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Budżet partycypacyjny jako szansa  
redukcji społecznych proBlemów miast

streszczenie
wielość problemów w miastach polskich skutkuje niską jakością życia miesz-
kańców. Dokumentację tego stanu zawierają lokalne strategie Rozwiązywania 
Problemów społecznych, skupiające uwagę na kategoriach upośledzonych 
społecznie, zagrożonych marginalizacją. korzystnym rozwiązaniem byłoby 
takie skonstruowanie zasad budżetów partycypacyjnych, które w znacznym 
stopniu uwzględniałoby potrzeby tych środowisk. Przegląd zadań przyjętych 
w budżetach obywatelskich (edycja 2015) wskazuje, że zwycięskie projekty 
nie są nastawione na środowiska wymagające wsparcia (ludzi starszych, osoby 
z dysfunkcjami), także zaniedbane społecznie, zagrożone marginalizacją. Tym 
samym środowiska te tracą część szans wynikających z wdrażania budżetu. 
artykuł uwzględnia analizę wniosków przyjętych w ramach budżetów par-
tycypacyjnych warszawy, krakowa, Lublina i zielonej Góry.

słowa kluczowe: metody partycypacyjne, budżet obywatelski (partycy-
pacyjny), problemy społeczne miast, strategia Rozwiązywania Problemów 
społecznych

Jednym z istotniejszych źródeł wyznaczających reguły kształtujące życie 
w miastach jest krajowa Polityka Miejska, której aktualną wersję wdrożono 
w październiku 2015 roku w oparciu o ustawę z 6 grudnia 2006 roku o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju. Dokument ten uwzględnia fakt, że w obszarach 
miast kumuluje się znaczna ilość problemów społecznych, także gospodarczych 
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i ekonomicznych. zgodnie z definicyjnym zapisem krajowa Polityka Miejska 
określa „planowane działania administracji rządowej dotyczące polityki miejskiej, 
uwzględniające cele i kierunki określone w średniookresowej strategii rozwoju 
kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego (art. 21b)” [krajowa 2015: 4]. 
Jako dokument strategiczny kPM odnosi się do wielości wątków tematycznych, 
obejmując: kształtowanie przestrzeni, partycypację publiczną, transport i mobil-
ność miejską, niskoemisyjność i efektywność energetyczną, rewitalizację, politykę 
inwestycyjną, rozwój gospodarczy, ochronę środowiska i adaptację do zmian 
klimatu, demografię, zarządzanie obszarami miejskimi [krajowa 2015: 7]. w pro-
gramie istotną rolę odgrywa partycypacja obywatelska (publiczna), rozumiana 
jako postawy lokalnego angażowania się mieszkańców i organizacji w procesy 
podejmowania decyzji dotyczących własnego środowiska. Partycypacja obywatel-
ska stanowi proces wzajemnego współdziałania lokalnych władz i mieszkańców 
umożliwiający wypracowanie wspólnych rozwiązań. zgodnie z przyjętym tu 
założeniem optymalnym narzędziem realizacji partycypacji publicznej jest pro-
cedura budżetów obywatelskich, w której mieszkańcy sami decydują o sposobach 
rozdysponowania gminnych (miejskich) funduszy na zaproponowane przez siebie 
zadania. Budżety obywatelskie umożliwiają uporządkowanie wielu sfer życia, 
także stricte społecznych, stanowiących efekt dotychczasowych procesów miej-
skich, w tym: zmian składu społecznego, wyludniania się miast, nowych relacji 
społecznych w przestrzeni miejskich, zwłaszcza problematyki upodmiotowiania 
się mieszkańców miast i ich rosnącej odpowiedzialności za przestrzeń miejską 
i warunki życia, którą podejmują nowe ruchy miejskie [Błaszczyk, kłopot, Pluta 
2010]. zmiany w miastach dotyczyły także sposobów reagowania na kwestie 
istniejące dotąd, lecz stosunkowo słabo rozpoznawane przez samych mieszkań-
ców jako „problemy miejskie”: rosnącą biedę, wykluczenie i marginalizację, 
narastanie dysproporcji rozwojowych między różnymi obszarami (dzielnicami) 
miejskimi. Pojawiły się także zagadnienia dotychczas nieobecne, jak gentryfikacja 
polegająca na nie zawsze zgodnym z prawem zastępowaniu dotychczasowych 
mieszkańców (użytkowników przestrzeni) nowymi. 

Budżet partycypacyjny stanowi narzędzie wdrażania nowych standardów 
demokracji miejskiej. wśród różnych metod partycypacyjnych wyróżnia się on 
tworzeniem możliwości współdecydowania o części budżetu miejskiego na cele 
wybrane przez samych mieszkańców. Jego zaletami są możliwość dopasowania 
do lokalnej specyfiki, ponadto szansa doskonalenia procedury, zwiększania jej 
efektywności w kolejnych edycjach. Jako nowa metoda działania, od począt-
ku wdrażania w Polsce budżet partycypacyjny poddawany jest empirycznym 
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analizom [por. Brzeziński 2016; Głogowski 2014; ostaszewski 2013; swianie-
wicz 2012; olech 2011; Lewenstein 2010; Theiss 2010]. w artykule przyjęto tezę, 
że procedura budżetowa, w klasycznym ujęciu będąca relacją: możliwości (oferta 
władz) – chęci (poziom uczestnictwa mieszkańców) podlega wielorakim ograni-
czeniom komplikującym tę relację i rzutującym na obniżenie jej efektywności. 
Przegląd dotychczasowych analiz pozwala sądzić, że tak postawiony problem 
nie był dotychczas pierwszoplanowym przedmiotem uwagi.

uwzględniając z jednej strony wagę problemów miejskich, a z drugiej ist-
nienie systemowych narzędzi kierowania rozwojem miast, warto porównać na 
wybranych przykładach efekty wdrażania procedur budżetu obywatelskiego, 
biorąc pod uwagę najistotniejszą kategorię problemów polityki miejskiej, czyli 
problemy społeczne. 

strategia rozwiązywania proBlemów społecznych

Rosnącą rangę współczesnych problemów miejskich, jak również ich zwiększa-
jące się zróżnicowanie odzwierciedla ustawowy obowiązek regulowania tych 
zagadnień przez władze lokalne. istotną rolę odgrywa strategia Rozwiązywania 
Problemów społecznych, będąca podstawą regularnych, zaplanowanych i skoor-
dynowanych działań – wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić 
się do poprawy warunków życia mieszkańców, zwłaszcza obciążonych margina-
lizacją i wykluczeniem społecznym, aby doprowadzić do integracji społecznej. 
obowiązek opracowania strategii wynika z art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1, w po-
wiązaniu z art. 16 b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które 
w ramach zadań własnych gminy przewidują „opracowanie i realizację gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnie-
niem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szcze-
gólnego ryzyka”. stosowanie strategii opiera się na wielu dokumentach, w tym: 
Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa strategia Rozwoju 
kraju (DsRk), Średniookresowa strategia Rozwoju kraju 2020 (ŚRRk 2020), 
strategia Rozwoju kapitału społecznego 2011–2020, strategia Rozwoju kapitału 
Ludzkiego 2020 czy narodowa strategii integracji społecznej.

