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Wstęp

 Od wielu lat w krajach o stabilnej i dobrze ugrun-
towanej demokracji mamy do czynienia z deficytem 
demokratycznym, zmniejsza się udział obywateli 
w wyborach, partie polityczne tracą swych członków, 
spada zaufanie do instytucji publicznych. Dodatko-
wo coraz większym ciężarem są socjalne obciąże-
nia finansów publicznych, pogłębia się nierówność 
uprawnień i obowiązków obywatelskich, zaś państwo, 
zamiast wspierać obywateli, wyręcza ich, zawłaszcza-
jąc kolejne obszary ich aktywności. Z  drugiej stro-
ny na scenie publicznej pojawiają się nowi aktorzy 
(np. organizacje pozarządowe), rośnie rola mediów  
w  inicjowaniu i  prowadzeniu debaty publicznej, 
a  nowe technologie ułatwiają komunikowanie się 
i dostęp do informacji. Rzeczywistość społeczna prze-
staje więc być hierarchiczna, jak do tej pory, a nabiera 
bardziej poziomego, współzależnego, sieciowego cha-
rakteru. W  tym kontekście rośnie zapotrzebowanie  
na zwiększenie udziału obywateli w zarządzaniu i za-
interesowanie tym zagadnieniem.

Nowe tendencje w zarządzaniu sprawami publicz-
nymi (administracja obywatelska) dają obywate-
lom i  ich organizacjom więcej informacji i większy 
wpływ na decyzje władz ich dotyczące. Mogą sto-
sunkowo wcześnie jakąś inicjatywę zablokować lub 
poprzeć, mogą zmodyfikować jej kształt lub zbu-
dować koalicję na rzecz jej wprowadzenia. Rządy 

uzyskują lepszą wiedzę o  problemach, potrzebach  
i  preferencjach społecznych oraz większą akcepta-
cję społeczną dla swoich planów. W rezultacie mogą 
nawet uzyskać współodpowiedzialność obywateli za 
uzgodnione z nimi programy działań.

Jakie są najpowszechniejsze formy partycypacji 
społecznej, czyli udziału obywateli w procesie podej-
mowania decyzji przez organa władzy? Najczęściej 
są to: komisje i komitety doradcze, stałe lub doraźnie 
funkcjonujące przy urzędach, publicznie dostępne do-
kumenty konsultacyjne, wysłuchania opinii publicz-
nej, otwarte spotkania dyskusyjne ze społecznościami 
lokalnymi lub grupami branżowo-zawodowymi, do-
radcze rady obywatelskie, procedury skargowe, wiele 
form e-demokracji czy wreszcie referenda.

W  Unii Europejskiej praktykuje się partycypację 
społeczną od lat dziewięćdziesiątych i  jest ona obec-
na zarówno na poziomie instytucji unijnych, jak 
i  różnorodnych rozwiązań narodowych. Partycypa-
cja obywatelska to po prostu część nowoczesnego za-
rządzania sferą publiczną, w której różnice interesów  
i  oczekiwań nie mogą być rozwiązywane wyłącznie 
przez administracyjne decyzje ani przez mechanizmy 
czysto rynkowe – powinny być raczej negocjowane 
i  uzgadniane. Z  tego punktu widzenia mechanizmy 
partycypacyjne pozwalają nie tylko na uzyskanie 
większej społecznej akceptacji, ale także na optyma-
lizację podejmowanych decyzji. W  teorii i  praktyce 
życia publicznego rozwiniętych demokracji wypraco-
wano zbliżone w treści modele tak zwanego państwa 
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uczestniczącego, administracji obywatelskiej, otwarte-
go rządu itp. Modele te odwołują się do mechanizmu 
kolektywnego podejmowania decyzji, czyli prowadze-
nia dyskusji z  obywatelami i  udziału (partycypacji) 
reprezentujących ich organizacji w procesie decyzyj-
nym. Włączanie obywateli do procesu podejmowania 
decyzji dotyczy nawet takich tradycyjnie biurokra-
tycznych lub wrażliwych dla państwa dziedzin, jak 
tworzenie budżetu czy bezpieczeństwo publiczne.

Budżet partycypacyjny  (nazywany też Budżetem 
Obywatelskim – BO) to jeden z najbardziej centralnych 
elementów zarządzania partycypacyjnego, charaktery-
zujący się demokratycznym procesem dyskusji i podej-
mowania decyzji, w którym każda mieszkanka i miesz-
kaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać 
część budżetu miejskiego lub też publicznego.

Najczęściej jest on tworzony poprzez wykorzy-
stanie takich narzędzi, jak poznanie priorytetów  
w wydawaniu pieniędzy przez członków danej wspól-
noty, wybór delegatów reprezentujących lokalne 
społeczności, wsparcie techniczne ze strony rajców 
miejskich (na poziomie lokalnym), lokalne i  regio-
nalne zgromadzenia w celu debaty i głosowania nad 
priorytetowymi wydatkami, a następnie implemen-
tacja pomysłów mających bezpośrednie przełożenie 
na jakość życia mieszkańców.

Badania, a  także praktyka miast korzystających 
z  tej formy  demokracji uczestniczącej  wskazują, że 
skutkuje on równiejszym podziałem środków pu-
blicznych, wyższą jakością życia, zwiększonym zado-
woleniem z usług publicznych, większą przejrzysto-
ścią i wiarygodnością władz publicznych, większym 
udziałem w życiu publicznym (szczególnie osób wy-
kluczonych), a także edukacją obywatelską.

Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu partycy-
pacyjnego rozpoczął się w brazylijskim mieście Por-

to Alegre  (1,3 mln mieszkańców) już w  roku  1989. 
Doświadczenie to miało na celu umożliwienie 
mieszkańcom aktywnego uczestnictwa w  opraco-
wywaniu i  wdrażaniu polityki miejskiej. Umożli-
wia to coroczny proces dyskusji i  podejmowania 
decyzji, w  którym tysiące mieszkańców miasta de-
cyduje, jak wydawać część tamtejszego budżetu 
miejskiego. W  procesie sąsiedzkich, regionalnych  
i ogólno-miejskich zgromadzeń otwartych dla wszyst-
kich, obywatele i wybrani delegaci budżetowi głosują 
nad tym, jakie priorytetowe potrzeby dofinansować 
i  na jakim poziomie. Na pierwszym etapie sąsiedzi 
wybierają delegatów dzielnicowych i  tematycznych, 
którzy następnie, na nieoficjalnych spotkaniach, de-
cydują o priorytetowych inwestycjach, przyznając im 
określoną liczbę punktów – im więcej, tym ważniejsza 
inwestycja. W drugiej rundzie obradują wspólnie ze-
brania dzielnicowe i tematyczne, które wybierają rad-
nych do Rady Budżetu Partycypacyjnego.

Od czasu powstania w  Ameryce Południowej, 
budżet partycypacyjny rozszerzył się na setki miast 
całego świata, w  tym w  Europie,  Azji,  Afryce  czy 
też  Ameryce Północnej  – liczba lokalnych społecz-
ności korzystających z  tego rozwiązania to ponad 
300. W niektórych miastach został wprowadzony do 
szkół, uniwersytetów i  budownictwa społecznego. 
Mechanizmy stosowania budżetu partycypacyjnego 
różnią się od siebie, dostosowując do lokalnego kon-
tekstu, różny jest także procent miejskiego budżetu 
oddawanego do dyspozycji mieszkańców.

W  Europie projekt podchwyciły miejscowości 
we Francji, Włoszech, Niemczech, Hiszpanii i Wiel-
kiej Brytanii.

Zarządzanie partycypacyjne z  reguły odbywa się 
przede wszystkim na poziomie terytorialnym: mia-
sto jest dzielone na jednostki pomocnicze: dzielni-
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ce, osiedla lub sołectwa. W trakcie spotkań publicz-
nych (które mogą odbywać się w  formie fizycznej 
lub wirtualnej i  na różnych stopniach integracji  
i reprezentatywności, od zgromadzenia do rady miesz-
kańców wybranych na drodze losowania) mieszkańcy 
każdej dzielnicy są proszeni o zdefiniowanie swoich 
potrzeb i ustalenie priorytetów w różnych obszarach  
i  dziedzinach (polityka przestrzenna, środowisko, 
edukacja, polityka zdrowotna itp.). Czasami do tego 
dochodzi partycypacja uzupełniająca organizowa-
na na bazie tematycznej poprzez zaangażowanie 
przedstawicieli różnych grup zawodowych lub stron 
społecznych (związki zawodowe, przedsiębiorcy, 
studenci itp.), co pozwala na uzyskanie pełniejszego 
obrazu problemów miasta. Odpowiednie jednost-
ki samorządu terytorialnego – Miasto lub Gmina, 
jak również jednostki wyższego szczebla – Powiat 
lub Województwo – są obecne na wszystkich zebra-
niach dzielnicowych i  tematycznych poprzez obec-
ność swoich przedstawicieli, których zadaniem jest 
dostarczenie informacji technicznych, prawnych  
i finansowych niezbędnych do sformalizowania de-
cyzji i do rozpoczęcia fazy negocjacji z wyłaniający-
mi się propozycjami. Jednocześnie zwraca się uwa-
gę na to, by nie wpływać ani nie wywierać presji na 
decyzje uczestników. Pod koniec spotkania każda 
grupa terytorialna czy tematyczna przedstawia swoje 
priorytety odpowiedniej instytucji, która opracowuje 
projekt budżetu uwzględniający priorytety wskazane 
przez te grupy. W  optymalnych warunkach budżet 
zostaje następnie zatwierdzony przez radę odpo-
wiedniej jednostki samorządu terytorialnego. W cią-
gu następnego roku, w trakcie odpowiednich zebrań, 
mieszkańcy oceniają realizację prac czy usług, o któ-
rych zdecydowano w  budżecie partycypacyjnym 
z poprzedniego roku.

Zazwyczaj gminy, w związku z ograniczeniami bu-
dżetowymi wynikającymi z przepisów prawa, przyzna-
ją na propozycje wysunięte przez mieszkańców pewien 
procent budżetu gminy. W  przypadku Porto Alegre 
rozpoczęto od 10% budżetu gminy przechodząc stop-
niowo do 25%. Trzeba jednak dodać, że budżet par-
tycypacyjny w Brazylii miał różne skutki w zależności 
od miasta, w jakim był stosowany. Skuteczność takiego 
zarządzania wymaga pewnej stabilności polityczno-ad-
ministracyjnej i chęci zaangażowania się, która wycho-
dzi poza ramy przynależności partyjnej. W niektórych 
miastach brazylijskich, gdzie decentralizacja admini-
stracyjna i przynależność związkowa lub zawodowa nie 
były upowszechnione, część budżetu poddana zarzą-
dzaniu partycypacyjnemu nie wykroczyła poza 10%. 

Partycypacja obywatelska jest priorytetem dla 
Unii Europejskiej, umieszczonym w programie „Eu-
ropa dla Obywateli 2007-2013” przyjętym w grudniu 
2006 roku przez Radę UE i  Parlament Europejski. 
„Unia Europejska pragnie promować model demo-
kracji uczestniczącej, w której obywatele 27 państw 
aktywnie biorą udział w życiu Wspólnoty, a poprzez 
dialog obywatelski przełamują bariery językowe 
i kulturowe”. Unijna strategia – w dziedzinie partycy-
pacji obywatelskiej – jest wdrażana w życie za pośred-
nictwem wszystkich działań, ale przede wszystkim 
przez działanie drugie – „Aktywne społeczeństwo 
obywatelskie w Europie”. W ramach tego segmentu 
strategii, realizowane jest strukturalne wsparcie dla 
organizacji pozarządowych działających dla aktywi-
zacji obywateli, a  także pomoc w  projektach inno-
wacyjnych dążących do umacniania społeczeństwa 
obywatelskiego. Budżet „Europy dla obywateli 2007-
2013” wynosi 215 milionów euro, a 29% z tej kwoty 
zostało przeznaczone na realizację działania „Ak-
tywne społeczeństwo obywatelskie w Europie”.
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Przykłady dobrych praktyk euro-
pejskich z zakresu zarządzania 
partycypacyjnego

We Włoszech zarządzanie partycypacyjne upo-
wszechniło się przede wszystkim w gminach środko-
wych Włoch pod koniec lat 90, w następstwie zmiany 
prawa wyborczego i uchwalenia Testo Unico degli Enti 
Locali w  2000 roku, które wzmocniły rolę instytucji 
bliższych obywatelowi. Rzym, jako pierwsze miasto 
we Włoszech, przekształcił swoje dzielnice w Municipi 
(ratusze), posiadające autonomię decyzyjną w zakre-
sie specyficznych tematów i  zarządy koordynowane 
przez Prezydentów wybieranych przez mieszkańców, 
które wspierają tradycyjne Rady Dzielnic. 

