkretne problemy publiczne.

Hackathony (od hacka i maratonów) to wydarzenia bezpośrednie lub wirtualne, które skupiają 
inwestorów, władze publiczne i interesariuszy w celu wspólnej pracy nad pomysłami, prototypowymi 
rozwiązaniami w celu realizacji różnych zadań projektu inwestycyjnego lub rozwiązywania 
pojawiających się wyzwań. Chodzi o to, aby wykorzystać różnorodność umiejętności, wiedzy i profili 
do znalezienia nowych podejść lub innowacyjnych rozwiązań. Zazwyczaj hackathony angażują 
społeczności techniczne (programistów, projektantów, naukowców zajmujących się danymi itp.), które 
wykorzystują dane opublikowane (w otwartym formacie danych) przez organizatora wydarzenia. 
Hackathony organizowane są w krótkim czasie (24 do 72 godzin), podczas których uczestnicy mogą 
szybko pracować nad rozwiązaniem wyzwania, projektować lub kodować rozwiązania cyfrowe, takie 
jak pulpity nawigacyjne, aplikacje, strony internetowe itp.  
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Kto może wziąć udział?  
Istnieją różne podejścia dotyczące tego, kto może uczestniczyć w metodologiach otwartych 
innowacji, takich jak crowdsourcing, hackathony lub wyzwania publiczne.  

• Powszechny dostęp: proces jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych obywateli 
i interesariuszy bez konieczności posiadania szczególnych umiejętności, wiedzy specjalistycznej 
lub profilu.

• Określeni odbiorcy: niektóre procesy mogą być skierowane do bardziej ukierunkowanych 
odbiorców lub odbiorców o określonych umiejętnościach lub wiedzy specjalistycznej, takich jak 
społeczności techniczne, naukowcy, projektanci itp.

Jak to działa?
Crowdsourcing zazwyczaj obejmuje platformę cyfrową, na której uczestnicy mogą publikować 
swoje pomysły lub rozwiązania, aby odpowiedzieć na prośbę lub pytanie organizatora. Można 
wprowadzić alternatywy bezpośrednie, takie jak warsztaty lub skrzynki pomysłów. 

Kluczowe kroki:

1. Zdecyduj i ustal problem do rozwiązania lub zadanie do wykonania przez uczestników; 

2. Zdecyduj o warunkach uczestnictwa i oczekiwanym wyniku nakładów;

3. Jasno komunikuj problem, warunki uczestnictwa i oczekiwany cel procesu;

4. Proces może być tymczasowy w celu rozwiązania konkretnego problemu (zdecyduj o długości 
procesu) lub stały jako narzędzie ciągłej burzy mózgów; 

5. Skonfiguruj mechanizmy cyfrowe lub bezpośrednie i komunikuj się regularnie, aby upewnić się, 
że odbiorcy docelowi są świadomi tego procesu;

6. Po zakończeniu procesu poinformuj o wynikach.

Hackathony to zazwyczaj spotkania bezpośrednie organizowane w weekend, w jednej wspólnej 
przestrzeni, w której wszyscy uczestnicy mogą pracować i dzielić się pomysłami. Hackathony 
są wydarzeniami zorientowanymi na szybkość, więc celem jest umożliwienie współpracy 
w środowisku pracy z zapleczem technicznym i zwykle obejmuje ustawienie sceny i sesję pitch, 
podczas której uczestnicy prezentują swoje pomysły i rozwiązania. Uczestnicy pracują w zespołach, 
aby rozwiązać jeden lub kilka problemów, a do każdego zespołu można przypisać mentorów 
posiadających dużą wiedzę na temat danego problemu lub rodzaju oczekiwanego rozwiązania. 
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W niektórych przypadkach inwestorzy mogą rozważyć nagrodzenie zwycięzcy (zwycięzców) 
nagrodą lub uznaniem, które wiąże się z wdrożeniem ich pomysłu jako rozwiązania. Aby hackathon 
był produktywny, organizatorzy powinni udostępnić uczestnikom dane i informacje dotyczące 
problemu do rozwiązania. 

Kluczowe kroki:

1. Zdecyduj i ustal problem(y) do rozwiązania lub zadanie do wykonania przez uczestników; 

2. Zdecyduj o warunkach uczestnictwa i wymaganych profilach interesariuszy; 

3. Jasno komunikuj problem lub zadanie, warunki uczestnictwa i oczekiwany cel procesu;

4. Upewnij się, że masz przygotowaną przestrzeń ze stołami, stanowiskami coworkingowymi, 
stabilnym internetem i kącikiem do gry;

5. Zbierz jak najwięcej danych i informacji dotyczących zadania lub problemu, który chcesz 
rozwiązać i podziel się nimi z pozostałymi uczestnikami;

6. Przeznacz wystarczająco dużo czasu (przydziel zespoły, przedstaw problem, zaplanuj czas na 
przerwy, pracuj nad rozwiązaniem i przedstawiaj pomysły lub prototypy);

7. Po zakończeniu procesu poinformuj o wynikach.

Przykład
W 2020 r. polski rząd uruchomił wirtualny hackathon do walki z koronawirusem

W dniach 3-5 kwietnia 2020 roku prawie 2000 programistów dołączyło do hackathonu online 
organizowanego przez prywatną firmę OK Sp. z o.o. oraz GovTech Polska (zespół w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów). Ideą hackathonu było rozwijanie technologii i realizacja projektów w odpowiedzi na 
pięć kluczowych wyzwań: wsparcie biznesu, nauki i technologii w czasie kryzysu; ułatwienie handlu 
elektronicznego i logistyki; podejmowanie wyzwań związanych z edukacją i rekreacją; oraz otwartą 
kategorię dla innych pomysłów.

Więcej informacji tutaj: https://www.thefirstnews.com/article/polish-government-launches-
virtual-hackathon-to-fight-coronavirus-11641

https://www.thefirstnews.com/article/polish-government-launches-virtual-hackathon-to-fight-coronavirus-11641
https://www.thefirstnews.com/article/polish-government-launches-virtual-hackathon-to-fight-coronavirus-11641
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Zasoby i narzędzia
• Ramy otwartych praktyk (Fundacja Mozilla, 2017): W artykule opisano i dostarczono 

wskazówki, jak korzystać z otwartych i opartych na współpracy innowacyjnych metodach 
w oparciu o doświadczenie Mozilli i innych innowacyjnych organizacji. 

• Zestaw narzędzi do tworzenia otwartych na głos społeczeństwa polityk publicznych 
(Rząd Wielkiej Brytanii; 2016): Podręcznik zawiera informacje na temat tworzenia otwartej na 
głos społeczeństwa polityki publicznej, jak również narzędzi i technik, które decydenci mogą 
wykorzystać do tworzenia bardziej otwartej i kierowanej przez użytkowników polityki.

• Siła hackatonów: plan działania na rzecz zrównoważonych otwartych innowacji (Bastian, 
Zachary; 2013): Streszczenie zawiera przegląd hackathonów i oferuje praktyczne wskazówki, 
a także przegląd dobrych praktyk. 

• Urzędnicy państwowi XXI wieku: Wykorzystywanie nagród i wyzwań do pobudzania 
innowacji (Biały Dom; 2015): Artykuł przedstawia wyniki i doświadczenia z podejścia 
administracji Prezydenta Obamy do wykorzystywania wyzwań publicznych do rozwiązywania 
złożonych problemów publicznych i innych innowacyjnych metodologii. 

• Poradnik tworzenia otwartej polityki (GovLab, 2019): Poradnik zawiera studia przypadków 
i wskazówki dla decydentów, aby uwzględnić wspólne i innowacyjne podejścia do tworzenia polityki.

Nauka obywatelska

Czym jest nauka obywatelska?
Nauka obywatelska ma długą historię, ponieważ entuzjaści nauki, astronomii, biologii i innych 
nauk eksplorują i obserwują otaczający ich świat od tysięcy lat. Wraz z postępem technologii 
internetowych stało się to znacznie bardziej widoczne i efektywne, a obecnie jest wykorzystywane 
przez badaczy, naukowców i społeczności na całym świecie.   

Istota nauki obywatelskiej polega na tym, że społeczeństwo jest zaangażowane w jeden lub wiele 
etapów badania naukowego, w tym identyfikowanie pytań badawczych, prowadzenie obserwacji, 
analizowanie danych i wykorzystywanie uzyskanej wiedzy (Craglia i Granell, 2014). To sposób na 
demokratyzację procesu naukowego, otwarcie go na zwykłych ludzi i wykorzystanie ich motywacji 
i ciekawości do współtworzenia i realizacji celów badawczych.

https://medium.com/mozilla-open-innovation/a-framework-of-open-practices-9a17fe1645a3
https://www.gov.uk/guidance/open-policy-making-toolkit/testing-and-improving-policy-ideas
https://drive.google.com/file/d/1V-x76PFYy45KjZwMH2B1eBfAU42V-HgM/view
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2015/04/17/21st-century-public-servants-using-prizes-and-challenges-spur-innovation
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2015/04/17/21st-century-public-servants-using-prizes-and-challenges-spur-innovation
https://www.thegovlab.org/static/files/publications/openpolicymaking-april29.pdf
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Do czego jest to używane? Kto bierze udział?  

Metody nauki obywatelskiej mogą być wykorzystywane do kilku różnych celów (Veeckman i in., 2019):

• Okazja dla społeczeństwa, aby dowiedzieć się więcej o określonej dziedzinie lub problemie. 
Takie cele można osiągnąć poprzez projekty nauki obywatelskiej, które zapewniają społeczeństwu 
bezpłatny dostęp do wyników badań naukowych (np. czasopisma o otwartym dostępie) lub 
organizując warsztaty uczenia się nieformalnego. Takie wysiłki byłyby uważane za wstępny etap 
uczestnictwa społeczeństwa: informacje. 

• Jako podejście badawcze, w którym obywatele wnoszą swój wkład, zbierając lub 
analizując dane. Kluczową siłą rekrutacji naukowców obywatelskich w celu wniesienia wkładu 
w badania poprzez zbieranie i analizowanie danych jest duża ilość danych, które obywatele są 
w stanie zebrać, różnorodność danych, gdy obywatele są rozproszeni w różnych lokalizacjach 
geograficznych, których zebranie w inny sposób nie byłoby możliwe, oraz możliwość 
przetwarzania i analizy danych na większą skalę. Zbieranie danych może odbywać się poprzez 
obserwację, np. liczenie określonego gatunku ptaków w sąsiedztwie lub za pomocą urządzeń 
technicznych, takich jak mierniki jakości powietrza. Takie wysiłki byłyby uważane za konsultacje ze 
społeczeństwem lub zaangażowanie, w zależności od mandatu udzielonego społeczeństwu.

• Jako metoda oddania społeczeństwu głosu w kształtowaniu pytań badawczych, 
projektowaniu projektu, określaniu przedmiotu badania. Obywatele mogą być cennymi 
i aktywnymi podmiotami w kształtowaniu procesu badawczego dla niektórych projektów 
badawczych. Ich osobiste doświadczenie życia w określonej lokalizacji, interakcji z określonym 
środowiskiem i bycia częścią określonej społeczności może dostarczyć ważnych spostrzeżeń 
i pomocnych sugestii podczas identyfikowania pytań badawczych lub określania przedmiotu 
badania. Ponadto zaangażowanie społeczeństwa we współprojektowanie projektu badawczego 
przyczynia się do podniesienia świadomości na temat zagadnienia, które to badanie ma na 
celu przeanalizować, i może dodatkowo pomóc w wywieraniu wpływu na decyzje polityczne 
i wykazać wagę problemu. Takie wysiłki byłyby uważane za konsultacje ze społeczeństwem lub 
zaangażowanie, w zależności od mandatu udzielonego społeczeństwu.