Strategia jest narzędziem diagnozy problemów miejskich, jednocześnie 
dokumentem opisującym przyjęte w niej sposoby rozwiązywania problemów 
przez władze miejskie w oparciu o kompetencje struktur formalnych, zwłaszcza 
instytucji pomocowych. Mówiąc inaczej, strategia jest narzędziem systemowym, 
umożliwiającym zarządzanie rozwojem społecznym na danym obszarze w oparciu 
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o przyjęte programy społeczne na podstawie dokonanych diagnoz zbiorowości 
lokalnej. Poszczególne strategie powstają jako efekt współpracy zespołów powo-
łanych do jej wdrażania. Głównymi zadaniami są: 1) przygotowanie koncepcji 
dokumentu oraz wybór metody zyskania materiałów, często odwołanie się do 
analizy swoT, 2) sprecyzowanie misji, celu głównego oraz celów strategicznych 
i operacyjnych, 3) przyjęcie wskaźników dla badanych zjawisk, 4) opracowanie 
systemu monitorowania efektów.

strategie opracowywane i realizowane w różnych miastach umożliwiają 
przede wszystkim opracowanie diagnozy problemów społecznych, które istnieją 
na terenie danej jednostki administracyjnej. strategia Rozwiązywania Problemów 
społecznych składa się z wielu etapów. Punktem wyjścia jest szczegółowa dia-
gnoza aktualnych problemów i potrzeb, a także ich prognoza. w dalszych etapach 
realizuje się warsztaty z kluczowymi środowiskami, następnie definiuje strate-
giczne wyzwania dla polityki społecznej i wyznacza konkretne działania służące 
przeciwdziałaniu uchwyconym, negatywnym zjawiskom. efektem końcowym jest 
opracowanie zasad wdrażania strategii w postaci programu współpracy wszystkich 
odpowiedzialnych instytucji (podmiotów) umożliwiającego walkę z wyklucze-
niem społecznym i redukcję problemów społecznych. w związku z obowiązkiem 
ustawowym samorządy miejskie konstruują własne strategie, uwzględniając 
specyfikę lokalnych blokad i trudności. Przegląd problemów objętych strategią 
realizowaną w miastach polskich uporządkować można w następujący sposób.

Rysunek 1. elementy diagnozy problemów społecznych w miastach 

Źródło: opracowanie własne
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wskazania wyBranych strategii miejskich 

strategia Rozwiązywania Problemów społecznych warszawy (społeczna 
strategia warszawy) przygotowana została na lata 2009–2020 i stanowi efekt 
współdziałania wielu środowisk: stołecznego samorządu, przedstawicieli organi-
zacji pozarządowych, przedstawicieli środowisk akademickich oraz powołanych 
ekspertów. wśród różnych jej zadań zwracają uwagę trzy cele strategiczne: 
zintegrowana polityka społeczna, wzrost potencjału społecznego, wreszcie 
integracja i reintegracja społeczna i zawodowa. wśród licznych zadań znajdują 
się m.in.: ekonomia społeczna, aktywizacja poprzez usługi opiekuńcze, program 
wsparcia rodziny, seniorów i osób niepełnosprawnych [społeczna 2008]. na tej 
podstawie można przyjąć, że walka z wykluczeniem społecznym i niwelowanie 
barier stanowią założone, istotne zadania tego programu.

strategia Rozwiązywania Problemów społecznych krakowa na lata 2015– 
–2020 zawiera diagnozę społeczności lokalnej oraz opisuje problemy społeczne 
mieszkańców [strategia 2015]. założone w dokumencie planowanie strategiczne 
działań dotyczy kolejno: wspierania rodziny, organizacji pieczy zastępczej, wspar-
cia osób niepełnosprawnych, zdrowia psychicznego, problematyki uzależnień, 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywności i integracji seniorów, wsparcia 
osób bezdomnych, wykluczenia społecznego i ubóstwa. każde z zadań opiera 
się na diagnozie problemu, określeniu działań interwencyjnych i wyznaczeniu 
celów operacyjnych. 

strategia Rozwiązywania Problemów społecznych miasta Lublin została 
przyjęta na lata 2014–2020 [strategia 2014]. Jej centralnym zagadnieniem jest 
identyfikacja problemów społecznych miasta, składająca się z sześciu głównych 
obszarów: sytuacji na miejskim rynku pracy, niepełnosprawności, seniorów, 
przemocy, uzależnień oraz problemów społecznych osób objętych wsparciem 
pomocy społecznej. efektem przeprowadzonej analizy było wyodrębnienie ob-
szarów wymagających zintegrowanego działania: 1) na rzecz rodzin, 2) na rzecz 
niepełnosprawnych, 3) na rzecz seniorów, 4) na rzecz minimalizowania zjawiska 
przemocy i uzależnień, 5) na rzecz minimalizowania zjawiska wykluczenia spo-
łecznego, 6) na rzecz organizowania społeczności lokalnych z wykorzystaniem 
ekonomii społecznej [strategia… Lublin 2014, s. 64].

Realizacja budżetu obywatelskiego krakowa i Lublina tylko częściowo 
nakierowana jest na rozwiązywanie problemów społecznych tych miast, co 
pozwoliło wskazać rekomendacje zmian [strategia 2012]. Przyjęta dla zielonej 
Góry strategia Rozwiązywania Problemów społecznych, podobnie jak te w kra-
kowie i Lublinie, również ma cechy programu długofalowego, obejmuje bowiem 
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lata 2012–2020. zawarte w niej problemy odzwierciedlają zasadniczo te, które 
pojawiają się w strategiach przyjmowanych w pozostałych miastach. zasadni-
czymi punktami (celami strategicznymi działania) są w niej zagadnienia rodziny 
(wymagającej instytucjonalnego wsparcia), w tym przemocy i rodzinnej pieczy 
zastępczej, problemy niepełnosprawności i opieki senioralnej (podejmowanej 
zarówno w miejscu zamieszkania, jak w DPs), a także uzależnień od alkoholu 
i substancji psychoaktywnych. Listę problemów zamykają kwestie bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej. 

