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Oddajemy w Państwa ręce książkę prezentującą doświadczenia z działań na rzecz wzmacniania 

dialogu samorządów z mieszkańcami prowadzonych przez Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych. 

Publikacja stanowi podsumowanie projektu pt. „Partycypacja – zróbmy kolejny krok!” realizo-

wanego w roku 2015 w 8 małopolskich gminach, ale zawiera także odniesienia do naszych 

wcześniejszych doświadczeń z projektów o podobnej tematyce. Mamy nadzieję, że okażą się 

one przydatne zarówno dla przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, jak i indy-

widualnych mieszkańców zaangażowanych w dialog społeczny dotyczący ważnych lokalnych 

spraw. Zależało nam na tym, by zawarte w książce wskazówki i przykłady miały jak najbardziej 

praktyczny wymiar, by mogli Państwo wykorzystać zebraną przez nas wiedzę i doświadczenia 

w swoich działaniach.

W pierwszym rozdziale znajdą Państwo krótkie wprowadzenie teoretyczne, które wyjaśnia, jak 

rozumiemy słowo „partycypacja”, kim są aktorzy dialogu i z jakich podstawowych etapów się on 

składa, a także jakie były podstawowe założenia projektu „Partycypacja – zróbmy kolejny krok!”. 

W dalszej części publikacji przedstawiamy doświadczenia z procesów partycypacyjnych doty-

czących różnych tematów – od budżetu obywatelskiego, przez zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych, budowanie marki miejsca, tworzenie oferty turystycznej i oferty spędzania czasu 

wolnego aż po powoływanie i wspieranie młodzieżowych i senioralnych rad gminnych. W każ-

dym rozdziale znajdą Państwo opis modelowego procesu partycypacji w podziale na poszcze-

gólne etapy, uzupełniony o stosowane przez nas narzędzia i metody oraz przykłady ciekawych 

rozwiązań i doświadczeń z różnych gmin, z którymi współpracowaliśmy.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja będzie inspirująca i pomocna dla Aktywnych Ludzi 

w tworzeniu Aktywnych Miejsc. Życzymy dobrej lektury i sukcesów w działaniu!

Zespół Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych
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Dialog społeczny to coś więcej niż komunikacja. To niezbędny element długofalowej współpracy 

różnych aktorów życia społecznego, która jest warunkiem koniecznym do rozwoju lokalnego. Każdy 

niemal obszar życia publicznego – czy to wydatki budżetowe, oferta kulturalna, turystyka, przedsię-

biorczość, gospodarka przestrzenna, edukacja, czy budowanie marki i promocja regionu – wymaga 

porozumienia wszystkich zainteresowanych stron, by zaplanowane działania przyniosły sukces. 

Rozdział 1.
DIALOG SPOŁECZNY
KTO Z KIM, JAK I O CZYM?
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Partycypacja publiczna to szczególny rodzaj dialogu społecznego, który odbywa się na linii 

władza – obywatele. Nie chodzi tu jednak tylko o wymianę poglądów. Podstawą partycypacji jest:

• współdecydowanie: wymiana argumentów i dochodzenie do porozumienia w kluczowych 

kwestiach, zakończone podjęciem wspólnej decyzji – przyjęciem planu działania, budżetu, 

projektu inwestycji itp.;

• współdziałanie: prawo do współdecydowania pociąga za sobą również odpowiedzialność 

za wspólnie podjęte decyzje, co oznacza zobowiązanie do współdziałania przy ich wdrażaniu 

(może mieć ono różne formy – od upowszechniania informacji o podjętych decyzjach, przez 

wkład pracy, specjalistyczne doradztwo aż po udział finansowy we wspólnych działaniach).

Partycypacja daje szansę:

• uniknięcia konfliktów społecznych, które mogą się pojawić, jeśli zabraknie dialogu o ważnych 

sprawach;

• oszczędzenia czasu i pieniędzy (które często traci się na projekty inwestycji oprotestowane 

później przez mieszkańców);

• prowadzenia polityki publicznej dobrze dostosowanej do lokalnych potrzeb i problemów;

• lepszego wykorzystania lokalnych zasobów – wiedzy, umiejętności i potencjału mieszkańców;

• skutecznego wdrażania wspólnie podjętych decyzji.