Zarówno zwykli ludzie, jak i interesariusze mogą być zaangażowani w projekty nauki obywatelskiej, 
w zależności od celu projektu i wymagań technicznych. Zwykle odgrywają różne role: podczas gdy 
mieszkańcy są w centrum procesu, interesariusze zapewniają wsparcie, wkład, dostęp do danych lub 
narzędzi.  
Projekty z zakresu nauki obywatelskiej można wykorzystać na wczesnym etapie opracowywania 
projektów infrastrukturalnych – na przykład poprzez pomiar danych dotyczących emisji CO2 lub 
natężenia ruchu drogowego można określić najlepszą lokalizację dla nowej drogi.



55

Jak to działa?

Proces rozpoczyna się od określenia celu zaangażowania społeczeństwa w badania lub projekt 
naukowy. Po uzyskaniu odpowiedzi należy określić role jakie będą odgrywać mieszkańcy.

Następnym krokiem jest ustalenie jasnego planu, który określa kroki i sposób zaangażowania 
mieszkańcy. Dobrą praktyką jest pamiętanie o ścieżce partycypacji społeczeństwa. Na przykład, jeśli 
obywatele gromadzą i analizują dane, powinni być informowani o sposobie wykorzystania danych 
i ostatecznych wynikach badań. Jeżeli obywatele odgrywają bardziej aktywną rolę w określaniu 
pytań badawczych lub współtworzeniu projektu badawczego, powinni być na bieżąco informowani 
o kolejnych krokach podejmowanych w ramach projektu. 

Zapewnienie jasnych i dostępnych informacji o procesie i badaniach zapewnia zaangażowanie i uczenie 
się społeczeństwa. 

Uczestnicy nauki obywatelskiej to zazwyczaj wolontariusze rekrutowani w ramach otwartego 
zaproszenia. W zależności od rodzaju projektów strategia rekrutacyjna może być skierowana do 
określonych grup, takich jak szkoły lub studenci, osoby o szczególnych zainteresowaniach lub 
mieszkające w określonych lokalizacjach lub ogół społeczeństwa. Aby zrekrutować wystarczającą 
liczbę zmotywowanych uczestników, niezbędny jest plan komunikacji.

Przykład
Curieuze Neuzen Vlaanderen: Jakość powietrza i udział społeczeństwa  

Curieuze Neuzen Vlaanderen to wspólne badanie naukowe, w którym społeczeństwo pomaga 
i uczestniczy poprzez zbieranie danych o jakości powietrza. Celem jest sporządzenie mapy jakości powietrza 
w całej Flandrii, zarówno w mieście, jak i na wsi. Około 20 000 rodzin, stowarzyszeń, firm i szkół będzie 
zaangażowanych w ten proces i będzie zbierać dane za pomocą prostego zestawu pomiarowego na oknie ich 
domu, mieszkania lub budynku. Jest to przykład zaangażowania obywateli w gromadzenie danych do celów 
naukowych. 

Więcej informacji: https://www.projectzuiverelucht.eu/

https://www.projectzuiverelucht.eu/


56

Zasoby i narzędzia
• Przewodniki i podręczniki (SCivil, 2020): w tym przewodnik dotyczący rozpoczęcia nauki 

obywatelskiej, wyjaśniający wszystkie najbardziej podstawowe szczegóły, a także podręcznik 
dotyczący komunikacji w ramach projektu dotyczącego nauki obywatelskiej.

• Nauka obywatelska dla wszystkich (Program GEWISS, 2016): Ta krótka książka przedstawia 
przewodnik po nauce obywatelskiej, zarówno w jej praktycznych, jak i teoretycznych aspektach 
w dziedzinach od edukacji po sztukę i nauki humanistyczne.

• Narzędzia cyfrowe (Rees, Dylan, 2021): Zestawienie przydatnych zasobów, w tym 
oprogramowania, literatury naukowej, linków do konferencji i wielu innych praktycznych narzędzi.

Budżet partycypacyjny 

Czym jest budżet partycypacyjny?
Budżet partycypacyjny (obywatelski) to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, 
w którym ludzie mają bezpośredni wpływ na to, jak wydawane są pieniądze publiczne.  Pierwszy 
raz był zastosowany w 1989 roku w Porto Alegre w południowej Brazylii. W samej Brazylii 
mechanizm ten rozprzestrzenił się na ponad 436 gmin, a dziś możemy wskazać ponad 11 000 
doświadczeń związanych z budżetowaniem partycypacyjnym na całym świecie. 

Do czego jest to używane? Kto bierze udział?  
Budżet partycypacyjny odnosi się do mechanizmów, które pozwalają społeczeństwu i interesariuszom 
wpływać na decyzje publiczne poprzez bezpośrednią alokację zasobów publicznych na priorytety 
lub projekty. Zasoby te są zwykle wstępnie określane przez władze publiczne, co oznacza, że przed 
rozpoczęciem procesu ustalany jest określony budżet. Kwota zależy od każdego organu i może 
osiągnąć nawet 100 milionów euro rocznie, jak w Paryżu (Francja), gdzie największa kwota budżetu 
poddawana jest pod głosowanie obywateli (Véron, 2016[1]). 

Atlas świata budżetowania partycypacyjnego definiuje budżet partycypacyjny jako „proces, który 
obejmuje określoną część lub całą kwotę budżetu instytucji, tak aby mógł być swobodnie i niezależnie 
ustalany przez wszystkich obywateli uczestniczących w inicjatywie”. 

Kto organizuje?  
Zdecydowana większość procesów jest organizowana przez samorządy, jednak ważne jest, aby 
uwzględniać doświadczenia innych szczebli władzy, takich jak regionalne, stanowe i krajowe. Na 
przykład w Portugalii, gdzie od kwietnia 2021 r. obowiązuje krajowy budżet obywatelski. 

https://www.scivil.be/en/guides-and-manuals
https://www.researchgate.net/publication/310510151_Citizen_science_for_all_A_guide_for_citizen_science_practitioners
https://project-awesome.org/dylanrees/citizen-science
https://www.pbatlas.net/index.html
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Kto może wziąć udział? 
Istnieją różne podejścia dotyczące tego, kto może uczestniczyć w budżecie partycypacyjnym

• Powszechny dostęp: proces jest otwarty dla osób z określonego terytorium lub instytucji. 

• Docelowi odbiorcy: niektóre procesy mogą być skierowane do bardziej docelowych odbiorców 
lub określonych sektorów społecznych, takich jak młodzież, mieszkańcy określonego obszaru, 
osoby starsze, imigranci, kobiety, społeczności LGBTQ+ itp. 

Celem budżetu partycypacyjnego powinno być uczynienie publicznych decyzji fiskalnych bardziej 
otwartymi, to znaczy bardziej przejrzystymi, odpowiedzialnymi i partycypacyjnymi. Pomaga także 
społeczeństwu lepiej zrozumieć funkcjonowanie budżetów publicznych. Niektóre procesy mogą 
mieć ukierunkowane cele polityczne poprzez alokację zasobów, takich jak włączenie społeczeństwa 
w planowanie urbanistyczne, priorytety edukacyjne lub Agenda 2030.  

Jak to działa?
Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla budżetów partycypacyjnych, ponieważ każda 
instytucja publiczna może dostosować ten proces do pożądanego celu, harmonogramu lub 
wymogów prawnych. Istnieją jednak pewne etapy, które wszystkie budżety partycypacyjne 
powinny obejmować: 

0. Komunikacja:  Zanim proces zostanie otwarty do uczestnictwa, władze publiczne powinny 
poinformować o możliwości uczestnictwa, oczekiwanych wynikach procesu partycypacyjnego, 
etapach procesu oraz warunkach kwalifikowalności projektów. 

Aby zapewnić dobrą komunikację o procesie, władze publiczne powinny zdecydować 
o następujących elementach:

• Budżet przeznaczony na proces 

• Społeczność, która będzie mogła uczestniczyć

• Kryteria kwalifikowalności wniosków

• Etapy procesu

• Czas trwania poszczególnych etapów
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1. Pierwszy etap podejmowania decyzji: propozycje

Na tym początkowym etapie władze publiczne powinny jasno określić reguły gry:

• Kto może przedstawiać propozycje? Proces może być dostępny dla wszystkich obywateli 
i interesariuszy, tylko określonej kategorii obywateli (grupy docelowe) lub interesariuszy 
(organizacje pozarządowe, stowarzyszenia itp.) lub być ograniczony do propozycji 
przedstawicieli administracji publicznej.

• Jakie propozycje są akceptowane? Ważne jest, aby uczestnicy z wyprzedzeniem znali 
specyfikę, którą należy wziąć pod uwagę przy składaniu wniosku. Władze publiczne mogą 
określić przed procesem pewne warunki, takie jak ograniczenia budżetowe, wykonalność, 
lokalizacja wniosku, czas realizacji itp.

Ważne jest również, aby zdecydować o metodologii i formacie składania wniosków: 

• Osobiście: Niektóre procesy wymagają od społeczeństwa i interesariuszy współtworzenia 
propozycji poprzez mechanizmy bezpośrednie, takie jak warsztaty, hackathony, spotkania 
w ratuszu, makerspace itp. 

• Online: W zdecydowanej większości budżetów obywatelskich tworzy się platformę cyfrową, 
na której obywatele mogą składać swoje propozycje. 

• Hybrydowy: Aby zmaksymalizować równy dostęp dla wszystkich, niektóre procesy 
wprowadzają system hybrydowy, w którym obywatele i zainteresowane strony mogą 
składać swoje propozycje zarówno za pośrednictwem platformy cyfrowej, jak i mechanizmu 
bezpośredniego. 

2. Etap pośredni: ocena wniosków i ich wykonalności  

W niektórych budżetach partycypacyjnych władze publiczne decydują się na uwzględnienie etapu 
pośredniego między złożeniem wniosku a głosowaniem, w celu przeglądu propozycji i podjęcia 
decyzji o ich wykonalności. Analiza ta musi być przejrzysta, co oznacza, że organ publiczny 
powinien informować o warunkach przyjmowania wniosków. Po przejrzeniu zgłoszeń organ może 
opublikować propozycje, które zostały przyjęte i poddane pod głosowanie.  

3. Drugi etap podejmowania decyzji: głosowanie

Na tym etapie propozycje, które zostały zaakceptowane przez władze publiczne, są poddawane 
pod głosowanie w celu wyłonienia tych, które będą realizowane. Powinny być określone jasne 
zasady dotyczące możliwości uczestnictwa, ponadto mechanizmy dotyczące głosowania powinny 
być również dostępne dla społeczeństwa. 
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• Kto może głosować? Władze publiczne powinny decydować i informować o osobach 
uprawnionych do udziału w głosowaniu. Może to dotyczyć wszystkich mieszkańców danego 
obszaru lub określonych grup docelowych. 

• Jak społeczność może głosować? Organy publiczne mogą wdrażać różne metodologie: 
platformy cyfrowe, fizyczne kabiny, głosowanie SMS-owe, głosowanie mailowe lub systemy 
hybrydowe. Ostatecznym celem powinno być zapewnienie wszystkim uprawnionym 
uczestnikom możliwości głosowania. 

