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EWALUACJA – CELE, METODOLOGIA ORAZ 
NAJWAŻNIEJSZE OBSERWACJE Z PROCESU 
 
 

Założenia i cele ewaluacji 

 
Głównym celem badania była ewaluacja dziewiątej edycji Budżetu Obywatelskiego (BO2022), w 

szczególności: a) jak przebiegła tegoroczna edycja i jak wypadła na tle lat poprzednich; b) jak 

oceniono zmiany w regulaminie BO2022; c) jak postrzega się Budżet Obywatelski w szerszym 

kontekście życia samorządowego miasta. 

 

Metodologia i źródła 

 
Do przygotowania raportu posłużyły ankiety dla mieszkańców (580 ważnych ankiet), autorów 

projektów (20 ważnych ankiet) oraz urzędników (16 ważnych ankiet), a także dane zastane i 

opracowania danych dotyczących BO2022, przygotowane przez jednostki Urzędu Miasta Gdyni. 

Niska liczba ważnych ankiet oddanych przez autorów oraz urzędników powoduje, że nie można 

uznać ich odpowiedzi za w pełni reprezentatywne, stąd podkreślamy, że są to odpowiedzi 

„ankietowanych” a nie „wszystkich zaangażowanych w proces”. Odpowiedzi te są jednak głosem, 

którego warto wysłuchać dla lepszego rozumienia procesu Budżetu Obywatelskiego 2022. 
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DZIEWIĄTA EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 
SKRÓCIE 
 
Edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdyni w roku 2022 objęła 323 projekty złożone przez 130 

autorów. Mieszkańcy złożyli 8 projektów miejskich oraz 315 projektów dzielnicowych (w tym 140 

dużych i 175 małych). Projekty zostały złożone elektronicznie (za pośrednictwem elektronicznego 

systemu obsługi projektów lub skrzynki podawczej ePUAP), oraz drogą pocztową. Możliwe było 

również złożenie ich osobiście w Laboratorium Innowacji Społecznych. 

Poddano pod głosowanie 245 projektów, z których 86 zostało wybranych do realizacji; w 

głosowaniu wzięło udział 9,15% mieszkańców, tj. 20 331 osób. Wśród tematyki projektów 

wybranych w głosowaniu dzielnicowych przeważała rekreacja oraz kultura.  

Pula środków przeznaczonych na BO2022 wyniosła 11 054 272 zł, w tym 1 053 668 zł stanowiły 

środki, które nie zostały rozdysponowane z edycji BO2021. 

 

W porównaniu z rokiem ubiegłym edycja BO2022 przedstawia się następująco: 

  2021 r. 2022 r. 

Pula środków BO 11 148 564 zł 11 054 272 zł 

Liczba zgłoszonych projektów 382 323 

Liczba projektów poddanych w 
głosowaniu 

297 245 

Liczba głosujących 
mieszkańców 

25 532 20 331 

Tabela 1. Dane podsumowujące Budżet Obywatelski 2022 Źródło: Dane o BO 2022 

Ponadto, w tegorocznej edycji wprowadzono następujące zmiany w regulaminie: 

 

 

Zwiększono szacowany 
koszt realizacji projektu 

małego w dzielnicy z 10 000 
do 15 000 zł.

Wydłużono okres 
weryfikacji projektów.

Przeniesiono głosowanie na 
projekty z czerwca na 

wrzesień.

Projekty ogólnomiejskie 
mogły dotyczyć wyłącznie 

tematyki związanej z 
klimatem, w ramach zakresu 
tematycznego „Obywatelski 

Budżet Klimatyczny”.

Wprowadzono wymóg 
dołączenia zgody dyrektora 

placówki wskazanej we 
wniosku, jeśli dotyczył on 

miejskich placówek 
oświatowych.
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Koszty zwycięskich projektów dzielnicowych dużych oraz miejskich 
 
Średni szacunkowy koszt projektów dzielnicowych dużych był niższy w roku 2022 od roku 

ubiegłego i wyniósł 265 874 zł (dla porównania, koszt ten w roku 2021 wyniósł 314 537 zł). 

Najdroższy zwycięski projekt przekazany do realizacji opiewał na kwotę 585 000 zł, najtańszy – 

48 000 zł.  

 

Natomiast projekty miejskie skierowane do realizacji opiewały na zbliżoną kwotę ponad 800 000 

zł każdy. Tym samym nie wykorzystano środków z tegorocznej puli przeznaczonej na projekty 

miejskie. 

 
 
 

Projekty miejskie: Pula środków Wykorzystane środki Niewykorzystane środki 

2 094 548 zł 1 678 238 zł 416 310 zł 
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Tabela 2. Pule i wykorzystane środki w BO 2022, dane z dnia 19.12.2022

Dzielnica 
Łączna pula 

dzielnicowa

Pula na 

projekty duże

Wykorzystane 

środki na 

projekty duże

Pula na 

projekty małe

Wykorzystane 

środki na 

projekty małe

Niewykorzystane 

na projekty małe

Niewykorzystane 

na projekty duże

Niewykorzystane 

ogółem

Dodatkowe 

środki z rady 

dzielnicy

Dodatkowe 

środki 

od darczyńcy

Wykorzystane z 

BO ogółem

Babie Doły 262 028 zł 235 825 zł 227 500 zł 26 203 zł 15 000 zł 11 203 zł 8 325 zł 19 528 zł 0 zł 0 zł 242 500 zł

Chwarzno – Wiczlino 792 544 zł 713 289 zł 300 000 zł 79 254 zł 64 950 zł 14 304 zł 413 289 zł 427 594 zł 0 zł 0 zł 364 950 zł

Chylonia 623 344 zł 561 009 zł 187 200 zł 62 334 zł 60 906 zł 1 428 zł 373 809 zł 375 238 zł 0 zł 0 zł 248 106 zł

Cisowa 503 781 zł 453 403 zł 458 781 zł 50 378 zł 45 000 zł 0 zł 0 zł 0 zł 213 619 zł 0 zł 503 781 zł

Dąbrowa 519 633 zł 467 670 zł 467 670 zł 51 963 zł 46 500 zł 5 463 zł 0 zł 5 463 zł 0 zł 0 zł 514 170 zł

Działki Leśne 367 928 zł 331 135 zł 331 135 zł 36 793 zł 28 150 zł 8 643 zł 0 zł 8 643 zł 0 zł 0 zł 359 285 zł

Grabówek 318 084 zł 286 276 zł 285 600 zł 31 808 zł 30 000 zł 1 808 zł 676 zł 2 484 zł 0 zł 0 zł 315 600 zł

Kamienna Góra 240 220 zł 216 198 zł 48 000 zł 24 022 zł 21 780 zł 2 242 zł 168 198 zł 170 440 zł 0 zł 0 zł 69 780 zł

Karwiny 307 671 zł 276 904 zł 276 900 zł 30 767 zł 30 000 zł 767 zł 4 zł 771 zł 0 zł 0 zł 306 900 zł

