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Po co organizuje się 
konsultacje społeczne? 
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Partycypacja 
będzie jałowa, 
nadużywanie 

zaufania 

 Dobry moment na włączanie obywateli 
Partycypacja 

jest bezcelowa 

Nie toczy się żaden 
konkretny proces 

Formułowanie 
problemu 

Podejmowanie decyzji 

Gotowa decyzja 
(nie można jej 

zmienić) 
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Drabina partycypacji – sposób na uporządkowanie myślenia o działaniach partycypacyjnych i ich 
różnych formach 

WSPÓŁDECYDOWANIE 

KONSULTOWANIE 

INFORMOWANIE 

komunikacja oraz działanie dwustronne: obywatele i 
organizacje pozarządowe występują jako partnerzy w 

tworzeniu i realizowaniu działań  
 

komunikacja dwustronna: władza pyta o zdanie (i 
wysłuchuje) obywateli/ organizacje pozarządowe 

 

dostarczanie obywatelom wiedzy na temat planowanych i 
realizowanych działań – komunikacja jednostronna: władza 

 obywatele 
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http://www.kanonkonsultacji.pl/
http://www.kanonkonsultacji.pl/




DIAGNOZA INFORMOWANIE 
ZASIĘGANIE 
OPINII 

INFORMACJA 
ZWROTNA EWALUACJA 
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http://konsultacje.czestochowa.pl/
http://www.konsultacje.torun.pl/pl/
http://konsultacje.um.warszawa.pl/


SPOTKANIA  OTWARTE 
O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ? 

• odpowiednia lokalizacja: miejsce łatwo dostępne (osoby niepełnosprawne), 
znane, z odpowiednio dużą salą 

• odpowiednia godzina spotkania: taka, by mogli w niej uczestniczyć, zaproszone 
przez nas osoby (np. dla osób pracujących: późne popołudnie) 

• przygotowanie sali: ustawienie krzeseł, stołów (tak, by wszyscy się widzieli  
i słyszeli)  bardzo wiele od tego zależy 

• przygotowanie materiałów informacyjnych (czego dotyczy spotkanie, 
informacja o poprzednich i kolejnych krokach) dostępnych dla wszystkich 

• osoba/osoby prowadzące spotkanie – pilnują planu spotkania, moderują 
rozmowę (czasami warto, by był to ktoś „z zewnątrz”) 

• jeśli spotkanie jest długie – zaplanować przerwy, ew. skromny poczęstunek 
• czasami warto zaprosić  „gości specjalnych”, którzy pomogą spojrzeć na sprawę 

z innej strony 
• rejestrowanie przebiegu spotkania – nagranie (lub ew. notatki), zdjęcia 
• warto zbierać przy tej okazji bezpośrednie kontakty do uczestników 
• przygotowanie odpowiedzi na „trudne pytania” 



SPACER BADAWCZY 

ZALETY 
• bezpośredni kontakt z badanymi 
• zbieranie uwag na bieżąco, 

możliwość dopytania 
• rozmowa o namacalnych, 

widocznych problemach 

WADY 
• uzależnienie od warunków 

pogodowych 
• możliwość jednorazowego spaceru  

z niewielką grupą osób (najlepiej 
max. 3-4) 

• obecność „przewodnika”, który zadaje pomocnicze pytania, stymuluje 
wyrażanie opinii 

• obecność osoby (lub osób), która rejestruje odpowiedzi (zapisuje lub za 
zgodą uczestników nagrywa) 

• zbieranie materiału wizualnego (zdjęcia, filmy) 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ? 



PRZYKŁAD: 
Spacery badawcze w Gdyni 

• ocena dostosowania przestrzeni do potrzeb seniorów, 
zbieranie pomysłów na ulepszenia 
  
• scenariusze spacerów opracowane we współpracy z 
urzędnikami 
 
• prowadzący spacery (zadający pytania  
i zapisujący odpowiedzi) to młodzi wolontariusze MOPS   
 
• spacery w różnych porach dniach 
 
• przekazane do Urzędu Miasta wyniki posłużą jako wytyczne 
przy przyszłych remontach i modernizacji przestrzeni  
Opis przykładu: 
http://partycypacjaobywatelska.pl/przyklad/spacery-badawcze-
z-osobami-starszymi-w-gdyni/ 
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TERENOWE PUNKTY KONSULTACYJNE 

WADY 
• uzależnienie od warunków pogodowych 
• potrzeba ciągłej obecności kompetentnej 

osoby przy punkcie 

• wybrać dobre miejsce, uczęszczane przez wiele osób, które się nie spieszą (np. skwer, 
park, deptak) 

• potrzeba ciągłej obecności osoby, która odpowie na wszelkie pytania związane  
z tematem zasięgania opinii 

• informowanie o kolejnych etapach procesu i sposobach komunikowania się  
z mieszkańcami 

• aktywne zapraszanie do punktu konsultacyjnego 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ? 

ZALETY 
• wyjście do mieszkańców 
• swobodne warunki wypowiadania się 
• możliwość ustawienia przy punkcie 

makiety, mapy 
• możliwość wyłożenia krótkiej ankiety 
• punkt jest dobrze widoczny 



TERENOWE PUNKTY KONSULTACYJNE 
PRZYKŁAD 

Poznań – Miejski Program Rewitalizacji - terenowe punkty konsultacyjne  

• Ważny element diagnozy procesu konsultowania MPR 

• Określenie, które obszary Poznania wymagają rewitalizacji zdaniem mieszkańców 

• Wyjaśnianie, czym jest program rewitalizacji oraz w ogóle czym jest rewitalizacja 

• Zaplanowano specyficzne rozmieszczenie punktów konsultacyjnych w mieście 

• Udało się zebrać 849 ankiet 

Opis przykładu: 

http://partycypacjaobywatelska.pl/przyklad/konsultacje-miejskiego-programu-

rewitalizacji-w-poznaniu-2/ 
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KONSULTOWANIE DOKUMENTÓW ON-LINE 

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ? 

ZALETY: 
• Możliwość dotarcia do dużej grupy odbiorców 
• Tania metoda 
• Wygodna dla mieszkańców – bo mogą 

uczestniczyć w życiu publicznym nie wychodząc z 
domu 

• By informacja o głosowaniu internetowym była dostępna w jak największej ilości 
mediów i stron – inaczej nikt nie dowie się o konsultacjach 

• Najważniejszy jest dobór i treść pytań – przy formule zamkniętych kwestionariuszy 
mających formę ankiet, język, przejrzystość i przystępność są bardzo istotne 

• Należy zawsze zostawić kontakt, by w razie pytań mieszkańcy wiedzieli, do kogo się 
zwrócić 

WADY: 
• Kanał służący do komunikacji ze specyficzną 

grupą odbiorców, więc nie jest dobra jako 
jedyna metoda, lub nie do każdego typu 
konsultowanego tematu 

• Łatwo o nieprawidłowości przy głosowaniu 
(podszywanie się pod kogoś, głosowanie kilka 
razy itd.) 
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http://www.konsultacje.warmia.mazury.pl/
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http://www.mamzdanie.org.pl/


http://partycypacjaobywatelska.pl/


mailto:kbeszczynska@stocznia.org.pl