Po zakończeniu etapu głosowania władze publiczne powinny szeroko informować o wynikach. 

4. Wdrożenie i ocena: W niektórych przypadkach społeczeństwo i zainteresowane strony są również 
zaangażowani w realizację wybranych projektów lub wniosków oraz w etapy monitorowania 
i oceny.    

Zdecydowanie zaleca się, aby budżety partycypacyjne stały się praktyką ciągłą. Oznacza to że proces, 
który powtarza się w sposób ciągły (co roku, co dwa lata itp.), umożliwia społeczeństwu bieżące 

monitorowanie realizacji projektów i przyczynia się do tworzenia kultury partycypacji. 

Przykłady
Budżet partycypacyjny w Polsce

Budżet partycypacyjny (obywatelski) jest w ostatnich latach jedną z najczęściej stosowanych metod 
partycypacyjnych w Polsce. Pierwszy budżet obywatelski został zrealizowany w Sopocie w 2011 
roku. Urząd Miasta Sopotu przeznaczył na ten cel około 1% (tj. 5 mln zł) budżetu gminy. W 2020 roku 
Sopot uruchomił już dziewiątą edycję budżetu obywatelskiego. W ciągu tych ośmiu lat w mieście 
zrealizowano ponad 160 inwestycji i projektów na łączną kwotę ponad 30 mln zł. Realizowane 
projekty obejmują inwestycje takie jak ścieżki rowerowe, tereny sportowe, przebudowy budynków.

Według danych Związku Miast Polskich na 2479 polskich gmin, w 2012 r. tylko 5 gmin realizowało 
budżety obywatelskie, w 2013 r. było ich 53, w 2014 r. – 146 gmin, a w 2015 r. – 136 gmin. W 2018 
r. budżety obywatelskie były realizowane w miastach we wszystkich szesnastu województwach. 
Mieszkańcy mogli zdecydować, jak przeznaczyć ponad 261 mln zł. Największą kwotę przeznaczyła 
Warszawa: 61,5 mln zł.

Więcej informacji można znaleźć tutaj: 

https://participedia.net/case/4237

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/187/plik/ot-682.pdf

https://participedia.net/case/4237
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/187/plik/ot-682.pdf
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Zasoby i narzędzia

• 72 często zadawane pytania dotyczące budżetowania partycypacyjnego (UN HABITAT; 

2014): Ten zasób zawiera wskazówki, jak zdefiniować budżet partycypacyjny, jak go wdrożyć, jak 

decydować o alokacji budżetu i aspektach partycypacyjnych. 

• Zestaw narzędzi do budżetowania partycypacyjnego (East, North and South Ayrshire 

Councils; 2020): Zestaw narzędzi opracowany w Szkocji dla grup i organizacji społecznych, 

które planują zorganizować budżet partycypacyjny. 

• Inne miasto jest możliwe dzięki budżetowaniu partycypacyjnemu (Cabannes, Yves; 2017): 

Ta książka omawia tło i wyzwania budżetu partycypacyjnego. Przedstawia 13 przypadków 

budżetu partycypacyjnego na całym świecie, w różnych kontekstach i instytucjach. Zawiera 

również zalecenia dotyczące radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z partycypacją.

• Budżetowanie partycypacyjne w szkołach: Zestaw narzędzi dla młodzieżowych działań 

demokratycznych (Instytut Wielkich Miast; 2020): Ten zestaw narzędzi, opracowany na 

podstawie doświadczeń w zakresie budżetowania partycypacyjnego w szkołach w Chicago, ma 

na celu ułatwienie wdrażania budżetu partycypacyjnego z nauczycielami i młodzieżą w szkołach 

w wielu różnych modelach i kontekstach.

• Przewodnik po planach budżetowania partycypacyjnego (BP) (Empaci; 2021): Ten e-book 

przedstawia najlepsze praktyki oparte na studiach przypadków.

• W jaki sposób miasta mogą wykorzystać budżetowanie partycypacyjne do 

przeciwdziałania zmianom klimatycznym? (People Powered): Krótka karta informacyjna 

zawierająca przydatne zalecenia.

https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/72 Frequently Asked Questions about Participatory Budgeting (English).pdf
https://drive.google.com/file/d/1ky6LWSCC0uUDFkhk0yWcJonm128Yowbx/view
https://drive.google.com/file/d/1V-x76PFYy45KjZwMH2B1eBfAU42V-HgM/view
https://greatcities.uic.edu/wp-content/uploads/2021/03/PB-in-Schools-Toolkit.pdf
https://greatcities.uic.edu/wp-content/uploads/2021/03/PB-in-Schools-Toolkit.pdf
https://www.peoplepowered.org/resources-content/pb-blueprint-guidebook
https://www.peoplepowered.org/resources-content/how-to-use-participatory-budgeting-to-address-climate-change
https://www.peoplepowered.org/resources-content/how-to-use-participatory-budgeting-to-address-climate-change
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Reprezentatywne procesy deliberacji

Czym jest reprezentatywny proces deliberacji?
Reprezentatywny proces deliberacji odnosi się do losowo wybranej grupy osób, które są 
szeroko reprezentatywne dla społeczności, spędzają dużo czasu na uczeniu się i współpracy 
poprzez ułatwione rozważania w celu sformułowania zbiorowych zaleceń dla decydentów (lub 
inwestorów) (OECD, 2020). Istnieje dwanaście modeli procesów deliberacji, ale najbardziej znane to 
Zgromadzenia Obywatelskie i Jury Obywatelskie. 

Do czego jest to używane? Kto bierze udział? 
Reprezentatywny proces deliberacji/dyskusji najlepiej nadaje się do rozwiązywania następujących rodzajów 
problemów i zadań:  

• dylematy oparte na wartościach;

• złożone problemy, które wymagają kompromisów i wpływają na szereg grup na różne sposoby;

• pytania długoterminowe, które wykraczają poza cykle wyborcze.
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Jak to działa?
Istnieją dwa elementy, które odróżniają reprezentatywne procesy deliberacji od innych metod 
partycypacji obywatelskiej.

Pierwszym elementem jest losowy dobór uczestników poprzez loterię obywatelską. Aby móc 
zorganizować pogłębioną i merytoryczną debatę, grupa obywateli biorących w niej udział musi 
być stosunkowo niewielka, zwykle od 15 do 100 uczestników. Więcej informacji na temat loterii 
obywatelskiej znajdziesz w poradniku w sekcji rekrutacja uczestników. Losowy wybór obywateli, 
rozwarstwionych w oparciu o kryteria takie jak wiek, płeć, lokalizacja i pochodzenie społeczno-
ekonomiczne, ma tę zaletę, że pozwala uchwycić różnorodność społeczeństwa. Chociaż jest to 
mniejsza grupa uczestników niż niektóre inne procesy, ma na celu zapewnienie inkluzywności 
i uchwycenie poglądów tych, do których trudniej dotrzeć do społeczności i głosów.

Drugim elementem jest deliberacja. Ten proces obejmuje dialog, debatę, ale także wymaga 
uważnego rozważenia szeregu różnych argumentów i opinii. Wymaga dokładnych i istotnych 
informacji oraz odpowiedniego czasu, aby osoby rozważające mogły zagłębić się w sedno problemu 
i znaleźć wspólną płaszczyznę. 

Ogólnie rzecz biorąc, ze względu na te właściwości, reprezentatywne procesy deliberacji skupiają 
się na pogłębionej dyskusji i reprezentowaniu wszystkich części społeczeństwa w mniejszej grupie 
uczestników, podczas gdy większość innych metod partycypacji obywatelskiej kładzie nacisk na 
szeroki zakres partycypacji –najlepiej byłoby, gdyby obejmowały wszystkich, których dotyczy 
konkretna kwestia (Carson i Elstub, 2019) (OECD 2020).

Etapy reprezentatywnego procesu deliberacji  

1. Przygotowanie do reprezentatywnego procesu deliberacji:

• Zapewnienie sobie poparcia wszystkich właściwych decydentów – nie tylko inwestora, 
ale także odpowiednich władz publicznych. Jest to kluczowy etap procesu, który pomaga 
zapewnić, że jury lub panel obywatelski ma znaczenie i będzie miał wpływ na podejmowanie 
decyzji związanych z projektem inwestycyjnym. Ważne jest, aby zapewnić wystarczająco dużo 
czasu, aby to ustalić.

• Projektowanie procesu. Złożoność pytania, o które zostaną poproszeni obywatele, 
wpłynie na liczbę wymaganych uczestników, ile czasu będą potrzebować, którzy eksperci 
i interesariusze powinni udzielić informacji oraz jakie narzędzia internetowe mogą być 
pomocne. 
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•  Obywatelska loteria do wyboru uczestników. Więcej szczegółów na ten temat można 
znaleźć w dedykowanej sekcji powyżej.

• Przygotowanie informacji, skład interesariuszy, prowadzenie briefingów. Identyfikacja 
szerokich i zróżnicowanych informacji od ekspertów i interesariuszy jest potrzebna, aby 
obywatele byli w stanie rozważyć i osądzić daną kwestię . Udana debata wymaga 
wykwalifikowanej pomocy.

2. Fazy reprezentatywnego procesu deliberacji

1. Faza budowania zespołu/społeczności, podczas której członkowie procesu spotykają 
się i ustalają wartości, które będą kierować ich rozważaniami. W niektórych przypadkach 
przechodzą również szkolenie w zakresie rozumienia uprzedzeń i krytycznego myślenia. Ta faza 
stwarza warunki, aby ich rozważania były możliwe na późniejszych etapach.

2. Faza uczenia się, podczas której obywatele zapoznają się z pytaniem politycznym i rozważą 
szereg perspektyw przedstawionych przez ekspertów, interesariuszy i zainteresowane grupy, 
z których różne osoby przedstawiają uczestnikom osobiście lub na piśmie i odpowiadają 
na ich pytania. Często zdarza się również, że obywatele mają możliwość zwrócenia się 
o dodatkowe informacje do ekspertów lub interesariuszy, jeśli uważają, że brakuje im informacji 
lub potrzebują dodatkowych wyjaśnień. W przypadku większych procesów powszechne jest 
przeprowadzanie innych metod partycypacyjnych, takich jak konsultacje społeczne lub pomysły 
crowdsourcingowe1 , przed rozpoczęciem reprezentatywnego procesu rozważań, w celu 
zebrania opinii od szerszej społeczności.

3. Po uczeniu się i konsultacjach następuje debata obywatelska, podczas której omawiane są 
dowody, oceniane są opcje i kompromisy, a zalecenia są wspólnie opracowywane. Proces jest 
starannie zaprojektowany i wymaga bezstronnie przeszkolonych moderatorów, aby każdy 
uczestnik mógł wyrobić sobie opinię.

4. Ostatnim krokiem jest osiągnięcie „ogólnego konsensusu” – znalezienie (w miarę możliwości) 
propozycji lub zakresu opcji, na które duża część uczestników może się zdecydowanie zgodzić. 
Kiedy stosuje się głosowanie, jest to albo pośredni krok na drodze do szorstkiego konsensusu, 
albo mechanizm „powrotu”, gdy konsensus nie może zostać osiągnięty. Ostateczne rekomendacje 
są podawane do wiadomości publicznej i władze publiczne ustosunkowują się do nich.