Leszczynki 305 008 zł 274 507 zł 243 600 zł 30 501 zł 24 960 zł 5 541 zł 30 907 zł 36 448 zł 0 zł 0 zł 268 560 zł

Mały Kack 448 815 zł 403 933 zł 400 000 zł 44 881 zł 43 902 zł 979 zł 3 933 zł 4 913 zł 0 zł 0 zł 443 902 zł

Obłuże 519 469 zł 467 522 zł 467 500 zł 51 947 zł 44 400 zł 7 547 zł 22 zł 7 569 zł 0 zł 0 zł 511 900 zł

Oksywie 598 046 zł 538 241 zł 538 241 zł 59 805 zł 55 600 zł 4 205 zł 0 zł 4 205 zł 0 zł 0 zł 593 841 zł

Orłowo 438 501 zł 394 651 zł 390 000 zł 43 850 zł 42 080 zł 1 770 zł 4 651 zł 6 421 zł 0 zł 0 zł 432 080 zł

Pogórze 385 959 zł 347 363 zł 153 543 zł 38 596 zł 27 200 zł 11 396 zł 193 820 zł 205 216 zł 0 zł 0 zł 180 743 zł

Pustki Cisowskie - 

Demptowo
300 520 zł 270 468 zł 275 500 zł 30 052 zł 25 020 zł 0 zł 0 zł 0 zł 52 968 zł 0 zł 300 520 zł

Redłowo 317 742 zł 285 968 zł 137 439 zł 31 774 zł 31 300 zł 474 zł 148 529 zł 149 003 zł 0 zł 0 zł 168 739 zł

Śródmieście 401 971 zł 361 774 zł 361 774 zł 40 197 zł 35 450 zł 4 747 zł 0 zł 4 747 zł 0 zł 0 zł 397 224 zł

Wielki Kack 518 209 zł 466 388 zł 322 823 zł 51 821 zł 44 860 zł 6 961 zł 143 565 zł 150 526 zł 0 zł 0 zł 367 683 zł

Witomino 437 117 zł 393 405 zł 267 500 zł 43 712 zł 37 310 zł 6 402 zł 125 905 zł 132 307 zł 0 zł 0 zł 304 810 zł

Wzgórze Św. 

Maksymiliana
353 135 zł 317 822 zł 317 800 zł 35 314 zł 35 200 zł 114 zł 22 zł 135 zł 0 zł 0 zł 353 000 zł

SUMA 8 959 724 zł 8 063 751 zł 6 458 506 zł 895 972 zł 789 568 zł 95 994 zł 1 615 656 zł 1 711 650 zł 266 587 zł 0 zł 7 248 074 zł
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POSZCZEGÓLNE ELEMENTY PROCESU  
 

Składanie wniosków 
 

Podobnie jak w ubiegłych latach, mieszkańcy mogli składać projekty dzielnicowe (małe i duże) 

oraz miejskie. Wniosek mógł złożyć każdy mieszkaniec Gdyni, który uzyskał poparcie dla swojej 

inicjatywy wyrażone podpisami mieszkańców dzielnicy, której dotyczył projekt (0,1% liczby 

mieszkańców danej dzielnicy). Zgłoszenie odbywało się na formularzu zgłoszeniowym, wraz z 

niezbędnymi załącznikami.  

W roku 2022 złożono mniej wniosków dzielnicowych, niż w latach poprzednich: 

 

 

Wykres 1. Liczba wniosków w Budżecie Obywatelskim Źródło: dane o wnioskach w BO2014-2022 

 

Konsekwentnie od 2019 r. spada liczba wnioskodawców-autorów projektów dzielnicowych: ze 

195 autorów w 2019 r., 180 w 2020 r., 159 w 2021 r., do 130 autorów w roku 2022. Wśród 

tegorocznych autorów 42,3 % stanowiły osoby, które składały wnioski po raz pierwszy – jest to 

pozytywna tendencja na przyszłość, poszerza bowiem liczbę zaangażowanych w proces osób. 

 

Na pytanie o powody, dla których mieszkańcy nie zdecydowali się składać projektów do Budżetu 

Obywatelskiego, najwięcej respondentów podało brak pomysłu – podobnie jak w roku 2021. 

Natomiast na drugim miejscu wskazywano brak efektów. Motyw ten pojawiał się także w 

odpowiedziach na inne pytania: mieszkańcy, autorzy oraz urzędnicy są sfrustrowani i 
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rozczarowani przedłużającą się realizacją projektów wybranych w poprzednich edycjach Budżetu 

Obywatelskiego. Należy tu nadmienić, że z 546 projektów finansowanych z Budżetu 

Obywatelskiego od 2014 r., 394 projektów (72%) zostało zakończonych, natomiast 152 projekty 

są cały czas w trakcie realizacji (dane z dnia 29.12.2022 r.). 

Na sytuację tę ma wpływ wiele czynników, dlatego warto zastanowić się nad formami otwartego 

komunikowania mieszkańcom o przedłużających się realizacjach i ich przyczynach. 

 

 

Wykres 2. Z jakiego powodu nie jest Pani/i zainteresowany/a złożeniem projektu do BO? Źródło: ankiety BO 2022 N=580 

Kolejnym powtarzającym się czynnikiem wymienianym przez ankietowanych mieszkańców jest 

zniechęcająca procedura. Ponieważ jest to odpowiedź wskazana także w roku 2021, zasadnym 

byłoby lepsze zrozumienie, jakie elementy procedury zniechęcają potencjalnych autorów – 

szczególnie, że Miasto Gdynia bardzo elastycznie reaguje na wszelkie sugestie, corocznie 

eksperymentując i modyfikując formułę procesu. 

 

Z drugiej strony, aż 29% respondentów jest potencjalnie zainteresowanych składaniem wniosków 

w kolejnej edycji BO, natomiast aż 19% jest niezdecydowanych. Warto rozważyć strategie, które 

pomogą zainteresowanym lub niezdecydowanym mieszkańcom zaangażować się w proces BO 

w nadchodzącej edycji: 

 

40%

13%

12%

16%

8%

11%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Nie mam pomysłu

Zniechęca mnie procedura

Nie widzę szans na wygraną

Nie widzę efektów

Moje pomysły wykraczają poza ramy BO

Inne

Z jakiego powodu nie jest Pan/i zainteresowany/a złożeniem projektu do 
BO?
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Wykres 3. Czy jest Pan/i zainteresowany/a złożeniem własnego wniosku z projektem w kolejnej edycji BO? Źródło: ankiety BO2022 
N=580 

Tym, którzy chcieli w roku 2022 złożyć projekty w BO2022, Samorząd oferował różnorodne formy 

wsparcia w procesie przygotowywania wniosków. Następnie złożone wnioski przechodziły 

weryfikację ze stronu urzędników Miasta; projekty, które przeszły weryfikację, zostały poddane 

pod głosowanie. 