Reforma V Rozdziału Konstytucji (2001) to kolej-
ny etap na drodze wzmacniania autonomii jednostek 
samorządu terytorialnego oraz instytucji partycy-
pacji społecznej, przez wprowadzenie (art. 118) no-
wych modeli organizacyjnych i relacji pomiędzy ad-
ministracją a obywatelami, opartych na komunikacji 
i na współdecydowaniu. 

Przy okazji pierwszego Światowego Forum Spo-
łecznego w Porto Alegre (2001) znajomość doświad-
czeń latynoamerykańskich zaczęła się upowszech-
niać poprzez kampanie informacyjne promowane 
przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fo-
rum społeczne i  niektóre partie lewicowe. Wybory 
samorządowe w 2001 roku posłużyły za test w celu 
pomiaru intencji politycznych co do wdrożenia zasa-
dy zarządzania partycypacyjnego. Od tamtego czasu 
wiele gmin sformalizowało swoje zainteresowanie 
wdrożeniem idei budżetu obywatelskiego mianując 
Delegatów ds. Partycypacji. 

Wdrożenie konkretnych procesów pociągnęło za 
sobą falę zainteresowania i  wymiany doświadczeń 

Włochy
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na terenie całych Włoch. Procesom tym sprzyjało 
rozpoczęcie się projektu europejskiego URB-AL, 
poświęconego budżetowi partycypacyjnemu, oraz 
utworzenie – rozpoczęte podpisaniem dokumentu 
intencyjnego w  Porto Allegre przez ponad 200 ad-
ministratorów włoskich – ogólnokrajowego stowa-
rzyszenia pod nazwą Sieć Nowego Ratusza (ARNM), 
które sprzyja dialogowi między organizacjami spo-
łecznymi, uniwersytetami i  jednostkami samorządu 
zainteresowanymi testowaniem rozwiązań zarządza-
nia partycypacyjnego.

Debata na temat budżetu partycypacyjnego we 
Włoszech rozwinęła się na różnych poziomach, 
obejmując dyskusję nad bilansem społecznym (po-
święconym pomiarowi skutków społecznych polityki 
publicznej) i  bilansem solidarnościowym (dotyczą-
cym zrównoważonego rozwoju, redukcji konsumpcji  
i  nadużyć). W  tej perspektywie temat zarządzania 
partycypacyjnego wywołał szersze zainteresowanie 
ze względu na swoją potencjalną rolę jako narzędzia 
innowacji politycznej i edukacji obywatelskiej.

Grottammare
Gmina Grottammare (13 887 mieszkańców) to 

jedno z  pierwszych doświadczeń włoskich w  tym 
zakresie, rozpoczęte w  1994 roku. Obecnie pro-
ces ten nazywa się “Partycypacja w Grottammare” 
i  kładzie nacisk na integrację dyskusji nad budże-
tem z  innymi metodami współdecydowania, taki-
mi jak na przykład Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego i 21st century town meeting. Ta ostatnia 
promuje wzmocnienie partycypacji, oferując 
wsparcie merytoryczne i  monitorowanie. Partycy-
pacja ze strony mieszkańców od początku była bar-

dzo szeroka i doprowadziła do wygrania wyborów 
i  rządzenia miastem przez listę społeczną „Soli-
darność i Partycypacja”. W kolejnych latach zarzą-
dzanie partycypacyjne nabrało charakteru bardziej 
sformalizowanego, co z  jednej strony wpłynęło 
na obniżenie średniej uczestnictwa mieszkańców  
w  zgromadzeniach, ale z  drugiej strony doprowa-
dziło do większej legitymizacji całego procesu. 

Proces partycypacji opiera się na dwóch głównych 
narzędziach, które na przestrzeni lat były wykorzy-
stywane w  różnym stopniu przez mieszkańców do 
tego, by jak najskuteczniej wpływać na prace samo-
rządu gminy. Było to również możliwe dzięki ogrom-
nej elastyczności samego procesu partycypacji. 

Zgromadzenia dzielnicowe. Są to momenty, w trak-
cie których pojedynczy mieszkańcy mogą zgłaszać 
swoje uwagi, postulaty, dyskutują budżet, formułują 
propozycje, identyfikują problemy i  znajdują roz-
wiązania. Wszystko to zostaje zarejestrowane i prze-
kazane radzie miasta. Zgromadzenia są zwoływane 
przed momentem redagowania rocznego budżetu, 
po jednym w każdej z sześciu dzielnic, odbywają się 
w  dwóch sesjach (w  sumie 12 zgromadzeń) i  mają 
na celu doprowadzenie do powszechnego zaakcep-
towania budżetu gminy. Zgromadzenia nadają pro-
cesowi partycypacji wymiar wspólnotowy i wymiar 
debaty publicznej, bardzo ważny właśnie dlatego, że 
tylko w takim momencie interes prywatny jest pod-
porządkowywany interesowi ogólnemu. Co więcej, 
przejrzystość zapewniana przy użyciu takiej metody 
jest najlepszą ochroną przed ewentualnymi procesa-
mi korupcyjnymi, czy układami pomiędzy biznesem 
a administracją.

Komitety dzielnicowe. Jeśli zgromadzenia stano-
wią wymiar wspólnotowy partycypacji społecznej, 
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komitety dzielnicowe są jego stałym elementem, co 
oznacza, że nie dopuszczają do tego, by proces ten 
ograniczał się do pojedynczych i sporadycznych spo-
tkań pomiędzy mieszkańcami a samorządem. Zada-
niem takich komitetów jest śledzenie postępów nad 
wdrażaniem postulatów mieszkańców, przekazywa-
nie nowych postulatów, przygotowywanie debat na 
zgromadzenia, zwoływanie zebrań tematycznych  
i  wywieranie nacisku na administrację w  sprawach 
najbardziej delikatnych. Informują one mieszkańców  
o  kwestiach wymagających przedyskutowania oraz 
ustalają daty i sposób przeprowadzenia zgromadzeń  
z Gminą. Można określić ich funkcję jako pośredni-
ka, który wręcza społeczności narzędzia, dzięki któ-
rym łatwiej może ona dotrzeć do administracji i vice 
versa. Komitety są facylitatorami i gwarantami pro-
cesu, dzięki którym partycypacja społeczna jest stała 
w czasie i aktywna. 

Obecnie zarządzanie partycypacyjne przewiduje 
dwie tury zgromadzeń, pierwsza ma na celu identy-
fikację potrzeb, druga – współdecydowanie o priory-
tetach budżetu w formie głosowania. Każde zgroma-
dzenie jest rejestrowane i  propozycje mieszkańców 
są dzielone na 3 kategorie: propozycje dotyczące mia-
sta, propozycje o  charakterze dzielnicowym, uwagi 
(drobne problemy do natychmiastowego rozwiązania 
bez czekania na kolejny rok budżetowy). Propozycje 
pochodzące z innych źródeł (e-maile, listy, spotkania 
z  prezydentem, okienka do kontaktów z  mieszkań-
cami) są wpisywane na odrębną listę, która zostaje 
przedyskutowana na zgromadzeniach publicznych 
w  celu podjęcia decyzji, czy należy je włączyć do 
priorytetów. Głosowanie jest poprzedzone przedsta-
wieniem analizy wykonalności i  kosztów tematów 
wyłonionych w trakcie pierwszej sesji. Analiza ta jest 

przeprowadzana przez ekspertów na zlecenie gminy.  
Z priorytetów dzielnicy zostaje stworzona lista pro-
jektów, które gmina zobowiązuje się respektować 
(gwarantując realizację przynajmniej jednego prio-
rytetu na dzielnicę w  przeciągu roku), natomiast 
priorytety dotyczące miasta stają się elementem, 
który pozwala na sprawdzenie i przeorganizowanie 
realizacji obietnic programowych rządzących.

Analiza rezultatów. Analizując 124 procesy de-
cyzyjne, które miały miejsce w przeciągu 10 lat eks-
perymentu, można zauważyć kilka interesujących 
zjawisk. Przede wszystkim zauważono, że więk-
szość propozycji interwencji (przede wszystkim 
w  początkowych latach) pochodziło z  2 dzielnic. 
Patrząc z  punktu widzenia społeczno-kulturalne-
go można wyjaśnić to zjawisko szczególną sytuacją 
w  tych dzielnicach – obie leżą na peryferiach mia-
sta, są wynikiem mało racjonalnego planowania 
przestrzennego, z  wysokim odsetkiem imigrantów 
i brakiem odpowiedniej polityki społecznej i oferty 
kulturalnej, które mogłyby zamortyzować wysoki 
przyrost demograficzny w tych dzielnicach. Pierwsze 
zgromadzenia były więc zmonopolizowane przez te 
dzielnice, co z kolei doprowadziło do uruchomienia 
mechanizmów inkluzji społecznej i bardziej zrówno-
ważonego rozwoju lokalnego. Dzisiaj obie dzielnice 
nie muszą niczego się wstydzić ani zazdrościć innym 
bardziej centralnym obszarom miasta.

Kolejne interesujące zjawisko dotyczy rodzaju 
postulatów zgłaszanych na zgromadzeniach. Zosta-
ły one podzielone na 3 typy: postulaty dzielnicowe 
(obejmujące tylko 1 dzielnicę), międzydzielnicowe 
(obejmujące kilka dzielnic) i miejskie (dotyczące ca-
łego miasta). Na początku eksperymentu większość 
zgłaszanych postulatów należała do pierwszego typu, 
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natomiast z biegiem czasu odsetek postulatów o cha-
rakterze ogólno-miejskim podwoił się. Jest to ewi-
dentny znak, że poza mechanizmami inkluzji, pro-
ces ten uruchamia również znaczące mechanizmy 
edukacji obywatelskiej niezmiernie ważne również 
ze względu na sukces całego eksperymentu partycy-
pacji. Posiadanie społeczności, która myśli w sposób 
globalny, porzucając myślenie indywidualne oznacza 
przeniesienie jakości partycypacji na zdecydowanie 
wyższy poziom.

Inne interesujące rezultaty dotyczą stopnia reali-
zacji oraz kosztów ekonomicznych zgłoszonych po-
stulatów.

Analiza pokazuje, że 90% zgłoszonych i  zatwier-
dzonych postulatów zostało faktycznie zrealizowa-
nych. Tak wysoki odsetek legitymizuje cały proces, 
czyniąc z partycypacji rzeczywisty sposób działania 
samorządu, a  nie sposób wynagradzania poparcia 
wyborczego. Jeśli chodzi natomiast o  koszty eko-
nomiczne, analiza daje odpowiedź na częstą obiek-
cję władz, że w  kasach gminnych brakuje środków 
na zaspokajanie wszystkich roszczeń mieszkańców: 
ponad 60% postulatów ma niskie koszty (nie pocią-
gają za sobą wydatków lub są to koszty niestanowią-
ce problemu dla gminy), w 23% są to koszty średnie 
i  tylko w  9% postulaty pociągały za sobą wysokie 
koszty (inwestycje stanowiące ciężar dla budżetu). 

Pieve Emanuele
Pieve Emanuele to mała gmina (ok. 15 000 miesz-

kańców) koło Mediolanu. Również w tym przypad-
ku początki partycypacji to 1994 rok, gdy po okre-
sie skandali dotyczących władz miasta, zrodziła się 
potrzeba odbudowy zaufania między administracją 

a mieszkańcami. Od 1998 roku Gmina zaangażowała 
uczniów różnych szkół publicznych w proces rekon-
strukcji budynków szkolnych, a  następnie w  odbu-
dowę relacji między szkołami a okręgami, w których 
te szkoły się znajdują. Równocześnie rozpoczęła się 
spontaniczna odnowa ruchów społecznościowych – 
powstawanie nowych stowarzyszeń, spółdzielni itp. 
Zarządzanie partycypacyjne zostało zaproponowane 
w 2002 roku jako wynik intensywnego dialogu między 
zarządem, radą miasta i społecznością lokalną. Eks-
peryment nawiązywał do doświadczeń brazylijskich, 
co zostało również podkreślone w  nazwie: “Pieve 
Alegre”, jaką nadano całości procesów partycypacji  
w mieście. Zarządzanie partycypacyjne w Pieve jest 
powiązane z polityką kulturalną, tak aby podkreślić 
intencję zmiany w  relacjach między samorządem 
a mieszkańcami, co udało się uzyskać dzięki znaczą-
cej inwestycji politycznej oraz wszechobecnym i róż-
norodnym procesom komunikacyjnym.