¹	 Crowdsourcing	jest	to	proces	najczęściej	wykorzystywany	przez	instytucje	publiczne,	organizacje	
społeczne	i firmy,	który	polega	na	angażowaniu	się	szerokiej	grupy	ludzi	do	wykonywania	zadań	
i sugerowania	rozwiązań.	Celem	jest		zrealizowanie	określonych	celów	danej	jednostki.
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Przykład
Obywatelskie Jury Infrastruktury Wiktorii (2016)

Jury Regionalne i Metropolitalne, składające się z 43 losowo wybranych obywateli, opracowało 
rekomendacje dla 30-letniego planu Infrastructure Victoria. Dotyczyły one decyzji planistycznych 
i inwestycyjnych, które projekty powinny być priorytetami dla stanu Wiktoria i jak te projekty powinny 
być opłacane. Infrastructure Victoria opublikowała następnie niezredagowane zalecenia, a jej 
przewodniczący udzielił odpowiedzi.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.newdemocracy.com.au/2016/02/01/infrastructure-
victoria-meeting-victoria-s-infrastructure-needs/

Poznański Panel Obywatelski

Rada Miasta Poznania zgromadziła 65 losowo wybranych obywateli od lutego do maja 2021 r., aby 
przez cztery weekendy obradować i przedstawiać rekomendacje, jakie działania powinny zostać 
podjęte przez władze Poznania, aby przeciwdziałać i dostosowywać się do zmian klimatu i kryzysu 
klimatycznego. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.poznan.pl/panelobywatelski/ 

Panel Metrolinx ds. Transportu, (2018-2020)

Metrolinx, władze transportowe Greater Toronto and Hamilton Area (GTHA), ustanowiły Regionalny 
Panel Referencyjny, aby dać 32 losowo wybranym mieszkańcom mandat do udzielania świadomych 
porad dotyczących zarządzania rosnącym zapotrzebowaniem na transport w ciągu najbliższych 
25 lat i osiągania celów Metrolinx w sposób odzwierciedlający wartości i priorytety wszystkich 
mieszkańców. Regionalny Panel Referencyjny spotkał się na 11 całodniowych spotkaniach w okresie 
od października 2018 r. do maja 2020 r.

Dział Planowania i Rozwoju Metrolinx poszukuje rekomendacji Panelu w kwestiach takich jak:

• poprawa płynnych połączeń między regionalnymi usługami transportowymi;

• wyznaczanie wysokich standardów doświadczenia podróżnych i doskonałości projektowej;

• zarządzanie zatorami i popytem w godzinach szczytu;

• rozszerzenie dostępu do infrastruktury rowerowej;

• oraz przygotowanie do nowych środków transportu i wspólnych usług mobilności.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: 
https://www.metrolinx.com/en/aboutus/inthecommunity/theplan/default.aspx

https://www.newdemocracy.com.au/2016/02/01/infrastructure-victoria-meeting-victoria-s-infrastructure-needs/
https://www.newdemocracy.com.au/2016/02/01/infrastructure-victoria-meeting-victoria-s-infrastructure-needs/
https://www.poznan.pl/panelobywatelski/
https://www.metrolinx.com/en/aboutus/inthecommunity/theplan/default.aspx
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Zasoby i narzędzia
• Zarząd OECD Trello z szeregiem dodatkowych zasobów dla reprezentatywnych procesów 

deliberatywnych.

• Raport OECD Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the 
Deliberative Wave (2020).

• Podręcznik demokracji poza wyborami przez Fundusz na rzecz Demokracji ONZ i nową 
Fundację na rzecz Demokracji (2019).

• Poradnik MASS LBP o tym jak prowadzić loterię obywatelską  

• Zgromadzenia Obywatelskie: Przewodnik po demokracji, która działa autorstwa Marcina 
Gerwina.

• OECD ma w planach dwie publikacje na ten temat: Doprowadzenie do publicznego osądu 
demokracji: Osiem modeli reprezentatywnych debat publicznych wdrożonych w krajach 
członkowskich OECD oraz Wytyczne Ewaluacyjne dla reprezentatywnych procesów 
deliberacyjnych.

• Jak rozpocząć zgromadzenie klimatyczne? (People Powered): krótki arkusz informacyjny 
z kluczowymi faktami.

• Jak prowadzić Zgromadzenie Obywatelskie (RSA i in.; 2020): podręcznik obejmujący etapy 
planowania, organizacji i realizacji CA. 

Pytania, na które należy odpowiedzieć podczas tego kroku: 
• Jakiej metody uczestnictwa użyjesz?

• Jakie kroki musisz podjąć, aby to zaplanować i wdrożyć?

https://trello.com/b/FypHueG9/resources-for-representative-deliberative-processes
https://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions-339306da-en.htm
https://www.newdemocracy.com.au/wp-content/uploads/2018/10/newDemocracy-UNDEF-Handbook.pdf
https://static1.squarespace.com/static/6005ceb747a6a51d636af58d/t/6010cf8f038cf00c5a546bd7/1611714451073/civiclotteryguide.pdf
http://citizensassemblies.org/
https://www.peoplepowered.org/resources-content/how-to-start-a-climate-assembly
https://www.thersa.org/globalassets/reports/2020/IIDP-citizens-assembly.pdf
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Krok 6: Wskazówki dotyczące wdrożenia
Realizacja procesu partycypacyjnego w dużej mierze zależy od wybranej metody. Kluczowe 
elementy każdego modelu zostały opisane w poprzedniej sekcji. Istnieją jednak pewne horyzontalne 
kwestie do rozważenia, które dotyczą każdego procesu partycypacyjnego – takie jak: przygotowanie 
odpowiedniego harmonogramu, strategia komunikacji i wybór odpowiednich narzędzi cyfrowych.

Oś czasu

• Zaplanuj wystarczająco dużo czasu na wdrożenie procesu uczestnictwa. Wdrożenie 
prostszych procesów, takich jak konsultacje społeczne, może zająć kilka miesięcy – od 
przygotowania niezbędnych materiałów po komunikację i zapraszanie obywateli do uczestnictwa 
oraz zapewnienie im wystarczającej ilości czasu na wniesienie wkładu. Bardziej złożone procesy, 
takie jak budżety partycypacyjne, projekty z zakresu nauki obywatelskiej lub procesy deliberacji, 
mogą trwać znacznie dłużej, w zależności od ich skali. Na przykład w przypadku procesu 
deliberacji potrzeba kilku miesięcy, aby zaangażować interesariuszy i decydentów, około dwóch 
miesięcy na przeprowadzenie procesu losowego wyboru uczestników oraz kilka miesięcy na 
uczenie się i prowadzenie dyskusji przez uczestników (ponieważ spotykają się co drugi weekend).

• Przygotuj plan uczestnictwa obywateli, który zawiera wszystkie zaplanowane działania 
związane z uczestnictwem. Przygotowanie i realizacja dużej inwestycji liniowej może potrwać 
nawet 8-10 lat, biorąc pod uwagę czas przygotowania dokumentacji, przetargów i warunków 
administracyjnych. W większości przypadków przeprowadzenie procesu partycypacyjnego 
na początku może nie wystarczyć – szereg z nich musiałoby być realizowanych sukcesywnie 
w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. Strategiczne i długoterminowe planowanie 
partycypacji obywatelskiej jest ważne, aby zapewnić, że mimo presji czasu na realizację projektu 
inwestycyjnego, będzie on przeznaczony na partycypację obywatelską.

• Upewnij się, że proces uczestnictwa jest zgodny z procesem podejmowania decyzji 
i rozwojem projektu. Uczestnictwo powinno nastąpić w odpowiednim czasie, aby informować 
o procesie decyzyjnym zachodzącym w całym projekcie inwestycyjnym. 

• Przygotuj szczegółowy harmonogram. Powinien obejmować kroki przygotowawcze, takie jak 
rezerwacja miejsca i przygotowanie materiałów informacyjnych, a także kroki w celu wdrożenia 
procesu (jak długo będą trwały sesje osobiste, ile czasu pomiędzy nimi itp.). Zadbaj o to, aby 
proces uczestnictwa odbywał się w godzinach lub dniach, które są nie tylko możliwe, ale także 
wygodne do wzięcia udziału. Pamiętaj, aby dać obywatelom wystarczająco dużo czasu na 
uczestnictwo i przekazanie swoich opinii – daje to prawdziwą możliwość uczestnictwa i świadczy 
o szacunku dla wkładu i czasu uczestników.
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Pytania, na które należy odpowiedzieć podczas tego kroku:  

• Ile czasu potrzeba na prawidłowe wdrożenie procesu uczestnictwa?

• Jakie są główne kroki i ile czasu zajmują?

• Czy czas trwania procesu partycypacji jest zgodny z odpowiednimi procesami decyzyjnymi?

Komunikacja 

• Przygotuj strategię i plan komunikacji, który będzie podążał za każdym etapem procesu.

• Rozróżnij komunikację z uczestnikami procesu od komunikacji z szerszą społecznością na 
temat procesu partycypacji.

• Zastanów się, jakie kanały są odpowiednie, aby dotrzeć do odbiorców. Młodsi obywatele 
mogą preferować internet i media społecznościowe, podczas gdy do seniorów łatwiej dotrzeć 
pocztą, poprzez prasę drukowaną lub plakaty w lokalnych supermarketach.

• Zapewnij stałą, jasną i zrozumiałą komunikację, która nie używa języka technicznego.  
Jest to szczególnie ważne w kontekście inwestycji w infrastrukturę transportową 
o charakterze technicznym. Niejasne informacje w języku technicznym mogą łatwo zniechęcić 
do uczestnictwa. 

Komunikacja z uczestnikami Komunikacja z szerszą społecznością

Cel: pomocny w rekrutacji uczestników, 
utrzymaniu ich zaangażowania i zapewnieniu 
płynnego doświadczenia.  

Cel: podniesienie zainteresowania, zrozumienia 
i świadomości na temat procesu partycypacyjnego 
i problematyki, której dotyczy, zapewnienie 
przejrzystości i zdobycie zaufania do decyzji 
podejmowanych przez uczestników. 

Kanały: można to zrobić za pomocą 
kanałów komunikacji, takich jak: poczta 
e-mail, dedykowana grupa na Facebooku 
lub WhatsApp lub dedykowana platforma 
internetowa.

Kanały: bieżąca komunikacja na dedykowanej 
stronie internetowej, upublicznianie 
odpowiednich informacji, posty w mediach 
społecznościowych, filmy, komunikaty prasowe 
lub konferencje prasowe.
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Wskazówki dotyczące prostego języka

• Nie myśl z własnej perspektywy. Pomyśl o odbiorcy informacji, spójrz z jego perspektywy. To, 
co wiesz, niekoniecznie jest znane odbiorcy.

• Zwróć się bezpośrednio do odbiorcy i rozważ napisanie o swojej instytucji lub organizacji 
w pierwszej osobie liczby mnogiej „my”.

• Zacznij od tego, co najważniejsze. Na początku należy się skupić na przekazaniu głównego 
przesłania i na przyciągnięciu uwagi. Informacje o podstawie prawnej dla podejmowanych 
działań najlepiej jest podać na końcu tekstu.

• Ułóż informacje w logicznej kolejności.

• Używaj dobrze znanych słów, które brzmią znajomo. Unikaj przesady.

• Wybieraj słowa o określonych znaczeniach zamiast niejasnych terminów.

• Wybierz krótsze i prostsze słowa.