Projekt „Partycypacja – zróbmy kolejny krok!” stanowi kontynuację wcześniejszej współpracy 

Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z samorządami z województwa małopolskiego, które dostrzegły, 

że warto prowadzić dialog z mieszkańcami. 

8





Budżet obywatelski

Marka miejsca

Oferta turystyczna

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

Oferta spędzania czasu wolnego

Projekt „Partycypacja – zróbmy kolejny krok!”

Okres realizacji: II 2015 – I 2016

Lider projektu: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Partnerzy projektu: Nordic Institute of Training and International Networking, 

Gmina Michałowice, Gmina i Miasto Miechów, Gmina Maków Podhalański,  

Gmina Sucha Beskidzka, Gmina Ryglice, Gmina Kęty, Babiogórskie Centrum  

Kultury w Zawoi

Budżet projektu: 391 800 PLN

Źródło finansowania: program Obywatele dla Demokracji w ramach Funduszy EOG



Jordanów

Zawoja

Maków Podhalański
Sucha Beskidzka

Kraków

Kęty Ryglice

Miechów

Michałowice

Gminy uczestniczące w projekcie i tematy dialogu
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Kto z kim?

Jak wspomniano wyżej, partycypacja publiczna to dialog na linii władza – obywatele, czyli pomiędzy:

• samorządem – reprezentowanym przez decydentów (np. wójta, burmistrza), urzędników 

i radnych; w praktyce pełniona w samorządzie funkcja nie jest najważniejsza – kluczowe jest 

wewnętrzne przekonanie danej osoby, że z mieszkańcami warto rozmawiać, oraz jej kompe-

tencje do prowadzenia dialogu (umiejętność zrobienia diagnozy, przeprowadzenia spotkań 

i warsztatów z mieszkańcami, moderowania dyskusji, znajomość różnych narzędzi i technik 

pracy warsztatowej itp.) – innymi słowy, po stronie samorządu potrzebny jest przynajmniej 

jeden animator partycypacji;

• obywatelami – przedstawicielami organizacji pozarządowych, lokalnymi przedsiębiorcami 

oraz aktywnymi mieszkańcami, którzy interesują się sprawami swojej miejscowości, gminy 

czy regionu – chcą o nich współdecydować i gotowi są też współdziałać na rzecz wdrożenia 

wspólnie podjętych decyzji.

Animatorzy partycypacji uczestniczący w projekcie „Partycypacja – zróbmy kolejny krok!” wzięli 

udział w warsztatach szkoleniowych (III 2015) oraz w wizycie studyjnej do Norwegii (IX 2015). 

Ich celem było podniesienie kompetencji do prowadzenia dialogu z mieszkańcami, czerpania 

nowych inspiracji do działania oraz wymiany doświadczeń z partnerami zagranicznymi.

Jak?

Procesy partycypacji mogą składać się z różnych etapów w zależności od tematyki dialogu, jego 

zasięgu, liczby interesariuszy i planowanych rezultatów, z reguły jednak podstawowe kroki są 

podobne, w każdym przypadku trzeba bowiem poinformować mieszkańców o planowanych konsul-

tacjach, wstępnie zbadać ich potrzeby, wspólnie wypracować plany i rozwiązania (najlepiej w ramach 

warsztatów partycypacyjnych), a następnie skonsultować wyniki warsztatów ze społecznością 

lokalną i ogłosić ostateczne efekty całego procesu. Nieco inny charakter ma jedynie proces wdraża-

nia budżetu obywatelskiego, w którym pojawiają się specyficzne dla tego narzędzia etapy dialogu.
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W ramach projektu „Partycypacja – zróbmy kolejny krok!” procesy dialogu z mieszkańcami składały 

się z następujących kluczowych etapów:

Dialog na temat tworzenia: oferty turystycznej, 
oferty spędzania czasu wolnego, marki miejsca, 

zagospodarowania przestrzeni publicznych
Budżet obywatelski

Etap 1: planowanie Etap 1: planowanie

Etap 2: informowanie mieszkańców Etap 2: informowanie mieszkańców

Etap 3: diagnoza potrzeb Etap 3: wypracowanie procedur

Etap 4: warsztaty partycypacyjne Etap 4: warsztaty partycypacyjne

Etap 5: konsultowanie wypracowanych projektów Etap 5: głosowanie mieszkańców

Etap 6: ogłoszenie wyników Etap 6: ogłoszenie wyników i ewaluacja

Narzędzia i metody: portal www.wspoldecydujemy.pl
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Samorządy i organizacje pozarządowe z całej Polski mogą bezpłatnie korzystać z portalu do 
prowadzenia konsultacji społecznych on-line, który umożliwia:

 – prowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców i automatyczne generowanie rapor-
tów z ich wynikami;

 – przeprowadzenie wszystkich etapów budżetu obywatelskiego – od zgłaszania projektów 
przez mieszkańców, przez ich weryfikację, głosowanie internetowe i weryfikację uprawnio-
nych do głosowania;

 – konsultowanie projektów dokumentów (np. programów, uchwał, planów działania) oraz 
projektów graficznych (np. koncepcji zagospodarowania, projektów architektonicznych) 
w formie zgłaszania uwag przez formularz elektroniczny;

 – prowadzenie sondaży lub głosowania wśród mieszkańców np. na najciekawsze propozycje 
logotypów, haseł, zajęć pozalekcyjnych itp.



O czym?

Dialog z mieszkańcami może dotyczyć najprzeróżniejszych tematów ważnych dla lokalnych spo-

łeczności. Gminy uczestniczące w projekcie „Partycypacja – zróbmy kolejny krok!” wybrały następu-

jące tematy / narzędzia dialogu z mieszkańcami:

Budżet obywatelski (zob. rozdział 2)

Mieszkańcy decydują, na co ma być wydana określona pula środków z budżetu gminy: sami zgła-

szają pomysły w postaci projektów do budżetu, a następnie wybierają najlepsze w powszechnym 

głosowaniu; mogą to być wszelkie działania mieszczące się w zadaniach własnych gminy zarówno 

inwestycyjne, jak i społeczne – od budowy dróg, przez remont budynków, zagospodarowanie 

parków aż do zajęć integracyjnych, szkoleń czy festynów.

Gminy: Maków Podhalański, Sucha Beskidzka, Miechów, Ryglice, Jordanów

Marka miejsca (zob. rozdział 3)

Przedstawiciele urzędu gminy, lokalnych organizacji, instytucji i przedsiębiorstw oraz indywidualni 

mieszkańcy wspólnie tworzą koncepcję marki miejsca opartą na tożsamości miejsca, jego głównych 

atutach, wyróżnikach, niepowtarzalnych cechach (np. wyjątkowa historia, walory przyrodnicze, tra-

dycje, związane z nim postaci, charakterystyczne wyroby), z których jego mieszkańcy są dumni; 

koncepcja marki miejsca zawiera wytyczne do strategii rozwoju gminy oraz działań promocyjnych.

Gminy: Kęty, Zawoja
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Oferta turystyczna (zob. rozdział 4)

Urząd gminy i inne podmioty związane z branżą turystyczną (właściciele hoteli, pensjonatów, 

restauracji, biur podróży, wypożyczalnie sprzętu, usługodawcy oferujący np. warsztaty rękodzielni-

cze, przewodnicy itp.) oraz indywidualni mieszkańcy zainteresowani rozwojem turystyki wspólnie 

oceniają potencjał, gromadzą informacje o ciekawych miejscach, obiektach, ludziach i inicjaty-

wach, a następnie współtworzą na tej podstawie ofertę turystyczną gminy.