 

 

Wykres 4. Z jakich form wsparcia korzystał/a Pan/i przygotowując wniosek? Źródło: ankiety BO2022 N=20 
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Ankietowani autorzy dobrze oceniali konsultacje z urzędnikami: 

 

Wykres 5. Jak ocenia Pan/i spotkania konsultacyjne z urzędnikami? Źródło: ankiety BO2022 N=20 

 

Większość ankietowanych autorów nie borykała się z trudnościami w procesie składania 

wniosków. Wśród komentarzy o ewentualnych wyzwaniach wskazywano na przygotowanie 

budżetów – głównie spowodowane wzrostem inflacji. 

Ankietowani autorzy w przeważającej liczbie pozytywnie ocenili elektroniczny system do 

składania wniosków: 

 

 

Wykres 6. Jak ocenia Pan/i poniższe aspekty elektronicznego systemu do składania wniosków? Źródło: ankiety BO2022 N=20 
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W rezultacie, w edycji BO2022 złożono 315 złożonych wniosków dzielnicowych. Listę złożonych 

wniosków w podziale na typy i dzielnice prezentuje poniższa tabela: 

 

Dzielnica 
Projekty 

Duże 

Projekty 

małe 
Razem 

Babie Doły 6 2 8 

Chwarzno-Wiczlino 14 12 26 

Chylonia 17 14 31 

Cisowa 7 8 15 

Dąbrowa 11 8 19 

Działki Leśne 4 6 10 

Grabówek 2 9 11 

Kamienna Góra 3 2 5 

Karwiny 4 8 12 

Leszczynki 2 9 11 

Mały Kack 6 10 16 

Obłuże 6 8 14 

Oksywie 3 10 13 

Orłowo 7 14 21 

Pogórze 4 6 10 

Pustki Cisowskie-Demptowo 8 9 17 

Redłowo 8 16 24 

Śródmieście 11 9 20 

Wielki Kack 5 6 11 

Witomino 4 5 9 

Wzgórze św. Maksymiliana 8 4 12 

Łącznie 140 175 315 

Tabela 3. Zestawienie projektów w dzielnicach Źródło: dane o wnioskach BO2022 

 



   

Weryfikacja wniosków 
 

Złożone projekty były weryfikowane w dwuetapowym procesie, który obejmował weryfikację 

ogólną/formalną, przeprowadzoną przez pracowników LIS oraz weryfikację merytoryczną, 

przeprowadzoną przez urzędników właściwych wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek 

organizacyjnych Miasta Gdyni. 

 

Wśród 74 wniosków dzielnicowych, które nie przeszły do głosowania, 14 zostało wycofanych 

przez wnioskodawców, 9 zweryfikowano negatywnie jako niekompletne formalnie, a 51 – jako 

niemożliwe do realizacji. W przypadku projektów miejskich, z 8 złożonych projektów, cztery 

zostały zweryfikowane negatywnie, jako niemożliwe do weryfikacji.  

 

Listę projektów dzielnicowych poddanych pod głosowanie w podziale na dzielnice i typy 

prezentuje tabela poniżej: 

 

Dzielnica Projekty 
Duże 

Projekty 
małe 

Razem 

Babie Doły 1 3 4 

Chwarzno-Wiczlino 7 9 16 

Chylonia 15 12 27 

Cisowa 5 7 12 

Dąbrowa 10 7 17 

Działki Leśne 2 6 8 

Grabówek 2 8 10 

Kamienna Góra 1 2 3 

Karwiny 3 7 10 

Leszczynki 2 7 9 

Mały Kack 2 10 12 

Obłuże 2 8 10 

Oksywie 2 9 11 

Orłowo 7 11 18 

Pogórze 1 6 7 

Pustki Cisowskie-Demptowo 6 9 15 

Redłowo 3 10 13 

Śródmieście 6 8 14 

Wielki Kack 3 5 8 

Witomino 3 4 7 

Wzgórze św. Maksymiliana 6 4 10 

Łącznie 89 152 241 

Tabela 4. Liczba projektów poddanych pod głosowanie. Źródło: dane o wnioskach BO2022 
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Ankietowani wnioskodawcy generalnie pozytywnie ocenili procedury weryfikacji wniosków: 

 

Wykres 7. Jak ocenia Pan/i procedury weryfikacji w BO 2022?? Źródło: ankiety BO2022 N=20 

 

Zaangażowani w proces ankietowani urzędnicy generalnie pozytywnie określali proces 

weryfikacji projektów w BO2022: 

 

Wykres 8. Proszę ocenić poniższe aspekty procesu weryfikacji projektów w BO Źródło: ankiety BO2022 N=14 

 

Jednocześnie ankietowani urzędnicy wskazywali, że opóźnienia w procesie często wynikały z 

przedłużającej się weryfikacji w innych jednostkach urzędu.  
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Ankietowani urzędnicy w przeważającej liczbie uważali tegoroczną procedurę weryfikacji za 

optymalną. Wśród sugestii pojawiały się komentarze dotyczące pre-weryfikacji: 

 

 

 

Ankietowani autorzy generalnie pozytywnie oceniali karty weryfikacji, jako potrzebne, zrozumiałe 

i ważne we wspieraniu przejrzystości etapu weryfikacji: 

 

Wykres 9. Jak ocenia Pan/i publikowanie przez urzędników karty weryfikacji? Źródło: ankiety BO2022 N=20 

Proces weryfikacji oceniany był przez urzędników jako generalnie trudny lub bardzo trudny (50% 

odpowiedzi) oraz absorbujący czasowo, niezależnie od pełnionej roli. Oto jak ankietowani 

szacowali czas poświęcony weryfikacji pojedynczych projektów: 

Całość weryfikacji powinna być 
poprzedzona weryfikacją kolegium 
pod kątem zgodności ze strategią 
miasta dokonaną przez Kolegium.

Projekty inwestycyjne powinny być 
wstępnie opiniowane przez wydział 

inwestycji przed rozpoczęciem 
weryfikacji szczegółowej celem 

wyeliminowania projektów 
sprzecznych z inwestycjami 

planowanymi lub trwającymi.

Przy wstępnej weryfikacji, powinien 
być sprawdzony bezwzględny wymóg 

– dołączenia wyceny oraz 
szczegółowej mapy. 
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Wykres 10. Szacowanie czasu poświęconego weryfikacji Źródło: ankiety o BO 2022 N=14 

Blisko 30% ankietowanych urzędników szacowało, że praca nad BO zajmowała im łącznie ok. 

90-120 godzin.  

 

Jeden z respondentów wskazywał, że jednostka, w której pracuje, wpisała weryfikację wniosków 

BO w roczny plan działań, co pomogło w lepszym rozplanowaniu czasu. Wielu pozostałych 

respondentów komentowało, że praca nad weryfikacją projektów BO jest obciążeniem w ich 

pracy. Z drugiej strony urzędnicy są świadomi znaczenia BO i w tej perspektywie postrzegają 

swoją rolę:  
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Głosowanie 
 

Głosowanie odbywało się elektronicznie, za pośrednictwem aplikacji internetowej, do której 

przekierowywała strona Budżetu Obywatelskiego. W roku 2022 mieszkańcy głosowali na 

maksymalnie 3 projekty miejskie w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego oraz 

maksymalnie po 3 projekty dzielnicowe, osobno na liście małych projektów dzielnicowych, jak i 

dużych. 