• Unikaj żargonu prawniczego, technicznego, specjalistycznego słownictwa. Jeśli używasz 
trudnych terminów, wyjaśnij je. Pamiętaj: nie każdy jest ekspertem takim jak Ty.

• Spróbuj napisać własnymi słowami, na przykład zacznij od tego, dlaczego się z nimi 
kontaktujesz.

• Używaj nagłówków, które porządkują strukturę tekstu i pozwalają odbiorcy na szybkie 
poruszanie się po odpowiednich sekcjach.

• Pisz krótkie, rzeczowe zdania - do 15-20 słów.

• Użyj naturalnej kolejności słów. W języku polskim to rzeczownik, a następnie czasownik. 
Unikaj wtrąceń.

• Upewnij się, że w tekście jest więcej czasowników niż rzeczowników. Czasowniki ożywiają 
przekaz, nadają kierunek akcji i pokazują, kto za nią stoi.

Pytania, na które należy odpowiedzieć podczas tego kroku: 

• Jaka będzie strategia komunikacji przed, w trakcie i po procesie?

• Jakich kanałów użyjesz do informowania opinii publicznej?

• W jaki sposób zapewnisz, aby obywatele, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w ten 
proces, byli informowani o tym, co się dzieje?
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Przyjmowanie osób o specjalnych potrzebach

Każdy powinien mieć równe szanse udziału w działaniach związanych z partycypacją społeczną 
i decydowaniem o inwestycjach, które mają wpływ na jego środowisko i życie. Tym bardziej 
w przypadku projektów infrastruktury transportowej – osoby niepełnosprawne są przyszłymi 
użytkownikami produktów projektu, a ich głos jest nieoceniony, jeśli chodzi o zapewnienie integracji 
i dostępności nowej infrastruktury transportowej. Procesy uczestnictwa obywateli powinny 
uwzględniać wszelkie specjalne potrzeby i zapewniać osobom niepełnosprawnym możliwość 
korzystania z prawa do wygodnego uczestnictwa. Obejmuje to osoby korzystające z urządzeń 
wspomagających mobilność (takich jak wózki inwalidzkie, laski i chodziki), osoby z upośledzeniem 
wzroku i słuchu, niepełnosprawnością intelektualną lub innymi niepełnosprawnościami, które 
zmniejszają ich sprawność fizyczną i/lub sensoryczną.

Zapewnienie dostępu do informacji

Przekazując informacje o planach inwestycyjnych i możliwościach uczestnictwa, ważne jest 
korzystanie z różnych mediów i kanałów komunikacji, w tym dostosowanych do różnych 
rodzajów niepełnosprawności, na przykład:

• umieszczanie materiałów odpowiednio nisko, na wysokości dostosowanej do możliwości osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich;

• projekt strony internetowej powinien być zgodny ze standardami dostępności;

• zapewnienie tłumacza języka migowego na spotkaniach i aparatów słuchowych lub 
dodatkowych informacji na ekranie, towarzyszących komunikatowi głosowemu;

• prowadzenie spotkań informacyjnych w łatwo dostępnych miejscach lub korzystanie z miejsc 
bez barier dostępu.

Zapewnienie fizycznego dostępu do zajęć partycypacyjnych

Miejsce spotkań informacyjnych powinno umożliwiać osobie z niepełnosprawnością samodzielne 
dotarcie do niego. Korzystanie z asystenta to wybór, a nie obowiązek. Należy wziąć pod uwagę 
następujące aspekty: łatwy dostęp do odpowiedniego parkingu, dojazd z parkingu do wjazdu 
i przez wjazd z urządzeniami wspomagającymi poruszanie się, dostępne podjazdy/windy, informacja 
w budynku przystosowana do użytku osób z różnymi niepełnosprawnościami, dostępność 
odpowiedniego sprzętu podczas dowolnego spotkania – np. pętla indukcyjna dla niesłyszących 
i inne.
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Pytania, na które należy odpowiedzieć podczas tego kroku: 

• Jak będą zakwaterowani ludzie ze specjalnymi potrzebami?

Narzędzia cyfrowe
Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do uczestnictwa obywateli i interesariuszy jest powszechną 
praktyką na wszystkich szczeblach władzy na całym świecie. To normalne, że organy publiczne 
i inwestorzy mają skłonność do docierania do opinii publicznej za pomocą narzędzi cyfrowych, 
ponieważ może się to wydawać bardziej dostępne, łatwe do wdrożenia, umożliwiające 
natychmiastowe i masowe uczestnictwo itp. Jednak przed użyciem narzędzi cyfrowych do 
procesów partycypacyjnych, władze publiczne muszą wziąć pod uwagę pewne kwestie:  

• Należy pamiętać o istniejących „przepaściach cyfrowych” (tj. o fakcie, że społeczeństwa 
można podzielić na osoby, które mają, i osoby, które nie mają dostępu i możliwości korzystania 
z technologii cyfrowych) i unikać pojawiania się nowych form „cyfrowego wykluczenia” (tj. braku 
możliwości korzystania z usług i możliwości cyfrowych). Na przykład mężczyźni, mieszkańcy 
miast i młodzi ludzie częściej korzystają z internetu niż kobiety, mieszkańcy wsi i osoby starsze 
(Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny, 2021). Ważne jest, aby zawsze proponować 
niecyfrową alternatywę, aby zapewnić włączenie populacji wykluczonych cyfrowo. Procesy 
partycypacyjne, jak również usługi publiczne, powinny mieć na celu zapewnienie równości 
dostępu i pełnoprawnego uczestnictwa. Alternatywami niecyfrowymi mogą być na przykład: 
głosowanie fizyczne, konsultacje telefoniczne lub inne mechanizmy osobiste (warsztaty, kioski, 
poczta papierowa itp.) 

• Korzystanie z narzędzi cyfrowych wymaga zapewnienia odpowiednich zasobów: korzystanie 
z narzędzi cyfrowych nie powinno oznaczać zmniejszenia kosztów lub potrzebnych zasobów, 
dlatego władze publiczne nie powinny myśleć o stosowaniu technologii cyfrowej w kategoriach 
oszczędzania. Wręcz przeciwnie, jakościowe wykorzystanie narzędzi cyfrowych, które zapewnia 
włączenie i skuteczne uczestnictwo, wymaga zbudowania odpowiednich zasobów technicznych, 
ludzkich i finansowych. W niektórych przypadkach inwestorzy mogą chcieć zlecić na zewnątrz 
(co oznacza zakontraktowanie zasobów zewnętrznych na określony czas) w celu skonfigurowania 
narzędzi cyfrowych i zarządzania nimi, a w innych przypadkach mogą korzystać z zasobów 
wewnętrznych. Ważne jest, aby unikać nakładania się, dlatego zaleca się, aby inwestorzy 
skontaktowali się z kolegami lub wyspecjalizowanymi biurami w ich instytucjach, aby upewnić się, 
że platforma cyfrowa nie jest już na miejscu lub czy narzędzie cyfrowe zostało wstępnie wybrane 
przez instytucję dla tego typu zastosowań.
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• Wybór technologiczny: Jak pokazały ostatnie kampanie wyborcze, technologie, takie jak algorytmy 
i media społecznościowe, mogą mieć bezpośredni wpływ na proces demokratyczny i wyniki 
procesu partycypacji obywateli. Inwestorzy powinni zastanowić się dwa razy przed wyborem 
narzędzia cyfrowego, co oznacza zapewnienie, że wybrana technologia jest możliwa do wdrożenia. 
Rekomendacje te nie promują w szczególności żadnego narzędzia cyfrowego, ale dowody pokazują, 
że oprogramowanie „open source” (otwarte oprogramowanie) najlepiej nadaje się do stosowania 
w procesach demokratycznych. W części 4 przedstawiamy konkretne przykłady narzędzi 
cyfrowych, z których władze publiczne mogą korzystać w procesie partycypacyjnym.

Pytania, na które należy odpowiedzieć podczas tego kroku: 
• Czy będą wykorzystywane platformy internetowe i narzędzia cyfrowe?

• Jakich narzędzi użyjesz?

• W jaki sposób zapewnisz wszystkim dostęp do tych narzędzi?

Krok 7: Dotrzymanie obietnicy
Powrót do uczestników i szerszej opinii publicznej o wynikach procesu partycypacji obywateli jest 
niezbędnym krokiem. Jest to działanie często zaniedbywane. Bez odpowiedniego uznania ciężkiej 
pracy i wkładu obywateli i interesariuszy, uczestnicy mogą otrzymać błędny komunikat, że ich wkład 
nie był ważny lub nie zostanie wzięty pod uwagę, zniechęcając ich do uczestnictwa w podobnych 
działaniach w przyszłości. Obywatele powinni również wiedzieć, które z ich sugestii zostaną 
uwzględnione i w jaki sposób oraz dlaczego niektóre z nich mogą nie zostać wykorzystane. Zwiększa 
to przejrzystość i zaufanie do procesu partycypacji.

Zamknięcie pętli sprzężenia zwrotnego
• Po zakończeniu procesu uczestnictwa wróć do uczestników, a także szerszej społeczności, 

z przekazaniem uznania dla wniesionego przez nich wkładu, rekomendacji lub pomocy w realizacji 
projektu. 

• Wyjaśnij, w jaki sposób ich wkład wpłynie na szerszy obraz Twojego projektu i kiedy mogą 
spodziewać się konkretnych rezultatów. 

• Jeżeli niektórych propozycji nie można uwzględnić, ważne jest, aby jasno określić, jakie są powody, 
dla których nie zostały wzięte pod uwagę. Świadczy to o szacunku dla uczestników i zmniejsza 
niejasności lub potencjalne nieporozumienia.

• Podziękuj uczestnikom za ich czas i wysiłek oraz informuj ich na bieżąco o postępach w projekcie, 
aby poczuli się docenieni.

Niewłaściwie zamykając pętlę sprzężenia zwrotnego, organizatorzy ryzykują zniechęceniem ludzi 
do ponownego uczestnictwa i potencjalnym zmniejszeniem korzyści z uczestnictwa, takich jak 
zwiększone poczucie zaufania, skuteczności i sprawczości. 
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Przykład

Jury ds. infrastruktury w Marrickville (2014), Australia

Rada Marrickville zleciła Jury Obywatelskiemu pomoc w rozwiązaniu trudnego problemu 
przeciwdziałania zdegradowanej infrastruktury publicznej, takiej jak drogi, parki, chodniki, kanalizacja 
deszczowa. 30 losowo wybranych obywateli spotykało się przez pięć dni, aby omówić różne 
kompromisy i opcje oraz uzgodnić lokalne priorytety infrastruktury publicznej. Opracowali 10 
rekomendacji. Następnie rada publicznie odpowiedziała na te zalecenia, publikując szczegółowy 
raport. Zobowiązali się do wdrożenia niektórych zaleceń. Rada wysłała również indywidualne 
e-maile do 30 uczestników z podziękowaniami za ich pracę i udostępnienie raportu.  Aby upewnić 
się, że zalecenia obywateli zostały dobrze wdrożone, rada ponownie zebrała grupę jakiś czas 
po zakończeniu Jury, aby poprosić o rozważenie zmian, które proponuje zgodnie z zaleceniami 
obywateli. 

Więcej informacji można znaleźć tutaj:  
https://www.newdemocracy.com.au/2014/09/24/marrickville-infrastructure-jury/ 

Uwzględnienie wyników procesu uczestnictwa

• Wyniki powinny być brane pod uwagę w oparciu o zakres kompetencji i zadanie, które zostało 
wstępnie postawione uczestnikom procesu partycypacyjnego. 