Przegląd kluczowych zagadnień podejmowanych w wymienionych doku-
mentach ukazuje obszary kryzysowe, wymagające podjęcia skoordynowanych 
działań naprawczych przez instytucje pomocowe. Pomimo przeprowadzenia 
zindywidualizowanych diagnoz środowisk miejskich, charakter problemów 
społecznych w miastach polskich jest zasadniczo zbliżony. 

Budżet partycypacyjny

Budżet partycypacyjny jest rozwiązaniem, które w ostatnich kilkunastu latach 
zdobyło ogromną popularność w wielu miastach na świecie [Unpacking 2009; 
People 2005]. Jego formuła pozwala na aplikowanie w zróżnicowanych ze wzglę-
du na wielkość i tradycje kulturowe skupiskach ludzkich, poczynając od wielkich 
miast poprzez dzielnice aż po niewielkie ośrodki miejskie. istotą budżetu jest 
stworzenie platformy dialogu pomiędzy trzema rodzajami środowisk: mieszkań-
cami, urzędnikami w instytucjach władz lokalnych i ekspertami („technikami”) 
odpowiadającymi za konkretne rozwiązania, zwłaszcza w wymiarze infrastruk-
turalnym. sieć powiązań społecznych powstająca w procesie tworzenia budżetu 
opiera się także na oddziaływaniu i opiniach organizacji Trzeciego sektora oraz 
aktywistach zorganizowanych w różnych inicjatywach społecznych, niekiedy 
wręcz o charakterze nieformalnym, w tym zaliczanych do nowych ruchów miej-
skich. zróżnicowanie warunków, w jakich jest stosowany, rzutuje na wielość 
rozwiązań przyjmowanych w jego obrębie. w jego charakterystyce przydatne 
jest ujmowanie go jako procesu decyzyjnego, „w ramach którego mieszkańcy 
współtworzą budżet danego miasta, tym samym współdecydując o dystrybucji 
określonej puli środków publicznych” [kębłowski 2013]. 

wielość rozwiązań stosowanych przy konstruowaniu budżetu nie zmienia 
faktu, że jego istota opiera się na pięciu regułach. Pierwsza zakłada inicjację 
publicznej dyskusji wśród mieszkańców nad projektami zmian. Po drugie, zasoby 
finansowe będące podstawą realizacji wybranych projektów zostają określone na 
początku procedury. Po trzecie, zgłaszane projekty dotyczyć mogą całego miasta, 
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jak i poszczególnych dzielnic. Po czwarte, zakończenie procedury oznacza przej-
ście do fazy realizacji projektów. Po piąte, procedura budżetu partycypacyjnego 
traktowana jest jako powtarzalny, długofalowy proces [kębłowski 2013]. istotą 
budżetu obywatelskiego jest możliwość adaptacji przyjmowanych w nim reguł 
do lokalnych warunków i dotychczas przyjmowanych rozwiązań. stanowi to jego 
zaletę, bowiem procedura daje się dopasować do wielu zróżnicowanych kulturo-
wo układów społecznych. z drugiej strony istotne jest, by szeroka interpretacja 
jego inicjatorów nie zakłóciła, bądź nie wyeliminowała głównych założeń pole-
gających na zbiorowym osiąganiu celów uznawanych za ważne w społeczności 
lokalnej. aby wyeliminować dowolność i arbitralność reguł towarzyszących jego 
wdrażaniu, ustalony został zbiór ośmiu podstawowych zasad określonych mianem 
„kryteriów minimalnych” towarzyszących tej procedurze [Gerwin 2013]. ich 
nadrzędnym celem jest możliwość zbiorowego artykułowania (poprzez debaty 
publiczne) celów służących poprawie jakości życia na danym obszarze. urzędnicy 
miejscy muszą służyć pomocą w procesie wdrażania najpopularniejszych pro-
jektów. Jak jednak wskazują prezentowane tu ustalenia, zakładany stan podczas 
procesu realizacji różni się od przyjętych wyjściowo założeń. w polskich realiach 
doprowadziło to dotychczas do pojawienia się czterech typów „niedoskonałości” 
w tworzeniu budżetu partycypacyjnego [Leszkowicz-Baczyński 2015]. Pierwszą 
kategorię tworzą ograniczenia procedury, w tym przede wszystkim niejasności 
towarzyszące ustalaniu reguł wyjściowych, zwłaszcza dotyczące puli środków 
przeznaczonych do dyspozycji wnioskodawców. Poważnym błędem jest także 
odstąpienie od przyjętych na początku uzgodnień i zmiana reguł podziału środ-
ków, szczególnie po zamknięciu listy wniosków. Drugim typem niedoskonałości 
są defekty władzy. Przejawiają się one zwłaszcza w wykorzystywaniu procedury 
budżetu do poprawy własnego wizerunku (aspekt marketingowy), ale manifestują 
się także ograniczaniem praw i aktywności mieszkańców jako współtwórców 
budżetu, wreszcie brakiem wymaganych do realizacji procedury kompetencji. 
Trzeci typ defektów polega na niedostatkach procesu komunikacji. chodzi tu 
zwłaszcza o brak niezbędnego dostępu mieszkańców do informacji dotyczących 
procedury budżetu – co dotyczy zasadniczo wszystkich jej etapów. Defektem 
procesu komunikowania jest także niewystarczający nacisk na dialog społeczny, 
a więc ignorowanie zgłaszanych uwag, brak reakcji na sygnały, postulaty i opinie 
mieszkańców. Głównym zaniedbaniem jest ignorowanie wymogu zamieszczenia 
pełnej informacji o wynikach procedury: sposobie rozdziału środków i informacji 
o zwycięskich projektach. czwartym mankamentem jest wadliwa konstrukcja 
budżetu, przejawiająca się eliminacją pewnych zadań i obszarów problemowych 
kosztem nadreprezentacji (dominacji) innych.
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Przyjęta w niniejszej analizie teza o niecałkowitym wykorzystaniu szans, jakie 
stwarza procedura budżetowa, pozwoliła dostrzec kolejną wadę analizowanych 
budżetów, czyli ich niepełną spójność z lokalnymi strategiami rozwiązywania 
problemów społecznych. o ile ocena realizacji budżetów partycypacyjnych w sen-
sie organizacyjnym, rozumianym jako zgodność kolejnych działań z założoną 
procedurą, jest zasadniczo prosta, to w sensie merytorycznym, odnosząc oceny 
do specyfiki przyjętych do realizacji zadań, napotyka ona na szereg trudności in-
terpretacyjnych. Przyjęto więc, iż pożądanym efektem budżetu jest minimalizacja 
dysproporcji pomiędzy różnymi kategoriami mieszkańców, służąca eliminowaniu 
barier w dostępie do zasobów kulturowych środowiska. 