Eksperyment z  zarządzaniem partycypacyjnym 
trwał w Pieve trzy lata (2003-2005). Baza została stwo-
rzona w 2002 roku poprzez utworzenie przez Gminę 
Urzędu ds. Partycypacji, którego zadaniem jest uła-
twienie kontaktów między mieszkańcami a  urzęd-
nikami. Badania sondażowe przeprowadzane przed 
rozpoczęciem eksperymentu pokazały, że mieszkań-
cy nie wyobrażali sobie swojego aktywnego udziału  
w  tworzeniu budżetu gminy. W  celu zmiany tego 
nastawienia Gmina przeprowadziła intensyw-
ną kampanię komunikacyjną, która miała pomóc 
mieszkańcom zrozumieć, że praca nad budżetem 
nie jest nudną procedurą techniczną, ale centralnym 
miejscem, w  którym są podejmowane najważniej-
sze decyzje publiczne. Przybliżania polityki lokalnej 
rozpoczęto od szkół, traktując edukację dzieci i mło-
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dzieży jako narzędzie społecznego mnożenia wiedzy 
na temat zarządzania partycypacyjnegoi miejsce na 
uwrażliwienie przyszłych pokoleń na politykę ak-
tywną. Kampania objęła wszystkie fronty, produku-
jąc „tłumaczenia” z języka biurokratycznego i rozpo-
wszechniając je zarówno we wszystkich publicznych 
i  dostępnych dla mieszkańców miejscach, jak i  za 
pomocą newslettera.

Eksperyment z  budżetem partycypacyjnym roz-
począł się w  2003 roku poprzez organizację w  2 
cyklach 6 otwartych dla wszystkich zgromadzeń 
dzielnicowych , które miały na celu identyfikację 
potrzeb mieszkańców. Kolejny etap objął tzw. Grupy 
Projektowania Partycypacyjnego, gdzie urzędnicy, 
eksperci, organizacje społeczne i  podmioty gospo-
darcze spotykały się, aby opracować rozwiązania na 
zidentyfikowane problemy i  znaleźć wspólnie źró-
dła finansowe oraz ewentualne problemy związane  
z wykonalnością techniczno-regulacyjną. Spotkania 
te miały doprowadzić do stworzenia Planów Opera-
cyjnych dla każdego z  zaakceptowanych projektów. 
Akcent w tym przypadku położono raczej na dyskusję  
i  wspólne dochodzenie do rozwiązań niż na gło-
sowanie publiczne: narzędziem służącym do upo-
rządkowania elementów wyłonionych w  trakcie 
zgromadzeń była „siatka priorytetów”. Postulaty  
o  mniejszym znaczeniu stawały się wskazówka-
mi dla odpowiednich urzędów: Gmina starała się  
te przekształcić w  niewielkie projekty pilotażowe 
o niskim koszcie do realizacji przed upływem roku 
budżetowego, tak aby zwiększyć zaufanie miesz-
kańców do procesu zarządzania partycypacyjnego. 
Na początku roku odbywa się również zgromadze-
nie gminne, otwarte dla całego miasta, służące do 
przedstawienia sprawozdania z  realizacji budżetu 

i uzyskanych rezultatów. Równocześnie ze zgroma-
dzeniami publicznymi Gmina organizuje badania 
opinii publicznej, aby uzyskać informacje na temat 
oceny zrealizowanych przedsięwzięć oraz rodzajów 
potrzeb lokalnej społeczności.

Zarząd miasta zadbał o  to, by wpisać budżet 
partycypacyjny do statutu gminy i  wyposażyć go  
w regulamin umożliwiający szybkie zmiany organi-
zacyjne, synchronizując go z  procedurami admini-
stracyjnymi. Dodatkowo, od samego początku prze-
prowadzano uważne monitorowanie społeczności 
w  celu zaangażowania nowych grup społecznych 
czy wiekowych. Monitorowanie zasugerowało inte-
resujące strategie, które ułatwiły zaangażowanie no-
wych typologii uczestników, na przykład powtarza-
nie zgromadzeń o  różnych porach, zorganizowanie 
usługi babysitting czy inne narzędzia gender-bud-
geting umożliwiły zwiększenie uczestnictwa kobiet, 
których obecność wcześniej nie była tak liczna.

Budżet partycypacyjny Pieve Emanuele nie prze-
widuje limitu wysokości środków do zagospodaro-
wania na postulaty zgłaszane przez mieszkańców, 
zadaniem Grup Projektowania Partycypacyjnego 
jest opracowanie planów operacyjnych z  uwzględ-
nieniem wykonalności postulatów. Przewidziano na-
tomiast minimalną liczbę postulatów mieszkańców, 
które Gmina zobowiązuje się zrealizować każdego 
roku. W 2003 roku było to 33% (zrealizowano 40% 
postulatów miejskich i 50% lokalnych), w 2004 roku 
65%, w 2005 roku 75%.

Raport końcowy z pierwszego roku eksperymen-
tu wyjaśniał przyczyny, z powodu których niektóre 
postulaty nie zostały zrealizowane i  pokazywał, że 
Gmina zaczęła odgrywać rolę rzecznika społeczno-
ści lokalnej również w  zakresie tematów, które nie 
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leżą bezpośrednio w jej gestii (jak np. prace związane 
z stacją kolejową itp.). Analiza pierwszych doświad-
czeń doprowadziła do zmian w procesie zarządzania 
partycypacyjnego, m.in. wprowadzono tzw. Focus 
group tematyczne oraz kwestionariusze służące do 
pogłębienia niektórych tematów oraz poszerzenia 
konsultacji dotyczących priorytetów o mieszkańców 
niebiorących bezpośredniego udziału, wzmocniono 
powiązania między procesem, radą gminy a eksper-
tami i  udoskonalono komunikację, powierzając ją 
lokalnej młodzieży zamiast wyspecjalizowanym fir-
mom. Grupy Projektowania Partycypacyjnego unie-
zależniono od cyklu, dając im możliwość spontanicz-
nego aktywowania się w  ciągu roku oraz wsparcie 
ze strony urzędu ds. komunikacji z  mieszkańcami. 
Na kolejne lata Gmina zaproponowała dodatkowo: 
przeszkolenie facylitatorów procesu, stworzenie ob-
serwatora partycypacji zajmującego się monitoro-
waniem procesu i publikowaniem niezależnych ma-
teriałów informacyjnych oraz włączenie do procesu 
budżetu społecznego do oceny wpływu polityki pu-
blicznej na terytorium i społeczność lokalną.

Rzym, Municipio (Dzielnica) XI
Trzeci interesujący przykład eksperymentu z bu-

dżetem partycypacyjnym miał miejsce w  Rzymie, 
 w  XI dzielnicy (138.949 mieszkańców, 5% ludno-
ści stolicy Włoch na obszarze, który stanowi 3,68% 
powierzchni gminy). Doświadczenie to było moż-
liwe dzięki zmianie w  statusach dawnych dzielnic, 
które nadały im samodzielność w  niektórych dzie-
dzinach zarówno pod względem finansowym, jak  
i wykonawczym. Z uwagi na swoją wielkość Dzielni-
ca XI dzieli się na 8 okręgów społecznych i w każdym 

z nich w 2003 roku odbyło się otwarte dla wszystkich 
zgromadzenie terytorialne w celu wyboru przedsta-
wicieli w proporcji 1 na 15 obecnych osób. Wybrani 
przedstawiciele (odwoływalni i  niemogący być po-
nownie wybrani w  następnym roku) tworzą Rady 
obywatelskie dzielnicy. W 2004 roku stali się rzeczni-
kami mieszkańców z rolą koordynatorów i facylita-
torów na zgromadzeniach i grupach roboczych, któ-
re odbywały się w każdym okręgu, dzięki czemu było 
możliwe powołanie większej liczby grup roboczych, 
które pracowały nad rozwiązaniami problemów zi-
dentyfikowanych w  pierwszym cyklu zgromadzeń.  
W  zgromadzeniach mogą uczestniczyć wszystkie 
osoby powyżej 14 roku życia, które mieszkają, uczą się 
lub pracują w dzielnicy – ta zasada miała zapewnić jak 
największą inkluzywność procesu. Tematy poddane 
dyskusji są ograniczone kompetencjami dzielnicy: ro-
boty publiczne, komunikacja miejska, zieleń miejska  
i  kultura. W  2003 r. władze zobowiązały się zreali-
zować 4 z 8 priorytetów przegłosowanych w każdym 
okręgu społecznym (2 na każdy obszar tematycz-
ny), co stanowi ok. 20% całego budżetu. Dodatkowo 
Gmina zobowiązała się aktem formalnym do stania 
się rzecznikiem priorytetów, które wykraczały poza 
jej kompetencje, u odpowiednich instytucji. W celu 
zmniejszenia problemów związanych z  dominacją 
niektórych liderów naturalnych lokalnej społecz-
ności w  2004 r. zastosowano bardziej rygorystycz-
ne metodologie organizacji zgromadzeń zgodnie 
z  przykładem francuskiego Universitè du Citoyen. 
Nowością było również zastosowanie przez Urząd 
ds. Partycypacji „wag” – wskaźników wzmacniają-
cych, które służą do zrównoważenia subiektywności 
niektórych opinii wyrażonych przez uczestników 
zgromadzeń, krzyżując je z  bardziej obiektywny-
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mi wskaźnikami potrzeb dzielnicy związanych ze 
zmiennymi demograficznymi, obecnością uprzywi-
lejowanych osi transportowych (metro), czy inter-
wencji o dużej wartości zrealizowanych w przeszło-
ści itp. Uwaga zarządu dzielnicy skupiła się również 
na powiązaniu budżetu partycypacyjnego z  innymi 
procesami partycypacji społecznej (Umowy dzielni-
cowe, Społeczne programy dla okręgów, Bilans spo-
łeczny).

Toskania: Ustawa regionalna nr 69 z dnia 27 
grudnia 2007 roku „Zasady promocji partycypacji 
w polityce regionalnej i lokalnej”

Toskania to pierwszy region włoski, który uchwa-
lił ustawę uznającą i gwarantującą wszystkim prawo 
do partycypacji. Została ona przyjęta w 2007 roku, 
a  wraz z  powołaniem Urzędu ds. Partycypacji jest  
w  pełni operacyjna. Dzięki tej ustawie mieszkań-
cy, organizacje i  instytucje mogą zgłaszać żądania 
otwarcia procesu partycypacji dotyczącego pro-
jektów i  inwestycji lokalnych i  regionalnych. Taką 
możliwość dano wszystkimwszystkim pracującym 
lub uczącym się mieszkańcom regionu, także ob-
cokrajowcom. Ustawa wzorowała sie na debacie 
publicznej we Francji, ale również na anglosaskich 
town meetingi na innych doświadczeniach na 
świecie. Została napisana razem z  mieszkańcami 
dzięki zaangażowaniu oddolnemu, w  którym wy-
korzystano również nowe możliwości stwarzane 
przez internet. Najważniejsze momenty w  two-
rzeniu ustawy to dwa Town Meeting, które od-
były się w  Marina di Carrara w  2006 i  2007 roku  
i w których uczestniczyło 500 obywateli przy wyko-
rzystaniu w  innowacyjny sposób nowych techno-

logii komunikacyjnych. Odbyło się również wiele 
spotkań w  różnych miejscach Toskanii, w  których 
uczestniczyły instytucje, prawnicy, politolodzy, so-
cjologowie, strony społeczne. Nie wykluczono żad-
nego obywatela czy organizacji w  celu otrzymania 
tekstu, który byłby prawdziwym wyrazem party-
cypacji i  gwarantował uczestnictwo, pozwalając na 
pokonanie dystansu między obywatelami a polityką 
będącego przyczyną kryzysu tradycyjnego mode-
lu demokracji przedstawicielskiej. Ustawa została 
określona jako antidotum na antypolitykę, punkt 
spotkania demokracji partycypacyjnej z demokracją 
przedstawicielską w  celu udoskonalenia zarządza-
nia, szansę umożliwiającą mieszkańcom dyskusję 
nad wielkimi projektami zanim się one rozpoczną, 
a nie w momencie inauguracji prac, kiedy pojawiają 
się już pierwsze protesty. Mieszkańcy mogą zgłaszać 
potrzebę otwarcia procesu partycypacji trzy razy 
w roku: przed 31 marca, 31 lipca i 30 listopada. Oczy-
wiście w razie potrzeby również Region może zdecy-
dować o otwarciu debaty publicznej. Wynik debaty 
publicznej nie jest wiążący. W przypadku sprzeciwu 
mieszkańców, autor projektu może z niego zrezygno-
wać, zastąpić go innym lub próbować przekonać do 
niego odpowiednio go motywując. W każdym razie 
mamy do czynienia z decyzją bardziej świadomą i le-
piej umotywowaną. Projekty podlegające procesowi 
partycypacji dotyczą zarówno tematów ważnych 
dla całego regionu, jak i tych o wymiarze lokalnym, 
takich jak: drogi, nowe osiedla, spalarnie odpa-
dów, wiatraki, nowe autostrady, jak również decyzji  
w zakresie społecznym. Przewidziano również środ-
ki na finansowanie rocznie 2-3 inicjatyw debat pu-
blicznych i 30-40 inicjatyw lokalnych procesów par-
tycypacji. Region podpisał również porozumienie  
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z samorządami lokalnymi co do jednolitego kodeksu 
działania ułatwiającego wdrażanie prawa. Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych wybrało ustawę toskań-
ską jako przykład dobrej praktyki.