• Wyniki należy uważnie i z szacunkiem rozważyć i wykorzystać zgodnie z opisem na początku 
– z jasnymi uzasadnieniami i argumentami, jeśli niektóre wyniki nie są wykorzystywane lub 
wdrażane. 

• Nie ma obowiązku realizacji wszystkich rekomendacji, pomysłów czy propozycji, które wyszły 
z procesu partycypacyjnego, ani obowiązku wykorzystania wszystkich zebranych danych – o ile 
taki wybór jest uzasadniony.  

• Może nie być możliwe poinformowanie uczestników od razu, w jaki sposób ich wkład lub 
zalecenia zostały wzięte pod uwagę. Zamiast tego poinformuj ich o potencjalnych ramach 
czasowych i regularnie informuj o stanie prac.

Pytania, na które należy odpowiedzieć podczas tego kroku: 

• Kto odpowie na uwagi i rekomendacje uczestników? Jaką to przybierze formę?

• Jak rozpoznasz i docenisz ciężką pracę uczestników?

• Jak zakomunikujesz odpowiedź na zalecenia? I kiedy?

https://www.newdemocracy.com.au/2014/09/24/marrickville-infrastructure-jury/
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Krok 8: Ocena procesu partycypacyjnego

Dlaczego oceniać?
• Ocena pozwala mierzyć i demonstrować jakość i neutralność procesu partycypacji szerszej 

społeczności. Może to zwiększyć zaufanie i legitymizację w wykorzystywaniu procesów 

partycypacyjnych do podejmowania decyzji publicznych i realizacji projektów. 

• Ocena stwarza okazję do uczenia się poprzez dostarczanie dowodów i wniosków dla inwestorów, 

władz publicznych i praktyków na temat tego, co poszło dobrze, a co nie. Daje podstawę do 

iteracji i doskonalenia projektowania i wdrażania procesu partycypacyjnego (Wytyczne OECD 

dotyczące oceny reprezentatywnych procesów deliberacji, wchodzące w życie w 2021 r.).

Jak oceniać?
Tina Nabatchi (2012) sugeruje, że ocena partycypacji obywatelskiej to najczęściej ocena procesu lub 

wpływu aktywności partycypacyjnej:

Ocena procesów mogą pomóc menedżerom w lepszym zrozumieniu i usprawnieniu wdrażania 

i zarządzania programem/procesem partycypacji obywateli.

Ocena wpływu mogą pomóc menedżerom określić, czy program/proces partycypacji obywateli 

dotarł do zamierzonych odbiorców i przyniósł zamierzone efekty.

Ocenę należy zaplanować od samego początku projektowania procesu partycypacyjnego. 

W zależności od metody partycypacji i skali procesu partycypacyjnego można wybrać różne 

rodzaje ewaluacji. W przypadku krótkiego procesu na małą skalę, takiego jak konsultacje społeczne, 

odpowiednią oceną byłaby ankieta uczestnika administrowana przez organizatorów. Natomiast 

w przypadku budżetowania partycypacyjnego lub reprezentatywnych procesów delibracji zaleca 

się zlecenie niezależnej ewaluacji. W zasadzie ewaluację powinny przeprowadzać osoby, które 

nie są zaangażowane w proces partycypacyjny, a tym samym potrafią obiektywnie wskazać, co 

poszło zgodnie z planem, a co nie zadziałało. Chociaż inicjatorzy procesu partycypacyjnego powinni 

również zastanowić się nad prowadzonymi działaniami.
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Dobrze przeprowadzone oceny mogą rzucić światło na pytania takie jak:

• Jakie są główne lekcje z wdrażania procesu partycypacji?

• Czy proces uczestnictwa przebiegł zgodnie z planem i zamierzeniem? 

• Czy spełnił swoje cele?

• Co zadziałało, a co nie?

Wyniki oceny powinny mieć realny wpływ na projektowanie procesów partycypacyjnych 
w przyszłych inwestycjach. 

Niezależnie od tego, czy projektowanie ankiety jest realizowane siłami własnymi organizatora 
czy za pomocą zewnętrznego wsparcia, najważniejsze jest zapewnienie wysokiej jakości analiz 
i stosowania zasad, o których mowa w części 3 tego opracowania.  Dalsze zasoby dotyczące oceny 
można znaleźć w części 4.

Pytania, na które należy odpowiedzieć podczas tego kroku:  
• Jak zamierzasz ocenić proces uczestnictwa?

• Jakie metody zostaną zastosowane?

• Kiedy to się stanie?

• Jakich kryteriów będziesz używać do oceny?
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CZĘŚĆ III
Zapewnienie jakości partycypacji

Różne metody partycypacji społeczeństwa przedstawione w niniejszych Rekomendacjach 
opierają się na zasadzie dobrych praktyk w celu zapewnienia ich jakości. Mimo, że metody mają 
swoją specyfikę, należy pamiętać o ogólnych zasadach, wdrażając działania z uczestnictwem 
społeczeństwa.

1. Cel

Cel procesu partycypacji społecznej powinien być określony jako jasne zadanie i być powiązany z 
określonym zadaniem lub wyzwaniem publicznym. W ustalanie celu zaangażowani są odpowiedni 
interesariusze. Powinien być sformułowany neutralnie jako pytanie w prostym języku. Ma za 
zadanie uzyskanie prawdziwego wyniku – odpowiedzi na pytanie dotyczące określonej polityki lub 
badania. 

2. Odpowiedzialność

Powinien być zapewniony wpływ na decyzje inwestycyjne, publiczne lub badawcze. Powinno być 
publiczne zobowiązanie do reagowania na zalecenia uczestników lub działania zgodnie z nimi oraz 
monitorowania wykorzystania ich wkładu (takich jak dane) w odpowiedni sposób.  

3. Przejrzystość

Proces partycypacji powinien zostać ogłoszony publicznie przed jego rozpoczęciem. Powinna 
być zapewniona pełna przejrzystość w odniesieniu do każdego mającego zastosowanie procesu 
decyzyjnego, który będzie następował po procesie partycypacji. Projekt procesu i wszystkie 
materiały, a także zebrane odpowiednie dane, powinny być publicznie dostępne w odpowiedni 
sposób. Źródło finansowania powinno być ujawnione. Odpowiedź na zalecenia lub inne wyniki 
procesu partycypacyjnego oraz ewaluacja po procesie powinny być upublicznione i posiadać 
strategię komunikacji publicznej.
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4. Integracja i dostępność

Opinia publiczna musi mieć dobry dostęp do procesów partycypacyjnych. Oznacza to, że wybrane 
metody muszą być odpowiednie dla zamierzonych odbiorców, podejmować należy wysiłki w 
celu zmniejszenia barier w uczestnictwie i zrozumienia, jak zaangażować grupy niedostatecznie 
reprezentowane. Do partycypacji można również zachęcać i wspierać poprzez wynagrodzenie, 
pokrycie wydatków lub zapewnienie czy też opłacenie opieki nad dziećmi i osobami starszymi.

5. Uczciwość

Proces musi mieć szczery zamiar. W zależności od skali procesu, nadzór może sprawować rada 
doradcza lub monitorująca, a proces partycypacji może prowadzić niezależny od zamawiającego 
zespół koordynujący. 

6. Prywatność 

Należy szanować prywatność uczestników i publikowane dane powinny mieć ich zgodę. Wszystkie 
dane osobowe uczestników powinny być traktowane zgodnie z międzynarodowymi dobrymi 
praktykami, takimi jak Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Unii Europejskiej (RODO) oraz 
z uwzględnieniem kwestii prawnych i etycznych związanych z udostępnianiem danych, prawami 
autorskimi, własnością intelektualną.

7. Informacje

Uczestnicy powinni mieć dostęp do szerokiej gamy dokładnych, odpowiednich i dostępnych danych 
i wiedzy fachowej. Procesy partycypacyjne mają na celu przekazanie obywatelom pełnej i jasnej 
wiedzy na temat konkretnego zagadnienia.

Zasady te zostały opracowane w oparciu o analizę zasad dobrych praktyk dla każdej metody (dla 
której takie zasady były dostępne), dostępnych pod linkami poniżej.

• Zasady dobrych praktyk dla reprezentatywnych procesów deliberatywnych

• Zasady dobrych praktyk w projektach dotyczących nauki obywatelskiej

• Zasady dobrych praktyk konsultacji społecznych

• Zasady dobrych praktyk w zakresie budżetowania partycypacyjnego

https://www.oecd.org/gov/open-government/good-practice-principles-for-deliberative-processes-for-public-decision-making.pdf
https://osf.io/xpr2n/wiki/home/
https://www.consultationinstitute.org/wp-content/uploads/2017/11/The-Consultation-Charter-2017-edition.pdf
https://pbnetwork.org.uk/values-principles-aned-standards-for-participatory-budgeting/
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Narzędzie
Nauka 

obywatelska

Reprezentatywny 

proces deliberatywny

Konsultacje 

publiczne

Budżet 

partycypacyjny 

Otwarte 

spotkanie
Crowdsourcing

Monitoring 

obywatelski 

Twoje 

priorytety
X X X X X

Wszystkie 

nasze pomysły
X X X

Pol.Is X X

Decidim X X X X

Demokracja OS X X

Jit.si X X

Konsul X X X

HackMD / 

FramaPad
X X

CitizenLab X X X

CZĘŚĆ IV
Przydatne zasoby i linki

Narzędzia online przydatne do społecznej partycypacji 
Jak wyjaśniono w Części 2, korzystanie z narzędzi cyfrowych w procesach partycypacyjnych staje się 
nową normą dla wielu organów publicznych i inwestorów. Lista istniejących rozwiązań cyfrowych jest 
bardzo obszerna i niemożliwe byłoby odwzorowanie wszystkich możliwości w tych Rekomendacjach. 
Władze publiczne mogą również podjąć decyzję o opracowaniu i zaprojektowaniu własnej platformy, 
która będzie dostosowana do ich konkretnych potrzeb. 

Poniższa tabela przedstawia listę narzędzi cyfrowych, które można wykorzystać w kontekście metod 
przedstawionych w niniejszych Rekomendacjach. Wszystkie wymienione narzędzia są otwartym 
oprogramowaniem, co oznacza, że możesz zobaczyć, replikować i współpracować z kodem. 

https://yrpri.org/domain/3
https://yrpri.org/domain/3
http://allourideas.org/
http://allourideas.org/
https://pol.is/home
https://decidim.org/
http://democracyos.org/
https://meet.jit.si/
http://consulproject.org/en/
https://oecd.sharepoint.com/teams/2020-A0KD8K/Shared Documents/DG REGIO/MAs IBs Documents/Netherlands-Belgium/Playbook/hackmd.io
https://oecd.sharepoint.com/teams/2020-A0KD8K/Shared Documents/DG REGIO/MAs IBs Documents/Netherlands-Belgium/Playbook/hackmd.io
https://www.citizenlab.co/platform-online-engagement-toolbox
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Zasoby dotyczące korzystania z narzędzi cyfrowych do partycypacji: 

• The e-Participation canvas (Citizenlab):  Krótki e-book zawierający ramy do użytku 
wewnętrznego w rozwoju platformy cyfrowej partycypacji społeczeństwa.

