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8. Forum Praktyków Partycypacji realizowane jest z dotacji 
programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy 
finansowanego z Funduszy EOG.



Modele szkolnych budżetów w Polsce

      z inicjatywy organizacji pozarządowych (np. Fundacja Stocznia, 
Fundacja Pole Dialogu, Fundacja SocLab i Fundacja Otwartej Edukacji, 
Stowarzyszenie Moc Radości)

-     z inicjatywy samorządów (np. Mrągowo, Kraków, Lublin,  Szczecin, 
Sosnowiec, Tychy)

-       z inicjatywy szkół, w tym np. rady rodziców (np. ZST Białystok, 
Kowale/woj. pomorskie, Milanówek/woj. mazowieckie)



Nasi goście
Ewa Zawistowska, Joanna Chmur, Zofia Ostrowska, Piotr Wrona, Jan 
Żmujdzin – Szkoła Podstawowa w Choroszczy /woj. podlaskie

Małgorzata Gicala – Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce 
/woj. małopolskie 

Beata Biernat-Kuczek - Zespół Szkół Gminnych w Bogucicach 
/woj. małopolskie 

Stanisław Bułajewski - Burmistrz Mrągowa, Małgorzata Lubowiecka - 
Urząd Miejski w Mrągowie /woj. warmińsko-mazurskie

Mateusz Płoskonka - Urząd Miasta Krakowa



Akcelerator aktywności obywatelskiej
Szkoła Podstawowa w Choroszczy (woj. podlaskie) - jedna z 8 szkół biorących udział 
w projekcie Fundacji SocLab i Fundacji Otwartej Edukacji finansowanego ze środków 
programu FIO.

Wysokość środków finansowych do 
dyspozycji uczniów: 5200 zł

Termin realizacji: V-XI 2020

Głosowało 500 osób.

Złożono łącznie 6 projektów.

Kontakt: Joanna Chmur 

– Szkoła Podstawowa w Choroszczy /woj. podlaskie, email: jchmur@sp.choroszcz.pl



Szkolny budżet partycypacyjny
Realizator: Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce (woj. małopolskie) w ramach 
projektu finansowanego ze środków programu Aktywni Obywatele.

Uczestnicy: 3 szkoły podstawowe (Publiczna Szkoła Podstawowa w Jodłówce (Gmina 
Rzezawa), Szkoła Podstawowa nr 2 w Jadownikach (Gmina Brzesko) oraz Zespół Szkół 
Gminnych w Bogucicach (Gmina Bochnia)

Wysokość środków finansowych do dyspozycji 
uczniów: 10 000 zł na szkołę

Termin realizacji: XII 2020-VI 2022 (dwie edycje)

W I edycji złożono łącznie 52 projekty, 
zrealizowano 16.

Głosowały 342 osoby (I edycja).

Kontakt: Małgorzata Gicala 
– Stowarzyszenie Moc Radości w Jodłówce, email: gicalam@wp.pl
https://mocradosci.pl/projekty/szklony-budzet-partycypacyjny/



Szkolny budżet obywatelski Mrągowo
Realizator: Urząd Miejski w Mrągowie

Uczestnicy: 6 szkół z terenu Mrągowa

Wysokość środków finansowych do dyspozycji 
uczniów: 5000 zł na szkołę

Termin realizacji: od 2019 roku, obecnie 3 edycja

W I edycji głosowało od 70 do 99% uczniów 
(2254 osoby), w II edycji ok. 20% mniej.

Rocznie składano w każdej szkole średnio 
od 2 do 6 projektów.

Kontakt: 

Małgorzata Lubowiecka 
- Urząd Miejski w Mrągowie/woj. warmińsko-mazurskie, email: m.lubowiecka@mragowo.um.gov.pl

https://www.mragowo.pl/mragowski-budzet-obywatelski/szkolny-budzet-obywatelski 

mailto:m.lubowiecka@mragowo.um.gov.pl


Szkolny budżet obywatelski Kraków 
(pilotaż)
Realizator: Urząd Miasta Krakowa

Uczestnicy: 3 szkoły – dwie szkoły podstawowe i jedno liceum ogólnokształcące

Wysokość środków finansowych do dyspozycji 
uczniów: 5000 zł na szkołę

Termin realizacji: XII 2020-IV 2021

Głosowało od 17% do 50% osób uprawnionych.

Złożono łącznie 93 projekty, zrealizowano 15.