Gmina Montaione: pomysły dla przyszłości  
Montaione? partycypacja w planie  
urbanizacyjnym. (2011)

Gmina Montaione postanowiła skorzystać z par-
tycypacji społecznej przy ustalaniu drugiego planu 
urbanizacyjnego gminy. Aby dać wszystkim miesz-
kańcom możliwość wyrażenia swojej opinii na temat 
kierunku polityki, jaką chciała realizować gmina 
i w celu uczynienia bardziej zrozumiałymi narzędzi 
polityki urbanizacyjnej, zleciła wyspecjalizowanej 
firmie opracowanie prostego podręcznika w  celu 
wyjaśnienia, czym jest i do czego służy Plan Urba-
nizacyjny, roli i  zasad działania partycypacji. Serce 
procesu stanowią 3 laboratoria terytorialne, podczas 
których uczestnicy wspierani przez zawodowych fa-
cylitatorów i mając do dyspozycji materiały wizual-
ne i kartograficzne, zostali zaproszeni do pracy nad 
terytorium w  celu wspólnego uzgodnienia zaleceń, 
wskazówek i  pomysłów na temat przyszłego roz-
woju. Wszystkie działania komunikacji i  partycy-
pacji śledziła „komisja monitorująca” składająca się  
z przedstawicieli mieszkańców gminy. Na zakończe-
nie procesu został opracowany report końcowy nt. 
komunikacji i partycypacji, który zostanie poddany 
ocenie ze strony administracji w trakcie finałowego 
zgromadzenia mieszkańców.

GMINA Ponte Buggianese: Padule, jakiego chcemy. 
Proces partycypacji na rzecz rewitalizacji  
i waloryzacji Padule di Fucecchio. (2009)

Proces partycypacji uruchomiony przez Gminę 
Ponte Buggianese przy wsparciu Regionalnej Insty-
tucji na rzecz Partycypacji (w  oparciu o  prawo re-
gionalne 69/2007) miał na celu przedyskutowanie 
razem z  mieszkańcami trzech tematów związanych 
z  życiem i  zarządzaniem Padule di Fucecchio: ulo-
kowania ostojnika obsługującego potrzeby całej oko-
licy Val di Nievole; opracowania zasad zarządzania 
gospodarką wodną; dalszego rozwoju Padule. W celu 
wyznaczenia miejsca na ostojnik, zdefiniowania za-
sad zarządzania gospodarką wodną Padule i wytycz-
nych dla rozwoju Padule di Fucecchio, zaplanowa-
no różnorodne działania analizy i badań kontekstu: 
informacyjno-komunikacyjne, outreach i  dyskusję 
mediowaną przez zawodowych facylitatorów. Defi-
nicja tematów, które były opracowywane w różnych 
fazach procesu odbyła się przy akceptacji i we współ-
pracy z  podmiotami lokalnymi, a  wykorzystane 
techniki zostały zaplanowane z  myślą o  zagwaran-
towaniu poszanowania różnych punktów widzenia 
reprezentowanych przez zaangażowane podmioty 
i mieszkańców. 

Gmina Arezzo: Projekt „Ja liczę (się)”:  
Bilans partycypacyjny Gminy Arezzo (2009) 

Gmina Arezzo uruchomiła proces mający na 
celu zaangażowanie mieszkańców w  zdefiniowanie 
priorytetów inwestycji w  zakresie niektórych obsza-
rów polityki gminy i  prowadzący do opracowania 
części budżetu gminy metodami partycypacji. Ze 
szczególną uwagą i dbałością zajęto się komunikacją  
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i  informowaniem mieszkańców na temat zasad bu-
dżetu gminy, czyniąc bardziej zrozumiałymi informa-
cje techniczne dzięki opracowaniu prostego przewod-
nika po finansach gminy. Aby uwrażliwić na tematykę 
zostały zrealizowane inicjatywy „animacji terytorial-
nej” i nawiązane kontakty z lokalnymi organizacjami/
stowarzyszeniami, jak również zostały zorganizowane 
laboratoria dla młodzieży szkolnej. Centralne dzia-
łania partycypacyjnego opracowywania priorytetów 
inwestycji zrealizowano dzięki organizacji wieczorów 
dyskusyjnych przy udziale zawodowych facylitatorów 
pozwalających na wspólne zdefiniowanie priorytetów 
mających poparcie różnych grup roboczych, a następ-
nie przegłosowanych przez mieszkańców i wpisanych 
na listę inwestycji w budżecie gminy. 

Gmina Piombino: zagospodarowywanie placów: 
„Proces partycypacji na rzecz rewitalizacji Piazza 
Bovio” (2008) i „Jeden plac tysiąc pomysłów.  
Proces partycypacji na rzecz rewitalizacji Piazza 
dei Grani” (2009)

Dwa projekty zrealizowane w celu przeprowadzenia 
rewitalizacji dwóch ważnych placów miasta przy wyko-
rzystaniu procesów planowania partycypacyjnego. 
1. Sercem pierwszego projektu był zorganizowany 

dzień planowania partycypacyjnego zaprojektowa-
ny z myślą, aby umożliwić większej liczbie miesz-
kańców udział w  interaktywny sposób w  zdefi-
niowaniu wytycznych dotyczących rewitalizacji 
jednego z  placów miasta. Wykorzystane techniki, 
metody i  narzędzia – od obecności zawodowych 
facylitatorów poprzez interaktywną pracę przy ma-
kietach, aż do grupowego uzupełniania końcowego 
raportu – pozwoliły 100 mieszkańcom, podzielo-

nym na małe grupy tworzone w  różnych porach 
dnia, na zrealizowanie procesu pełnej informacji, 
analizy silnych i słabych punktów terenu i wspólne 
zdefiniowanie ogólnie akceptowanych wytycznych 
dla działania na rzecz jego rewitalizacji. 

2. Proces miał na celu opracowanie wytycznych dla 
rewitalizacji Placu Bovio w Piombino. Po licznych 
działaniach informacyjnych (analiza kontekstu, re-
alizacja strony internetowej, wideo i innych mate-
riałów komunikacyjnych), około 40 mieszkańców 
podzielonych na małe grupy wspierane przez zawo-
dowych facylitatorów spotykało się przez 2 kolejne 
dni, w  trakcie których opracowano wytyczne dla 
rewitalizacji placu. Opracowane wskazówki stały 
się podstawą do realizacji trzech hipotez rewitaliza-
cji, nad którymi mieszkańcy mogli dyskutować na 
zakończenie procesu. 

Turyn – projekt Porta Palazzo
W 1996 roku Miasto Turyn inicjuje projekt „The Gate-

-living not leaving” mający na celu poprawę warunków 
życia i  pracy w  dzielnicy Porta Palazzo. Dzięki nowo-
czesnemu podejściu projekt proponuje zaangażowanie 
w  proces rewitalizacji obszaru Porta Palazzo i  Borgo 
Dora różnych publicznych i prywatnych partnerów.

W  1998 roku założono Komitet  Projektu Porta 
Palazzo, organizację non-profit o  udziale publicz-
no-prywatnym, której zadaniem była realizacja 
interwencji na rzecz rozwoju gospodarczego, spo-
łecznego, kulturalnego, promocji i  transformacji, 
rewitalizacji fizycznej terenu będącego własnością 
publiczną i  prywatną. W  2001 roku zakończyła się 
realizacja części projektu finansowanego ze środków 
unijnych i Miasto Turyn zdecydowało się na konty-
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nuację działań, przekształcając Projekt Pilotażowy  
w Agencję Rozwoju Lokalnego realizującą programy 
regeneracji urbanistycznej. 

Porta Palazzo to centralna dzielnica dla życia 
miasta, pełna zasobów i  szans do odkrycia, pomi-
mo problemów i  trudności, które tam występują. 
W  trakcie realizacji projektu podjęto inicjatywy 
polityki terytorialnej i  inwestycyjne mające na celu 
rewitalizację dzielnicy, która objęła domy miesz-
kalne, dziedzictwo historyczne, strefę gospodarczą, 
promując nowe możliwości dla rozwoju gospodarki  
i inicjując procesy promocji i rozwoju lokalnego przy 
jednoczesnej waloryzacji charakterystyki lokalnej  
i  istniejących zasobów. Intensywnej transformacji 
towarzyszyły działania i projekty społeczne, mające 
na celu rozwiązanie istniejących konfliktów związa-
nych z napływem imigrantów, a zatem akcje na rzecz 
integracji społecznej, tworzenie sieci wsparcia i ini-
cjowanie procesów ułatwiających rozwój tożsamości 
lokalnej i postawy obywatelskiej. 

Metodologia i strategia:
1. Wsparcie dla społeczeństwa
2. Praca na rzecz stworzenia więzi społecznych:

a) Promowanie procesów na rzecz odpowie-
dzialności obywatelskiej 

b) Mobilizacja zasobów ludzkich w celu ziden-
tyfikowania i  rozwiązania problemów istot-
nych dla społeczności 

c) Aktywizacja i wsparcie dla procesów współ-
pracy między kluczowymi aktorami 

d) Promowanie procesów partycypacji w zarzą-
dzaniu 

e) Rozwój więzi, które wzmocnią zaufanie, po-
czucie przynależności i poczucie wspólnoty 

f) Rozwój kompetencji i  umiejętności zbioro-
wych przez członków społeczności 

3. Aktywizacja społeczności
4. Analizy i badania (wysłuchiwanie i obserwacja 

uczestnicząca) – działania partycypacyjne
5. Praca w sieci 
6. Doradztwo na rzecz terytorium
7. Komunikacja i promocja 
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Niemcy

Niemcy to kraj europejski, w  którym mia-
ło miejsce najwięcej, jak dotąd, doświadczeń  
z zarządzaniem partycypacyjnym. Wiąże się to z ro-
snącą liczbą obywateli zainteresowanych udziałem  
w  polityce aktywnej i  ze zmianami legislacyjnymi, 
które umożliwiły aktywne uczestnictwo obywateli  
w procesie podejmowania decyzji politycznych. Idea 
„Bürgerengagment” (zaangażowania obywatelskiego)  
z  upływem lat upowszechniała się i  nabierała zna-
czenia, przyjmując często formę wolontariatu miesz-
kańców na rzecz gminy i społeczności lokalnej. Zja-
wisko to było związane z  kryzysem finansowym, 
który z jednej strony zmniejszył środki na interwen-
cje publiczne, a  z  drugiej sprzyjał zaakceptowaniu 
narzędzia partycypacji jako sposobu na moderni-
zację lokalnych samorządów i administracji. Głów-
nym celem w większości przeprowadzanych ekspe-
rymentów była przejrzystość, a  dopiero na drugim 
miejscu stała potrzeba faktycznego zaangażowania 
mieszkańców w  proces podejmowania decyzji pu-
blicznych. W ramach przeprowadzanych konsultacji 
obywatelskich mieszkańcy byli traktowani przede 
wszystkim jako konsumenci, dyskusje nad inwesty-
cjami odgrywały zaś mniejszą rolę.

Metoda zarządzania partycypacyjnego w  Niem-
czech na ogół składa się z trzech etapów. W pierw-
szym – informacyjnym – mieszkańcy otrzymują 
niezbędne dane na temat dochodów i  wydatków 
miasta. W materiałach informacyjnych przygotowa-
nych przez gminy znajdują się szczegółowe dane na 
temat dochodów własnych gminy, subwencji i dota-
cji celowych, dzięki czemu można zrozumieć, skąd 

pochodzą środki finansowe na usługi i  inicjatywy 
kulturalne, sportowe, biblioteki itp. i jakie koszty ge-
nerują. Mieszkańcy mogą zdać sobie sprawę z tego, 
że większość wydatków gminy jest obowiązkowa,  
a  przez to niewielka kwota pozostaje do użytku na 
inne inwestycje. Drugi etap polega na konsultacjach 
mieszkańców. Zazwyczaj mają one miejsce podczas 
zgromadzeń publicznych, wykorzystywane są rów-
nież kwestionariusze, dostępne także online. Trze-
ci etap, podczas którego administracja publicznie 
przedstawia podjęte decyzje, to sprawozdawczość.