 

Na podobnym, do roku 2021, poziomie utrzymała się różnica pomiędzy projektami dzielnicowymi 

zgłoszonymi a projektami zakwalifikowanymi do głosowania (odpowiednio: 364/287 w 2021 r. 

oraz 315/241 w 2022 r.). Różnice pomiędzy projektami poddanymi pod głosowanie a projektami 

wybranymi w głosowaniu przedstawia poniższe zestawienie: 

 

Wykres 11. Zestawienie projektów wybranych i poddanych pod głosowanie Źródło: dane o BO 2022 
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Pod głosowanie poddano łącznie 245 projektów (241 dzielnicowych i 4 miejskie), z czego 

wybranych do realizacji zostało 86.(84 dzielnicowe i 2 miejskie). 

 

Wzorem poprzednich edycji BO, specjalne nagrody czekały na dzielnice, w których odnotowano 

najwyższą frekwencję w głosowaniu. W trzech dzielnicach do realizacji trafiły dodatkowe projekty 

(tzw. Projekt „+1”), przy czym za zajęcie pierwszego miejsca w rankingu frekwencji dzielnica 

zyskiwała do realizacji projekt duży, natomiast za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca – projekt 

mały. Projektami tymi mogły być te, które w głosowaniu na BO znalazły się tuż „pod kreską”. 

Projekty „+1” zrealizowane zostaną z innych środków miasta, spoza puli przeznaczonej na BO. 

Ostatecznie więc do realizacji zostało przekazanych 89 projektów.  

 

Wykres 12. Kategorie projektów dzielnicowych poddanych pod głosowanie Źródło: dane o BO2022 

Frekwencja w tegorocznym głosowaniu była najniższa w historii Budżetu Obywatelskiego i 

wyniosła ogólnie 9,15%; (odpowiednio: 7,98 % w przypadku głosów oddanych na projekty 

miejskie oraz 9,14% w przypadku głosów oddanych na projekty dzielnicowe). Jakkolwiek 

frekwencja w skali kraju również ulega spadkom (dane z Barometru Budżetu Obywatelskiego na 

rok 2021, oprac. Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR), nie jest to jedyne wytłumaczenie 

obniżającej się frekwencji. Należy pamiętać o czynnikach zewnętrznych, które w roku 2022 w 

sposób szczególny mogły wpływać na liczbę głosujących oraz generalne zainteresowanie BO – 
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wśród nich wojna w Ukrainie, niepewna globalna sytuacja ekonomiczna, itp. W tym sensie 

BO2022 odzwierciedla ważny moment w historii Gdyni jako społeczności. 

 

Najliczniej zagłosowali przedstawiciele grupy wiekowej 35-44 lata: stanowili oni aż 27% 

wszystkich głosujących. Kolejne dwie grupy, stanowiące po 15% wszystkich głosujących, 

reprezentowały przedziały wiekowe 25-34 oraz 45-54. Kobiety głosowały liczniej, niż mężczyźni. 

W roku 2022 różnica między głosującymi kobietami a mężczyznami wyniosła 16 punktów 

procentowych (58% kobiety, 42% mężczyźni). 

 

 
Wykres 13. Frekwencja Źródło: dane o BO 2014-2022 

W kontekście spadającej frekwencji na uwagę zasługuje już wysoka frekwencja w dzielnicy 

Chwarzno-Wiczlino. Tylko w ciągu ostatnich czterech edycji wynosiła ona, odpowiednio: 19% w 

2019, 31% w 2020, 25% w 2021 oraz 20,04% w 2022. Analizując strategie zwiększania frekwencji 

w roku 2023 na pewno warto poddać głębszej analizie uwarunkowania, mechanizmy i dobre 

praktyki, które służą wysokiej frekwencji w różnych dzielnicach Gdyni. 
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BUDŻET OBYWATELSKI 2022 W OCENIE MIESZKAŃCÓW 
 

Komunikacja 
 
Mieszkańcy generalnie dobrze oceniają widoczność i dostępność informacji o edycji BO2022, 

przy czym nieco gorzej wypada komunikacja na etapie składania wniosków (37% pozytywnych 

ocen), niż na etapie głosowania (50%). 

 

Formy promocji lub źródła informacji o BO najbardziej widoczne dla respondentów: 
 

artykuły na stronie www.gdynia.pl 18% 

artykuły na stronie bo.gdynia.pl 9% 

profil BO na Facebooku 19% 

inne profile na Facebooku 27% 

artykuły w czasopiśmie "Ratusz" 24% 

materiały w mediach lokalnych 12% 

działania promocyjne osób, które złożyły projekt 18% 

działania radnych 11% 

działania promocyjne miejskich instytucji 6% 

plakaty 24% 

filmy promocyjne BO 0,9% 

trudno powiedzieć 11% 

inne 9% 
Tabela 5. Formy promocji BO najbardziej widoczne dla respondentów Źródło: ankieta BO2022 

Wyniki nie sumują się do 100%, respondenci mogli wybrać więcej, niż jedną odpowiedź. 

 

Mieszkańcy wskazywali różnorodne formy informowania o BO jako najskuteczniejsze/ najbardziej 

widoczne: przede wszystkim są to media społecznościowe, choć w większej mierze inne profile 

na Facebooku (27%), niż profil BO (19%). Interesujące były formy komunikacji wymieniane w 

kategorii „inne”: gazetki dzielnicowe, ogłoszenia w komunikacji miejskiej, ogłoszenia w parafiach, 

aplikacja miejska, znajomi. Na podstawie tych danych można zinterpretować potencjał, jakim jest 

utrzymujące się zainteresowanie mieszkańców lokalnymi sprawami (gazetki dzielnicowe, 

nieformalne rozmowy o BO), a także rola kanałów cyfrowych w docieraniu do informacji (aplikacje, 

profile w mediach społecznościowych). 
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W rozbiciu na grupy wiekowe preferencje informacyjne przedstawiały się następująco: 

 

 

Wykres 14. Które formy promocji lub źródła informacji dotyczące głosowania do BO były dla Pana/i widoczne w Internecie (…) 
Źródło: ankieta o BO2022 

Wyniki nie sumują się do 100%, respondenci mogli wybrać więcej, niż jedną odpowiedź. 

 

Identyfikacja wizualna jest na ogół dobrze oceniana przez mieszkańców, jednak wśród 

komentarzy pojawiły się głosy, że za mało było plakatów w przestrzeni publicznej, a także, że 

choć projekt graficzny był ciekawy, to jednak mało informacyjny (wskazywano na nie dość 

wyraźnie widoczne daty, za małą czcionkę, za mało informacji dla ludzi potencjalnie nie 

wiedzących nic o BO). Pojawił się także jeden głos, sugerujący potrzebę hasła promocyjnego 

towarzyszącego komunikacji o BO, np. „BO liczy się Gdynia”, „BO Twój głos ma znaczenie”. Być 

może konkurs na hasło promocyjne BO to potencjalnie wart rozważenia pomysł – w szerszym 
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kontekście komunikowania o programie oraz zwiększania zaangażowania mieszkańców w 

dziesiątą edycję BO23. 