Gminy: Kęty, Sucha Beskidzka

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (zob. rozdział 5)

Urząd gminy tworzy projekt placu targowego w porozumieniu z jego przyszłymi użytkownikami, 

zarówno handlowcami, jak i klientami, tak by jak najlepiej odpowiadał on na ich potrzeby; pro-

wadzone są badania ankietowe, wywiady grupowe oraz warsztaty planistyczne z mieszkańcami 

metodą Project for Public Spaces; w wyniku całego procesu opracowywane są wytyczne do pro-

jektu architektonicznego uwzględniające sugestie i potrzeby wszystkich użytkowników placu.

Gmina: Michałowice

Oferta spędzania czasu wolnego (zob. rozdział 6)

Mieszkańcy – zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby w średnim wieku czy też seniorzy – oceniają 

dotychczasową ofertę kulturalną, sportową, rekreacyjną, edukacyjną itp. oraz zgłaszają swoje 

pomysły i propozycje zajęć lub wydarzeń, w których chcieliby uczestniczyć oraz które mogliby 

współorganizować; rezultatem ankiet, wywiadów i warsztatów jest dostosowana do potrzeb 

mieszkańców oferta spędzania czasu wolnego w gminie.

Gminy: Zawoja, Miechów, Ryglice
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Na corocznym spotkaniu mieszkańców z  burmistrzem zaproponowałam, żeby 
w  Makowie Podhalańskim wprowadzić budżet obywatelski. Był to nowy temat, 
jeszcze nieznany rządzącym. W związku z projektem realizowanym we współpracy 
z Fundacją MiLA, ku mojej radości, od 2014 roku mamy budżet obywatelski. Dzięki 
temu mieszkańcy mają realny wpływ na politykę miasta poprzez rozdzielenie budże-
towych pieniędzy. Organizowane przy okazji spotkania z mieszkańcami dały możli-
wość integracji, rozmów w luźnej atmosferze, ale też poznania marzeń i pomysłów 
mieszkańców na zagospodarowanie przestrzeni publicznej. Z perspektywy dwóch lat 
widać, że relacje między urzędem a aktywnymi mieszkańcami są dużo lepsze.

Barbara Charążka, mieszkanka Makowa Podhalańskiego“



1. Dlaczego wspólnie? 

Budżet obywatelski (zwany również partycypacyjnym) stał się w ostatnich latach bardzo popu-

larnym narzędziem angażowania obywateli w życie publiczne. Dlaczego? Bo daje mieszkańcom 

możliwość decydowania o konkretnych wydatkach, które zostaną poniesione z budżetu gminy, 

a z drugiej strony – pozwala lepiej zrozumieć, jak funkcjonuje budżet gminy, ile kosztują rozmaite 

działania i inwestycje oraz na co samorząd może wydać pieniądze. Idea jest następująca: miesz-

kańcy zgłaszają projekty do budżetu, urząd je weryfikuje (sprawdza, czy są zgodne z prawem 

i wykonalne), a następnie mieszkańcy w powszechnym głosowaniu wspólnie decydują, które 

z nich powinny być realizowane. W wielu miejscach w ten sposób podejmowana jest decyzja, 

na co przeznaczyć od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilkudziesięciu milionów złotych z budżetu 

gminy. W praktyce jednak to nie pula środków jest najważniejsza – sukcesem jest zaangażowanie 

mieszkańców do współdecydowania o ważnych lokalnych sprawach. 

Rozdział 2.
BUDŻET OBYWATELSKI
DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA
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2. Wspólnie, czyli jak? 