W  Vlotho (20.533 mieszkańców) zaangażowano 
młodzież szkolną do projektu opracowywania wy-
tycznych dla budżetu gminy. Od pierwszego roku 
rada gminy, pozytywnie zaskoczona jakością propo-
zycji, w  większości je wdrożyła. W  Groß-Umstadt 
(21.620 mieszkańców) budżet partycypacyjny po-
wiązano z finansowaniem projektów lokalnego 21st 
century town meeting. W Hilden (56.412 mieszkań-
ców) administracja razem z wyższą szkołą komuni-
kacji opracowała grę „Hildopoly”, biorąc za model 
znaną grę Monopoly, dzięki której mieszkańcy mogli 
zobaczyć, skąd gmina bierze środki i w jaki sposób 
je inwestuje. 

Emsdetten (35.000 mieszkańców) to miasto z po-
zytywnym bilansem ekonomicznym, niemające 
większych problemów społecznych. Miasto wzię-
ło udział w  projekcie pilotażowym Landu Rena-
nia Nord-Westfalii i  Fundacji Bertelsmann. Budżet 
partycypacyjny był poddany testowaniu od 2001 
roku. Partycypacja objęła cały budżet miasta, po-
zwalając na opracowanie propozycji równoważącej 
bilans finansowy gminy. Na etapie informacyjnym, 
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otwartym dla wszystkich, każda rodzina otrzymała 
materiały dotyczące wydatków i  dochodów gminy. 
W fazie konsultacji władze zorganizowały seminarium,  
w  którym wzięło udział około 100 wcześniej wy-
losowanych mieszkańców. Mieli oni do dyspozycji 
punkty informacyjne na różne tematy (m.in. podat-
ki gminne, wydatki na kulturę, sport itp.), w których 
mogli otrzymać szczegółowe wyjaśnienia, a następnie 
złożyć propozycję zwiększenia opłat/podatków lub 
ograniczenia wydatków. Zbierając w jedną całość in-
dywidualne koncepcje stworzono propozycję budżetu 
obywatelskiego. W fazie sprawozdawczości uczestnicy 
otrzymali budżet, w którym były opisane propozycje 
zaakceptowane przez radę gminy wraz z komentarza-
mi ze strony wszystkich partii politycznych obecnych  
w radzie. 

Miasto Rheinstetten (ok. 20.000 mieszkańców) 
wzięło udział w projekcie „Kommunen der Zukunft” 
w  roli koordynatora, co umożliwiło zapoznanie się 
i wykorzystanie doświadczeń pochodzących z innych 
miejsc. Co więcej, jest to jedno z  pierwszych miast 
w  Europie, które przystąpiło do Sieci 9 programu 
URB-AL, inicjatywy Unii Europejskiej na rzecz współ-
pracy w zakresie budżetu partycypacyjnego obejmu-
jącej miasta, aglomeracje i  regiony z  UE i  Ameryki 
Łacińskiej. Eksperyment w Rheinstetten rozpoczął się 
w 2000 roku. Zastosowany model koncentrował się na 
finansowaniu usług publicznych. Mieszkańcy spośród 
wszystkich usług wybrali te, które miały być objęte 
metodą zarządzania partycypacyjnego. Przygotowane 
materiały informacyjne zawierały szczegółowe dane 
na temat tych usług, jak również informacje na temat 
sytuacji finansowej gminy i  planów inwestycyjnych. 
Materiały zostały rozpowszechnione na zebraniach 

publicznych we wszystkich dzielnicach i  okręgach 
miasta oraz były dostępne w punkcie informacyjnym 
znajdującym się w centralnym miejscu miasta. W fazie 
konsultacji wykorzystano kwestionariusz, w  którym 
pytano o  stopień zadowolenia mieszkańców z  usług 
publicznych, częstotliwość korzystania z  tych usług  
i  propozycje na zmniejszenie wydatków. Mieszkań-
cy mogli również głosować w sprawie planów inwe-
stycyjnych. Kwestionariusz został rozdany również 
w szkołach po to, by dotrzeć do jak największej liczby 
mieszkańców. Po zatwierdzeniu budżetu gminnego 
została przewidziana sesja informacyjna otwarta dla 
wszystkich.

Miasto Esslingen (92.000 mieszkańców) wzięło 
udział w  projekcie dotyczącym edukacji informa-
tycznej. Miasto zorganizowało centra internetowe 
w  dzielnicach, gdzie wszystkie osoby zainteresowa-
ne mogły skorzystać ze szkolenia komputerowego. 
Bazując na tej inicjatywie, miasto w  2003 roku za-
inicjowało dyskusję online nad budżetem. Proces 
składał się z 2 etapów: w pierwszym otwarto debatę, 
w drugim zaś skoncentrowała się ona na głównych 
tematach wyłonionych w  pierwszej fazie (oszczęd-
ności energetyczne, redukcja osób zatrudnionych 
przez gminę, inwestycje, kultura). Dyskusję prowa-
dzili moderatorzy, którzy utrzymywali kontakt mię-
dzy mieszkańcami a odpowiednimi wydziałami ad-
ministracji. Proces przewidywał również chat online 
z burmistrzem i skarbnikiem gminy. 

Rezultaty pierwszych doświadczeń pokazują, jak 
wprowadzenie budżetu partycypacyjnego może 
zwiększyć popularność władz miasta, o  ile partycy-
pacja staje się projektem strategicznym i centralnym 
dla władz miasta. 
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Kolonia. Władze Kolonii od 2003 roku przygoto-
wywały się do wdrożenia partycypacyjnych metod 
decydowania o  budżecie – podejmowano pierwsze 
próby takich działań, przygotowano analizy meryto-
ryczne i prawne, a w 2006 roku zorganizowano także 
sympozjum dotyczące kwestii budżetu partycypacyj-
nego w skali miasta. Rok później zlecono wykonanie 
platformy interaktywnej na potrzeby procesu bu-
dżetowania partycypacyjnego, obejmującej miejsce 
dla informacji online, propozycji złożonych w  for-
mie pisemnej wraz z  interaktywnym systemem ich 
komentowania, plan spotkań społeczności lokalnej  
i dostęp do informacji telefonicznej poprzez call cen-
ters. W 2008 roku Kolonia zaczęła angażować swoich 
mieszkańców w tworzenie budżetu miasta. Pod ha-
słem „Deine Stadt, Dein Geld” (czyli „Twoje miasto, 
Twoje Pieniądze”) został zainicjowany projekt mają-
cy na celu zgromadzenie propozycji publicznych do 
poszczególnych kategorii budżetu. Program cieszył 
się takim powodzeniem, że Organizacja Narodów 
Zjednoczonych postanowiła uznać go za studium 
przypadku zakończone sukcesem i  Miasto przyjęło 
takie procedury na czas nieokreślony.

Po uruchomieniu pierwszej tury budżetowania 
metodą partycypacyjną w  końcu 2007 roku, Rada 
Miasta wskazała trzy główne cele tego procesu:
1. umożliwienie mieszkańcom lepszego zrozumienia 

budżetu miasta i w związku z tym uzyskanie więk-
szego poczucia sprawstwa,

2. zachęcenie społeczeństwa do udziału w  procesie 
oraz wspieranie dialogu między mieszkańcami, 
politykami i władzami miasta,

3. umożliwienie partiom politycznym poprawy efek-
tywności ich działań ustawodawczych poprzez 
udział w procesie partycypacji.

Miasto Kolonia oparło swój program budżetowa-
nia partycypacyjnego na modelu „Beteiligungsver-
fahre”, czyli „Zaangażowania”. Model ten jest zbudo-
wany z czterech następujących po sobie etapów: 

 ◆ Pełna i łatwo dostępna informacja przekazywa-
na do wiadomości publicznej.

 ◆ Faza dialogu, w czasie której mieszkańcy mają 
możliwość zgłaszania swoich propozycji.

 ◆ Faza oceny i decyzji, w czasie której lokalni po-
litycy i przedstawiciele administracji omawiają 
i oceniają propozycje.

 ◆ Faza przyjęcia odpowiedzialności, w  czasie 
której przedstawiciele administracji, politycy 
i  społeczeństwo badają skutki decyzji w  dłuż-
szej perspektywie czasu.

Miasto Kolonia powołało specjalne organy, poza 
Radą Miasta i Komisją Finansową, które dzielą głów-
ną odpowiedzialność za procedurę budżetowania 
partycypacyjnego. Komitet Sterujący (Lenkungs-
gruppe), utworzony z  przedstawicieli administracji 
i  polityków, został powołany w  celu obsługi pro-
pozycji mieszkańców w  ramach procedury budże-
towej i  przygotowania ostatecznej opinii zwrotnej  
i  decyzji dla Komisji Finansowej. Rada Doradcza 
(Der Beirat) składała się z instytucji oficjalnie zaan-
gażowanych w  działania Miasta Kolonii i  jego ad-
ministracji, prowadziła regularne spotkania w  celu 
dostarczenia informacji na temat całego procesu 
i nadzorowania jego realizacji.

Szczególnie ciekawym i wartym podkreślenia ele-
mentem procesu jest jak najpełniejsze zapewnie in-
formacji o stanie finansów miasta i skuteczne dotar-
cie z nimi do obywateli. Organizatorzy procesu nie 
tylko włączyli wiele różnych oddziałów administracji 
do zbierania niezbędnych danych, ale również wło-
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żyli wiele wysiłku by przełożyć tę, często bardzo her-
metyczną i ekspercką wiedzę, na język i formę zrozu-
miałą dla „zwykłych” ludzi. W tym celu zastosowano 
również wiele różnych kanałów, które służyły do 
dwustronnej komunikacji (można było za ich po-
średnictwem nie tylko uzyskać informacje na temat 
procesu, ale również aktywnie się w niego włączyć).

Belgia

W Belgii eksperymenty z zarządzaniem partycy-
pacyjnym wiążą się z rewitalizacją dzielnic marginal-
nych, z  problematycznymi sytuacjami społecznymi 
i koncentrują się głównie w regionie Brukseli. Na przy-
kład w 1993 roku wprowadzono Umowy Dzielnicowe, 
na mocy których powołano Lokalne Komisje Zinte-
growanego Rozwoju do dyskusji programów działa-
nia i ich wdrażania. Poprawki wprowadzone w 2000 
roku uczyniły mechanizm partycypacji mieszkańców 
w  komisjach bardziej efektywnym i  zrozumiałym, 
uzupełniając go o otwarte zgromadzenia dzielnico-
we, odbywające się w  regularnych odstępach czasu  
i pozwalające na wybór członków komisji.

Natomiast miasto, które jako pierwsze w  Belgii 
wprowadziło w  lutym 2003 roku budżet partycy-
pacyjny, to Mons (90.000 mieszkańców). Metoda 
ta opiera się na inicjatywie burmistrza i ma na celu 
wzmocnienie legitymizacji demokratycznej de-
cyzji poprzez zbliżenie instytucji i  mieszkańców. 
Model procesowy przyjęty w  Mons zawiera wyraź-
ny wymiar społeczny, co pomaga lepiej zrozumieć 
potrzeby społeczności lokalnej oraz wzmocnić jej 
potencjał (empowerment). Wprowadzenie budżetu 
partycypacyjnego przewidywało podzielenie miasta 
na 5 rejonów. Pierwszy eksperyment przeprowa-
dzono w  jednym z  nich, w  Jemappe et Flénu, od-
znaczającym się wysokim odsetkiem mieszkańców  
z  problemami społeczno-ekonomicznymi oraz ni-
skim przygotowaniem kulturalnym. W obrębie rejonu 
wydzielono okręgi, których mieszkańcy przygotowali 
swoje propozycje inwestycji do wpisania do budżetu. 
Do roli pośrednika między mieszkańcami a instytu-
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cjami powołano Radę Rejonu, organ reprezentujący 
mieszkańców, którzy uczestniczą w projekcie. Z dru-
giej strony burmistrz postanowił stworzyć urząd re-
jonowy do kontaktów z mieszkańcami i zwiększenia 
widoczności swojej obecności w  terenie. W  ciągu 
pierwszego roku ponad 600 osób wzięło udział w 50 
zorganizowanych zebraniach. Każdy okręg wybrał  
4 przedstawicieli zasiadających w komisjach okręgo-
wych. Komisje okręgowe, zgromadzenia mieszkańców  
i  grupy tematyczne odbywały się regularnie w  celu 
zebrania opinii i  sugestii, przekazania informacji, 
przedstawienia i  oceny wdrożonych projektów itp. 
Burmistrz Mons nie zdefiniował limitu na budżet 
partycypacyjny tak, aby nie ograniczać kreatywności 
mieszkańców. Pomysły mogły być wyrażane w spo-
sób dowolny, następnie zaś starano się znaleźć źró-
dła dofinansowania. Doświadczenie w  Mons poka-
zało, że budżet partycypacyjny był traktowany przez 
mieszkańców jako sposób wywarcia wpływu na de-
cyzje dotyczące rozwoju społeczno-urbanizacyjnego 
miasta, mniejszym zainteresowaniem natomiast cie-
szył się etap wdrażania projektów czy szukania form 
nowych źródeł finansowania.