Kontakt: 

Alina Bratko-Setkowicz
- Urząd Miasta Krakowa, email: Alina.Bratko-Setkowicz@um.krakow.pl
https://mlodziez.krakow.pl/2021/03/09/pilotazowy-szkolny-budzet-obywatelski-w-krakowie/ 

Kontakt:

Mateusz Płoskonka - Urząd Miasta Krakowa

mailto:Alina.Bratko-Setkowicz@um.krakow.pl


Youth PB Accelerator
Uczestnik: Szkoły Infotech w Białymstoku w ramach międzynarodowego 
projektu koordynowanego przez Fundację SocLab w ramach programu 
Erasmus+

Wysokość środków finansowych do 
dyspozycji uczniów: 3000 zł

Termin realizacji: II-V 2021

Głosowało 151 osób (56% społeczności szkoły).

Złożono łącznie 5 projektów.

Kontakt: Agnieszka Maszkowska 

– Fundacja SocLab, email: a.maszkowska@soclab.org.pl



Etapy szkolnego budżetu obywatelskiego



http://www.youtube.com/watch?v=vzn5AZwW-E8


zaprojektowanie i przygotowanie 
procesu



zaprojektowanie i przygotowanie 
procesu - wskazówki
Włącz młodzież we współtworzenie 
zasad i współorganizację procesu 
w szkole. 

Zadbaj o integrację zespołu 
koordynującego.

Zadbaj o to, by w procesie uczniowie 
brali na siebie odpowiedzialność za 
różne działania.

Stwórz silne partnerstwo wokół SBP 
w szkole.



edukacja i informacja



edukacja i informacja - wskazówki

Jeśli szkolny budżet realizowany jest 
pierwszy raz, zadbaj, by w każdej 
klasie odbyła się lekcja na ten temat.

Stosuj różne metody informowania o 
szkolnym budżecie.

Zaproś do współpracy doświadczoną 
organizację pozarządową lub sięgnij 
po gotowe materiały edukacyjne.



generowanie pomysłów i zgłaszanie 
projektów



generowanie pomysłów i zgłaszanie 
projektów - wskazówki
-Zadbaj o czas i przestrzeń na 
generowanie pomysłów.

Zapewnij wsparcie uczniom w pisaniu 
projektów.

 Zachowaj dużą uważność przy 
weryfikacji.

Daj uczniom możliwość korygowania 
projektu.



wybór projektów



wybór projektów - wskazówki

Zadbaj o to, by każdy projekt mógł 
zostać przedstawiony społeczności 
szkolnej przed głosowaniem. 

Przeprowadź wybory przy 
zachowaniu zasady równości.

Dostosuj formę wyborów do 
możliwości technicznych. 



realizacja zwycięskich projektów



realizacja zwycięskich projektów - 
wskazówki
Zadbaj o włączenie uczniów/autorów 
projektów w procedurę zakupów. 

Zorganizuj uroczystość 
podsumowania SBO.

Podziękuj zespołowi koordynującemu 
i szczególnie zaangażowanym 
osobom. 



refleksja i wnioski na przyszłość



refleksja i wnioski na przyszłość
- wskazówki
Pamiętaj o ewaluacji on-going, zbieraj 
opinie uczestników procesu przy różnych 
etapach SBO i na zakończenie, .

Zbierz informację zwrotną od zespołu 
koordynującego oraz od autorów 
projektów.



Jakie wsparcie ze strony organizacji 
społecznych, urzędu jest potrzebne, 

by wprowadzić szkolny budżet, a jakie, by 
go rozwijać i kontynuować?



WIEDZA

ŚRODKI FINANSOWE

MOTYWACJA



Co dalej ze szkolnymi budżetami 
obywatelskimi?



Jak można wdrażać SBO?

● punktowo przez 
organizacje społeczne

● oddolnie przez szkoły
● odgórnie przez urząd
● elastycznie przez urząd
● “młodzieżowe budżety”



Wizja przyszłości: czy szkolne 
budżety powinniśmy wprowadzać 

we wszystkich szkołach?



www.youthpb.eu

https://www.facebook.com/youthpbaccelerator 

Zapraszamy do grupy Szkolne budżety partycypacyjne na Facebooku

https://www.facebook.com/groups/2652132118388286 

Materiały: 

https://poledialogu.org.pl/szkolny-budzet-partycypacyjny-wskazowki-dla-poc
zatkujacych/

Linki do materiałów i źródeł

http://www.youthpb.eu
https://www.facebook.com/youthpbaccelerator
https://www.facebook.com/groups/2652132118388286


dziękujemy!