• Digital Democracy: The Tools Transforming Political Engagement (NESTA; 2017): 
Publikacja ta, opublikowana na potrzeby badań Nesty, dzieli się  wiedząz różnych doświadczeń 
demokracji cyfrowej przedstawionych przez różne rządy europejskie.

• Digital Democracy: A Guide on Local Practices of Digital Deliberation (ERDF; 2020): 
Doradza w zakresie wdrażania cyfrowych narzędzi zarządzania, zwłaszcza na poziomie 
lokalnym i regionalnym.

• Designing Online Public Deliberation (newDemocracy & Democratic Society; 2020):  
W tym dokumencie wyjaśniono, w jaki sposób tworzyć narzędzia do debaty online, które nie 
tylko odzwierciedlają debatę offline, ale są lepiej przystosowane do przestrzeni cyfrowej.

• Digital Tools for Citizens’ Assemblies  (mySociety; 2019): W tym dokumencie omówiono, 
w jaki sposób można wykorzystać narzędzia cyfrowe do usprawnienia zgromadzeń 
obywatelskich.

Bazy danych różnych przykładów partycypacji 

obywateli
• OECD database of representative deliberative processes

• Participedia

• LATINNO database

• People Powered Hub

• Gov Lab CrowdLaw Catalog 

https://www.citizenlab.co/platform-online-engagement-toolbox
https://www.nesta.org.uk/report/digital-democracy-the-tools-transforming-political-engagement/
https://northsearegion.eu/like/news/digital-democracy-a-guide-on-local-practices-of-digital-participation/
https://www.newdemocracy.com.au/2020/05/06/designing-an-online-public-deliberation/
https://research.mysociety.org/publications/digital-tools-citizens-assemblies
https://airtable.com/shrRYPpTSs9NskHbv/tblfOHuQuKuOpPnHh
https://participedia.net/
https://www.latinno.net/en/
https://www.peoplepowered.org/about
https://catalog.crowd.law/
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Podręczniki i dalsze lektury na temat partycypacji 

społeczeństwa i interesariuszy 
Podręczniki i materiały praktyczne 

• How To Design And Plan Public Engagement Processes: A Handbook

• How to run a civic lottery

• The International Open Data Charter

• The Open Contracting Partnership’s Guide on Open Contracting

• The Open Data Handbook

• 21st Century Town Meeting

• Guide to Public Participation

• Citizen’s Guide to Monitoring Government Expenditures

• Open Policy Making Toolkit

• The Open Policy Making Playbook

• Action Catalogue

• SCivil Guides and manuals

• EU-Citizen.Science

• Citizen science for all

• Digital Tools for Citizen Science

• 72 Frequently Asked Questions about Participatory Budgeting

• Participatory Budgeting Toolkit 

• Participatory Budgeting in Schools: A Toolkit for Youth Democratic Action

• OECD Trello board

https://policyscotland.gla.ac.uk/wp-content/uploads/2020/04/WWSPublicEngagementHandbook.pdf
https://static1.squarespace.com/static/6005ceb747a6a51d636af58d/t/6010cf8f038cf00c5a546bd7/1611714451073/civiclotteryguide.pdf
https://opendatacharter.net/
https://www.involve.org.uk/resources/methods/21st-century-town-meeting
https://www.epa.gov/international-cooperation/public-participation-guide-public-meetings
https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/Our-Money-Our-Responsibility-A-Citizens-Guide-to-Monitoring-Government-Expenditures-English.pdf
https://www.gov.uk/guidance/open-policy-making-toolkit/testing-and-improving-policy-ideas
https://www.thegovlab.org/static/files/publications/openpolicymaking-april29.pdf
http://actioncatalogue.eu/
https://www.scivil.be/gidsen-en-handleidingen
https://eu-citizen.science/
https://www.researchgate.net/publication/310510151_Citizen_science_for_all_A_guide_for_citizen_science_practitioners
https://project-awesome.org/dylanrees/citizen-science
https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/72 Frequently Asked Questions about Participatory Budgeting %28English%29.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ky6LWSCC0uUDFkhk0yWcJonm128Yowbx/view
https://greatcities.uic.edu/wp-content/uploads/2021/03/PB-in-Schools-Toolkit.pdf
https://trello.com/b/FypHueG9/resources-for-representative-deliberative-processes
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• Handbook on Democracy Beyond Elections

• Digital Democracy: The Tools Transforming Political Engagement

• Guidelines on Stakeholder Consultation 

• Background Document on Public Consultation 

• The FAQs of Digital Consulting 

• 6 Methods for Online Consultation

• Consultation Principles

• Participatory Budgeting (PB) Blueprint Guidebook

• How Cities can use Participatory Budgeting to address Climate Change

• How to Start a Climate Assembly

• How to run a Citizen’s Assembly

Arkusze informacyjne dotyczące Civicusa

• Fact-sheet on Public Forums 

• Fact-sheet on Town Hall Meetings 

• Fact-sheet on Social Audits

• Fact-sheet on Community Based Monitoring System

• Fact-sheet on Public Expenditure Tracking 

• Fact-sheet on Community Monitoring and Evaluation 

• Fact-sheet on Citizen Report Cards

Briefy:

• Crowd Law Guide

• The Power of Hackathons: a roadmap for sustainable open innovation

https://www.newdemocracy.com.au/wp-content/uploads/2018/10/newDemocracy-UNDEF-Handbook.pdf
https://www.nesta.org.uk/report/digital-democracy-the-tools-transforming-political-engagement/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
https://www.oecd.org/mena/governance/36785341.pdf
https://www.citizenlab.co/ebooks-en/the-faqs-of-digital-consultation
https://www.citizenlab.co/ebooks-en/6-methods-for-online-consultation
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/255180/Consultation-Principles-Oct-2013.pdf
https://www.peoplepowered.org/resources-content/pb-blueprint-guidebook
https://www.peoplepowered.org/resources-content/how-to-use-participatory-budgeting-to-address-climate-change
https://www.peoplepowered.org/resources-content/how-to-start-a-climate-assembly
https://www.peoplepowered.org/resources-content/howtorunacitizensassembly
https://civicus.org/documents/toolkits/PGX_B_Public ForumsFinalWeb.pdf
https://civicus.org/documents/toolkits/PGX_B_21st CenturymeetingFinalWeb.pdf
https://www.civicus.org/documents/toolkits/PGX_H_Social Audits.pdf
https://civicus.org/documents/toolkits/PGX_F_CBMS.pdf
https://civicus.org/documents/toolkits/PGX_G_Public Expenditure Tracking.pdf
https://civicus.org/documents/toolkits/PGX_H_Community M&E.pdf
https://civicus.org/documents/toolkits/PGX_H_Citizen Report Cards.pdf
https://congress.crowd.law/files/social-audits-case-study.pdf
https://www.wilsoncenter.org/publication/the-power-hackathons-roadmap-for-sustainable-open-innovation
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Zasady dobrej praktyki

• Good practice principles for representative deliberative processes

• Good practice principles for citizen science projects

• Good practice principles for public consultations 

• Good practice principles for participatory budgeting

Materiały akademickie

• Journal of Deliberative Democracy

• Proactive Transparency: The future of the right to information?

• The Participatory Budgeting World Atlas

• Another city is possible with participatory budgeting

• Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the 
Deliberative Wave (2020)

• Citizens as Partners: OECD Handbook on Information, Consultation and Public 
Participation in Policy-Making

• Bringing public judgement to democracy: Eight models of representative public deliberation 
implemented across OECD Member countries (w przygotowaniu)

• Evaluation Guidelines for representative deliberative processes (w przygotowaniu)

Blogi i podcasty

• Participo

• A Framework of Open Practices

• The Living Library – Gov Lab 

• 21st-Century Public Servants: Using Prizes and Challenges to Spur Innovation

https://www.oecd.org/gov/open-government/good-practice-principles-for-deliberative-processes-for-public-decision-making.pdf
https://osf.io/xpr2n/wiki/home/
https://mk0consultation9e7bb.kinstacdn.com/wp-content/uploads/2017/11/The-Consultation-Charter-2017-edition.pdf
https://pbnetwork.org.uk/values-principles-aned-standards-for-participatory-budgeting/
https://delibdemjournal.org/
http://hdl.handle.net/10986/25031
https://www.pbatlas.net/index.html
https://drive.google.com/file/d/1V-x76PFYy45KjZwMH2B1eBfAU42V-HgM/view
https://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions-339306da-en.htm
https://www.oecd.org/gov/innovative-citizen-participation-and-new-democratic-institutions-339306da-en.htm
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/citizens-as-partners_9789264195578-en;jsessionid=WsKLKVebH33wGokvwPPJbUJ0.ip-10-240-5-165
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/citizens-as-partners_9789264195578-en;jsessionid=WsKLKVebH33wGokvwPPJbUJ0.ip-10-240-5-165
https://medium.com/participo
https://medium.com/mozilla-open-innovation/a-framework-of-open-practices-9a17fe1645a3
https://thelivinglib.org/collection/
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2015/04/17/21st-century-public-servants-using-prizes-and-challenges-spur-innovation


82

ZAŁĄCZNIK A 
Badanie partycypacji społecznej w programowaniu  

i planowaniu projektów infrastruktury  
transportowej w Polsce

CUPT wykorzystał różne metody badawcze, takie jak desk research, ankiety i panel ekspertów, aby 
przeanalizować obecny stan partycypacji społecznej w programowaniu i planowaniu projektów 
z zakresu infrastruktury transportowej w Polsce.  

Analiza różnych dostępnych badań wykazała brak dostosowanych rekomendacji dotyczących 
partycypacji społecznej w liniowych projektach transportowych. Biorąc pod uwagę istotność 
takich projektów, ich udział w budżecie środków publicznych, w tym unijnych, ich wpływ na życie 
mieszkańców oraz funkcjonowanie wielu firm i innych sektorów, kluczowy jest dalszy rozwój 
partycypacji społecznej w tym obszarze.

Ankiety
CUPT przeprowadził dwa badania, aby uzyskać lepszy wgląd w status quo partycypacji 
społecznej w planowaniu i projektowaniu inwestycji dotyczących infrastruktury transportowej oraz 
w świadomość społeczną w zakresie możliwości partycypacji. Wyniki ankiet wsparły analizę stanu 
obecnego i możliwości wzmocnienia partycypacji społecznej w przygotowaniu i realizacji projektów 
transportowych oraz wypracowaniu dobrych praktyk w tym zakresie.

Badania miały na celu dotarcie do dwóch grup: jedna skierowana była do ogółu społeczeństwa, 
druga do inwestorów - beneficjentów funduszy unijnych w sektorze transportu..
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Celem ankiety skierowanej do społeczeństwa było zebranie informacji o potrzebach obywateli 
w kontekście uczestnictwa w procesie planowania i projektowania projektów z zakresu 
infrastruktury transportowej poprzez:

• określenie, na ile posiadają wiedzę o możliwości partycypacji w podejmowaniu decyzji 
dotyczących rozwiązań transportowych;

• zbadanie doświadczeń obywateli związanych z partycypacją;

• określenie wartości, jaką społeczeństwo dostrzega w partycypacji przy projektowaniu 
rozwiązań dotyczących infrastruktury transportowej.

