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wstęP

Zaledwie w ciągu trzech lat odkąd Sopot po raz pierwszy wprowadził tzw. budżet obywatelski 
(BO) w roku 2012, w dziesiątkach miast w całej Polsce stał się on jednym z najbardziej popu-
larnych instrumentów partycypacji mieszkańców w kwestiach zarządzania częścią budżetu 
miejskiego. 

W tym samym czasie zaszły również dwa bardzo ciekawe, acz odwrotne procesy. Z jednej 
strony zauważyć można zjawisko przeistaczania się jawnego sceptycyzmu władz samorządo-
wych względem idei budżetu obywatelskiego w niespodziewany hurraoptymizm.. Z drugiej 
strony natomiast, część z początku optymistycznie nastawionych społeczników i aktywistów 
miejskich, nierzadko lobbujących za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego we własnym 
mieście, przeszło do najbardziej krytycznie nastawionej grupy mieszkańców, argumentując 
iż zaangażowanie w budżet partycypacyjny odciąga uwagę od pełnego budżetu miejskiego1. 

Warto zauważyć, iż Poznań jako jedno z pierwszych miast w Polsce wprowadziło budżet oby-
watelski w roku 2012. Co ważne, z roku na rok PBO przechodzi stopniową modyfikację re-
guł. Niniejsza analiza ma na celu podsumowanie pierwszych trzech lat funkcjonowania PBO, 
porównanie go do budżetów obywatelskich w innych dużych miastach Polski oraz przedsta-
wienie rekomendacji, które stawiają sobie za cel usprawnienie funkcjonowania PBO, a tym 
samym sprawienie, by mieszkańcy Poznania coraz liczniej i aktywniej brali udział w jego two-
rzeniu oraz wdrażaniu. 

1 Zobacz wypowiedź Lecha Merglera dla „Głosu Wielkopolskiego”: Złotówka za podpis? Tyle chciał Familijny Poznań za gło-
 sy na swój projekt, 24.09.2014. Link:  http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3585661,zlotowka-za-podpis-tyle-chcial-fami-
lijny-poznan-za-glosy-na-swoj-projekt,id,t.html (dostęp dnia 1 grudnia 2014).

Celem niniejszego raportu nie jest jednak analiza przedstawionych wyżej poglądów  różnych 
grup społecznych czy też badanie słuszności ich argumentów, lecz zachęcenie wszystkich za-
interesowanych stron do rozpoczęcia wspólnej dyskusji na temat przyszłości Poznańskiego 
Budżetu Obywatelskiego (PBO), jako instrumentu, który ma potencjał poszerzać i wzmacniać 
zainteresowanie oraz udział wszystkich mieszkańców w sprawach ich wspólnego miasta.  

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3585661%2Czlotowka-za-podpis-tyle-chcial-familijny-poznan-za-glosy-na-swoj-projekt%2Cid%2Ct.html
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3585661%2Czlotowka-za-podpis-tyle-chcial-familijny-poznan-za-glosy-na-swoj-projekt%2Cid%2Ct.html
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czym jest Budżet oBywatelski?

Dotychczas, mimo upływu 25 lat od roku 1989, kiedy to w brazylijskim mieście Porto Alegre 
po raz pierwszy zorganizowano proces tworzenia budżetu partycypacyjnego, nie przyjęto uni-
wersalnej definicji budżetu obywatelskiego. W nomenklaturze partycypacji obywatelskiej na-
dal panują więc różne opinie na temat tego jak definiować BO. Badając coraz bardziej popular-
ne zjawisko budżetu partycypacyjnego spotkamy się zarówno z podejściem wedle którego jest 
to zaledwie kolejne mini-narzędzie, w pełni kompatybilne z technikami zarządzania miastem 
niczym prywatnym folwarkiem2 , jak i teorią amerykańskiego urbanisty Petera Marcuse’a, któ-
ry twierdzi, iż jest to raczej „prawo do całokształtu i złożoności” miasta3.

W tym duchu definiuje budżet obywatelski m.in. Wojciech Kębłowski: „Z definicji to szereg 
cyklicznie odbywających się spotkań mieszkańców, które pozwalają wspólnie podejmować de-
cyzje dotyczące wydatku jasno określonej części samorządowego budżetu. Sęk w tym, żeby 
efektem tych działań było zapoczątkowanie głębokiej reformy systemu zarządzania miastem. 
Budżet obywatelski powinien pozwalać na przekazywanie zwykłym mieszkańcom, niepiastu-
jącym oficjalnych funkcji publicznych, bardzo realnej, należnej im władzy nad rozwojem ich 
miasta. Powinien być początkiem dyskusji prowadzącej do fundamentalnych zmian w sposo-
bie jego zarządzania”4.

Ponieważ kwestia definicji budżetu obywatelskiego jest tematem niezwykle obszernym, doty-
kającym szerszego aspektu zarządzania miastem, w niniejszej analizie zostanie przyjęta ogól-
na definicja, która oddaje jego główne założenie, niezależnie od bardziej szczegółowych analiz 
całego zagadnienia. 

Warto zauważyć, iż polskie prawo nie zna pojęcia jakim jest „budżet obywatelski”. Mimo to 
nowy trend zyskał poparcie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, a sam termin znalazł 
się w leksykonie budżetowym Sejmu RP. Do dziś jednak nie istnieje w polskim prawie ża-
den standard określający czym budżet obywatelski powinien być. Co więcej, obecną podstawą 
prawną, na której opierają się samorządy wprowadzając BO jest art. 5a Ustawy o samorządzie 
gminnym umożliwiający prowadzenie konsultacji z mieszkańcami. Budżety partycypacyjne 
w Polsce są więc organizowane na zasadach ustalonych lokalnie, jako konsultacje społeczne, 
których wyniki władze lokalne zobowiązują się respektować jedynie na mocy tzw. „dżentel-
meńskiej umowy”5. 

Analizując budżet obywatelski w którejkolwiek z polskich gmin warto mieć więc na uwadze 
złożoność tego zagadnienia a także fakt, iż w polskim prawie ma ono nadal charakter niefor-
malny i silnie niesprecyzowany. Z jednej strony przyczynia się to do znacznie bardziej elastycz-
nego podejścia samorządów do omawianego tematu oraz większych możliwości przystosowy-

2 Zobacz więcej w: Wojciech Kębłowski, „Budżet Partycypacyjny. Ewaluacja”, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014.
3 Peter Marcuse, Whose right(s) to the city?, [w:] Neil Brenner, Peter Marcuse, Margit Mayer, „Cities for people, not for profit”, 
  Routledge, Londyn 2012, s. 35.
4 Rozmowa Tomasza Bojęcia z Wojciechem Kębłowski, Małe kroki. Rozmowa z ekspertem od budżetów obywatelskich, 

 „Gazeta Wyborcza” Wrocław, 29.09.2014, link: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,16719746,Male_kroki__Rozmo-
wa_z_ekspertem_od_budzetow_obywatelskich.html#ixzz3HjpMrVbA (dostęp dnia 1 grudnia 2014).

5 Agnieszka Ziółkowska, Remedium na polskie budżety (nie)obywatelskie, Krytyka Polityczna, 29.05.2013, 
link:  http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/miasto/20130529/ustawa-remedium-na-polskie-budzety-nieobywatelskie
 (dostęp dnia 1 grudnia 2014).