 

Plakaty z etapu składania wniosków i głosowania: 

  

    

 

 

 
Wykres 15. Jak ocenia Pan/i identyfikację wizualną procesu BO w Gdyni? Źródło: ankiety BO2022 N=580 
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Procedury BO – składanie projektów 
 

Autorzy pozytywnie ocenili procedury związane ze składaniem projektów. Jest to ważna 

pozytywna informacja zwrotna, szczególnie z perspektywy refleksji nad potencjalnymi 

modyfikacjami w kolejnych edycjach: 

 

 

Wykres 16. Jak ocenia Pan/i etap składania projektów w BO 2022? Źródło: ankiety BO2022 N=20 

Mieszkańcy pozytywnie ocenili tegoroczne zmiany w procedurze: zwiększony szacowany koszt 

realizacji projektów (80% ocen pozytywnych), wydłużony etap weryfikacji projektów (60% ocen 

pozytywnych) oraz przeniesienie głosowania z czerwca na wrzesień (60% ocen pozytywnych). 

 

W przypadku ankietowanych autorów ocena ta kształtowała się podobnie: 
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Wykres 17. Jak ocenia Pan/i tegoroczne zmiany w BO? Źródło: ankiety BO2022 N=20 

Z drugiej strony jednak, daje się zauważyć nieufność wobec skuteczności procedury BO w 

szerszej perspektywie, w tym rosnące rozczarowanie formułą programu. Głosy takie pojawiały 

się zarówno wśród mieszkańców, jak i autorów czy też u urzędników: 
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Urzędnicy komentowali także nie do końca zadowalającą komunikację pomiędzy jednostkami 

miejskimi zaangażowanymi w BO2022. 

 

Ważnym wątkiem wśród wypowiedzi było także niezadowolenie (a być może też niezrozumienie) 

relacji pomiędzy BO a działaniami władz miasta. Wskazywano na niezgodny z oczekiwaniami 

respondentów podział odpowiedzialności pomiędzy BO a zadaniami bieżącymi samorządu: 

 

•Nie widzę Budżetu Obywatelskiego jako decentralizacji. Moim zdaniem urzędnicy nadal mają 
decydujące zdanie, a mieszkańcy wybierają tylko to, co wcześniej wybrali urzędnicy.

•Na początku była to super inicjatywa. Lecz z biegiem czasu straciło to jakiś sens.

•Wprowadził negatywny trend do rezygnacji np. przez spółdzielnie mieszkaniowe z koniecznych 
inwestycji i spychanie ich na BO.

•Projekty te powinny być zgłaszane przez mieszkańców do rady dzielnicy i tam weryfikowane. Brak 
weryfikacji projektów przez osoby zaangażowane lokalnie, powoduje dużo błędów merytorycznych 
niezgodnych z szerszym planowaniem dzielnicy, niezgodności z założeniami inwestycyjnymi dzielnicy itd. 
Ignorowanie Rady Dzielnicy i małe zainteresowanie BO mieszkańców, powoduje wprowadzanie tylnymi 
drzwiami indywidualnych planów, niezgodnych z formą społecznego (demokratycznego) zarządzania 
przestrzenią publiczną.

•W pierwszej fazie uaktywnił ludzi z dobrymi pomysłami, chcących coś zmienić w otoczeniu za pomocą 
innych narzędzi niż kontakt z urzędnikiem / Prezydentem / radnym miasta, dzielnicy. Ciągłe modyfikacje, 
a w zasadzie ograniczanie funkcjonowania BO, arbitralność niektórych decyzji dot. odrzucanych 
wniosków, sprawiły, że gro tych ludzi opuściła grono autorów. BO stało się polem do popisu dla 
projektów inspirowanych przed radnych miasta lub/oraz dzielnicy, którzy uzupełniali w ten sposób 
budżety dzielnicowe. BO ma duży potencjał, ale w takie formie jak funkcjonuje dziś, nie osiągnie swego 
maksimum. Trzeba uwolnić to narzędzie tematycznie i budżetowo. Nie bać się, jak zagłosują ludzie i  jak 
mogą wpłynąć na zamiary i plany Prezydenta. Warto pójść tą drogą

Mieszkańcy

•BO w Gdyni jest dla mnie źródłem ogromnego stresu i frustracji ponieważ poświęcam coraz więcej czasu 
i środków na de facto walkę z urzędnikami którzy systemowo walczą z inicjatywami na rzecz poprawy 
infrastruktury rowerowej w mieście. Decyzje o niedopuszczeniu pod głosowanie są za każdym razem 
podejmowane na podstawie opinii a nie zgodności z prawem i dokumentacją. Normą jest chaos 
informacyjny pomiędzy wydziałami.

Autorzy

•Projekty są składane wyłącznie przez różnego typu aktywistów lub podmioty, które załatwiają sobie w 
ten sposób zlecenia na przyszły rok. W mojej opinii niedopuszczalne są projekty, które jawnie wskazują 
na ostatecznego wykonawcę w przypadku wybrania projektu (…) Dlaczego projekty mogą składać 
osoby, które zarobią na danym projekcie (…) Jest to tylko przykład, bo takich projektów jest więcej.

Urzędnicy



S t r o n a  | 25 

 

   

 

 

Zakres tematyczny w BO – Klimatyczny Budżet Obywatelski w ramach projektów 
miejskich 
 

Generalnie pozytywnie oceniono wprowadzenie zakresu tematycznego w projektach miejskich: 

45% mieszkańców oceniło tę zmianę zdecydowanie pozytywnie lub raczej pozytywnie. Jednak 

31% respondentów oceniło tę zmianę negatywnie. Respondenci ci wskazują na ryzyko 

wybierania projektów nie najlepszej jakości, nie dostosowanych do lokalnych potrzeb, a także 

odczytują pojawienie się zakresu tematycznego jako zawężenie ich suwerenności, czy wręcz jako 

sprzeczne z ideą Budżetu Obywatelskiego: 

 

BO nie powinien finansować podstawowych rzeczy dla 
miasta, takich jak karetka, powinien służyć dodatkowo - a nie 
np. przy naprawianiu chodników - mieszkańcom, do poprawy 

jakości życia. "dzięki" BO władze scedują odpowiedzialność 
na mieszkańców, bo "przecież przez BO można zgłosić remont 

chodnika.

