
 

 

WARSZTATY PROJEKTÓW MIEJSKICH 2020 

NIEZBĘDNIK UCZESTNIKA,  

    czyli co musisz wiedzieć, zanim się zapiszesz... 

 

1. DLACZEGO WARSZTATY? 

Projekty miejskie są projektami szczególnymi. Dotyczą obszaru większego niż jedna dzielnica 

(czasami dosłownie całego miasta) i powinny odpowiadać na potrzeby większej liczby 

mieszkańców niż np. sąsiedzi z ulicy czy kilku stojących obok siebie bloków. Powinny 

uwzględniać różne perspektywy, doświadczenia i pomysły mieszkańców na to, jak ma 

funkcjonować miasto. 

Z tego powodu w Gdyni wypracowujemy projekty miejskie podczas warsztatów, w których 

udział może wziąć nawet stu mieszkańców. Nie pracujemy nad indywidualnymi pomysłami. 

Wypracowujemy je poprzez dialog i dyskusję, wspólny namysł nad tym, co jest ważne i co 

wymaga poprawy. Wypracowujemy je także przy udziale urzędników tak, by były możliwe do 

realizacji i zgodne ze strategiami i działaniami Miasta. 

 

2. DLA KOGO? 

W warsztatach może wziąć udział KAŻDY MIESZKANIEC I MIESZKANKA GDYNI. Ze względów 

organizacyjnych i logistycznych maksymalna liczba uczestników nie może przekroczyć 100 

osób, a udział w warsztatach musi zostać poprzedzony ZAPISAMI (formularz dostępny pod 

adresem badanialis.pl/warsztatybo2020).* 

 

*Jeśli zgłosi się więcej niż 100 osób, będziemy musieli dokonać losowania 

uczestników przy uwzględnieniu trzech kryteriów – wieku, płci i dzielnicy 

zamieszkania tak, by zapewnić jak najbardziej zróżnicowaną grupę. 

 

Żeby wziąć udział w warsztatach nie musisz być ekspertem i znać zasad funkcjonowania 

miasta. Nie musisz wiedzieć, jak zrealizować wielką inwestycję infrastrukturalną, czy 

zorganizować festiwal. Taką wiedzę mają urzędnicy, których również zaprosimy na warsztaty i 

którzy będą nas wspierać swoim doświadczeniem.  

Zgłoś się na warsztaty, jeśli: 

• dostrzegasz potrzeby, które nie są w Gdyni zaspokajane,  

• problemy, które nie są rozwiązane lub  

• potencjał, który nie jest wystarczająco rozwijany.  

https://badanialis.pl/warsztatybo2020


 

Nie przychodź z gotowymi projektami czy pomysłami (a jeśli już takie masz, miej w sobie 

otwartość na poznanie perspektywy innych osób i gotowość, by poddać je dyskusji czy 

modyfikacji). Wspólnie postaramy się znaleźć rozwiązania i wymyślić projekty sprawiające, że 

nasze miasto stanie się lepszym miejscem do życia.  

 

 

 

 

 

 

3. KIEDY? GDZIE?  

Warsztaty odbędą się w trzy soboty – 29 lutego, 21 marca oraz 18 kwietnia, w godzinach 

10.00-16.00. Zarezerwuj sobie WSZYSTKIE TRZY TERMINY, ponieważ dla jakości 

wypracowanych projektów, ważna jest Twoja obecność na każdym etapie ich powstawania.  

Warsztaty odbywać się będą w pobliżu węzła przesiadkowego komunikacji miejskiej, z 

dostępem dla osób o ograniczonej mobilności. W czasie pracy zapewnimy poczęstunek i 

napoje oraz wszystkie potrzebne materiały. 

 

4. JAK? (PRZEBIEG) 

29 lutego spotkamy się na pierwszych warsztatach, żeby wspólnie przyjrzeć się miastu. 

Porozmawiamy o tym, jakie potrzeby są ważne i jakie warto zaspokoić w pierwszej kolejności. 

Podczas tych warsztatów poszerzymy naszą wiedzę na temat funkcjonowania miasta i jego 

poszczególnych elementów składowych. Warsztaty zakończymy wstępnymi pomysłami na 

projekty, które przed kolejnym spotkaniem zostaną poddane analizie przez urzędników i 

ekspertów z dziedziny, której będą dotyczyć. 