Budżet obywatelski to demokratyczny proces, w trakcie którego mieszkańcy pewnej wspólno-
ty bezpośrednio decydują o tym jak rozdysponować część publicznego budżetu.   

http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1%2C35771%2C16719746%2CMale_kroki__Rozmowa_z_ekspertem_od_budzetow_obywatelskich.html%23ixzz3HjpMrVbA
http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1%2C35771%2C16719746%2CMale_kroki__Rozmowa_z_ekspertem_od_budzetow_obywatelskich.html%23ixzz3HjpMrVbA
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wania budżetu obywatelskiego do lokalnych uwarunkowań. Z drugiej strony natomiast daje 
bardzo szerokie pole do niedomówień, manipulacji i tworzenia konsultacyjnej wydmuszki. 

W obecnej sytuacji trudno nie zgodzić się z postulatem dr Dawida Sześciło, który w raporcie-
dla Fundacji im. Stefana Batorego na temat koncepcji ustawowego uregulowania budżetów 
obywatelskich uznaje, iż „konieczne wydaje się zapewnienie przynajmniej podstawowych 
reguł ogólnych, które gwarantowałyby, że budżet obywatelski stanie się stałym, istotnym ele-
mentem zarządzania publicznego w samorządzie lokalnym, a także będzie zapewniał miesz-
kańcom realny wpływ na wysokość i przeznaczenie wydatków publicznych”6.

Ponieważ jednak dotychczas budżety obywatelskie nie doczekały się uregulowań ustawowych, 
należy skupić się na regulacjach lokalnych, które poprzez ich głębszą analizę mogą stać się 
przydatną podstawą do unormowań ogólnopolskich. Niniejszy raport skupi się przede wszyst-
kim na analizie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, uwzględniając jednak część istotnych 
uregulowań budżetów partycypacyjnych w innych dużych miastach Polski. 

klUczowe elementy iDealneGo BUDżetU oBywatelSkieGo7: 

•	 decyzje mieszkańców są wiążące dla władz;
•	 proces tworzenia i zarządzania budżetem obywatelskim jest przejrzysty i otwarty;
•	 zapewnia przestrzeń dla dyskusji;
•	 wspiera aktywność mieszkańców; 
•	 planowany jest na lata; 
•	 jest rozsądnie wysoki.

6 Dawid Sześciło, Koncepcje ustawowego uregulowania budżetów obywatelskich (partycypacyjnych), „Masz Głos, Masz 
  Wybór”, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2014, s. 1
7 Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski, Budżet Obywatelski w Polsce, „Masz Głos, Masz Wybór”, Fundacja im.  
 Stefana Batorego, Warszawa 2014, s. 4.
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Podsumowanie Pierwszych 
trzech edycji PBo

poDStawa pRawna 

Podstawą prawną każdej dotychczasowej edycji PBO było wydawane co roku przez Prezyden-
ta Miasta Poznania zarządzenie, które opiera się na art. 3 ust. 2 oraz art. 4 pkt 1 uchwały Nr 
LXXX/1200/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie miasta Poznania. W przypadku ostatniej 
edycji PBO8  bezpośrednią podstawą prawną było „Zarządzenie 224/2014/P Prezydenta Mia-
sta Poznania z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Pozna-
nia konsultacji społecznych w sprawie budżetu Miasta Poznania na rok 2015”.

Analizując podstawę prawną PBO warto mieć na uwadze, iż budżet obywatelski nie powinien 
być bezpośrednio utożsamiany z konsultacjami społecznymi, które z zasady nie mają charak-
teru wiążącego dla władz9. Obecnie wydawane zarządzenia prezydenta w żaden sposób nie 
gwarantowały, iż projekty zgłoszone i wybrane przez mieszkańców w PBO zostaną zrealizowa-
ne. Tym samym obecne jego uregulowanie nie spełnia jednego z podstawowych elementów 
budżetu partycypacyjnego – prawnie wiążącego charakteru. Jak zaznaczają Dariusz Kraszew-
ski i Karol Mojkowski w raporcie „Budżet Obywatelski w Polsce”: „w przypadku BO mieszkań-
cy muszą mieć gwarancję, że ich wola zostanie uszanowana, a wybrane przez nich projekty 
– sfinansowane w kolejnym roku budżetowym”10.

rekomendacja: zagwarantowanie od strony prawnej wiążącego charakteru Poznań-
skiego Budżetu Obywatelskiego.

twoRzenie zaSaD pBo

Zasady pierwszego Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, które stały się podstawą jego funk-
cjonowania w kolejnych edycjach przygotowane zostały przez Biuro Prezydenta w Urzędzie 
Miasta Poznania. Niestety organizatorzy PBO przy określaniu jego założycielskich reguł po-
pełnili istotny błąd, który do dziś odbija się czkawką. W fazę początkową tworzenia budżetu 
obywatelskiego nie włączono mieszkańców. Reguły pierwszej edycji zostały więc narzucone 
z góry przez urzędników, co sprawiło, iż nie powstała więź wspólnej odpowiedzialności za 
nowy instrument partycypacji, a legitymizacja całego mechanizmu została znacznie osłabio-
na. 

Oczywiście należy odnotować, iż po każdej kolejnej edycji prowadzone były konsultacje spo-
łeczne organizowane przez Urząd Miasta Poznania (UMP). Dotychczas ograniczały się one jed-
nak do możliwości pisemnego zgłaszania uwag oraz kilku spotkań, w których uczestniczyła 
ograniczona liczba osób. Prace nad zmianami w ramach kolejnej, czwartej edycji PBO roz-
poczynają się optymistycznie od zorganizowanej przez UMP tzw. „kawiarenki obywatelskiej” 
oraz konsultacji internetowych. Brakuje jednak dokładnych informacji na temat dalszych pla-

8 W momencie publikacji raportu ostatnia edycja PBO została przeprowadzona w roku 2014.
9 Przeciwnego zdania jest Pan Ryszard Grobelny, były Prezydent Miasta Poznania, który uważa, „że budżet obywatelski jest  
 projektem konsultacyjnym, jest formą dyskusji, poznania poglądów najbardziej aktywnej części (a nie OGÓŁU) mieszkań- 
 ców.”, link: http://ryszardgrobelny.blog.pl/2013/09/27/poznanski-budzet-obywatelski-na-finiszu/ (dostęp dnia 1 grudnia 2014).
10 Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski, Budżet Obywatelski w Polsce, „Masz Głos, Masz Wybór”, Fundacja im. Stefana 
  Batorego, Warszawa 2014, s. 8.
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nów włączania mieszkańców w reformę tego nadal stosunkowo nowego instrumentu partycy-
pacyjnego.  