Budżet Obywatelski pełni funkcję zastępczą dla działań 
samorządowców. Tzn uważam, że władze miasta nie realizują 
pewnych inwestycji sami, tylko realizują je w ramach budżetu 

obywatelskiego. Wg mnie powinno być inaczej. Wnioski 
składane w ramach budżetu obywatelskiego powinny być dla 

samorządu sygnałem, jakie inwestycje są potrzebne 
mieszkańcom. Np co roku wpływa kilka projektów 

wybudowania wybiegów dla psów. Jest to więc sygnał, że 
mieszkańcy potrzebują takich miejsc. Mimo to w mieście jest 

tylko jeden wybieg, który nie jest zrealizowany z budżetu 
obywatelskiego. Uważam, że miasto powinno zwrócić 

większą uwagę na rodzaj zgłaszanych projektów i co jakiś 
czas realizować podobne inwestycje.

Myślę, że projekty, na które głosujemy w BO są realizowane 
zdecydowanie zbyt długo i zbyt późno. Większość głosujących 
dawno zapomniała o tym, że głosowała na dany projekt, a on 

nadal nie jest zrealizowany.

Myślę, że duża część z tych projektów powinna być 
zrealizowana z odgórnej inicjatywy miasta np. zapadające się 
drogi nie powinny trafiać pod głosowanie w BO. Uważam że 

to kpina z mieszkańców, że musza w ten sposób upominać się 
o naprawę drogi.

Zrealizowane inwestycje są ok, cieszą oko i niekiedy są 
praktyczne, ale przerzucają odpowiedzialność za niektóre 

strefy z samorządów na obywateli. A to niedobrze.

W połączeniu z dużym niezadowoleniem z opóźniającej się 
realizacji projektów wybranych w BO, wypowiedzi te należy 

odczytać jako sygnał potrzeby zmian formuły BO – a na 
pewno zmian w komunikowaniu o BO.
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Wykres 18. Jak ocenia Pan/i pomysł składania projektów wyłącznie w ramach zakresu tematycznego? Źródło: ankiety BO2022 
N=580 
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Jak ocenia Pan/i pomysł składania projektów wyłącznie w ramach zakresu 
tematycznego?

Zarezerwowanie dla KBO miejsca w wynikach 
glosowania, umożliwiającego jego realizację 

niezależnie od atrakcyjności propozycji, 
stwarza nieuzasadnione, uprzywilejowane 

miejsce w stosunku do pozostałych projektów. 

Z jednej strony jest to szansa na realizację 
zadań w ważnej, a traktowanej bardzo słabo 

dziedzinie zieleni miejskiej, ale w 
rzeczywistości poza jednym, pozostałe 

projekty są w naszej ocenie zbiorem 
przypadkowych pomysłów Radnych Dzielnic 
słabo przygotowanych merytorycznie, a nie 

przemyślanym działaniem systemowym, 
proekologicznym, na które jest rzeczywiste 

zapotrzebowanie.

Nie jestem pewien; mogą się akurat zdarzyć 
lepsze pomysły spoza danego zakresu 

tematycznego. W tym przypadku wybieramy 
gorsze, bo takie są tylko dostępne

Każda dzielnica ma "swoje potrzeby", które 
nie muszą być zbieżne tematycznie w danym 
roku. (…) Powinna być zachowana możliwość 

składania różnych wniosków. 

Dla mnie Klimatyczny BO i zaproponowane w 
nim projekty były ciekawe, ale można 

zaproponować kilka tematów do wyboru –
tak jak wybieramy dzielnicę, w której 

głosujemy.

Jeżeli miałyby być edycje tematyczne, to 
dobrze by było, żeby zawsze przynajmniej 
jeden projekt był z grupy "klimatycznej". 

Niezależnie od tego jaki motyw przewodni był 
wybrany. Rozbetonowywanie i zielenienie 
miasta to bardzo ważna dla mnie kwestia.

Ograniczanie tematów do zakresów 
tematycznych jest sprzeczne z ideą Budżetu 

Obywatelskiego, jest ograniczeniem 
kreatywności mieszkańców oraz 

ograniczeniem odpowiedzi na potrzeby 
mieszkańców miasta.
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Jednocześnie, zapytani o inne intersujące zakresy tematyczne, respondenci wskazywali w 

dominującej większości na tematykę związaną z szeroko rozumianą ekologią i klimatem. Drugim 

najczęściej zgłaszanym zakresem była szeroko rozumiana infrastruktura drogowa; respondenci 

wymieniali w tej dziedzinie bezpieczeństwo, dbałość o drogi, organizację ruchu, chodniki, parkingi 

i oświetlenie ulic, transport publiczny, redukcję hałasu drogowego. 

 

Odsetek respondentów proponował brak zakresów tematycznych. Interesującą kategorią 

formułowaną przez wielu respondentów była integracja sąsiedzka, międzypokoleniowa oraz z 

nowymi mieszkańcami Gdyni. Wśród odpowiedzi wskazujących na zdrowie i pomoc społeczną, 

podkreślano kwestie zdrowia psychicznego:  

 

 

Wykres 19. Jakie zakresy mogłyby być wprowadzone w kolejnej edycji BO? Źródło: ankiety BO2022 N=616 

Zarówno przytoczone wypowiedzi, jak i kategorie tematyczne wskazane przez respondentów, 

pozwalają wnioskować, że bardziej kontrowersyjna jest kwestia ograniczenia do jednego zakresu 

tematycznego, niż sam temat wybranego priorytetu (klimat). Być może warto rozważyć 

potencjalnie interesujący kierunek, w którym istnieje możliwość składania wniosków poza 

zakresem tematycznym lub zamiast jednego zakresu tematycznego proponowanych jest (co 

najmniej) kilka tematów. 
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Jakie zakresy mogłyby być wprowadzone w kolejnej edycji BO? 
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Ocena etapu głosowania 
 
Proces głosowania został oceniony przez mieszkańców zdecydowanie pozytywnie: 70%. 

Podobnie ocenili go także autorzy. 

Sporo komentarzy (38 na 101 komentarzy ogółem) odnosiło się do potrzeby głosowania na 

projekty z różnych dzielnic, np.:  

 

 

 

Wykres 20. (Mieszkańcy) jak ocenia Pan/i sposób głosowania na projekty w BO? Źródło: ankiety BO 2022 N=580 

Interesowały mnie projekty z różnych dzielnic - w jednej 
mieszkam, w drugiej pracuję, ale nie miałam 
możliwości zagłosowania na wszystkie z nich.

Konieczność wyboru projektów w obrębie jednej 
dzielnicy skutecznie zmniejsza atrakcyjność głosowania 

w budżecie obywatelskim. Mieszkając na granicy 
dwóch dzielnic, albo po prostu poruszając się po 

mieście często bardziej można by skorzystać z 
projektów które znajdują się w różnych dzielnicach, a 

nie koniecznie w jednej wybranej dzielnicy. Nie mogłam 
oddać głosu na kilka projektów z których miałabym 

szansę skorzystać, za to mogłam głosować na projekty 
znajdujące się w granicach dzielnicy, ale w rejonach do 
których prawie nigdy nie zaglądam. Mam poczucie, że 

mój głos w budżecie się marnuje.

