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Próby definicji



Gdy mówimy o Budżecie Partycypacyjnym (BP), odnosimy 
się do IDEOOBRAZU, tj. pewnego modelu  wędrującego po 
świecie i urzeczywistniającego się lokalnie, którego nazwa 

niekoniecznie musi być reprezentatywna...



Źródło: Learning from the South, 2010, GIZ- Bonn

Czy istnieje “najmniejszy wspólny mianownik”? 

Czy potrzebuje on kontynuacji czy też odcięcia od 

wcześniejszych form partycypacji?



Jaki jest “najmniejszy wspólny mianownik”?

•Według Participatory Budgeting Unit

(brytyjskiego think-tanku

zajmującego się BP):  

Budżet partycypacyjny jest demokratycznym
procesem, który powierza obywatelom (także tym
nieposiadającym formalnego obywatelstwa) prawo
alokowania części środków z budżetu miejskiego lub

innego budżetu, który ich dotyczy.

Nie jest więc jedynie “narzędziem” lub “techniką”, lecz zestawem 
zasad, które można przełożyć na konkretne działania z 
zastosowaniem różnych technik, w dopasowaniu do lokalnych 
warunków.
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Najważniejsza różnica pomiędzy BP a wcześniejszymi 
formami KONSULTACJI polega na tym, że nie jest to forma 
wspierania INDYWIDUALNEGO DIALOGU pomiędzy 
pojedynczym obywatelem lub pojedynczą grupą a 
pojedynczym politykiem:  
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LECZ…
BP stawia na inwestowanie w 
potencjał jednostek do wzrostu i 
dojrzewania (poprzez słuchanie 
się nawzajem i negocjacje) gdy 
znajdują się w PRZESTRZENI 
PUBLICZNEJ oraz ŚRODOWISKU 
umożliwiającym UCZENIE SIĘ 
PRZEZ PRAKTYKĘ.
Dlatego pomaga budować 
wzajemne zaufanie i radzić sobie 
ze ZŁOŻONOŚCIĄ 
WSPÓŁDECYDOWANIA.
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY BP to:

1) bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi 
(zasoby nie są zawsze gwarantowane)
2) układ CYKLU (negocjacje wymagają czasu)
3) związek z odpowiedzialością instytucjonalną  (nie jest to 
“element przechodni” jak w modelu Community Driven 
Development, ale zakłada relacje z władzą polityczną)
4) pewien poziom współdecyzyjności
5) informacja zwrotna dla obywateli

(Źródło: Marc Bloch, badania porównawcze z lat 2005-2009, 
Berlin)
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Gdy BP narodził w Ameryce Łacińskiej, dotyczył przede wszystkim 
RÓWNEJ DYSTRYBUCJI ZASOBÓW; dziś, gdy weźmiemy pod uwagę modele 
afrykańskie, jest ZASADNICZYM NARZĘDZIEM gromadzenia zasobów

Porto Alegre -

epicentrum

Punkt ciężkości BP 
przeniósł się z 
WYDATKÓW na 
TWORZENIE PRZYCHODU i 
LOKALNĄ AUTONOMIĘ 
FINANSOWĄ (a więc 
ROZWÓJ)
Patrz: Senegal czy Madagaskar
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Modele makro



Postrzeganie procesu przez mieszkańców 

jest kluczowe i powinno być stale 

monitorowane.

Kiedy czujemy, że to my podjęliśmy decyzję – to jest budżet 
partycypacyjny. Kiedy mamy wrażenie, że decydował ktoś inny – to nie 
jest BP.
Mieszkaniec Brazylii zaangażowany w BP

Przykład 
ZEGUO 
(Chiny)



KLUCZOWA ROLA „ZARZĄDZANIA 
OCZEKIWANIAMI”

ZADOWOLENIE = REZULTATY – OCZEKIWANIA
(SATISFACTION=RESULTS-EXPECTATIONS)12



WSPÓŁDECYZYJNOŚĆ w BP oznacza zrzeczenie się części 
DYSKRECJONALNOŚCI w zakresie PODEJMOWANIA DECYZJI przez władze 

publiczne, za to prowadzi do UREALISTYCZNIENIA OCZEKIWAŃ  i przekazani 
części ODPOWIEDZIALNOŚCI OBYWATELOM, co prowadzi do lepszych 

rezultatów

Zwykle rezultaty są też bardziej 

ZRÓWNOWAŻONE i 

DŁUGOTRWAŁE. 13



Czy BUDOWA MARKI ma znaczenie? Analizy wskazują, że 
ukonkretnianie decyzji i bezpośrednia komunikacja dają 

lepsze rezultaty...
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Przykłady OREBRO i POITOU CHARENTES
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Faza 1:
Mobilizacja mieszkańców
i pracowników administracji