założenia analizy

założonym celem była analiza efektów wdrażania budżetów partycypacyjnych 
w kilkunastu miastach polskich: od największych (warszawa, kraków) poprzez 
miasta średniej wielkości (Lublin, zielona Góra) aż po ośrodki niewielkie, będą-
ce centrami administracyjnymi o ograniczonym zasięgu. Dla celów prezentacji 
obrazującej różne typy powiązania między obydwoma procedurami (strategią 
i budżetem) dokonano ostatecznie wyboru czterech, powyżej wskazanych ośrod-
ków miejskich. kryteria doboru odnosiły się do wielkości ośrodka, uwzględniono 
bowiem zarówno miasta największe (warszawa, kraków), jak i ośrodki mniejsze 
od nich, jednak odgrywające rolę lokalnych centrów (Lublin, zielona Góra). 
Drugim z podstawowych kryteriów doboru były uzyskane w poszczególnych 
miastach efekty wdrażania budżetów partycypacyjnych. w efekcie celem stało 
się określenie poziomu zgodności między wskazaniami zawartymi w strategiach 
Rozwiązywania Problemów społecznych czterech miast a efektami ich budże-
tów, a więc specyfiką zakwalifikowanych projektów. istotnym zagadnieniem jest 
więc stopień, w jakim realizacja budżetów „dopasowana” jest do problematyk 
ujętych w strategiach1. 

założenie analizy opiera się na tezie, że optymalnie skonstruowany budżet 
obywatelski powinien uwzględniać obszary problemowe wskazane w lokalnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, stanowiąc element składowy 
miejskiej polityki społecznej. w takim sensie budżet obywatelski stanowić może 
jeszcze efektywniejsze narzędzie poprawy jakości życia mieszkańców. Mówiąc 
inaczej, im większy udział w budżecie projektów bezpośrednio nastawionych na 

1 Przyjęte w literaturze reguły konstrukcji budżetów obywatelskich nie zawierają jednak 
wymogu powiązania ze strategiami Rozwiązywania Problemów społecznych.
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poprawę jakości życia, tym jest on skuteczniejszy. za szczególnie cenne podczas 
konstruowania budżetu powinny być uznane te projekty, które służą integracji 
społecznej, nawiązywaniu więzi między mieszkańcami, niwelowaniu stygma-
tyzacji, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu. Budżet powinien służyć 
zwłaszcza tym kategoriom mieszkańców, którzy mają utrudnione możliwości 
dostępu do miejskich zasobów kulturowych i społecznych: osób z dysfunkcjami 
ruchu, niedowidzeniem i niedosłyszeniem, ludzi starych, także dzieci i młodzieży 
zagrożonej patologią środowiskową. zgodnie z założeniami miejskiej polityki 
społecznej projekty budżetowe powinny służyć szeroko rozumianej integracji 
mieszkańców, zwłaszcza wyrównywaniu szans życiowych. osiągnięcie tego 
możliwe jest przede wszystkim dzięki wdrażaniu projektów pomocowych, 
kulturalnych, edukacyjnych i integracyjnych, realizowanych w formie kursów 
i warsztatów.

Jednocześnie w analizie za mało przydatne uznano forsowanie w procedurach 
budżetowych (na etapie kwalifikacji wniosków) tych projektów, których założo-
nym celem jest rozwiązywanie problemów inwestycyjnych (technologicznych) 
ze środków budżetu obywatelskiego. chodzi zwłaszcza o naprawę i przebudowę 
jezdni i dróg, budowę miejsc parkingowych, instalowanie sygnalizacji świetlnej, 
remonty schodów i chodników, modernizację oświetlenia. ich cechą jest spek-
takularność, bowiem wprowadzone zmiany stanowią często element promocji 
miasta i uznawane są za dowody efektywności działań władz. analiza ujawniła 
obecność wśród zgłaszanych wniosków w wielu budżetach takich kategorii 
zadań, które dotyczą nowych elewacji budynków szkolnych i przedszkolnych, 
ich ogrodzeń, remontu boisk, wyposażania pracowni w sprzęt itp. nie negując 
potrzeby realizacji takich działań, uznano, że powinny być one subsydiowane 
z puli środków miejskich na remonty i naprawy. nadreprezentacja zadań o ta-
kim charakterze w budżecie ujawnia błędne postrzeganie jego roli już na etapie 
konstruowania zasad kwalifikacji wniosków, a w efekcie zawłaszczanie części 
środków przez urzędników miejskich do realizacji zadań budżetowych gminy.

charakterystyka Budżetów analizowanych miast 

założenia budżetów partycypacyjnych analizować można, uwzględniając cel, 
któremu służą, skalę inwestycji (mierzoną kosztami finansowymi), trwałość 
postulowanych rozwiązań, czas trwania, by wymienić tylko niektóre. w analizie 
jako główne przyjęto kryterium celowe, odnoszące się do założonych efektów 
planowanego działania (projektu). umożliwiło ono wyodrębnienie dwunastu ka-
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tegorii zadań budżetowych, finalnie przyporządkowanych do czterech głównych 
typów projektów w analizowanych miastach.

a. warszawa: przykład dobrego dopasowania

na potrzeby budżetu partycypacyjnego w warszawie (edycja 2015) przeznaczo-
nych zostało ponad 26 mln zł, co dokumentuje znaczną skalę przedsięwzięcia. 
uczestnicy zgłosili ponad 2200 projektów, z których zakwalifikowano do gło-
sowania 1390. ostatecznie do realizacji skierowano 336 projektów, w podziale 
na osiemnaście dzielnic stolicy.