34% 36% 15% 9% 6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(MIESZKAŃCY):
Jak ocenia Pan/i sposób głosowania na projekty w BO?

Zdecydowanie pozytywnie Raczej pozytywnie Ani pozytywnie ani negatywnie

Raczej negatywnie Zdecydowanie negatywnie
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Wykres 21. (Autorzy) jak ocenia Pan/i sposób głosowania na projekty w BO? Źródło: ankiety BO 2022 N=20 

Aplikacja do głosowania oceniana była raczej pozytywnie, choć komentarze ujawniły, że 

czasami synonimicznie traktowano aplikację i przeglądarkę internetową , co mogło sugerować 

możliwość oddania głosu poprzez ściągniętą na telefon aplikację mobilną. Zaleca się zatem aby 

nie stosować pojęcia „aplikacja”, jeśli faktycznie takie narzędzie nie będzie dostępne podczas 

głosowania. Wskazywano także na drobne potknięcia techniczne (błędne przyporządkowanie 

projektów geograficznie,itp.). Pojawił się głos, że mieszkańcy nie korzystający z komputerów nie 

mieli dostępu do informacji, że mogą mieć wpływ na inwestycje miejskie. 

 

 

Ocena projektów zrealizowanych z BO  
 
Mieszkańcy deklarują korzystanie z projektów inwestycyjnych (63% respondentów), natomiast 

mniej – z wydarzeń finansowanych z BO (30% respondentów). Oceniają je generalnie pozytywnie 

– ponad 50% respondentów najwyższe oceny (5-6) wystawiło zarówno projektom inwestycyjnym 

jak i wydarzeniom/zajęciom, w których uczestniczyli. Z krytyką (31% respondentów, oceny 1-2) 

spotkał się jedynie czas realizacji inwestycji. 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(AUTORZY):
Jak ocenia Pan/i sposób głosowania w BO 2022?
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Zdecydowanie negatywnie
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Wykres 22 Jak ocenia Pan/i inwestycje, z których Pan/i korzystał/a? Źródło: ankiety BO 2022 N=580 

 

Wykres 23. Jak ocenia Pan/i wydarzenia/zajęcia, w których Pan/i uczestniczyła? Źródło: ankiety BO2022 N=580 

 

Podobnie, jak w przypadku widoczności informacji o BO2022, także w przypadku czerpania 

wiedzy o projektach BO główną rolę odgrywają media społecznościowe, informacja wizualna oraz 

informacje od sąsiadów i znajomych: 
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Skąd Pan/i wie, że projekty są sfinansowane z BO? 

Informacja wizualna 25% 

Media społecznościowe 24% 

Strona internetowa BO 14% 

Strony internetowe Miasta 12% 

Informacja od znajomych/sąsiadów 19% 

Inne 7% 
Tabela 6. Skąd Pan/i wie, że projekty są sfinansowane z BO? Źródło: ankiety BO 2022 N=580 

 

Rola Budżetu Obywatelskiego w życiu samorządowym miasta 
 

Pytanie o rolę BO w życiu samorządowym gminy oraz o zmiany, jakie proces ten powoduje, 

zostało zadane wszystkim respondentom. Prawie połowa odpowiedziała pozytywnie na pytanie, 

czy BO wprowadził zmiany w życiu samorządowym miasta. Wśród odpowiedzi powtarzała się 

ranga, którą respondenci nadawali możliwości decydowania o sprawach lokalnych, szansa na 

zaangażowanie, możliwość realnego wpływu na życie miasta, poczucia odpowiedzialności za 

lokalne środowisko. 

 

Urzędnicy i autorzy odpowiedzieli także na pytanie, czy BO w dotychczasowej formule pozwala 

na realizację głównych celów programu. Widoczna jest tendencja, że urzędnicy są bardziej 

powściągliwi w pozytywnej ocenie roli BO. Między innymi, urzędnicy w mniejszym stopniu 

uważają, że BO2022 wspiera efektywne wydatkowanie środków z budżetu miasta (28% 

respondentów, a 75% respondentów w grupie autorów); aż 43% respondentów w grupie 

urzędników udzieliło na to pytanie odpowiedzi negatywnej. Podobnie w odpowiedzi na pytanie o 

poprawę relacji na linii „miasto-mieszkańcy”: autorzy postrzegają rolę BO bardziej pozytywnie, niż 

urzędnicy (odpowiednio: 50% i 21% odpowiedzi w każdej z grup): 

 



S t r o n a  | 32 

 

   

 

Wykres 24. (Urzędnicy) Czy w Pana/i ocenie, BO w dotychczasowej formule pozwala na realizację poniższych celów? Źródło: 
ankiety BO2022 N=16 

 

 

Wykres 25. (Autorzy) Czy w Pana/i ocenie, BO w dotychczasowej formule pozwala na realizację poniższych celów? Źródło: ankiety 
BO2022 N=20 

14%

14%

7%

21%

14%

0%

7%

57%

43%

21%

43%

36%

21%

29%

0%

7%

29%

0%

29%

29%

14%

21%

21%

7%

36%

21%

43%

43%

7%

14%

36%

0%

0%

7%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Podnoszenie jakości życia mieszkańców

Realizacja przez Miasto zadań lepiej dopasowancyh do
potrzeb meiszkańców

Efektywne wydatkowanie środków z budżetu miasta

Zwiększenie aktywności i zaangażowania mieszkańców

Tworzenie okazji do współpracy mieszkańców i dyskusji
na temat najbliższego otoczenia

Poprawa relacji na linii "urząd-mieszkańcy"

Lepsze rozumienie przez mieszkańców dizałania
zamorządu i mechanizmów zarządzania miastem

(URZĘDNICY):
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RESPONDENCI 
 
Charakterystyka respondentów ankiety elektronicznej dla mieszkańców: 

 

 

Wykres 26. Wiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 27. Wykształcenie  

 

Wykres 28. Płeć 
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REKOMENDACJE 
 

Budżet Obywatelski jest bez wątpienia trwałym elementem życia samorządowego Gdyni i jest 

generalnie dobrze odbierany przez mieszkańców – jako doceniane narzędzie wspierające ich 

wpływ na lokalną rzeczywistość.  

 

Mieszkańcy, którzy wzięli udział w ankietach, głównie kobiety, głównie w średnim wieku, jawią się 

jako zainteresowani sprawami lokalnymi: czytają lokalne media, prowadzą nieformalne rozmowy 

na tematy związane z lokalną przestrzenią, doceniają rolę relacji sąsiedzkich na poziomie 

dzielnicy oraz miasta. Mają poczucie sprawczości – wyrażane aspiracyjnie, jako ważna potrzeba 

lokalna. 

Jest to ważny potencjał, na którym warto budować. 

 

Trudno jest analizować BO w oderwaniu od sytuacji globalnej (rzeczywistość post/pandemiczna, 

wojna w Ukrainie, niepewna sytuacja ekonomiczna), której jesteśmy świadkami i która wpływa na 

poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy lokalne w sposób, jakiego jeszcze nie do końca 

rozumiemy. Poniższe rekomendacje formułowane są zatem z pewną ostrożnością i 

świadomością szerszego tła, które im towarzyszy. 