Niewątpliwie przy pierwszych trzech edycjach zabrakło szerokiej, regularnej i wiążącej dys-
kusji na temat reguł PBO, włączającej najróżniejsze środowiska specjalistów zajmujących 
się miastem, partycypacją, ekonomią, a także społeczników, urzędników, radnych miejskich 
i osiedlowych oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych tematem. Tymczasem proces 
przygotowania i ustalania zasad budżetu obywatelskiego jest kluczowy dla późniejszego funk-
cjonowania całego mechanizmu. Włączając w proces jak najszerszą i najbardziej zróżnicowa-
ną grupę osób tworzy się nie tylko możliwość spojrzenia na reguły BO z różnych punktów 
widzenia, ale przede wszystkim daje możliwość zbudowania wspólnego poczucia odpowie-
dzialności za budżet obywatelski. 

rekomendacje: stworzenie Rady ds. Budżetu Obywatelskiego przy Prezydencie, która 
miałaby na celu m.in. wspólnie ustalać nowe zasady PBO (rozwiązanie to zastosowano m.in.  
w Łodzi, gdzie w proces tworzenia ŁBO zaangażowano zarówno specjalistów, jak i zaintereso-
wanych mieszkańców); poszerzenie konsultacji społecznych dotyczących reformy PBO. 

kwota pBo

Poznański Budżet Obywatelski w ramach wszystkich dotychczasowych trzech edycji opiewał 
na sumę 10 milionów złotych. Stanowi to zaledwie 0,35% sumy całego budżetu miejskiego. 
Dla porównania i uświadomienia sobie skali PBO warto zauważyć, iż na administrację miasto 
wydało w 2014 roku około 142 milionów złotych, a na obsługę zadłużenia około 81 milionów 
złotych. Pan Prezydent Ryszard Grobelny argumentował swego czasu, iż podniesie sumy bu-
dżetu obywatelskiego sprawi, iż budżet miejski straci szansę na większe wykorzystanie środ-
ków unijnych. Jednocześnie w doniesieniach medialnych pojawiają się co jakiś czas informa-
cje o potrzebie wydania z budżetu miasta milionowych sum, wynikających z błędnych decyzji 
urzędników11. Śledząc więc dokładniej wydatkowanie pieniędzy z budżetu miejskiego można 
mieć wrażenie pewnej niespójności argumentacji Pana Prezydenta, który przez ostatnie 3 lata 
nie zaproponował podniesienia sumy PBO.     

Jak słusznie zauważają autorzy raportu „Budżet Obywatelski w Polsce”: „wprowadzenie budże-
tu obywatelskiego nie może zdejmować z rządzących odpowiedzialności za gospodarowanie 
publicznymi środkami, jednak oddanie do dyspozycji obywateli zbyt niskiej kwoty w ramach 
BO podziała na mieszkańców demotywująco. Obywatele muszą mieć świadomość, że podej-
mowane przez nich decyzje pozwalają na autentyczne zmiany w lokalnym otoczeniu”12. 

11 Na przykład: Piotr Żytnicki, Miasto przepłaciło kilka milionów za wywóz ziemi z Grunwaldzkiej, „Gazeta Wyborcza”
 Poznań, 28.10.2014, link: http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36037,16880335,Miasto_przeplacilo_kilka_milionow_za_wy-
woz_ziemi_z.html . Seweryn Lipoński, Wyliczyli „podatek Grobelnego” - 1 mld zł, „Gazeta Wyborcza“ Poznań, link: http://po-
znan.gazeta.pl/poznan/1,36041,16964649,Wyliczyli__podatek_Grobelnego____1_mld_zl.html (dostęp dnia 1 grudnia 2014).

12 Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski, Budżet Obywatelski w Polsce, „Masz Głos, Masz Wybór”, Fundacja im. Stefana 
  Batorego, Warszawa 2014, s. 4.

Warto podkreślić, wysokość budżetu obywatelskiego nie jest kluczowym elementem jego sukce-
su. Stopniowe jednak zwiększanie sumy powoduje większe zainteresowanie mieszkańców, a tak-
że możliwość realizacji większej ilości inwestycji, które wybierane są bezpośrednio przez nich.

http://poznan.gazeta.pl/poznan/1%2C36037%2C16880335%2CMiasto_przeplacilo_kilka_milionow_za_wywoz_ziemi_z.html
http://poznan.gazeta.pl/poznan/1%2C36037%2C16880335%2CMiasto_przeplacilo_kilka_milionow_za_wywoz_ziemi_z.html
http://poznan.gazeta.pl/poznan/1%2C36041%2C16964649%2CWyliczyli__podatek_Grobelnego____1_mld_zl.html
http://poznan.gazeta.pl/poznan/1%2C36041%2C16964649%2CWyliczyli__podatek_Grobelnego____1_mld_zl.html
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rekomendacja: stopniowe powiększanie sumy budżetu obywatelskiego (we Wrocławiu 
po pilotażowym BO, który opiewał na sumę 3 milionów złotych, w drugiej edycji podniesiono 
budżet obywatelski do 20 milionów złotych, co przyczyniło się do trzykrotnego wzrostu liczby 
osób głosujących). 

kwota BUDżetU oBywatelSkieGo

UDział Bo w całkowitym BUDżecie miaSta

Spotkania z mieSzkańcami oRaz kampania 
infoRmacyjno-pRomocyjna

Jedną z nowinek PBO 2015 była seria 20 tzw. „debat obywatelskich”, które Urząd Miasta zle-
cił stowarzyszeniu „Ulepsz Poznań”. Spotkania odbywały się na przestrzeni całego maja 2014 
roku, a do ich udziału zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Poznania wraz z radami osie-
dli. Głównymi założeniami debat było informowanie mieszkańców o zasadach PBO, a także  
stworzenie wspólnie z nimi tzw. „Mapy Potrzeb Lokalnych”, która stanowiła dla Zespołu Opi-
niującego jedno z niewiążących kryteriów oceny zgłoszonych projektów.

W 20 debatach wzięło udział ponad 200 osób, przy bardzo zróżnicowanej frekwencji, wa-
hającej się od spotkań, w których uczestniczyły 2-3 osoby, do gorących dyskusji, w których 
brało udział ponad 30 mieszkańców. Stosunkowo niska ogólna frekwencja wynikała zapewne 
z ograniczonej kampanii informacyjnej oraz nadal słabego zainteresowania mieszkańców ideą 
PBO. Mimo wszystko, przy wspólnym wysiłku organizatorów i uczestników debat, udało się 
stworzyć mapę potrzeb, składającą się z ponad 300 większych oraz mniejszych inwestycji zgło-
szonych bezpośrednio przez mieszkańców. 

Dzięki spotkaniom PBO po raz pierwszy stał się platformą dyskusji o potrzebach mieszkań-
ców, w której mogli oni aktywnie uczestniczyć. Formuła ta powinna być więc kontynuowana  
i poszerzana, m.in. o spotkania edukacyjne w zakresie tworzenia pełnego budżetu miejskie-
go, czy też warsztaty dotyczące składania wniosków, jak to miało miejsce  np. w Warszawie  
czy Łodzi.  

Biorąc pod uwagę, iż PBO organizowany był dotychczas zaledwie trzy razy, kluczowym 
elementem angażowania mieszkańców w ten nadal dla wielu nieznany partycypacyjny  
instrument jest skuteczne informowanie o nim. W ramach ostatniej edycji, Urząd Miasta 
przygotował kilkadziesiąt tysięcy ulotek, które kolportowane były m.in. podczas debat oby-
watelskich oraz za pośrednictwem lokalnej gazety, a także uruchomił punkt informacyjny na  
Placu Wolności, który był dostępny dla mieszkańców we wszystkie weekendy maja oraz 

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

10 mln

kraków
x

x

4,5 mln

Łódź
x

45 mln

40 mln

Poznań
10 mln

10 mln

10 mln

warszawa
x

x

26,2 mln

wrocŁaw
x

3 mln

20 mln

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

0,55%

kraków
x

x

0,11%

Łódź
x

1,15%

1,02%

Poznań
0,35%

0,35%

0,35%

warszawa
x

x

0,2%

wrocŁaw
x

0,08%

0,51%
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dwa weekendy czerwcowe. Temat PBO pojawiał się również stosunkowo często w mediach,  
a na etap głosowania przygotowana została seria krótkich filmów promocyjnych, które  
 zachęcały do oddawania głosu w PBO.  