Francja

W  2002 roku rząd francuski uchwalił ustawę  
„Vaillant”, która przewidywała obowiązek tworzenia rad 
dzielnicowych we wszystkich miastach powyżej 80 000 
mieszkańców. Metodologia wykorzystywana w  pracy 
rad dzielnicowych przewiduje pewien stopień partycy-
pacji w decyzjach, uwzględniając rozwiązania i punkty 
widzenia odmienne od tych wyrażanych przez władze 
lokalne. Jednak w większości przypadków ich rola ma 
charakter jedynie konsultatywny. W takich radach bio-
rą udział burmistrz, wybrani radni, mieszkańcy lub ich 
przedstawiciele. Poruszane tematy mają przeważnie za-
sięg mikro-lokalny i dotyczą takich dziedzin jak trans-
port, urbanistyka, bezpieczeństwo itp. 

Innym narzędziem partycypacji są fundusze dziel-
nicowe (tzw. portfele dzielnicowe), forma demo-
kracji bezpośredniej na mikrolokalną skalę. Miesz-
kańcy, zebrani na otwartych zgromadzeniach lub 
poprzez spotkania swoich przedstawicieli, mogą de-
cydować o określonej sumie pieniędzy przeznaczo-
nej na inwestycje infrastrukturalne lub na projekty 
lokalne. Czasami takimi funduszami zarządzają rady 
dzielnicowe, ale nie jest to regułą. Na ogół fundusze 
te dysponują jednak niewielkimi sumami. Jednym  
z najważniejszych przykładów tego rodzaju partycy-
pacji jest La-Roche-sur-Yon, gdzie każda dzielnica 
posiada swój własny „portfel dzielnicowy”. 

W  doświadczeniach z  wykorzystaniem budżetu 
partycypacyjnego we Francji można wyróżnić trzy 
główne cele:

 ◆ Poprawę zarządzania publicznego poprzez inte-
grację wiedzy mieszkańców w  politykę lokalną. 
Rezultatem jest nowy sposób zarządzania lokalne-
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go, który stara się stworzyć relacje horyzontalne 
pomiędzy aktorami społecznymi. 

 ◆ Transformację relacji społecznych. We Francji te-
mat partycypacji jest silnie związany z rozwojem 
społecznym. Budżety partycypacyjne znajdują po-
datny grunt przede wszystkim w miastach, które 
mają wysoki odsetek grup społecznych znajdują-
cych się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicz-
nej. Dialog społeczny ma na celu osiągnięcia poro-
zumienia i jednocześnie wzmocnienie solidarności  
i  zmniejszenie napięć społecznych poprzez kon-
struktywne wykorzystanie „konfliktu”.

 ◆ Demokrację partycypacyjną, która pozwala 
mieszkańcom na współdecydowanie.

Saint Denis (85 000 mieszkańców), położona na 
północnych peryferiach Paryża, boryka się z poważ-
nymi problemami społeczno-ekonomicznymi. Za-
rządzanie partycypacyjne zostało tam wprowadzo-
ne w  2001 roku w  oparciu o  liczne doświadczenia 
z partycypacją w pojedynczych dzielnicach. W ciągu 
pierwszego roku wykorzystano budżet partycypacyj-
ny w zakresie inwestycji. Obecnie cały budżet miasta 
jest poddany transparentności decyzyjnej, dzięki ak-
tywacji zebrań tematycznych dotyczących pilastrów 
rozwoju strategicznego (edukacja, sport, rozwój sto-
sunków społecznych, środowisko, mieszkalnictwo, de-
mokracja uczestnicząca). Istnieją również laboratoria 
budżetowe (ateliers budgétaires), gdzie przedstawicie-
le mieszkańców szczegółowo opracowują propozycje 
pochodzące z 14 dzielnic. Rezultaty budżetu partycy-
pacyjnego są przedstawiane w trakcie głosowania nad 
budżetem miasta i ten ostatni po przegłosowaniu jest 
opracowywany w  formie folderu dla mieszkańców 
z uwzględnieniem zgłoszonych przez nich propozycji.

Bobigny (45 000 mieszkańców) to także miasto 
położone na obrzeżach Paryża, w którym testowano 
system zarządzania partycypacyjnego, obejmujący 
m.in. budżet partycypacyjny. Jedna z głównych akcji 
polegała na zorganizowaniu w  różnych dzielnicach 
cyklu spotkań publicznych pod hasłem „Porozma-
wiajmy szczerze”, mających na celu przedyskutowa-
nie problemów zgłaszanych przez uczestników. 6 Ko-
mitetów Inicjatywy Obywatelskiej reprezentujących 
dzielnice posiada prawo weta na posiedzeniach Rady 
Miasta, a dodatkowo może zgłaszać własne projek-
ty w  ramach środków i  zakresu odpowiedzialności 
miasta. Do oceny realizacji propozycji mieszkańców 
stworzono Obserwator Zobowiązań, poprzez który 
administracja umożliwia wyrażenie opinii organi-
zacjom społecznym. Budżet partycypacyjny został 
wprowadzony w  2002 roku poprzez serię laborato-
riów poświęconych kwestiom ekonomiczno-finan-
sowym, w  ramach których administracja, eksperci 
i  mieszkańcy spotykają się, żeby przedyskutować 
budżet miejski. Dodatkowo co dwa lata jest organi-
zowana powszechna Konferencja Miasta na temat 
rozwoju strategicznego. 

Morsang-sur-Orge (19 500 mieszkańców) w oko-
licach Paryża, to jedno z  najbardziej udanych do-
świadczeń francuskich. Partycypacja rozpoczęła się 
w 1998 roku stworzeniem „Enveloppes de quartier” 
(portfeli dzielnicowych), które obejmowały 8 dziel-
nic i  dotyczyły kwoty do rozdzielenia w  wysokości 
490.000 euro. W  2001 roku zorganizowano 5 ze-
brań mieszkańców, które przewidywały prace nad 
budżetem w  zakresie różnych zagadnień. Zarówno 
zgromadzenia dzielnicowe, jak i zebrania tematycz-
ne były otwarte dla wszystkich mieszkańców. De-
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cyzje były podejmowane wspólnie przez wszystkich 
uczestników. Przed wdrożeniem budżetu przez sa-
morząd były organizowane konsultacje społeczne 
na temat wytycznych i propozycji zgłoszonych w ra-
mach zebrań tematycznych. Charakterystyczne dla 
doświadczenia w Morsang-sur-Orge jest to, że radni, 
którzy biorą udział w  zgromadzeniach pełnią rolę 
mediatorów między mieszkańcami a  samorządem, 
ale nie mają prawa głosu. Również tutaj powołano 
organ zwany Obserwatorem Zobowiązań złożony 
wyłącznie z przedstawicieli mieszkańców wybranych 
podczas zgromadzeń, których zadaniem jest śledzić 
realizację projektów przegłosowanych przez Radę 
Miasta. Dodatkowo powstał ogólnodostępny dzien-
nik pod tytułem „Budżet 100%”, który dokumentuje 
decyzje podjęte na wszystkich etapach procesu par-
tycypacji i stan ich realizacji. 

Forum środowiskowe Grenelle zainicjowane 
w 2007 roku przez prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego 
miało na celu zdefiniowanie priorytetów polityki rzą-
du w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju na 
najbliższe 5 lat. Forum po raz pierwszy zgromadziło 
wokół jednego stołu wszystkich przedstawicieli spo-
łeczeństwa obywatelskiego i  administracji publicz-
nej, pochodzących z  pięciu obszarów społecznych: 
rządu centralnego, władz lokalnych, organizacji po-
zarządowych, pracodawców i  pracowników. Przez 
trzy miesiące grupy robocze spotykały się w  celu 
opracowania propozycji rozwiązań operacyjnych. 
Propozycje te zostały następnie poddane konsulta-
cjom społecznym prowadzonym za pomocą różnych 
kanałów. Zorganizowano m.in. konsultacje regional-
ne, w których każdy z obywateli mógł uczestniczyć 
w po złożeniu wniosku w prefekturze odpowiednie-

go departamentu. Spotkania te były często poprze-
dzane warsztatami pod przewodnictwem wybitnych 
lokalnych mieszkańców w  celu pozyskania pierw-
szych opinii co do propozycji i wniosków krajowych 
grup roboczych. W spotkaniach regionalnych wzię-
ło udział ogółem prawie 17.000 uczestników, w tym 
miejscowi radni, osoby reprezentujące sektor gospo-
darczy i  społeczny, a  także ochotnicy i  zwykli oby-
watele. Ostatecznie zaproponowano także uczest-
nictwo przez internet: obywatele mogli komentować 
i sugerować poprawki do propozycji grup roboczych 
za pośrednictwem internetu. Ta metoda konsulta-
cji zakończyła się wielkim sukcesem – odnotowano 
72  000 wizyt i  ponad 11  000 nadesłanych sugestii 
w  ciągu 17 dni. Pod koniec konsultacji zorganizo-
wano cztery panele dyskusyjne z  udziałem pięciu 
wyższych uczelni Konkluzje z  tych paneli zostały 
przedstawione przez prezydenta republiki. Następ-
nie rozpoczęła się faza operacyjna w celu przełożenia 
konkluzji na konkretne programy działań. Jednocze-
śnie zostały powołane komisje ewaluacyjne, których 
zadaniem jest śledzić prace wdrożeniowe.

Konkluzje wynikające z tych działań wprowadzo-
no do ustawy dotyczącej planowania ochrony śro-
dowiska, która została uchwalona przez parlament 
w czerwcu 2009 roku. Ustawa zwana Grenelle 1 okre-
śla główne kierunki działania i podejmowane decy-
zje, jednak bez precyzyjnego określenia jak mają być 
one wdrażane czy finansowane. Finansowanie i pre-
cyzyjne procedury dla wdrożenia ustaleń Grenelle 1 
zostały wskazane w ustawie o finansach na 2009 rok 
(grudzień 2008) oraz w kolejnej ustawie znanej pod 
nazwą Grenelle 2 (przyjętej przez parlament w paź-
dzierniku 2009 r.).
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Hiszpania
Wśród pierwszych doświadczeń z  partycypacją 

można wymienić miasta Rubi i St. Feliu de Llobre-
gat w  pobliżu Barcelony. Partycypacja polegała na 
zastosowaniu różnych metodologii uczestnictwa, od 
budżetu partycypacyjnego po zaangażowanie w pro-
jekty urbanizacyjne itp., mieszkańcy wybierani dro-
gą losowania brali udział w komisjach tematycznych, 
które miały wpływ na kształtowanie budżetu miej-
skiego. Doświadczenia te trwały krótko w związku ze 
zmianami politycznymi w samorządzie.