 

Najniższa w historii BO frekwencja w głosowaniu, liczba zgłoszonych projektów, a także wyrażane 

explicite słabnące zaufanie w proces – powodują, że konieczne jest podjęcie refleksji nad 

nadchodzącymi edycjami BO, przede wszystkim nad podniesieniem zaangażowania w proces 

oraz, szerzej, wzmocnieniem poparcia dla BO (a tym samym: uczynieniem go jeszcze 

skuteczniejszym i bardziej satysfakcjonującym mieszkańców narzędziem lokalnej demokracji 

partycypacyjnej). Wydaje się, że refleksja ta musi się odnosić zarówno do sfery proceduralnej, 

jak i do sfery komunikacyjnej (w tym wartości). 

 

Wyższa frekwencja, więcej dobrych wniosków 
 
Warto uczyć się ze strategii dzielnic, w których frekwencja utrzymuje się od lat na wysokim lub 

stosunkowo wysokim poziomie. Jakie mechanizmy/dobre praktyki/uwarunkowania można 

przenieść na grunt miejski? 
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Wnioskodawcy podają jako jeden z powodów swojej małej aktywności brak czasu. Istotnie, 

procedura składania wniosków do BO – jakkolwiek satysfakcjonująca obecnych autorów i dążąca 

do upraszczania – wymaga czasu. Przedstawiciele grup, które tego czasu nie mają – z racji 

trudnej sytuacji społecznej i/lub ekonomicznej – z jednej strony dostrzegają wiele potrzeb, które 

mogłyby zostać zaspokojone przez projekty realizowane z BO, z drugiej – nie są w stanie 

poświęcić czasu i energii, żeby te projekty stanęły do konkursu. Warto zmierzyć się z tym 

wyzwaniem i rozważyć, jak dotrzeć do tych grup. Być może jest to pole do zaangażowania 

studentów lokalnych uczelni, którzy mogliby pełnić rolę facylitatorów procesu, a jednocześnie 

wcielić się w rolę etnografów? 

 

W podobnym duchu warto wyjść do „nowych Gdynian”: migrantów i uchodźców, którzy znaleźli 

się w Gdyni. Warto zastanowić się, w jakiej formule można ich włączyć w rozmowę o lokalnym 

zaangażowaniu oraz/lub zrozumieniu ich potrzeb, jako nowych członków i członkiń lokalnych 

społeczności. To zadanie wymaga odwagi i namysłu, ale jest niezbędne dla wzmocnienia życia 

samorządowego miasta. Wiele miast będzie w nadchodzącym roku musiało postawić sobie 

podobne pytania, dotyczące formuły Budżetów Obywatelskich w obliczu zwiększającej się 

różnorodności – podejmując tę refleksję, Gdynia ponownie ma szansę być w awangardzie zmian. 

 

Warto rozważyć formułę, w której jeden-dwa zakresy tematyczne mają priorytet, ale możliwe jest 

składanie projektów spoza tych zakresów. Wydaje się, że jest to rozwiązanie, które chciałoby 

zobaczyć wielu respondentów. 

 

Nowa komunikacja 
 
Budżet Obywatelski jest projektem ważnym zarówno na poziomie konkretnych zmian w 

przestrzeni publicznej miasta, jak i na poziomie wartości: sprawczości, uczestnictwa, demokracji, 

uważności na lokalne potrzeby, sąsiedzkiej współpracy, transparentności. 

Komunikowanie o BO powinno obejmować nie tylko sferę informacyjną, ale także sferę wartości: 
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Nowe formy angażowania mieszkańców 
 
Nadchodząca, dziesiąta edycja BO, jest szansą na wprowadzenie nowych form angażowania 

mieszkańców. Przypadnie ona także na rok, który bez wątpienia będzie trudny i niepewny 

ekonomicznie dla wielu mieszkańców, a także będzie czasem (niejednokrotnie polaryzujących) 

dyskusji przedwyborczych – co tym bardziej utrudniać może transformację BO. Warto jednak 

podjąć działania mające na celu nowe formy angażowania mieszkańców właśnie ze względu na 

potencjał, jakim jest „marka” BO. 

Warto otwarcie komunikować o 
wyzwaniach związanych z BO, przede 

wszystkim odnosząc się do opóźnień w 
realizacji zwycięskich projektów, skali 

dostępnych środków, potrzebie 
zaangażowania mieszkańców w proces, 

relacji pomiędzy projektami 
realizowanymi z BO a działalnością 

bieżącą samorządu.

Warto opierać się na popularnych 
kanałach komunikacji, szczególnie 

kanałach cyfrowych.

Warto szukać sojuszników w procesie 
komunikacji: lokalne instytucje skupiające 

mieszkańców (parafie, kluby seniora, 
biblioteki, etc).

Warto komunikować aspiracyjnie o BO –
otwierając rozmowę o najskuteczniejszej 

dla mieszkańców formule tego 
instrumentu partycypacji.
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Infra/struktura BO 
 
Jasnym jest, że Budżet Obywatelski w ogóle, a powyższe rekomendacje szczególnie – powodują 

potencjalne dodatkowe obciążenie urzędników. Konieczne jest wypracowanie takiej formuły 

pracy oraz alokacja dodatkowych środków, która umożliwi lepsze zaplanowanie i podział 

obowiązków w obrębie BO. Rozwiązaniem może być włączenie do zespołu pracowników z innych 

sektorów oraz zatrudnienie młodych stażem pracowników, mogących pomóc w pracy nad 

różnymi dziedzinami związanymi z BO. Wydaje się, że jest to potrzebna i ważna inwestycja, która 

zaowocuje potencjalnie nie tylko większą liczbą ciekawych projektów, ale także – 

scementowaniem lokalnej energii i współodpowiedzialnością za losy miasta. W nadchodzących 

trudnych latach może się to okazać inwestycją bezcenną. 

  

Warto otwarcie komunikować, że BO nie 
istnieje w oderwaniu od wielu lokalnych i 

globalnych bolączek i inicjować rozmowę na 
temat szukania nowych formuł w obrębie BO, 

które do tych bolączek mogą się odnieść. 
Międzysektorowa debata publiczna z udziałem 

organizacji społecznych, biznesu oraz 
samorządu na pewno może być dobrym 

początkiem rozmowy o „nowym BO na nowe 
(trudne) czasy”.

Warto zaangażować mieszkańców w proces, 
np. na poziomie projektów edukacyjnych w 
szkołach czy ogłoszenia konkursu na hasło 

Budżetu Obywatelskiego. Jakkolwiek drobne w 
skali, działania takie mogą służyć pozyskiwaniu 

nowych grup zainteresowanych BO.

Warto przyjrzeć się kategoriom projektów, 
które można składać w BO i zastanowić się nad 

ich możliwymi modyfikacjami.
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