Niestety, zważając na spadek liczb zarówno w zakresie składanych wniosków, jak i oddanych 
głosów, zauważyć należy, iż oprócz zmian reguł PBO, kluczowa jest szeroka kampania informa-
cyjna rozłożona na kilka etapów. Urząd Miasta powinien wzmocnić promocję przede wszyst-
kim na etapie spotkań z mieszkańcami, tak by już w początkowej fazie PBO zaangażować jak 
największą liczbę uczestników. Aktywny udział w pierwszych etapach spowoduje lawinowe 
zainteresowanie w fazie głosowania, co w sumie przełoży się na ogólne zwiększenie zaintere-
sowania całym projektem.

Ważnym elementem przejrzystości informacji na temat PBO powinna być również jego strona 
internetowa. Za plus witryny dotychczas przygotowywanej przez Urząd Miasta Poznania na-
leży wskazać jej przejrzystość oraz fakt, iż połączona była ona bezpośrednio z formularzem do 
głosowania. Warto byłoby jednak, by UMP mogło na niej na bieżąco informować o kwestiach 
związanych z PBO, tak jak dzieje się to m.in. w Łodzi. Przydatną opcją byłoby również stworze-
nie w ramach strony PBO forum dla mieszkańców, gdzie mogliby oni dyskutować o budżecie 
obywatelskim, a także w trakcie etapu składania projektów wymieniać się informacji na temat 
pomysłów. W ten sposób strona PBO byłaby pełnym źródłem informacji na temat całego pro-
jektu, a także platformą tworzącą wokół niego wspólnotę.    

rekomendacje: podtrzymanie i poszerzenie formuły debat obywatelskich w ramach 
PBO; wzmocnienie kampanii informacyjno-promocyjnej przede wszystkim w początkowych 
fazach PBO; zwiększenie interaktywności na stronie internetowej PBO. 

zGłaSzanie pRojektów

W dotychczasowych edycjach PBO do zgłaszania projektów upoważnieni byli: każda osoba fi-
zyczna i/lub prawna, instytucja publiczna oraz organizacja pozarządowa działająca na terenie 
miasta Poznania. Ze względu na konflikt interesów, projektów nie mogły zgłaszać rady osiedli, 
które opiniowały wybrane aplikacje. 

Co ciekawe, nie we wszystkich regionach Polski praktyka upoważniania podmiotów takich jak 
organizacje pozarządowe czy instytucje publiczne do składania propozycji projektów w pro-
cesie budżetu partycypacyjnego została przyjęta pozytywnie. Przykładowo w województwie 
śląskim Wojewoda zakwestionował zapisy uchwały Rady Miasta Bielsko-Biała w tym zakre-
sie. W rozstrzygnięciu nadzorczym nr NPII.4131.1.459.2013 z dnia 4 października 2013 r. 
Wojewoda stwierdził nieważność uchwały miasta Bielsko-Biała, wskazując między innymi, że 
postanowienia zawarte w uchwale uprawniające osoby prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej do składania projektów w ramach budżetu obywatelskie-
go stoją w sprzeczności z przepisem artykułu 5a. ust. 2 Ustawy o samorządzie gminnym, sta-
nowiącym, że konsultacje przeprowadza się z mieszkańcami gminy13.

Interpretacja Wojewody Śląskiego wydaje się jednak nadmiernie restrykcyjna, a obecnie obo-
wiązujący zapis w regulaminie PBO o możliwości zgłaszania projektów również przez organi-
zacje pozarządowe oraz instytucje publiczne można uznać za słuszny. 

13 Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski, Budżet Obywatelski w Polsce, „Masz Głos, Masz Wybór”, Fundacja im. Stefana 
  Batorego, Warszawa 2014, s. 14.
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Warto jednak rozpatrzyć rozwiązanie stosowane w niektórych miastach (Bytom, Gdańsk, Opo-
le), w ramach którego wnioskodawca, by móc złożyć projekt, musi zebrać wcześniej określoną 
liczbę podpisów innych mieszkańców wspierających pomysł. Najczęściej wymóg ten ograni-
czał się do 15 podpisów, dzięki którym zachęcano projektodawców do promowania idei budże-
tu obywatelskiego, zdobywania wstępnej akceptacji pomysłu, inicjowania rozmów na temat 
miasta, a tym samym budowania nowych relacji i współpracy. Warunek zebrania określonej 
liczby podpisów dotyczyłby oczywiście wniosków składanych zarówno drogą internetową  
(np. poprzez wpisanie imienia i nazwiska osób oraz ich numeru PESEL w formularzu online),   
jak i papierową (poprzez złożenie podpisów na formularzu).

Nowinką minionej edycji PBO była możliwość zgłaszania zarówno projektów małych (do 1 
miliona złotych), jak i dużych (do 8 milionów złotych), a także projektów tzw. twardych (inwe-
stycyjnych) i miękkich (np. edukacyjnych). Niestety w praktyce zwycięzcami PBO zostały pro-
jekty duże (wszystkie powyżej 600 tys. złotych) oraz twarde (z wyjątkiem projektu trenera osie-
dlowego). Pokazuje to, iż obecna formuła PBO wspiera najsilniejszych i najliczniejszych – na 
przykład duże organizacje pozarządowe i inne instytucje publiczne, które efektywnie lobbują 
za swoimi pomysłami. Mieszkańcy niezwiązani z takimi instytucjami są pozostawieni samym 
sobie, a realizacja projektów rzeczywiście małych jest wręcz niemożliwa. Rozwiązaniem tego 
problemu jest rejonizacja PBO, która została szerzej opisana w rozdziale zawierającym listę 
rekomendacji, a która sprawdziła się w Łodzi, Krakowie czy Warszawie. 

Na etapie składania projektów niezwykle istotnym elementem jest przejrzystość zasad budże-
tu obywatelskiego oraz kryteriów formalnych, które muszą być spełnione przez każdy wnio-
sek. W ramach ostatniej edycji PBO funkcjonowała specjalnie przygotowana infolinia, która 
podczas etapu zgłaszania pomysłów miała na celu pomóc mieszkańcom w wypadku niewiedzy 
np. w zakresie wyceny projektu. 