Celem ankiety skierowanej do inwestorów było zebranie informacji na temat opinii inwestorów 
na temat angażowania obywateli w planowanie i projektowanie dużych projektów dotyczących 
infrastruktury transportowej poprzez:

• określenie, ile wiedzą o możliwości zaangażowania obywateli w podejmowanie decyzji 
dotyczących rozwiązań transportowych;

• zbadanie doświadczeń  inwestorów związanych z uczestnictwem społeczeństwa;

• określenie wartości, jaką inwestorzy widzą w angażowaniu społeczeństwa przy 
w projektowaniu rozwiązań dotyczących infrastruktury transportowej.

Rekrutacja respondentów
W celu zaangażowania szerokiego grona obywateli i interesariuszy ankietę dystrybuowano wieloma 
kanałami (m.in. media społecznościowe CUPT, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej 
oraz Ministerstwa Infrastruktury). Wysłano również zaproszenie do wybranych organizacji 
pozarządowych. Dodatkowo CUPT zlecił firmie zewnętrznej realizację części badania ankietowego 
wśród społeczeństwa. 
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Spostrzeżenia z ankiety wśród społeczeństwa
Łącznie do dalszej analizy zakwalifikowano 833 ankiety.

Główne wnioski z ankiety obywatelskiej:

• Najaktywniejsi respondenci (37%) byli w wieku od 36 do 50 lat, z czego większość stanowiły 
kobiety. Najmniej aktywną grupą (9%) były osoby w wieku 16-25 lat.

• Najaktywniejszymi pod względem lokalizacji respondentami byli mieszkańcy miast powyżej 250 
tys. mieszkańców (28%) oraz mieszkańcy wsi (28%). 

• Wśród badanych dominują trzy grupy zawodowe: 33% to pracownicy biurowi i pracujący poza 
domem, 20% to emeryci i renciści, a 13% to osoby pracujące w domu (w tym pracownicy 
biurowi częściowo lub całkowicie pracujący w formie telepracy).

Wybrane pytania i odpowiedzi:  
• Czy jesteś informowany o planowanych infrastrukturalnych inwestycjach transportowych 

realizowanych w Twojej gminie/powiecie/mieście?

46.5%  Tak, informacje są wystarczające  

43.6%  Nie

10%  Tak, ale informacje nie są wystarczające

Respondenci podkreślali, że muszą aktywnie pozyskiwać informacje. Podkreślili również, 
że brakuje jednego źródła, w którym mogliby znaleźć wszystkie informacje o planowanych 
transportowych inwestycjach infrastrukturalnych. Dodatkowo brakuje informacji o projektach na 
wczesnych etapach planowania – są one dostępne dopiero w trakcie ich realizacji. Jednocześnie 
89% respondentów chciałoby otrzymywać informacje o planowanych infrastrukturalnych 
inwestycjach transportowych realizowanych w ich miejscu zamieszkania. Tylko 11% nie chce 
otrzymywać informacji. 

• W jaki sposób wziąłeś udział w konsultacjach społecznych?

70%  Uczestniczyłam/em w spotkaniu konsultacyjnym

45%  Wysłałam/em uwagi do dokumentu, udostępnionego online

11%  Odwiedziłam/em biuro inwestora i przeanalizowałam/em na miejscu papierową   
   wersję dokumentów 

8%   W inny sposób
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Bezpośrednie spotkania konsultacyjne są najbardziej popularne wśród mieszkańców wsi, 
natomiast uwagi w formie elektronicznej – wśród mieszkańców miast. Wskazuje to preferencje 
tych dwóch grup, które należy wziąć pod uwagę w procesie konsultacji.  

• Skąd dowiedziałeś się o konsultacjach społecznych? (pytanie wielokrotnego wyboru)

78%  Internet/media społecznościowe

40%  Strona internetowa samorządu lokalnego

21%  Informacje pozostawione w miejscu zamieszkania

20%  Od znajomego

11%  Prasa/Radio/Telewizja

Warto zauważyć, że dla obywateli, strony rządowe nie są głównym źródłem informacji, gdzie 
dowiadują się o możliwościach partycypacji. Bardzo popularne dotychczas kanały informacyjne, 
takie jak radio, telewizja czy prasa, osiągnęły niewielki odsetek w porównaniu z innymi kanałami 
(zaledwie nieco ponad 11%).

• Jakie informacje/dokumenty są najbardziej istotne, podczas udziału w konsultacjach społecznych 
dotyczących projektów transportowych? (pytanie wielokrotnego wyboru)

87%  Szczegółowy opis projektu

81%  Mapy z lokalizacją projektu

72%  Koszty i korzyści związane z realizacją projektu

63%  Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

47%  Ocena potrzeb projektu

45%  Informacje o źródłach finansowania projektów  

43%  Budżet projektu

5%   Inne 

Pokazuje to jakiego rodzaju informacje mieszkańcy chcieliby otrzymywać uczestnicząc 
w konsultacjach społecznych dotyczących projektów z zakresu infrastruktury transportowej.    

Respondentów poproszono również o ocenę konsultacji społecznych, w których wzięli udział. 
Większość respondentów uważała, że są dobre lub przeciętne. Konsultacje społeczne zostały 
ocenione w skali od 1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - średnio, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze. Średnia 
wszystkich odpowiedzi wynosiła: 3,17.
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• Czy otrzymałeś informację zwrotną na temat wyników konsultacji, w których brałeś udział 
i odpowiedzi na zgłoszone uwagi lub sugestie?

47%  Nie, nie otrzymałem żadnych informacji zwrotnych z jakichkolwiek konsultacji,  
   w których brałam/em udział

29%  Tak, w niektórych konsultacjach, ale nie we wszystkich konsultacjach, w których   
   brałam/em udział

24%  Tak, we wszystkich konsultacjach, w których brałam/em udział

Niepokojącym wynikiem badania jest fakt, że 47% respondentów zadeklarowało, że nie otrzymali 
żadnej informacji zwrotnej z konsultacji, w których brali udział. 29% otrzymało informację 
zwrotną, ale nie ze wszystkich konsultacji. Jedynie 24% respondentów otrzymało informacje 
o wynikach wszystkich konsultacji, w których brali udział, przy czym należy zauważyć, że w tej 
grupie dominują osoby, które uczestniczyły w jednym lub dwóch procesach konsultacji.

Spostrzeżenia z ankiety wśród inwestorów
W badaniu wzięły udział 144 osoby (przedstawiciele i pracownicy inwestorów). W sumie 119 
wypełnionych ankiet zostało zakwalifikowanych do dalszej analizy.

Główne wnioski z ankiety:

• Większość respondentów (50,47%) stanowili inwestorzy (instytucje i firmy) zlokalizowani 
w dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców, a 23,36% respondentów pochodziło 
z miast od 100 tys. do 250 tys. mieszkańców. 26,17% ankietowanych pochodziło z małych 
miast, a tylko 2,80% - od inwestorów działających na wsi.

• Wśród respondentów pracujących w instytucjach/firmach realizujących inwestycje na 
poziomie krajowym, większość specjalizuje się w transporcie drogowym (33%), następnie 
w transporcie publicznym (30,71%), transporcie kolejowym (13%), i żegludze śródlądowej 
5,71%, transporcie intermodalnym 5,00%, a transporcie morskim 4,29%.

• Zdecydowana większość respondentów udzielających odpowiedzi pochodziła z instytucji 
administracji publicznej – samorządowej (45,63%) i rządowej (29,13%). Część respondentów 
reprezentowało także spółki Skarbu Państwa, spółki handlowa, operatorów transportu 
publicznego oraz spółek komunalnych.
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Wybrane pytania i odpowiedzi 

• Czy Pana/Pani zdaniem społeczeństwo powinno być informowane o planowanych inwestycjach 
transportowych?

100%  Tak

0%   Nie

• Czy społeczeństwo powinna mieć możliwość wpływania na kształt inwestycji transportowych?

74%  Tak

8%   Nie

18%  Nie wiem 

Najczęściej powtarzane odpowiedzi wskazują, że projekty mają służyć ludziom/mieszkańcom, 
a ich projektowanie powinno być efektywne.

• Jaki jest Pana zdaniem cel partycypacji społecznej w planowaniu inwestycji transportowych? 

71%  Realny wpływ na daną inwestycję – włączenie społeczeństwa w proces decyzyjny

18%  Spełnienie obowiązku informacyjnego wynikających z przepisów prawa

8%   Inny cel 

3%   Nie wiem

Inne wskazane cele partycypacji obejmowały zbieranie informacji o potrzebach społeczeństwa 
w celu właściwego sformułowania celów i rozwiązań planowanej inwestycji.

• Na którym etapie przygotowania lub realizacji inwestycji transportowej Twoim zdaniem 
partycypacja społeczna jest najistotniejsza?

86%  Na wstępnym etapie planowania przed rozpoczęciem procesu     
   administracyjnego

12%  Na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2%   Na etapie pozwolenia na budowę

Większość respondentów zdaje sobie sprawę, że najlepszym momentem na przeprowadzenie 
procesu partycypacji społecznej jest jak najwcześniejszy etap. 
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Panel Ekspertów
W celu właściwej interpretacji wyników badania oraz zrozumienia poglądów administracji publicznej, 
interesariuszy i organizacji reprezentujących różne grupy społeczne, CUPT zorganizował panel ekspertów.

Zaproszeni eksperci reprezentowali: resorty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju transportu (Ministerstwo 
Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), inwestorów (PKP Polskie Linie Kolejowe SA, 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), organizacje pozarządowe (Fundacja Bez Barier, Fundacja 
Fenomen, Think Tank City) oraz naukowców (Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa 
Wiejskiego).

Aby poznać jak najlepiej opinię społeczną, przed panelem zadano dodatkowe pytania za pośrednictwem 
mediów społecznościowych oraz strony internetowej CUPT, które stanowiły wspomagające źródło 
tematów do poruszenia podczas dyskusji z ekspertami. 

Panel Ekspertów koncentrował się na głównych założeniach i wnioskach z badania oraz wymianie 
doświadczeń i praktyk.

• Eksperci uznali wnioski z ankiety za trafne i zgodne z ich doświadczeniem. 

• Eksperci podkreślili, że proces konsultacji społecznych jest trudny i potrzebna jest równowaga 
między oczekiwaniami społeczeństwa a możliwościami inwestorów. Obejmuje to inwestycje 
finansowane z Polityki Spójności, a także z innych źródeł finansowania (publicznych i prywatnych).

• Jako kluczowe dla powodzenia wszelkich konsultacji Eksperci wskazali pytanie: Jak przygotować się 
do konsultacji społecznych? 

• Niezbędne jest określenie na początku, jaki jest nasz cel – dlaczego konsultujemy, co chcemy 
osiągnąć i jakie są możliwe ramy (w jakim stopniu i na jakim poziomie szczegółowości mogą być 
zgłaszane uwagi/propozycje zmian).

• Eksperci podkreślili, jak ważne jest przekazywanie uczestnikom informacji zwrotnych na temat tego, 
w jaki sposób ich zalecenia i sugestie będą brane pod uwagę. Pozwala to na okazanie szacunku 
wobec czasu, jaki uczestnicy poświęcili na ich przygotowanie i zachęca do dalszego uczestnictwa. 
Ważne elementy do zaadresowania:

 ̛ Jak formułować pytania do obywateli podczas planowania procesu partycypacji?

 ̛ Jak przekazać informację zwrotną na temat ich wkładu?

 ̛ Jak usunąć niepotrzebne bariery partycypacji? 

• Jak rekrutować do procesu partycypacyjnego i jakie są na to sposoby?

Eksperci mieli również okazję odnieść się do propozycji zaproponowanych w przedmiotowych 
Rekomendacjach.
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