TaBeLa 1. Budżet obywatelski warszawa. edycja 20152

kategoria projektu liczba procent
kulturalne 36 10,7
Ruch rowerowy 21 6,3
edukacyjne 15 4,5
ekologiczne 53 15,8
Prozdrowotne 69 20,5
komunikacja piesza 27 8,0
estetyczne 37 11,0
Internet 4 1,2
integracyjne 19 5,6
komunikacyjne (pojazdy) 17 5,0
szkolnictwo 34 10,1
Bezpieczeństwo 4 1,2
RazeM 336 100

Źródło: analiza na podstawie danych internetowych

Mimo pewnego ograniczenia, jakim jest absencja niektórych zadań obecnych 
w budżetach innych miast, warszawski budżet cechuje wewnętrzne zrównoważe-
nie różnych kategorii projektów; tym samym uwzględnia on zróżnicowane inicja-
tywy mieszkańców. wszystkie z dwunastu uwzględnionych kategorii projektów 
znalazły w nim bowiem swoje miejsce. istotną cechą budżetu jest nastawienie 

2 Przedstawione poniżej zestawienia odnoszą się jedynie do kryterium ilości projektów 
przyjętych w budżecie obywatelskim, ukazując charakter założeń przyjmowanych przy jego kon-
strukcji. Jednocześnie abstrahują od wartości kosztorysowej uwzględnionych zadań, co w dalszej 
pogłębionej analizie powinno stanowić ważny składnik charakterystyki budżetu.
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mieszkańców warszawy na zadania prozdrowotne: budowę i remonty miejsc do 
ćwiczeń i rekreacji na powietrzu, jak również dbałość o tereny zielone. umiar-
kowanym poparciem cieszyły się inicjatywy kulturalne, choć liczba przyjętych 
w tej edycji zadań jest dość znaczna. za pozytywne uznać należy niewielki udział 
projektów inwestycyjnych dotyczących remontów jezdni i dróg. 

w budżecie warszawskim dostrzegalny jest stosunkowo niewielki udział 
inicjatyw o charakterze edukacyjnym, które w znacznym stopniu przyczyniają 
się do redukcji wykluczenia społecznego. Mimo relatywnie niewielkiego udziału 
projektów związanych z pomocą społeczną obecność w nim innych, społecznie 
ważnych kategorii zadań pozwala ocenić budżet partycypacyjny stolicy jako dość 
dobrze rozwiązujący społeczne problemy miasta. 

B. kraków: przykład dopasowania (umiarkowanie) dobrego

Budżet krakowski podzielony został na dwie kategorie: zadania ogólnomiejskie 
i dzielnicowe (18 jednostek). na zadania ogólnomiejskie dla 113 zwycięskich 
projektów przeznaczono pulę 10 mln zł, podczas gdy na 18 zadań dzielnicowych 
przeznaczono 4 mln. 

TaBeLa 2 Budżet obywatelski kraków. Projekty małe. edycja 2015

kategoria projektu
zadania ogólnomiejskie zadania dzielnicowe
liczba procent liczba procent

kulturalne 4 3,5 25 7,1
Ruch rowerowy 9 8,0 5 1,4
edukacyjne 14 12,4 42 12,0
ekologiczne 7 6,2 12 3,4
Prozdrowotne 33 29,2 53 16,5
komunikacja piesza 9 8,0 39 11,1
estetyczne 10 8,8 38 10,8
Internet – – 1 0,3
integracyjne 8 7,1 31 8,8
komunikacyjne (pojazdy) 9 8,0 26 7,4
szkolnictwo 9 8,0 62 17,7
Bezpieczeństwo 1 0,9 12 3,4
RazeM 113 100 351 100

Źródło: analiza na podstawie danych internetowych
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Budżet partycypacyjny krakowa, podobnie jak budżet warszawski, cechuje 
zrównoważenie, bowiem obecne są w nim prawie wszystkie kategorie projek-
tów3. wartością budżetu jest to, że w grupie zadań ogólnomiejskich priorytetowe 
okazały się projekty prozdrowotne, stanowiące również znaczną część zadań 
dzielnicowych. obecność tej kategorii projektów ujawnia ponadto innowacyj-
ność budżetu, bowiem sporo zadań krakowskich nie znalazło dotąd naśladownic-
twa w innych miastach. Przykładowo, w kategorii Ruch rowerowy postawiono 
na budowę bezpłatnej stacji naprawy rowerów dostępnej dla mieszkańców, 
a w kategorii edukacja zorganizowano dla młodzieży kurs programowania ro-
botów. sporym poziomem innowacyjności odznaczają się projekty zaliczone do 
kategorii Prozdrowotne: zakup specjalistycznej karetki, darmowe szczepienia na 
wirusa HPV, darmowe telefony dla seniorów z funkcją ice, monitoring zanie-
czyszczenia powietrza miejskiego, utworzenie sieci defibrylatorów w miejscach 
publicznych czy wsparcie dla pacjentów onkologicznych. zadania takie stanowią 
realną pomoc dla ludzi starych i schorowanych. Także projekty integracyjne, 
mimo swej umiarkowanej popularności (7,1 proc.), spełniają ważną funkcję, 
zaspokajając istotne potrzeby zróżnicowanych kategorii mieszkańców miasta: 
niepełnosprawnych (realizacja podjazdów), ludzi starych (akcja ostrzegająca 
przed oszustami), czy motocyklistów. interesującym projektem jest stworzenie 
kawiarni bezgotówkowej, której założeniem są nowe możliwości integracyjne. 
zadania prozdrowotne nie ograniczają się do pomysłów już szeroko znanych, 
za to promują stosunkowo nowe idee młodzieżowej rekreacji miejskiej, przy-
kładowo parkour, crossfit i pole dance. Mieszkańcom krakowa, także przed-
stawicielom organizacji składających wnioski, udało się trafić w najbardziej 
aktualne potrzeby społeczne. założenia krakowskiego budżetu obywatelskiego 
wskazują na listę celów, które powinny zostać osiągnięte dzięki jego realizacji. 
znajdują się na niej m.in.: zainteresowanie sprawami miasta/dzielnicy, wzrost 
wiedzy o zarządzaniu miastem, wzrost aktywności społecznej czy poszerzenie 
współpracy między mieszkańcami. Jedynym wyraźniejszym mankamentem jest 
niewielki udział projektów kulturalnych (3,5 proc. w kategorii ogólnomiejskich 
i 7,1 proc. – dzielnicowych). niestety w polskich realiach projekty „miękkie”, 
do których zalicza się zwłaszcza te o charakterze społecznym i kulturalnym, 
niekiedy w ogólne nie bywają przyjmowane do procedury konkursowej  
[kębłowski 2013]. 