Biorąc pod uwagę z roku na rok spadającą liczbę zgłaszanych projektów niezbędne wydaje się 
wzmocnienie kampanii informacyjno-promocyjnej prowadzonej nie tylko podczas etapu zgła-
szania projektów oraz głosowania, ale także odpowiednio wcześniej, by każdy mieszkaniec  
z wyprzedzeniem mógł zapoznać się z ideą PBO oraz tym jakie zasady nim rządzą.

rekomendacje: wprowadzenie wymogu zebrania 10-15 podpisów pod zgłaszanym pro-
jektem; rejonizacja PBO; wprowadzenie spotkań i kampanii informacyjnej w jak najwcześniej-
szym etapie realizacji PBO. 

liczBa zGłoSzonych pRojektów

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

326

kraków
x

x

656

Łódź
x

908

871

Poznań
265

217

204

warszawa
x

x

2200

wrocŁaw
x

370

483
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weRyfikacja zGłoSzeń

W ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego zgłoszone projekty podlegają opiniowaniu 
przez samorządy pomocnicze (rady osiedli) oraz wydziały i jednostki merytoryczne Urzędu 
Miasta Poznania. W ramach ostatniej edycji PBO ustalono następujące kryteria, które podzie-
lono na trzy główne (wiążące) oraz cztery poboczne (niewiążące):
 

•	 możliwość realizacji, (główne)
•	 zgodność z kompetencjami gminy, (główne)
•	 miejsce realizacji w przestrzeni miejskiej, (główne)
•	 koszt nieprzekraczający 8 mln zł, (poboczne)
•	 zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta, (poboczne)
•	 zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych, (poboczne)
•	 możliwość zabezpieczenia w budżecie na kolejne lata ewentualnych kosztów,  

które projekt będzie generował w przyszłości. (poboczne)

Niestety w ramach kryteriów wiążących pojawiły się dwa niesprecyzowane i budzące wątpli-
wości przy ich weryfikacji przez wydziały i jednostki merytoryczne UMP. Chodzi mianowicie 
o „możliwość realizacji” oraz „miejsce realizacji w przestrzeni miasta”. Oba pojęcia są bardzo 
ogólne i pozostawiają szerokie pole do interpretacji. Ponieważ były to kryteria wiążące, wśród 
zgłoszonych projektów mogły znaleźć się takie, które według urzędników były „niemożliwe 
do realizacji”, choć przy odrobinie dobrej woli i ewentualnej modyfikacji spełnienie tego kry-
terium byłoby możliwe. 

Dane przekazane przez Urząd Miasta Poznania pokazują, iż urzędnicze sito z góry odrzuciło 
ok. 80% projektów w I edycji PBO,  ok. 70% w II edycji i 50% w III edycji. W większości przy-
padków brakowało jasnego uzasadnienia odrzucenia projektu lub powody odrzucenia miały 
charakter merytoryczny. Odrzucano również z góry projekty, które nie wskazywały na kon-
kretną lokalizację lub nie zawierały szacunkowych kosztów, mimo iż §2 ust. 7 regulaminu 
PBO 2015 mówi: „wydziały i jednostki miejskie mają możliwość dokonania własnej kalku-
lacji kosztów zadania na podstawie propozycji zawartych w formularzach zgłoszeniowych”. 
Tym samym i w tym przypadku przy odrobinie dobrej woli urzędników możliwy był kontakt 
z wnioskodawcą i doprecyzowanie szczegółów projektu, tak by przeszedł on do dalszej fazy. 

Brak komunikacji na linii urzędnicy – mieszkańcy doprowadził również do kuriozalnej  
sytuacji, w której jeden z projektów („Rowerowa Trasa Grunwaldzka”) co prawda dostał się  
do finałowego głosowania, ale wyłącznie jako koncepcja. Odbyło się to bez wiedzy wnio-
skodawcy, który o zmianie dowiedział się ze strony internetowej PBO14, a tym samym zła-
many został regulamin PBO 2015, który w §2 ust. 6 mówi: „Ingerowanie w merytoryczny  
zakres propozycji projektów zgłoszonych do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego,  
w tym zmiana miejsca ich realizacji bądź łączenie z innymi zadaniami, jest możliwe jedynie 
 za zgodą autorów tych propozycji”.

Po weryfikacji przeprowadzonej przez wydziały i jednostki merytoryczne UMP oraz  
rady osiedli pisemne rekomendacje przekazane zostały tzw. Zespołowi Opiniującemu (ZO). 
Wedle regulaminu PBO negatywne rekomendacje w pierwszej fazie nie przekreślały projektu.  
Praktyka pokazała jednak, iż zaledwie dwa z pośród trzydziestu finałowych projektów  

14 Urzędnicy mądrzejsi od obywatela?, Radio Merkury, 13.10.2014, link: 
http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/urzednicy-madrzejsi-od-obywatela.html (dostęp dnia 1 grudnia 2014).

http://www.radiomerkury.pl/informacje/pozostale/%0Durzednicy-madrzejsi-od-obywatela.html
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zostały zarekomendowane negatywnie, w tym zwycięski „Sportowy Golaj”, któremu sprzeci-
wia się siedem rad osiedli.  

Mimo poszerzenia składu Zespołu Opiniującego w III edycji PBO o czterech losowo wybra-
nych mieszkańców, jego konfiguracja pozostała zdominowana przez osoby związane z Urzę-
dem Miasta Poznania, a przez to często krytykowana jako nieobiektywna. Biorąc pod uwagę 
fakt, iż w większości przypadków uzasadnienia wyborów członków ZO nie zostały upublicz-
nione, brak przejrzystości na tym etapie należy uznać za jedną z największych wad PBO. 

SkłaD zeSpołU opiniUjąceGo:

•	 po jednym przedstawicielu z Klubów Radnych,
•	 dwóch przedstawicieli Poznańskiej Rady Pożytku Publicznego,
•	 jeden przedstawiciel Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej,
•	 jeden przedstawiciel Miejskiej Rady Seniorów,
•	 niezależny ekspert,
•	 Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta,
•	 Dyrektor Wydziału Budżetu i Analiz, 
•	 Dyrektor Biura Prezydenta,
•	 losowo wybrani mieszkańcy Poznania.

 
Należy zauważyć również, iż Poznań jako jedyny spośród dużych miast wprowadził podwójną 
weryfikację projektów, ograniczając liczbę pomysłów poddanych pod głosowanie do zaledwie 
30 spośród ponad 200 zgłoszonych. Porównując statystyki z innych miast, Poznań niestety 
ograniczył wybór projektów do granic możliwości. We Wrocławiu dokonywano ostatecznego 
wyboru spośród 314 projektów, w Krakowie – 438, w Łodzi – 752, a w Warszawie aż 1390.  
We wszystkich tych budżetach partycypacyjnych wprowadzono jednak rejonizację, o której 
już wcześniej wspomniano.

Priorytetową zmianą w PBO musi być więc zniesienie Zespołu Opiniującego i pozwolenie 
mieszkańcom na samodzielny wybór projektów, które spełniają ściśle sprecyzowane kryteria 
formalne. Każdy z wnioskodawców powinien również mieć możliwość odwołania się od decy-
zji urzędników, które mogłoby być kierowane do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego przy Pre-
zydencie o znacznie szerszym składzie niż obecny Zespół Opiniujący. W ten sposób możliwa 
byłaby silniejsza aktywizacja mieszkańców i zwiększenie ich zainteresowania PBO, poprzez 
możliwość szerszego wyboru, a także znacznie większą przejrzystość całego procesu. 

rekomendacje: sprecyzowanie kryteriów głównych oceny wniosków; możliwość weryfi-
kacji zgłoszonych projektów; wzmocnienie komunikacji na linii urzędnik-wnioskodawca;  znie-
sienie Zespołu Opiniującego; możliwość odwołania się wnioskodawcy od decyzji urzędnika;  
dopuszczenie do głosowania wszystkich projektów, które spełniają kryteria główne. 

liczBa pRzyjętych poD GłoSowanie pRojektów

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

204

kraków
x

x

438

Łódź
x

762

752

Poznań
20

20

30

warszawa
x

x

1390

wrocŁaw
x

129

314
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GłoSowanie

Głosowanie jest finalnym elementem udziału obywateli w budżecie obywatelskim. Przez 
pierwsze dwie edycje PBO uprawnionymi do oddania głosu były wszystkie osoby, posiadające 
czynne prawo wyborcze i zameldowane w Poznaniu. W ramach PBO 2015, na wniosek szere-
gu organizacji pozarządowych, ilość osób uprawnionych do oddania głosu została poszerzona 
o osoby, które ukończyły 16 rok życia oraz mieszkańców studiujących w Poznaniu na podsta-
wie numeru legitymacji studenckiej.   