Faza 2:
Ustrukturyzowanie
i wdrażanie
dialogu społecznego

Faza 3:
Monitorowanie i wdrożenie
wspólnych decyzji

Faza 0:
Stworzenie warunków
do realizacji BP

1 PROCES, 2 POŁĄCZONE CYKLE:

PROPOZYCJE -> DECYDOWANIE -> WDRAŻANIE
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Oznacza to, że mieszkańcy muszą być zaangażowani w oba cykle (niezależnie 
czy są one równoległe, czy też cały proces jest dwuletni)

Virtual

17



Wdrożenie cyklu BP w Afryce 
frankofońskiej
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GŁÓWNE MODELE

Wirtualny
+
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Terytorialny

TematycznyAktorski
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JAK WYKORZYSTAĆ ICT w odpowiedni i 

spójny sposób?21



Wiele narzędzi do 
wielu celów



…

Zwalczanie korupcji
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Większa demokratyczność
Zapewnienie 

trwałości

Które rezultaty poddawać ewaluacji i w ramach 
jakich procesów?

SPÓJNOŚĆ POMIĘDZY ŚRODKAMI I CELAMI

Odbudowa wzajemnego 

zaufania
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PEWNE REZULTATY NIE ZOSTANĄ OSIĄGNIĘTE BEZ 
PODJĘCIA OKREŚLONYCH WYSIŁKÓW…
(wnioski z projektu INCLUIR)

Np. integracja społeczna mniejszości 
i grup defaworyzowanych wymaga 
podważenia strukturalnych 
nierówności przy zastosowaniu 

odpowiednich narzędzi.

Przykłady z 

Senegalu i 

Ekwadoru



Ewolucja i 
poprawianie błędów

Przykład 
Lizbony 25



Należy pamiętać o 
włączających i 
zachęcających 
mechanizmach,
zwłaszcza tam, gdzie jest 
wysoki poziom 
koncentracji problemów 
(w Europie – imigranci 
bez praw wyborczych, 
obszary biedy) aby 
zagwarantować 
WIELOŚĆ I 
ZRÓŻNICOWANIE 
UCZESTNIKÓW

BP w szkołach i z 

udziałem młodzieży w 

Europie
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To samo dotyczy celu sprawiedliwości 
redystrybucyjnej

Jak wyjść poza 

„etatowych 

uczestników”, 

czyli tych, 

którzy są już  

przygotowani 

do 

uczestnictwa? 

(SZKOLENIA)
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Inne proste sposoby wzmacniania solidarności, np. KARAWANY sprzyjające 
budowaniu solidarności i braniu pd uwagę głosu nieobecnych. Bardzo ważna jest 

sfera NIEFORMALNYCH RELACJI.
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Arezzo: grupy fokusowe do 

zbadania skuteczności materiałów 

informacyjnych

LEPSZEGO POTENCJAŁU 
INFORMACYJNEGO
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ I 
KONTROLA wymagają



3

0 Dostosowanie do lokalnych 
potrzeb



PRZEJRZYSTOŚĆ 
w każdej fazie 

(Sewilla) i 
komitety 
kontrolne
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Zanzara Tigre

Mobilità Sostenibile

>>Fine Presentazione

ALTRE  INIZIATIVE

Piccioni

Raccolta Differenziata

Iniziative in
Circoscrizione

Caro-affitti

Vivibilità Centro Storico

Pulizia strade
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Waga momentów symbolicznych 
i świętowania sukcesów
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Od ograniczeń do 
wyzwań



Ewaluacja jest zawsze kluczowa dla zarządzania energią 
ludzką i optymalizacji inwestycji (które w przypadku BP są 
nie tylko materialne, lecz także emocjonalne)

JEDNAK często zarówno politycy, jak i mieszkańcy 
BOJĄ SIĘ ewaluacji lub nie mają ZASOBÓW do jej 
prowadzenia 35

rezultaty

wpływy



Pomocne jest zrozumienie głównych strukturalnych 
OGRANICZEŃ BP, m.in. jego niestabilności związanej z:

1) minimalnymi warunkami jego realizacji (wola polityczna, 
spójność tkanki społecznej, minimalna autonomia finansowa, 
odpowiedni podział terytorialny, sprawna struktura 
instytucjonalna podatna na ulepszanie, dobra ARCHITEKTURA 
ORGANIZACYJNA BP)
2) trudnością z osiągnięciem zróżnicowania uczestników (nie 
mówiąc o reprezentatywności...)
3) malejącymi lokalnymi zasobami finansowymi w ramach 
niepełnej struktury decentralizacyjnej
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Nowa możliwość: SKALOWANIE (South Kivu 
w Dem. Rep.Konga, przykłady Toskanii i 

Lacjum we Włoszech, prowincja Malagi w 
Hiszpanii)

Liczne powielenia

Wsparcie dla 
wątłych koalicji i 
słabości finansowej

Fałszywe przykłady?

Jakość proceduralna

Wprowadzenie 
zasad BP do 
innych obszarów 
polityk 
publicznych
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Skalowanie wspomaga rozpowszechnianie
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giovanni.allegretti@ces.uc.pt
allegretto70@hotmail.com

Dziękuję za cierpliwość!

Pytania mile 
widziane!