3 wyjątkiem jest brak inwestycji w miejski internet, która stanowiła zaledwie jeden projekt 
dzielnicowy. zadanie to stanowiło przedmiot w poprzedniej edycji budżetu.
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opisana specyfika budżetu krakowskiego potwierdza ogólną tendencję 
konstruowania krajowych budżetów obywatelskich, przejawiającą się nasta-
wieniem raczej na usprawnianie, ulepszanie warunków życia środowisk dobrze 
adaptujących się do realiów miejskich. Tym samym mniej ważna staje się kon-
centracja na zagadnieniach złożonych, wymagających systemowego wsparcia 
wyspecjalizowanych instytucji pomocowych – jak jest w przypadku bezrobocia, 
niepełnosprawności, dysfunkcjonalności rodziny czy uzależnień od alkoholu 
i substancji psychoaktywnych. Jednak brak dostępu do danych wskazujących, 
w jakim stopniu udało się włączyć w proces zarządzania miastem kategorie zagro-
żone wykluczeniem, jak również osoby stare, będące w złej sytuacji finansowej 
oraz niepełnosprawne.

analiza obu procedur – strategii oraz budżetu obywatelskiego – realizowa-
nych w krakowie sugeruje podjęcie działań skutkujących większym dopasowa-
niem. Jest to możliwe dzięki działaniom polegającym na popularyzacji założeń 
budżetu na etapie jego konstruowania w instytucjach skupiających seniorów, 
zwłaszcza klubach seniora i uniwersytetach trzeciego wieku. Jednocześnie jest 
uzasadnione, by akcję promująco-informacyjną dotyczącą procedury budżetowej 
realizować w większym stopniu poprzez działania oddolne, kontakt z instytu-
cjami działającymi na poziomie dzielnic, niż standardowymi, ogólnomiejskimi 
inicjatywami poprzez dystrybucję ulotek i reklam zewnętrznych. Postulat ten 
ma istotne znaczenie, gdyż zgodnie z prognozami demograficznymi populacja 
seniorów będzie w najbliższych dekadach wyraźnie rosnąć, tym samym jej pro-
blemy zintensyfikują się.

c. lublin: przykład względnego dopasowania 

w pierwszej edycji lubelskiego budżetu obywatelskiego złożono 333 projekty, 
z których zakwalifikowano do głosowania ponad dwieście. oddanych zostało 
prawie 47 tys. głosów. ostatecznie do budżetu zakwalifikowano trzy duże pro-
jekty oraz dwadzieścia siedem małych4. warto zaznaczyć, że Lublin jako jedyne 
miasto polskie znalazł się wśród trzech miast nominowanych do europejskiej 
nagrody sektora Publicznego 2015 w kategorii projektów lokalnych za działania 
z zakresu partycypacji społecznej „Twoje miasto, Ty decydujesz”. w konkursie 
zgłoszono 266 projektów europejskich. 

4 z dostępnych, oficjalnych informacji wynika, że do edycji 2015 zakwalifikowano łącznie 
30 projektów, natomiast ich szczegółowy opis dotyczy 32, co uwzględniono w zestawieniu.
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TaBeLa 3 Budżet obywatelski Lublina. Projekty duże i małe. edycja 2015

kategoria projektu liczba procent
kulturalne 1 3,1
Ruch rowerowy 3 9,4
edukacyjne 2 6,2
ekologiczne 5 15,6
Prozdrowotne 6 18,8
komunikacja piesza 5 15,6
estetyczne 3 9,4
Internet 1 3,1
integracyjne 1 3,1
komunikacyjne (pojazdy) 5 15,6
szkolnictwo 1 3,1
Bezpieczeństwo 1 3,1
RazeM 32 100

Źródło: analiza na podstawie danych internetowych

Budżet obywatelski Lublina, podobnie jak omawiane wyżej inicjatywy, cechuje 
zasadnicze zrównoważenie, bowiem obejmuje on dwanaście uwzględnionych 
kategorii projektów. Godny podkreślenia jest także innowacyjny charakter części 
inicjatyw, polegających na planach interesującego zagospodarowania przestrzeni 
dotychczas zaniedbanych, przydzielenia im nowych funkcji społecznych. korzyst-
ną cechą jest również dominacja liczebna projektów o nachyleniu prozdrowotnym 
(18,8 proc.), w tym dotyczących miejsc co ćwiczeń work out czy służących aktyw-
ności fizycznej, ogólnie dostępnych dla mieszkańców. uzupełnieniem tej kategorii 
są projekty służące usprawnieniu komunikacji rowerowej w mieście, tym samym 
podnoszące bezpieczeństwo jej uczestników. na korzyść budżetu świadczy także 
niewielki udział (3,1 proc.) inwestycji edukacyjnych rozumianych jako remonty 
szkół i przedszkoli – co stanowi nagminną praktykę w sporej części miast polskich. 
Jednocześnie jednak projekty kulturalne i edukacyjne stanowią łącznie mniej niż 
dziesiątą część całości. Do w pełni pozytywnej oceny brakuje rozpowszechnienia 
projektów integracyjnych, które reprezentowane są przez tylko jedną inicjatywę. 
na krytyczne oceny zasługuje też znaczna reprezentacja projektów naprawy dróg, 
ulic i chodników. w efekcie dostrzec można dysproporcję pomiędzy problemami 
zawartymi w lubelskiej strategii Rozwiązywania Problemów społecznych a wizją 
potrzeb mieszkańców nakreśloną w budżecie partycypacyjnym. 
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d. zielona góra: przykład niedopasowania

Budżet obywatelski w zielonej Górze współtworzyły w fazie składania wniosków 
273 zadania, na które ważne głosy oddało 125 190 osób. w porównaniu z poprzed-
nią edycją budżetu zielonogórskiego stanowi to wzrost o jedną trzecią głosują-
cych (około 45 tys. głosów). ostatecznie do realizacji przyjęto dwa zadania duże 
i dwadzieścia pięć zadań małych.

TaBeLa 4. Budżet obywatelski zielonej Góry. Projekty duże i małe. edycja 2015

kategoria projektu liczba procent
kulturalne – –
Ruch rowerowy 1 3,7
edukacyjne 2 7,4
ekologiczne 2 7,4
Prozdrowotne 3 11,1
komunikacja piesza 2 7,4
estetyczne 2 7,4
Internet – –
integracyjne 2 7,4
komunikacyjne (pojazdy) – –
szkolnictwo 11 40,7
Bezpieczeństwo 2 7,4
RazeM 27 100