Jak słusznie zauważyli autorzy raportu „Budżet obywatelski w Polsce”, orzecznictwo sądów 
administracyjnych wskazuje na fakt, iż władze gminne nie mają delegacji ustawowej, aby 
określać katalog podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach. Ustawa o samorzą-
dzie gminnym jednoznacznie wskazuje bowiem na „mieszkańców”15. 

W raporcie przywołany został wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 
z 29 kwietnia 2011 roku (sygn. akt III SA/Wr 20/11), w uzasadnieniu którego sąd wskazał, że 
kompetencja organu gminy zawarta w artykule 5a Ustawy o samorządzie gminnym „nie obej-
muje określania praw podmiotowych warunkujących uprawnienie mieszkańców gminy do 
udziału w konsultacjach. Istotnym jest, iż krąg osób uprawnionych do udziału w konsultacjach 
społecznych został określony przez samego ustawodawcę. Są nimi mieszkańcy gminy, czyli 
osoby zamieszkujące w miejscowości położonej na jej obszarze z zamiarem stałego pobytu. Po-
jęcie mieszkańca nie jest tożsame z pojęciem osoby posiadającej czynne prawo wyborcze. Fakt 
pozbawienia praw publicznych, praw wyborczych czy też ubezwłasnowolnienie mieszkańca 
gminy nie jest jednoznaczny z pozbawieniem go prawa do udziału w konsultacjach”. 

Autorzy analizy cytują również wyrok WSA w Opolu z 12 czerwca 2006 r. (sygn. akt II SA/Op 
207/06, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych), w którym zajął on stanowisko, 
iż „rada nie posiada ustawowej delegacji do zawężenia kręgu osób uprawnionych do wzięcia 
udziału w konsultacjach tylko do mieszkańców, którzy posiadają czynne prawo wyborcze”.

Stanowisko w tej kwestii przyjął również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lipca 
2002 r. (sygn. akt II SA/Wr 1116/02, niepublikowany), w którym stwierdził, iż „wśród zasad 
i trybu przeprowadzania konsultacji nie mieści się określenie praw podmiotowych decydują-
cych o prawie jednostki do udziału w konsultacjach. Wszyscy są równi wobec prawa i wszy-
scy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne (art. 32 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej). Ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności 
i praw może być ustanowione tylko w Ustawie (art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej). Stąd też przyjąć należy, iż ograniczenie liczby osób uprawnionych do wzięcia udziału 
w konsultacjach wyłącznie np. do tych, którzy posiadają czynne prawo wyborcze, stanowi na-
ruszenie powyższych zasad konstytucyjnych”.

Kluczowym elementem jest również dostępność mieszkańców do głosowania w ramach PBO. 
Poznań w porównaniu do innych dużych miast wypada umiarkowanie w kwestii organizacji 

15 Dariusz Kraszewski, Karol Mojkowski, Budżet Obywatelski w Polsce, „Masz Głos, Masz Wybór”, Fundacja im. Stefana 
  Batorego, Warszawa 2014, s. 9.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione wyroki oraz fakt, iż w obecnej formie budżet obywa-
telski traktowany jest jako konsultacje społeczne, należałoby znacznie poszerzyć grupę osób 
uprawnionych do głosowania w PBO, uwzględniając wszystkich mieszkańców Poznania z za-
miarem stałego pobytu. 
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fizycznych miejsc głosowania w budżecie obywatelskim. W tegorocznej edycji było ich 15, 
w porównaniu do np. 209 punktów w Krakowie, 37 w Katowicach czy 20 w Łodzi. Są one o tyle 
ważne, iż angażują mieszkańców, nie korzystających z internetu, a także tych którzy wcześniej 
o PBO nie słyszeli. Zwiększenie liczby punktów do głosowania wydaje się więc kluczowe dla 
zwiększenia liczby osób głosujących. 

Jednym z problemów głosowania w PBO w jego dotychczasowych trzech edycjach, było rów-
nież niezgodne z regulaminem zbieranie głosów na kartach z zaznaczonymi wcześniej pro-
jektami. Z informacji uzyskanych od kilkunastu mieszkańców wiadomo, iż proceder ten był 
stosowany również w tym roku, m.in. wśród organizatorów dwóch zwycięskich projektów. 
Wykluczenie tego typu możliwości wydaje się trudne, acz nie niemożliwe. Jednym z rozwią-
zań jest obowiązek każdego mieszkańca do osobistego złożenia karty do głosowania w wybra-
nym punkcie. Przy znacznym zwiększeniu liczby miejsc do głosowania mogłoby to całkowicie 
wyeliminować zachowania niezgodne z regulaminem PBO.

Kontrowersyjny wydaje się również paragraf 4 pkt. 3 regulaminu PBO 2015, który ustala  
iż „w przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, o kolejności 
decyduje Prezydent.” Mimo bardzo niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia takiej sytuacji, 
pozostawienie tej decyzji Prezydentowi z pewnością budziłoby znaczne obniżenie zaufania  
do budżetu obywatelskiego zwłaszcza wszystkich tych osób, które głosowały za projektem  
ostatecznie nie wybranym. Zakładając więc, iż sytuacja jest mało prawdopodobna, dla zwięk-
szenia obywatelskiego charakteru wyboru, warto byłoby w tym przypadku zrealizować wszyst-
kie projekty.  

rekomendacje: poszerzenie grupy osób uprawnionych do głosowania na wszystkich 
mieszkańców Poznania z zamiarem stałego pobytu; zwiększenie liczby punktów do głoso-
wania; zobowiązanie głosujących do osobistego składania kart do głosowania; zapewnienie,  
iż w przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej projektów, realizowane 
są wszystkie.

liczBa pUnktów Do GłoSowania

liczBa ważnych GłoSów

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

37

kraków
x

x

209

Łódź
x

14

20

Poznań
15

15

15

warszawa
x

x

18

wrocŁaw
x

14

4

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

11 256

kraków
x

x

67 320

Łódź
x

129 008

174 834

Poznań
19 260

67 123

45 219

warszawa
x

x

148 814

wrocŁaw
x

51 593

149 063
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zaUfanie

Jednym z kluczowych elementów dobrze funkcjonującego budżetu obywatelskiego jest bu-
dowanie i wzmacnianie zaufania między władzami samorządowymi a mieszkańcami. Bio-
rąc pod uwagę fakt, iż jednym z głównych problemów polskiego społeczeństwa jest niski  
poziom zaufania na linii władza-mieszkańcy, organizatorzy PBO powinni ze szczególną  
uwagą dbać o transparentność zasad i realizacji całego projektu. 