W  Sewilli zdecydowano o  wprowadzeniu party-
cypacji mieszkańców w  zarządzaniu po wyborach 
na poziomie gminnym w  2003 roku. Samorząd, 
wychodząc z  założenia, że mieszkańcy znają najle-
piej ze wszystkich potrzeby swoich dzielnic, dał im 
możliwość decydowania o  przeznaczeniu kwoty  
w wysokości 5% budżetu miasta. Jednym z celów par-
tycypacji było zaangażowanie wszystkich mieszkań-
ców, łącznie z grupami najbardziej marginalizowany-
mi, w decydowanie o wydatkach publicznych gminy. 
Wiązało się to z koniecznością stworzenia miejsc na 
partycypację, umożliwiających spotkanie władz  
z  mieszkańcami i  ekspertami. Mieszkańcy zbiera-
li się na zgromadzeniach, gdzie mogli przedstawiać 
propozycje i  podejmować decyzje, które następnie 
Gmina będzie realizować. Partycypacja sprawiła, że 
stali się oni odpowiedzialni za to, co dzieje się w ich 
mieście. Wspólnie poszukiwano rozwiązań na pro-
blemy mieszkańców, zapewniono większą trans-
parentność decyzji i  lepsze zrozumienie działania 
społeczności miejskiej, powstały miejsca na dialog 
i  podejmowanie decyzji przez obywateli. Dziedziny,  
w  których mieszkańcy mogli przedstawiać propozy-
cje zostały na początku zdefiniowane przez gminę, ale  

W  Hiszpanii debata nad partycypacją obywateli 
w decyzjach rozpoczęła się w latach osiemdziesiątych. 
Jednym z pierwszych miast, które przyjęło własne prze-
pisy w tym zakresie była Barcelona, w 1986 roku. W la-
tach 90 w wielu miastach powstały rady sektorowe jako 
miejsca na konsultacje w zakresie takich tematów jak: 
kultura, młodzież, służba zdrowia itp. W radach tych 
zasiada jeden radny miejski, a  pozostali członkowie 
to przedstawiciele lokalnych organizacji zainteresowa-
nych daną tematyką lub mieszkańcy wybierani na róż-
ne sposoby oraz eksperci. W 2003 roku została przyjęta 
ustawa modernizująca państwo (57/2003) poruszająca 
również temat partycypacji. Duże miasta zostały zo-
bowiązane do wyodrębnienia okręgów terytorialnych 
i  powołania nowych organów przedstawicielskich  
w celu promocji partycypacji mieszkańców w zarządza-
niu. 

Partycypacja w  Hiszpanii to rodzaj demokracji 
„stowarzyszeniowej”. W wielu miastach stowarzysze-
nia odgrywają bardzo ważną rolę, często są jedynymi 
podmiotami mającymi prawo uczestniczenia w pro-
cedurach partycypacji, np. w  budżecie partycypa-
cyjnym. Jednakże są również przypadki, kiedy sami 
obywatele organizują się w  sposób autonomiczny, 
decydując o podziale ról, sposobie organizacji zgro-
madzeń, formie podziału terytorialnego środków na 
inwestycje. Procesy partycypacji składają się z  kil-
ku etapów, z których pierwszy polega na przekazy-
waniu ogólnych informacji i  prezentacji projektów, 
przewiduje szeroki udział mieszkańców i  prowadzi 
do opracowania listy priorytetów przez wybranych 
przedstawicieli.
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w następnej kolejności mieszkańcy zmobilizowali się 
w  celu poszerzenia tych dziedzin, w  szczególności  
o  urbanistykę i  planowanie przestrzenne. Obecnie 
mogą formułować propozycje dotyczące dróg i trans-
portu publicznego, kultury, sportu, partycypacji 
(dotacje dla organizacji, finansowanie działań oby-
watelskich) itp. Dodatkowo mieszkańcy sami zdecy-
dowali o opracowaniu własnego regulaminu dotyczą-
cego zasad ich partycypacji. Do tego celu powołano 
specjalną komisję, a rezultat jej prac został następnie 
przegłosowany na zgromadzeniu powszechnym. Re-
gulamin definiował sposób organizacji zgromadzeń, 
podczas których głosuje się na propozycjami, kryteria 
uczestnictwa (ukończony 16 rok życia), sposób wybo-
ru przedstawicieli, relacje z  samorządem, hierarchia 
dziedzin, w których mają być realizowane inwestycje, 
działania priorytetowe itp. Mieszkańcy zostawili sobie 
możliwość modyfikowania regulaminu raz w roku na 
wypadek pojawiania się nowych okoliczności.

W  Sabadell (185.000 mieszkańców) rozpoczęto 
wdrażanie budżetu partycypacyjnego w  2000 roku. 
Proces, opracowany we współpracy z Uniwersytetem 
Barcelońskim, składa się z  trzech etapów. Podczas 
pierwszej fazy przeprowadza się diagnozę partycy-
pacji w terenie, w celu identyfikacji najważniejszych 
tematów i  uwrażliwienia mieszkańców na poten-
cjał partycypacji. Druga faza polega na organizacji 
Warsztatu Obywatelskiego, gdzie korzystając z duń-
skiej metody EASW (European Awarness Scenario 
Workshop), opracowuje się wizje przyszłości w  za-
kresie różnych zagadnień. Następnie identyfikuje się 
działania niezbędne do osiągnięcia założonych celów 
i  zostaje przyjęta lista propozycji inwestycyjnych.  
W warsztacie uczestniczy około 40 przedstawicieli lo-

kalnej społeczności, od mieszkańców po organizacje 
pozarządowe i administrację gminną. W trzeciej fazie 
proces przenosi się na poziom 7 dzielnic i ma na celu 
ocenę skutków inwestycji na dzielnicę i zdefiniowanie 
specyficznych inwestycji dla poszczególnych dzielnic  
i  okręgów. Proces partycypacji w  całości jest kon-
trolowany przez tzw. Komisję Towarzyszącą złożoną  
z przedstawicieli samorządu i mieszkańców.

W  Kordobie (300.000 mieszkańców) logika par-
tycypacji różni się od tej zastosowanej w  Sabadell.  
Tu mianowicie mieszkańcy decydują o projektach in-
westycyjnych w granicach budżetu ustalonego przez 
radnych miasta. Charakterystyczna dla Kordoby jest 
obecność kryteriów pozwalających na hierarchizo-
wanie propozycji mieszkańców w  zakresie tematyki 
społecznej. Proces partycypacji odbywa się poprzez 
serię zgromadzeń, w  których uczestniczą istniejące 
instytucje na rzecz partycypacji. Wyróżnia się trzy 
poziomy partycypacji, są to: dzielnica, okręg i miasto. 
W trakcie pierwszej fazy uczestnicy spotykają się na 
zgromadzeniach w okręgach w celu uzyskania infor-
macji na temat funkcjonowania procesu i wysokości 
środków finansowych przeznaczonych na budżet par-
tycypacyjny oraz wybrania przedstawicieli, którzy zaj-
mą się organizacją kontynuacji procesu partycypacji. 
W drugiej fazie przechodzi się na poziom dzielnicy. 
Mieszkańcy i stowarzyszenia sąsiedzkie dyskutują nad 
inwestycjami i  kryteriami priorytetowości zarówno 
na poziomie dzielnicy, jak i okręgu. Następnie wybra-
ni przedstawiciele korzystając z ustalonych kryteriów 
opracowują listę propozycji. Podczas trzeciej fazy lista 
jest poddawana głosowaniu w  trakcie zgromadzenia 
okręgowego. Również w  tym przypadku w  każdym 
okręgu wybiera się dwóch przedstawicieli, których 
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zadaniem jest opracowanie listy projektów obywatel-
skich uwzględniając dyspozycyjność środków finan-
sowych (kolejność projektów ustalona na poziomie 
okręgów nie może ulec zmianie). Samorząd zatrudnia 
ekspertów do oceny wykonalności projektów obywa-
telskich. Dodatkowo przedstawiciele mieszkańców 
uczestniczą również w szkoleniach.

Albacete (150.000 mieszkańców) to miasto w  re-
gionie Kastylia-La Mancha, w którym jest obecna silna 
struktura pozarządowa: ponad 600 organizacji wpisa-
nych do rejestru gminnego. W  2000 roku powołano 
partycypacyjne zgromadzenia plenarne jako miejsce 
na spotkanie instytucji ze światem organizacji pozarzą-
dowych. Aby nadać wiarygodności całemu procesowi 
współdecydowania, niezbędna była interakcja pomię-
dzy propozycjami organizacji a  budżetem obywatel-
skim. W  tym celu uruchomiono Forum Partycypacji 
dysponujące budżetem, opartym w głównej mierze na 
zaangażowaniu organizacji pozarządowych. W  trak-
cie zgromadzeń otwartych dla wszystkich obywateli 
mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje na temat pro-
jektów i usług. Następnie Rada Partycypacyjna złożona 
z przedstawicieli różnego rodzaju organizacji negocjuje 
z samorządem projekty do realizacji uwzględniając dys-
pozycyjność środków finansowych oraz wykonalność 
pod względem prawnym i technicznym. Do prioryte-
tyzacji propozycji stosuje się 5 kryteriów jakościowych, 
są to: polityka równości, jakość usług, trwałość dla roz-
woju gospodarczego, znaczenie dla dzieci/młodzieży 
i edukacji, infrastruktura urbanistyczna.

Wielka Brytania

Przykładem zastosowania budżetu partycypa-
cyjnego w  Wielkiej Brytanii może być Eastfield.  
Zastosowano tu metodę budżetu partycypacyjnego 
do podziału niewielkich środków (ok. 34 tys. funtów, 
co odpowiadało 0.00002% wszystkich środków pu-
blicznych wydawanych w  Eastfield) pochodzących 
z  programu Safer Communities Partnership and 
Scarborough Borough Council i The North Yorkshi-
re Police Authority. Celem całego program było wy-
branie projektów mających przyczynić się do zmniej-
szenia przestępczości lokalnej. 20 czerwca 2009 roku 
uczestnicy konsultacji zdecydowali o wybraniu dzie-
więciu organizacji, które dostały pieniądze na reali-
zację swoich projektów w ciągu kolejnych dziewięciu 
miesięcy. Główną rolę w odgrywała tzw. grupa ste-
rująca złożona z 12 osób – mieszkańców, lokalnych 
polityków/urzędników i  pracowników socjalnych. 
Warto jednak zauważyć, że to właśnie mieszkańcy 
mieli pełnić główną rolę w  tym projekcie. Urzęd-
nicy i  pracownicy socjalni (w  tym policjanci) mie-
li za zadanie pomóc im w  połączeniu myślenia ży-
czeniowego z realiami. 20 czerwca 2009 roku odbył 
się tzw. „The Decision Day” (Dzień decyzji). Wzię-
ło w  nim udział (oprócz grupy sterującej) ponad  
80 osób, które wysłuchały prezentacji 19 projektów 
ubiegających się o  środki na realizację. Za najważ-
niejszy sukces projektu organizatorzy uznali nawią-
zanie współpracy i  przełamanie nieufności pomię-
dzy mieszkańcami a  urzędnikami i  pracownikami 
socjalnymi. Cały proces był bardzo transparentny, 
a wybrane przez mieszkańców projekty były realizo-
wane w ich społeczności. 5 lutego 2010 roku Com-
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munity Confidence Board of North Yorkshire Police 
Authority opublikowała raport, z którego wynikało, 
że udało się zredukować liczbę przestępstw na tere-
nie tej społeczności.

E-petycje w Brystolu. Rada Miasta Brystol oferu-
je mieszkańcom dostęp do większości spotkań komi-
sji miasta i ma dobrze rozwiniętą strategię konsulta-
cji. Rada zaczęła korzystać z  e-petycji w 2004 roku 
jako sposób na rozszerzenie procedur demokra-
tycznych. Nawiązała współpracę z Napier Universi-
ty w celu adaptacji modelu e-petitioner używanego 
przez Parlament Szkocki. Brystol i Kingston stały się 
pierwszymi samorządami w Wielkiej Brytanii, które 
przeprowadziły projekty pilotażowe w  tym zakre-
sie. W okresie od września 2004 do lipca 2006 roku 
Brystol otrzymał 39 e-petycji, pod którymi podpisa-
ło się ponad 10 tysięcy osób. Tematyka obejmowała 
cały szereg zagadnień: od dowodów tożsamości po 
przejścia dla pieszych czy sztukę ulicy. Najbardziej 
atrakcyjna okazała się e-petycja dotycząca recyklin-
gu surowców wtórnych, ponad 4.600 osób podpisało 
ją w zaledwie 11 tygodni. Monitoring pokazuje, że e-
-petycje cieszą się popularnością zarówno wśród ko-
biet jak i mężczyzn, osób starszych, jak i młodzieży 
ze wszystkich części miasta. Wiele z tych osób nigdy 
wcześniej nie podpisało żadnej petycji. 

Wideokonsultacje w Surrey. W ramach ogólno-
krajowego projektu na rzecz lokalnej e-demokracji 
Rada Miasta Surrey przetestowała wykorzystanie fil-
mów wideo w celu zaangażowania młodzieży w ży-
cie miasta poprzez serię inicjatyw filmowych pod 
hasłem “Więcej niż tylko Głos”. Projekt miał na celu 
zaangażować młodzież w wieku 13–19 lat w dialog 

z  lokalnymi radnymi, a w szczególności był skiero-
wany do grupy wiekowej, która jest określana jako 
trudno dostępna. Zakupiono mobilny video kiosk 
i zachęcano młodzież do kręcenia krótkich (1–5min) 
filmików o sprawach, które ich dotyczą. W ramach 
projektu zrealizowany został również film oraz wy-
wiady z młodzieżą i władzami miasta. Filmy były wy-
świetlane na stronie internetowej UrcountyURsay.
net oraz w szkołach i miejscach publicznych. 