Źródło: analiza na podstawie danych internetowych

Przyjęte do realizacji w budżecie zielonogórskim projekty cechuje znaczna 
rozbieżność z problematyką lokalnej strategii Rozwiązywania Problemów spo-
łecznych. Jedynie trzy z przyjętych 27 projektów wiążą się (niekoniecznie ściśle) 
z problemami społecznymi miasta. sztandarowym jest stworzenie centrum 
Działań kreatywnych przez tancerza, choreografa i jurora Filipa czeszyka, który 
postawił sobie za cel wykorzystanie nieczynnego obiektu miejskiego (dawnej 
kawiarni) do promocji tańca nowoczesnego wśród młodzieży, tym samym 
w atrakcyjny sposób realizując funkcje wychowawczą. ważne jest, że projekt 
ten zakwalifikowano do kategorii zadań dużych, co oznacza znaczną skalę 
działania, w tym remont i adaptację budynku. Dalszymi „społecznościowymi” 
(choć ograniczonymi co do zasięgu) pomysłami są: instalacja wspomagająca 
osoby bezdomne, w której mieszkańcy mogą umieszczać rzeczy im niepo-
trzebne, jednocześnie przydatne innym osobom, oraz pomoc na rzecz Fundacji 
innowacyjny klub Rodzica. Biorąc pod uwagę treść strategii, jak i założenia 
towarzyszące konstrukcji budżetów partycypacyjnych, za niekorzystne uznać 
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należy, że wśród nagradzanych projektów urzędnicy miejscy dopuścili i zaopi-
niowali pozytywnie modernizację oświetlenia w niedawno powstałej, sportowej 
hali miejskiej cRs, naprawę chodników i przejść dla pieszych (4 projekty), 
remonty i modernizacje szkół (5 projektów) czy nawet naprawę ogrodzenia. Jest 
prawdopodobne, że preferowanie w wyborze do budżetu projektów o charakterze 
„infrastrukturalnym”, nastawionych na remont, modernizację wpłynęło w zie-
lonej Górze na zasadniczą absencję projektów o charakterze społecznym czy 
kulturalnym (zaakceptowano tylko jeden). Trudno poza wskazanym przypadkiem 
„Tancbudy” dostrzec, by budżet obywatelski zielonej Góry przyczynił się do 
redukcji problemów związanych z wykluczeniem społecznym, marginalizacją 
i patologią społeczną w mieście. specyfika zwycięskich projektów wskazuje, że 
priorytetem ułatwiającym sukces projektu był jego infrastrukturalny charakter. 
Jednocześnie przyjęte zasady konstrukcji budżetu trudno uznać za optymalne, 
bowiem w aktualnej postaci stanowi on doskonałe (dla władz miejskich) narzę-
dzie pozyskiwania środków na modernizacje i remonty szkół, ulic i obiektów 
służących mieszkańcom. w porównaniu z budżetami obywatelskimi warszawy 
i krakowa budżet zielonogórski powstał w oparciu o zdecydowanie niewielką 
liczbę zakwalifikowanych działań, w tym zaledwie dwa projekty duże. nie ne-
gując sensu stosowania samej procedury ani też przydatności zgłoszonych do 
budżetu pomysłów, warto jednak w kolejnej edycji zmodyfikować towarzyszące 
mu założenia5. korzystna będzie zdecydowana redukcja roli projektów infra-
strukturalnych, by w to miejsce położyć nacisk na integrację społeczną, nowe 
inicjatywy kulturalne i pomoc środowiskom wymagającym wsparcia, w tym 
ludziom starym i niepełnosprawnym. Ponadto wskazana jest liberalizacja reguł 
oceny wniosków, by w kolejnych edycjach było ich więcej.

ocena końcowa analizowanych Budżetów 

Dla porównania przedstawionych wyników przypisano uwzględniane dotychczas 
dwanaście typów projektów do czterech ogólnych kategorii. najistotniejszy 
dla niniejszej analizy typ tworzą projekty określone mianem „społecznych”, 
w obrębie których znajdują się: projekty kulturalne, edukacyjne, integracyjne 
oraz związane z dostępem do internetu w przestrzeni miejskiej. To właśnie one 
stanowią o społecznej przydatności działań partycypacyjnych, których sensem 
jest wyrównywanie szans różnych środowisk i wspomaganie rozwoju kategorii 

5 z dostępnych informacji wynika, że w edycji 2016 projekty dotyczące szkolnictwa (inwe-
stycje w remonty i wyposażenia sal) stanowić będą odrębną kategorię zadań budżetowych.
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wymagających wsparcia. Typ projektów społecznych bezpośrednio nawiązuje 
do zadań uwzględnianych w lokalnych strategiach Rozwoju Problemów spo-
łecznych. 

TaBeLa 5. Porównanie budżetów obywatelskich (typy i kategorie projektów)

typy i kategorie 
projektów

warszawa kraków 
(projekty małe) lublin zielona góra

liczba % liczba % liczba % liczba %
społeczne 74 22,0 99 28,2 4 12,4 4 14,8
kulturalne
edukacyjne
Internet
integracyjne

36
15
4

19

10,7
4,5
1,2
5,6

25
42
1

31

7,1
12,0
0,3
8,8

1
1
1
1

3,1
3,1
3,1
3,1

–
2
–
2

–
7,4
–
7,4

sportowe 90 26,2 58 17,9 8 25,0 4 14,8

komunikacja rowerowa
Prozdrowotne

21
69

6,3
20,5

5
53

1,4
16,5

3
5

9,4
15,6

1
3

3,7
11,1

Środowiskowe 90 26,8 50 14,2 8 25 4 14,8

ekologiczne
estetyczne

53
37

15,8
11,0

12
38

3,4
10,8

5
3

15,6
9,4

2
2

7,4
7,4

inwestycyjne 82 24,3 139 39,6 12 37,4 15 48,8

komunikacja piesza
komunikacyjne (pojazdy)
szkolnictwo
Bezpieczeństwo

27
17
34
4

8,0
5,0

10,1
1,2

39
26
62
12

11,1
7,4

17,7
3,4

5
5
1
1

15,6
15,6
3,1
3,1

2
–

11
2

7,
–

40,7
7,4

razem 336 100 351 100 32 100 27 100

Źródło: analiza na podstawie danych internetowych

Przedstawione dane pozwalają dostrzec pewną niespójność pomiędzy 
zapisami Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych przyjętymi w ana-
lizowanych czterech miastach a charakterem realizowanych w nich budżetów 
obywatelskich. Mimo iż oba typy procedur miejskich nie zakładają wzajemnego 
powiązania, to jednak jego istnienie skutkować powinno poprawą jakości życia 
środowisk i kategorii zmarginalizowanych, zagrożonych wykluczeniem i pa-
tologiami. największe dopasowanie dostrzec można w budżecie krakowskim, 
w którym projekty o charakterze społecznym stanowią nieco mniej niż trzecią 
część (28,2 proc.) wszystkich projektów. w budżecie warszawskiego ich udział 
jest niestety wyraźnie mniejszy, bowiem stanowią one jedną piątą (22,0 proc.) 
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wszystkich kategorii. zdecydowanie niekorzystnie wypadły w tym kontekście 
zielona Góra (14,8 proc.) i Lublin (12,4 proc.). 