Wszelkie niejasności w tej kwestii rozwiałoby zrezygnowanie z Zespołu Opiniującego, który  
w bardzo ograniczonym składzie i w sposób niejawny dokonuje wyboru 30 finałowych  
projektów,  spośród ponad 200 zgłoszonych. By uniknąć rosnącego braku zaufania do PBO,  
wyrażającego się m.in. spadającą liczbą składanych projektów, czy drastycznym spadkiem 
osób głosujących (mimo zwiększenia grupy osób uprawnionych do głosowania) potrzebne jest  
otwarcie całego projektu na mieszkańców i zniesienie wszelkich elementów, które budzą  
ich uzasadnione wątpliwości.

Poniżej przedstawiono listę projektów zwycięzkich z 2015 które mogą budzić pewne 
wątpliwości:

/1 waRtoStRaDa – ścieżka pieSzo-RoweRowa naD waRtą
Wnioskodawca: Katarzyna Błażek
Komentarz: Projekt jest kontynuacją wniosku, który zwyciężył już w PBO 2013.

/2 SpoRtowy Golaj – GolęcińSka StRefa SpoRtU i RekReacji
Wnioskodawca: Arkadiusz Ładzinski, członek KWW Ryszarda Grobelnego 
Teraz Wielkopolska 
Komentarz: Projekt jest kontynuacją wniosku, który zwyciężył już w PBO 2014. Organiza-
cji żużla na Golęcinie sprzeciwia się 7 rad osiedli oraz 73,9% mieszkańców, którzy wyrazili  
swój sprzeciw w ramach konsultacji społecznych prowadzonych w sprawach zagospodarowa-
nia Golęcina (sondaż uliczny)16.

/3 Ratowanie Sieci foRtów poznańSkich
Wnioskodawca: Elżbieta Sobkowiak 
Komentarz: Projekt tej samej autorki („Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez  
ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką do Strzeszynka”) zwyciężył również w PBO 2013.

/4 winoGRaDzki paRt SpoRtU i RekReacji
Wnioskodawca: Marcin Zaremba, członek KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska.

/5  nowa RUSałka 
Wnioskodawca: Fundacja Familijny Poznań 
Komentarz: Fundacja dzierżawi tereny nad jeziorem Rusałka od Poznańskich Ośrodków Spor-
tu i Rekreacji, a w początkowej fazie głosowania oferowała wynagrodzenie za zbieranie głosów.

16 Raport z konsultacji społecznych nt. Golęcina i Rusałki, s. 13, link: 
http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.html?co=show&instance=1017&parent=66737&lan-
g=pl&id=166611 (dostęp dnia 1 grudnia 2014).

Niestety w tegorocznej edycji PBO spośród 6 zwycięskich projektów, aż 5 budzić może  
pewne wątpliwości co do bezstronności całego procesu wyboru projektów finałowych. 

http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.%0Dhtml%3Fco%3Dshow%26instance%3D1017%26parent%3D66737%26lang%3Dpl%26id%3D166611
http://www.poznan.pl/mim/public/main/attachments.%0Dhtml%3Fco%3Dshow%26instance%3D1017%26parent%3D66737%26lang%3Dpl%26id%3D166611
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DotychczaS (z)Realizowane pRojekty w Ramach 
poznańSkieGo BUDżetU oBywatelSkieGo:

2013:
Rozbudowa Hospicjum Pallium — 7516 głosów (39,02%)
Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy nad Wartą — 5800 głosów (30,11%)
Ośrodek krótkiego pobytu dla osób niepełnosprawnych — 5345 głosów (27,75%)
Droga rowerowa od ulicy Juraszów poprzez ul. Strzeszyńską, Biskupińską, Krajanecką 
do Strzeszynka — 4179 głosów (21,69%)
Rodzinny plac zabaw na Malcie — 4105 głosów (21,31%)

2014:
Przytulisko. Centrum pomocy dla osób bezdomnych — 26693 głosy (13,4%)
RoweLOVE Rataje. Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje-Park z Maltą i Wartą oraz 
ul. Jana Pawła II — 21673 głosy (10,9%)
Sportowy Golaj — Odbudowa stadionu na Golęcinie — żużel, park rowerowy, 
futbol - 13599 głosów (6,9%)
Renowacja hali widowiskowo-sportowej “Arena” — 12999 głosów (6,5%)

2015:
Projekty duże:
Wartostrada – ścieżka pieszo-rowerowa nad Wartą — 13089 głosów (16,44%)
SPORTOWY GOLAJ - Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji — 11425 głosów (14,35%)
Ratowanie sieci Fortów Poznańskich — 9237 głosów (11,60%)

Projekty małe:
Winogradzki Part Sportu i Rekreacji — 12069 głosów (13,73%)
Nowa Rusałka — 10798 głosów (12,29%)
Trener Osiedlowy — całoroczne, bezpłatne zajęcia sportowe na osiedlowych boiskach 
dla dzieci, młodzieży oraz seniorów — 8860 głosów (10,08%)

liczBa (z)Realizowanych pRojektów

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

86

kraków
x

x

68

Łódź
x

109

65

Poznań
5

3

6

warszawa
x

x

336

wrocŁaw
x

8

89
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rekomendacje
 
Trzy lata Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego to czas,  który pozwala spojrzeć na cały pro-
jekt z odpowiedniej perspektywy, zauważyć pewne trendy zmian i na ich podstawie wysnuć 
wnioski.

 

Swego czasu Pan Ryszard Grobelny, były Prezydent Miasta Poznania, wyraził słuszną opinię 
na temat PBO:  
„Wielu, także samorządowców, twierdzi, że to tylko chwilowo modna fanaberia, naruszająca 
zasady demokracji. Nie zgadzam się z tymi głosami. Budżet obywatelski ma głęboki sens, pod 
warunkiem jednak, że zgodzimy się z kilkoma ważnymi zasadami (regułami)” 17.

I choć co do istoty reguł budżetu obywatelskiego autor niniejszego raportu ma diametral-
nie inne zdanie niż Pan Ryszard Grobelny, ważna wydaje się deklaracja trwałości projektu.  
Na bazie więc dogłębnej analizy pierwszych lat funkcjonowania PBO sporządzona została 
lista rekomendacji, które mają szansę usprawnić ten nadal stosunkowo nowy instrument  
partycypacji mieszkańców w zarządzaniu częścią budżetu miejskiego. 

rekomendacje:

Zmiany priorytetowe:

/1 Zagwarantowanie od strony prawnej wiążącego charakteru Poznańskiego 
  Budżetu Obywatelskiego.

/2 Stworzenie Rady ds. Budżetu obywatelskiego przy Prezydencie. 

/3 Poszerzenie konsultacji społecznych dotyczących reformy PBO.

/4 Rejonizacja PBO – w sytuacji braku podziału BO na rejony pewne części miasta 
  są marginalizowane. W konsekwencji mieszkańcy dzielnic, nie korzystających  
  z PBO mogą zniechęcić się do udziału we wspólnym tworzeniu budżetu, a zatem  
  i rozwoju miasta. 