21 marca, podczas drugich warsztatów, będziemy wspólnie rozwijać nasze pomysły. To będzie 

czas łączenia bądź dzielenia pomysłów, negocjacji, dyskusji i intensywnych ustaleń. Praca 

przebiegać będzie w podgrupach prowadzonych przez moderatorów, przy wsparciu 

urzędników i ekspertów. Efektem tego dnia będą projekty, które zamieścimy na naszej stronie 

internetowej tak, by wszyscy mieszkańcy mogli się z nimi zapoznać.  

18 kwietnia doszlifujemy projekty. Zaprezentujemy je pozostałym grupom i przekażemy do 

ostatecznej weryfikacji urzędnikom tak, by na listach do głosowania znalazły się te, które 

naprawdę są możliwe do realizacji. 

Jeśli jednak chciałbyś się przygotować do warsztatów (do czego oczywiście 

zachęcamy), możesz zapoznać się z dokumentami, w których wyznaczono główne 

kierunki rozwoju dla naszego miasta. Są to m.in.: 

a. Strategia rozwoju Miasta Gdyni 2030 

b. Wieloletnia prognoza finansowa dla Miasta Gdyni na lata 2018-2033 

c. Plan zrównoważonej mobilności na lata 2016-2025 

d. Standardy dostępności dla Miasta Gdyni 

e. Plan adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu do 2030 r. 

f. Plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdyni 

http://gdynia.pl/mieszkaniec/wykaz-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego,7193/biuro-planowania-przestrzennego-miasta-gdynia,496359
http://gdynia.pl/mieszkaniec/wykaz-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego,7193/biuro-planowania-przestrzennego-miasta-gdynia,496359


 

5. CO DALEJ? 

Wszystkie projekty, które zostaną wypracowane podczas warsztatów trafią na listy do 

głosowania, jeśli uzyskają POPARCIE MINIMUM 100 OSÓB. Będzie to dodatkowe 

potwierdzanie, że wymyślony projekt odpowiada na potrzeby większej liczby osób niż tylko 

grupy, która nad nim pracowała. Za zebranie podpisów na listach poparcia będą odpowiadały 

osoby, które wypracowały projekt. Wydaje się to trudne? Pamiętaj, że będziecie pracować w 

grupie i możecie się podzielić tym zadaniem.  

Ostatecznego wyboru, które z wypracowanych projektów przejdą do realizacji dokonają 

mieszkanki i mieszkańcy Gdyni podczas głosowania, które odbędzie się w dniach  

8-22 CZERWCA 2020 R.  

  

6. PODSUMOWUJĄC 

Na koniec jeszcze kilka podstawowych zasad: 

a. Warsztaty miejskie są jedyną formą powstawania projektów miejskich w Budżecie 

Obywatelskim w Gdyni. 

b. Zapisując się na warsztaty, deklarujesz udział we wszystkich trzech spotkaniach. 

c. Warsztaty miejskie to nie maraton pisania wniosków. Przyjdź z otwartą głową, 

gotowością wysłuchania innych, chęcią dyskusji. Nie przychodź z gotowymi/ 

zamkniętymi pomysłami, których będziesz bronić jak niepodległości. 

d. Projekty powstające podczas warsztatów będą dodatkowo weryfikowane przez 

urzędników pomiędzy spotkaniami. Mimo udziału urzędników w spotkaniach, istnieje 

duża szansa, że konieczne będzie dodatkowe sprawdzenie szczegółów (np. dokładnych 

cen, dostępności działek) i skonsultowanie ich z innymi specjalistami. 

e. Po zakończeniu warsztatów trzeba będzie zebrać podpisy 100 osób popierających 

projekt 

f. Projekt miejskie mogą dotyczyć różnych obszarów tematycznych, a ich odbiorcami 

będą różne grupy. Co wspólne – koszt jednego projektu nie może przekroczyć 1 mln zł, 

a cała pula na projekty miejskie to 1,5 mln zł.  

 

 

Pamiętaj!  

Warsztaty projektów miejskich to nie tylko możliwość wypracowania 

konkretnych propozycji zmian w Gdyni. To także fantastyczna okazja do poznania 

innych ludzi, którym zależy na naszym mieście, wymiany doświadczeń  

i pomysłów na udoskonalenie funkcjonowania miasta. 

 