Winona Online Democracy to projekt ogólno-
społecznościowej dyskusji drogą e-mailową na temat 
problemów miasta Winona. Projekt rozpoczął się 
w sierpniu 2000 roku i obejmował przekrój członków 
lokalnej społeczności, przedstawicieli mediów i  lo-
kalnych liderów, takich jak wybrani politycy lokalni  
i regionalni, dyrektorzy szkół itp. Celem Winona On-
line Democracy jest umożliwić wszystkim wyrażenie 
swojej opinii na temat decyzji, które dotyczą społecz-
ności, zwiększyć partycypację obywatelską i zachęcić 
do większego udziału w opracowywaniu rozwiązań 
lokalnych problemów. Zanim uruchomiono forum, 
przeprowadzono rekrutację 106 przedstawicieli lo-
kalnej społeczności. Dwa miesiące po uruchomieniu 
forum lista obejmowła 170 członków. Szczególny 
wysiłek włożonow zaangażowanie polityków i  lide-
rów lokalnej społeczności, gdyż ich obecność dodała 
wiarygodności całej inicjatywie, jak również zwięk-
szyła zaufanie, że wyrażane idee i  opinie zostaną 
usłyszane przez decydentów. 

Bezpieczne zabawy, więcej do powiedzenia – 
Dalmarnock Millennium Play Association 

Dalmarnock Millennium Play Association to lo-
kalna organizacja w  dzielnicy Glasgow East End, 
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która pracuje na rzecz stworzenia bezpiecznego 
środowiska zabawy dla lokalnej młodzieży i  dzieci. 
Dzieci, młodzież, rodzice i  dziadkowie zidentyfi-
kowali oryginalne pojęcie bezpiecznej zabawy. Jako 
że nie było takiego miejsca w  dzielnicy, organiza-
cja postanowiła przystąpić do projektu Communi-
ty Health. W  projekcie zakładano wykorzystanie 
metody oceny uczestniczącej (Participatory Appra-
isal – PA), ze względu na to, że dawała ona szansę 
na zabranie głosu w procesach planowania, rozwoju  
i wdrażania projektu zwłaszcza dzieciom i młodzie-
ży. PA pomogła młodzieży w  zidentyfikowaniu jej 
potrzeb oraz sposobu, w  jaki można było zaplano-
wać i przeprowadzić proces oraz osiągnąć wymierne 
rezultaty dla całej społeczności. Narzędzia PA, ta-
kie jak: mapy pamięci, matryca odpowiedzialności, 
priorytetyzacja 3-2-1 były wykorzystane do:

 ◆ zebrania myśli, pomysłów i wizji,
 ◆ rejestrowania postępów, określenia ram czaso-

wych i terminów,
 ◆ zidentyfikowania stakeholders, 
 ◆ zidentyfikowania niezbędnych zasobów, 
 ◆ priorytetyzacji zadań. 

Pod koniec cała grupa była bardzo zadowolona 
z doświadczenia. Podkreślano dodatkowe zalety me-
tody, takie jak anonimowość, brak presji itp. Wyko-
rzystanie PA umożliwiło współpracę różnych grup 
wiekowych, eksplorację różnych idei i  opinii oraz 
osiągnięcie kompromisu w sprawie rozwiązania, któ-
re wyszło od zaangażowanej społeczności, a nie zo-
stało narzucone przez administrację. Proces partycy-
pacji zwiększył zaufanie, poczucie własnej wartości 
i umiejętności, które znajdują się w każdej lokalnej 
grupie. 

Podsumowanie

Na zakończenie warto podkreślić wspólne wnio-
ski wypływające z przedstawionych przykładów. Za-
rządzanie partycypacyjne to nie jednorazowy gest 
ze strony władz miasta, ale odbywający się cyklicz-
nie, ciągły proces dialogu pomiędzy urzędnikami 
i mieszkańcami. Aby dialog ten miał silne podstawy, 
musi być poprzedzony przez rzetelny proces przygo-
towawczy. A zatem konieczna jest nie tylko kampania 
informacyjna wykorzystująca różne media i  środki 
przekazu , ale też szereg działań edukacyjnych.

W  procesie tym miejscy urzędnicy mają obo-
wiązek zapewnienia mieszkańcom merytorycznej 
pomocy, aby pozwolić im ocenić jakość poszczegól-
nych pomysłów. Jest to warunek włączenia miesz-
kańców na każdym szczeblu procesu – od określenia 
przejrzystych reguł i ustalenia konkretnej wysokości 
środków, których dotyczy budżet obywatelski, przez 
dyskusję nad propozycjami inwestycji miejskich i ich 
wybór, aż po monitorowanie ich wdrożenia.

Wiążący charakter budżetu partycypacyjnego od-
różnia go od konsultacji: urzędnicy są zobowiązani 
wcielić w życie w niezmienionym kształcie propozy-
cje wybrane przez mieszkańców, nie mogą zaś doda-
wać swoich pomysłów, a jedynie kontrolować je pod 
względem formalno-prawnym.
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Informacja o partnerach Projektu

ganizacyjnych w administracji publicznej, w tym 
samorządowej (usprawnienia zarządcze dotyczące 
mieszkalnictwa i  usług komunalnych) i  instytu-
cjach III sektora w krajach Partnerstwa Wschod-
niego i Azji Centralnej. 

 ◆ obszar III – działalność statutowa – szkolenia, co-
aching organizacyjny, realizacja seminariów i warsz-
tatów dla instytucji sektora publicznego i komercyj-
nego, a  także działalność społeczna skierowana do 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Or-
ganizujemy dla nich doradztwo psychologiczne, aby 
mogły odnaleźć w życiu własną drogę. 
Sukcesem ostatnich lat okazała się realizacja pro-

jektów innowacyjnych w Polsce dotyczących wypra-
cowania i wdrożenia nowatorskich rozwiązań w za-
kresie wsparcia wychowanków domów dziecka, osób 
chorych psychicznie, defaworyzowanych na rynku 
pracy, nowej metodologii pracy pośredników pracy 
z  absolwentami szkół wyższych oraz w  dziedzinie 
outsourcingu i  monitorowania usług publicznych 
świadczonych przez samorząd.

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich

Fundacja Inicjatyw Menedżerskich, to instytu-
cja szkoleniowo-doradcza prowadząca działalność 
w Polsce i w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu 
i Azji Centralnej. Podstawowe cele to m.in. wdraża-
nie innowacji w zarządzaniu, promowanie idei par-
tycypacji społecznej, rozwój regionalny, współpraca 
międzysektorowa, upowszechnianie dobrych prak-
tyk we współpracy z partnerami z krajów b. ZSRR. 

Aktywność Fundacji skupia się w  3 kluczowych 
obszarach: 

 ◆ obszar I  – realizacja projektów finansowanych 
z funduszy zewnętrznych dla różnych grup: defawo-
ryzowanych społecznie i na rynku pracy, pracują-
cych (pracownicy ochrony zdrowia, administracji, 
MSP, organizacji społecznych, edukacji) i młodzie-
ży. Wiele z tych działań realizujemy w formie wielo-
letnich projektów innowacyjnych nastawionych na 
trwałe rezultaty, wchodzące po ukończeniu projek-
tu do głównego nurtu polityki krajowej. 

 ◆ obszar II – współpraca ponadnarodowa. Reali-
zujemy projekty dotyczące wdrażania rozwiązań 
systemowych, usprawnień menedżerskich i  or-
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Stowarzyszenie Homo Faber

tragiczną historią XX wieku. To pierwotnie wielokul-
turowy obszar, który stał się świadkiem najgwałtow-
niejszych przypadków masowego naruszania praw 
człowieka przez nacjonalizm, nazizm i  komunizm. 
To trudne dziedzictwo stanowi motywację do podej-
mowanych działań.

Metodami działania organizacji są: edukacja, mo-
nitoring, rzecznictwo. W ramach swojej działalności 
Stowarzyszenie prowadzi trzy podstawowe programy: 

 ◆ Dobre Rządzenie,
 ◆ Międzykulturowość,
 ◆ Zrównoważony Rozwój.

Homo Faber tworzy zespół ludzi, którzy specjali-
zując się w różnych dziedzinach, wspólnie starają się 
wykorzystać swój potencjał w  pracy na rzecz praw 
człowieka. Zasadą pracy zespołu jest demokratyczne 
podejmowanie decyzji, szacunek dla indywiduali-
zmu jego członkiń i członków oraz ciągłe i systema-
tyczne samodoskonalenie się.  

Homo Faber to lubelska organizacja pozarzą-
dowa działająca w  obszarze praw człowieka. Sto-
warzyszenie zostało zarejestrowane w  2004 roku. 
Posiada status organizacji pożytku publicznego. 
Podstawowym obszarem zainteresowania organiza-
cji jest relacja jednostki i władzy. Homo Faber za cel 
stawia sobie krytyczne, i  jednocześnie merytorycz-
ne obserwowanie, czy władza publiczna skutecznie 
wywiązuje się ze swoich zobowiązań, czy przestrzega 
praw i wolności człowieka. Stowarzyszenie podejmu-
je się rzecznictwa na rzecz grup mniejszościowych 
i  wykluczonych. Przeciwdziała dyskryminacji ze 
względu na płeć, poglądy polityczne i inne, rasę, ko-
lor skóry, pochodzenie narodowe i etniczne, religię, 
język, wiek i orientacje seksualną. Homo Faber stara 
się poznawać/śledzić wyzwania stające przed współ-
czesnymi państwami. Wychwytywać najnowsze zja-
wiska społeczne, stawiać pytania i szukać aktualnych 
rozwiązań. Miejscem działania stowarzyszenia jest 
Lublin i Lubelszczyzna, region głęboko naznaczony 
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ISLM

 ◆ projektowanie i realizacja rozwiązań informatycz-
nych dla administracji publicznej,

 ◆ pomoc techniczna i wsparcie w planowaniu poli-
tyki publicznej,

 ◆ ocena polityki publicznej.
Główni klienci:

Region Piemonte,
Region Lazio, 
Region Lombardia,
Lombardia Informatica s.p.a.,
Region Puglia,
Region Emilia Romagna,
Region Sycylia,
Powiat Napoli,
Powiat Lecce,
Powiat Torino,
Ministerstwo Pracy.

ISLM srl jest firmą, której głównym celem jest 
odpowiadanie na potrzeby administracji publicz-
nej w  zakresie specyficznych kompetencji admini-
stracyjnych, oferując kompleksowe usługi wsparcia 
o  charakterze zarówno doradczym, jak i  technolo-
giczno-informatycznym. ISLM wspiera instytucje 
publiczne w  świadczeniu jakościowych usług na 
rzecz obywateli, łącząc know how prawno – admini-
stracyjny i technologiczno-informatyczny.

Działalność, która przez lata koncentrowała się na 
zagadnieniach związanych bardziej z polityką pracy 
i kształcenia zawodowego, obecnie jest zróżnicowa-
na w takich dziedzinach, jak: rozwój lokalny, rolnic-
two i przekształcenia obszarów miejskich.

Główne obszary działalności to:
 ◆ monitorowanie polityki publicznej i  usług pu-

blicznych,
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Urząd Miasta Lublin (Referat ds. współpracy  
z organizacjami pozarządowymi i partycypacji społecznej)

Referat ds. współpracy z  organizacjami pozarzą-
dowymi i partycypacji społecznej jest odpowiedzial-
ny za współpracę samorządu miejskiego w Lublinie 
z podmiotami społecznymi. Jego rola obejmuje za-
dania z zakresu:

 ◆ koordynacji współpracy Miasta Lublin z  organi-
zacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o któ-
rych mowa w  art. 3 ust. 3 ustawy o  działalności 
pożytku publicznego i  o  wolontariacie, z  wyłą-
czeniem spraw powierzonych innym komórkom 
organizacyjnym i stanowiskom pracy w departa-
mentach,

 ◆ prowadzenia spraw związanych z  promowaniem 
i  upowszechniania idei samorządności, aktyw-
ności obywatelskiej mieszkańców Miasta Lublin, 
partycypacji i konsultacji społecznych,

 ◆ koordynacji, prowadzenia oraz wspierania zadań 
z zakresu partycypacji i konsultacji społecznych,

 ◆ prowadzenia spraw stowarzyszeń, fundacji oraz 
związków komunalnych z  udziałem Gminy Lu-
blin, z  wyłączeniem spraw powierzonych innym 
komórkom organizacyjnym i stanowiskom pracy 
w departamentach.