niedopasowanie lokalnych strategii i budżetów ujawnia zwłaszcza popular-
ność kategorii projektów inwestycyjnych przyjmowanych w budżetach. wskazana 
dysproporcja dotyczy w największym stopniu zielonej Góry, w której aż połowę 
zadań budżetowych (48,8%) stanowią inwestycje o charakterze remontowym i na-
prawczym. co gorsza, zadania o charakterze kulturalnym zostały tam całkowicie 
pominięte. Tak istotnego mankamentu realizacji zielonogórskiego budżetu oby-
watelskiego nie łagodzi fakt, że projekty społeczne (edukacyjne i integracyjne), 
umożliwiające usuwanie dysfunkcji i wykluczenia środowisk i grup z deficytami 
kapitału społecznego oraz kulturalnego stanowią tam największy proporcjonal-
nie składnik budżetu (14,8 proc.) w porównaniu z pozostałymi miastami. Także 
w Lublinie cele inwestycyjne stanowią znaczną część, bo aż blisko jedną trzecią 
przyjętych projektów. na tle wskazanych miast pozytywnie wypadają warszawa 
i kraków, w których projekty inwestycyjne stanowią zdecydowanie mniejszą 
część budżetu (odpowiednio: 13,2 proc. i 18,5 proc). Dla zdecydowanie pozytyw-
nej oceny procedur budżetowych warszawy i krakowa wymagany byłby jednak 
większy nacisk w obu miastach na realizację projektów o charakterze społecznym, 
które w pierwszym z miast stanowią zaledwie 8,8 proc. budżetu, a w drugim 
9,7 proc. warto jednak pamiętać, że ogromna liczba projektów przyjętych do 
realizacji w warszawie i krakowie umożliwia zaspokojenie wielu zgłaszanych 
przez mieszkańców potrzeb.

najpopularniejsze typy projektów (poza inwestycyjnymi w zielonej Górze) 
współtworzą zadania prozdrowotne i ekologiczne, nakierowane na ochronę 
środowiska naturalnego w przestrzeni miejskiej. Można wnioskować, że inicjo-
wane są one przez ludzi aktywnych, o wysokim dobrostanie, dbających o własny 
rozwój, zapewne najczęściej młodych i sprawnych. Także popularność zadań 
estetycznych, a wiec poprawiających wygląd i jakość przestrzeni miejskich, 
zwłaszcza obszarów rekreacyjnych, wzmacnia taką interpretację. Jakkolwiek 
każda z uwzględnionych w budżetach kategorii służy poprawie jakości życia 
mieszkańców, to jednak zadania służące integracji i edukacji, składające się na 
szeroko rozumianą pomoc społeczną (kategorię podstawową z perspektywy stra-
tegii Rozwiązywania Problemów społecznych), są reprezentowane w niewielkim 
stopniu, tym samym ich rola wśród pozostałych projektów jest słabo dostrzegalna. 
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wnioski

Środowiska i kategorie społeczne wymagające społecznego wsparcia z wielu 
względów nie uczestniczą (lub partycypują w nikłym stopniu) w zgłaszaniu 
projektów budżetowych. charakterystyka budżetów partycypacyjnych w różnych 
miastach sugeruje, że trudności życiowe i ograniczenia skutkujące wykluczeniem 
społecznym zdecydowanie utrudniają objętym nim kategoriom społecznym ar-
tykulację swoich interesów i potrzeb. w efekcie uzyskują one niewielką pomoc 
w ramach budżetu partycypacyjnego, nie wykorzystując możliwości i potencjału 
tej procedury. Jest prawdopodobne, że efektywność zmian inicjowanych poprzez 
realizację budżetu jest mniejsza od potencjału, jaki to narzędzie posiada.

Możliwe jest hipotetyczne wyróżnienie zasadniczych powodów wskazanych 
rozbieżności. Po pierwsze, zaliczymy do nich defekty wynikające z nietrafnego 
wdrażania procedury budżetów partycypacyjnych, owocujące promowaniem 
przez władze miejskie pewnych typów inicjatyw – zwłaszcza o charakterze 
infrastrukturalnym, dostarczających spektakularnych, materialnych efektów 
działania władz miejskich. wyraźnie ukazują to przedstawione przypadki 
budżetów partycypacyjnych Lublina i zielonej Góry. konieczna jest więc sta-
ranna kontrola działań władz, poczynając od etapu konstruowania budżetów. 
Po drugie, kampanie promujące budżety mogą nie docierać w równym stopniu 
do wszystkich kategorii mieszkańców miast. Jest prawdopodobne, że środo-
wiska zagrożone wykluczeniem społecznym, obciążone problemami mogą 
nie zwracać uwagi na akcję informacyjną, jak również mogą być wykluczone 
z zasięgu takiej kampanii. wskazane jest więc uruchomienie dodatkowych (poza 
ogólnomiejskimi) inicjatyw zachęcających środowiska zagrożone patologią 
i wykluczeniem do uczestnictwa w procedurze opracowywania wniosków. Po 
trzecie, wskazane w tekście przykłady ukazują prawidłowość, zgodnie z którą 
specyfika wyboru tworzenia projektów przez mieszkańców skutkuje raczej na-
stawieniem na realizację potrzeb „własnych”, dostrzeganych w bezpośrednim 
miejscu zamieszkania, niż zagadnień uznawanych za społecznie istotne, jednak 
niepostrzeganych jako „swoje”. 

nawiązując do tytułu tego opracowania, budżety partycypacyjne, zarówno 
w warstwie założeń, jak i mierzalnych efektów, stwarzają szanse redukcji spo-
łecznych problemów miast. uzyskany materiał empiryczny ukazuje jednak, że 
przynajmniej dotychczas – umożliwiają taki efekt połowicznie, bowiem procedury 
budżetowe nakierowane bywają na cele wyznaczane przez różne środowiska, 
w tym urzędników. Jest więc wskazane, by zmodyfikować kampanię społecz-
ną towarzyszącą kolejnym edycjom budżetów partycypacyjnych w miastach 
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polskich po to, by uwrażliwić mieszkańców na potrzeby innych grup i środowisk, 
w tym szczególnie wymagających wsparcia. Forma budżetu partycypacyjnego w pełni 
nadaje się do tego celu.
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participatory Budgeting as a way to reduce  
social proBlems in towns

abstract

The low quality of life in Polish cities results from a multitude of problems in urban areas. These 
problems are specifically addressed in local strategies for solving social Problems, which are aimed 
at helping people who are socially handicapped and threatened with marginalization or exclusion. 
a beneficial solution would seem to be local participatory budgeting programmes, but the 2015 edi-
tions of such programmes show that the winning projects were not aimed at those groups which 
need support (the elderly, dysfunctional people) or those in danger of being marginalized. These 
groups are in fact excluded from most participatory budgets. This paper draws its conclusions from 
participatory budgeting programmes in warsaw, krakow, Lublin and zielona Góra
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