/5 Podtrzymanie i poszerzenie formuły debat obywatelskich w ramach PBO.

/6 Stopniowe powiększanie sumy budżetu obywatelskiego.

/7 Wdrażanie kampanii informacyjno-promocyjnej w jak najwcześniejszym etapie 
  realizacji PBO.

17 Ryszard Grobelny, Poznański Budżet Obywatelski na finiszu!, link: 
http://ryszardgrobelny.blog.pl/2013/09/27/poznanski-budzet-obywatelski-na-finiszu/ (dostęp dnia 1 grudnia 2014).

Porównując PBO do budżetów obywatelskich z innych dużych miast Polski, pojawia się niestety 
wrażenie, iż brak odpowiednio odważnych reform doprowadził do zniechęcenia mieszkańców 
względem całego przedsięwzięcia. Spadająca liczba zgłaszanych projektów oraz drastyczny 
spadek liczby głosujących w trakcie PBO 2015, zamrożona suma PBO, która stanowi zaled-
wie 0,35% sumy całego budżetu, czy niejasne decyzje urzędników oraz Zespołu Opiniującego 
w  sprawie wyboru projektów, to kwestie które stawiają pod znakiem zapytania przyszłość PBO.  

http://ryszardgrobelny.blog.pl/2013/09/27/poznanski%0D-budzet-obywatelski-na-finiszu/
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/8 Sprecyzowanie kryteriów głównych oceny wniosków.

/9 Wzmocnienie komunikacji na linii urzędnik-wnioskodawca.

/10 Możliwość weryfikacji zgłoszonych projektów.

/11 Zniesienie Zespołu Opiniującego.

/12 Dopuszczenie do głosowania wszystkich projektów, które spełniają kryteria 
    główne.

/13 Poszerzenie grupy osób uprawnionych do głosowania na wszystkich 
    mieszkańców Poznania z zamiarem stałego pobytu.

/14 Zwiększenie liczby punktów do głosowania.

Zmiany drugorzędne:

/1 Zwiększenie interaktywności na stronie PBO.

/2 Wprowadzenie wymogu zebrania 10 — 15 podpisów pod zgłaszanym projektem.

/3 Możliwość odwołania się wnioskodawcy od decyzji urzędnika.

/4 Zobowiązanie głosujących do osobistego składania kart do głosowania.

/5 Zapewnienie, iż w przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa lub więcej 
  projektów, realizowane są wszystkie.
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Podsumowanie
Budżet obywatelski to niewątpliwie ważne narzędzie partycypacyjne, które służyć może do 
efektywnego wykorzystywania aktywności obywatelskiej, a także tworzenia platformy do dys-
kusji o mieście oraz nowych więzi społecznych. Jak słusznie zauważa Artur Celiński „przez 
połączenie wiedzy mieszkańców i urzędu oraz stworzenie warunków do merytorycznej i kon-
struktywnej dyskusji na temat potrzeb, oczekiwań, możliwości i priorytetów ta metoda na-
prawdę potrafi przyśpieszyć rozwój miasta”18.

Istnieją jednak pewne kluczowe elementy każdego budżetu obywatelskiego bez których cały 
mechanizm rzeczywiście stanie się „chwilowo modną fanaberią”. Tak więc by Poznański Bu-
dżet Obywatelski mógł się rozwijać dynamicznie, decyzje mieszkańców w jego ramach muszą 
być wiążące a proces tworzenia i zarządzania budżetem obywatelskim przejrzysty oraz otwar-
ty. Kluczowe jest również włączenie jak najszerszej grupy mieszkańców, zwłaszcza tych osób, 
które dotychczas o budżecie obywatelskim nie usłyszały, nie miały odwagi złożyć projektu, 
lub nie wiedziały o tym, że takie projekty mogą wesprzeć swoim głosem. Co więcej, budżet 
partycypacyjny musi być procesem, powtarzalnym i długofalowym, oferującym mieszkańcom 
współdecydowanie o sumie rozsądnie wysokiej. 

I choć nie powinniśmy przywiązywać zbyt dużej wagi do danych ilościowych związanych 
z  PBO, spadająca liczba zgłoszeń projektów oraz osób głosujących powinna być dla organi-
zatorów pierwszym sygnałem na to, iż Poznański Budżet Obywatelski wymaga zdecydowanej 
reformy. Brak zmiany reguł doprowadzić może do znacznego spadku zainteresowania miesz-
kańców całym projektem, a to już niedaleka droga do wycofania się Urzędu Miasta z organi-
zacji kolejnych edycji PBO. 

Oczywiście nie można analizować budżetu obywatelskiego w oderwaniu od kontekstu, w ja-
kim dotychczas działał poznańskim samorząd. Mieszkańcy od lat biorą udział w różnych spo-
tkaniach konsultacyjnych czy dyskusjach, które często nie przekładały się na podejmowane 
decyzje. Musi więc upłynąć pewien czas, zanim mieszkańcy zdadzą sobie sprawę, że ich zaan-
gażowanie w PBO ma przełożenie na rzeczywistość. 

18 Artur Celiński, Pierwszy krok donikąd?, Respublica, 04.07.2014, link: 
http://publica.pl/teksty/pierwszy-krok-donikad-46246.html (dostęp dnia 1 grudnia 2014).

Kluczowe wydaje się jednak pytanie, na ile organizatorzy PBO na poważnie potraktują zaanga-
żowanie mieszkańców w zmienianie naszej miejskiej rzeczywistości?

http://publica.pl/teksty/pierwszy-krok-donikad-46246.%0Dhtml
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zestawienie liczBowe Budżetów
oBywatelskich w 6 dużych 
miastach Polski

kwota BUDżetU oBywatelSkieGo

UDział Bo w całkowitym BUDżecie miaSta

liczBa zGłoSzonych pRojektów

liczBa pRzyjętych poD GłoSowanie pRojektów

liczBa pUnktów Do GłoSowania

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

10 mln

kraków
x

x

4,5 mln

Łódź
x

45 mln

40 mln

Poznań
10 mln

10 mln

10 mln

warszawa
x

x

26,2 mln

wrocŁaw
x

3 mln

20 mln

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

0,55%

kraków
x

x

0,11%

Łódź
x

1,15%

1,02%

Poznań
0,35%

0,35%

0,35%

warszawa
x

x

0,2%

wrocŁaw
x

0,08%

0,51%

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

326

kraków
x

x

656

Łódź
x

908

871

Poznań
265

217

204

warszawa
x

x

2200

wrocŁaw
x

370

483

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

204

kraków
x

x

438

Łódź
x

762

752

Poznań
20

20

30

warszawa
x

x

1390

wrocŁaw
x

129

314

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

37

kraków
x

x

209

Łódź
x

14

20

Poznań
15

15

15

warszawa
x

x

18

wrocŁaw
x

14

4
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liczBa ważnych GłoSów

liczBa (z)Realizowanych pRojektów

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

11 256

kraków
x

x

67 320

Łódź
x

129 008

174 834

Poznań
19 260

67 123

45 219

warszawa
x

x

148 814

wrocŁaw
x

51 593

149 063

na rok:
2013

2014

2015

katowice
x

x

86

kraków
x

x

68

Łódź
x

109

65

Poznań
5

3

6

warszawa
x

x

336

wrocŁaw
x

8

89
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