Budżet obywatelski nie jest w żaden sposób uregulowany w polskim systemie prawnym. Oznacza 

to, że w praktyce każdy samorząd może samodzielnie kształtować związane z nim zasady i proce-

dury. Podstawowe etapy realizacji budżetu obywatelskiego powinny być jednak zawsze takie same.

a. Opracowanie i konsultacje regulaminu budżetu obywatelskiego

Ponieważ nie istnieje ustawa o budżecie obywatelskim, w każdej gminie regulamin budżetu 

obywatelskiego wygląda nieco inaczej. Różne są procedury jego przyjmowania np. w Ryglicach 

został on przyjęty zarządzeniem burmistrza, a w Jordanowie – uchwałą rady gminy. Każde z tych 

rozwiązań ma pewne zalety. Jeśli wójt lub burmistrz może liczyć na zdecydowane poparcie rady 

gminy, można poprzestać na zarządzeniu. W innym przypadku warto rozważyć przyjęcie regula-

minu uchwałą rady gminy, gdyż jest ona swego rodzaju deklaracją, że radni uchwalą w budżecie 

gminy fundusze na realizację projektów wybranych w głosowaniu mieszkańców. Dodatkowo 

jest ona sposobem zaangażowania radnych gminnych w promocję budżetu obywatelskiego.

Warto podkreślić, że regulamin budżetu obywatelskiego powinien powstawać w ścisłym dialogu 

z mieszkańcami (podczas spotkań, warsztatów). Regulamin powinien odpowiadać m.in. na nastę-

pujące pytania:

• kto może składać projekty do budżetu obywatelskiego?

• czy będzie jedna wspólna pula środków, czy też zostaną one podzielone terytorialnie, 

np. na osiedla, dzielnice, sołectwa?

• jak działa zespół koordynujący – jaka jest jego rola i jaki jest skład?

• jakie warunki muszą spełniać projekty składane do budżetu?

• kto i na jakich zasadach dokonuje weryfikacji projektów?

• kto i na jakich zasadach może głosować na projekty?
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b. Powołanie zespołu koordynującego

Skład i sposób rekrutacji członków zespołu sprawującego pie-

czę nad wdrażaniem budżetu (zwanego zespołem koordynują-

cym, zespołem ds. budżetu obywatelskiego, radą programową 

itp.) powinien być określony w regulaminie. Dobrze, jeśli zespół 

składa się z przedstawicieli różnych środowisk – zarówno urzęd-

ników i radnych miejskich, jak i działaczy lokalnych organizacji 

pozarządowych i aktywnych mieszkańców. By zapewnić przejrzystość całego procesu, zespół 

powinien uczestniczyć w weryfikacji formalnej projektów (etap d) oraz w weryfikacji głosowania 

(etap e). Zespół może również planować i prowadzić działania informacyjno-promocyjne zwią-

zane z budżetem.

c. Składanie projektów przez mieszkańców

To kluczowy etap w całym procesie, kiedy to mieszkańcy zamie-

niają swoje pomysły na konkretne projekty potrzebne lokalnej 

społeczności. Warto ich w tym wesprzeć – pokazać przykłady 

projektów z innych gmin, podpowiedzieć, jak wypełnić wniosek 

(formularz powinien być możliwie prosty!), stworzyć warunki do dyskusji, wymiany pomysłów 

i współpracy. Najlepiej na tym etapie sprawdzają się warsztaty tworzenia projektów, w ramach któ-

rych odbywa się burza mózgów – mieszkańcy indywidualnie zgłaszają swoje pomysły na kartecz-

kach, wspólnie poszukują inicjatyw, które można połączyć, a następnie w grupach dopracowują 

swoje projekty. Dzięki temu można uniknąć powielania tych samych pomysłów, a co ważniejsze 

– zachęcić mieszkańców do współpracy. Przykładowo w Ryglicach dzięki takim warsztatom straże 

pożarne z różnych miejscowości przygotowały wspólny projekt na szkolenia z pierwszej pomocy 

dla młodzieży, który, dzięki swojemu ogólnogminnemu zasięgowi, uzyskał dobry wynik w głoso-

waniu i będzie realizowany w 2016 roku.

Jeśli to możliwe, warto promować budżet obywa-
telski, wykorzystując do tego projekty zrealizowane 
w  poprzednich latach. Przykładem takiego przed-
sięwzięcia było „Śniadanie na trawie” – piknik dla 
mieszkańców Makowa Podhalańskiego, który odbył 
się 4.07.2015 roku na terenie siłowni zewnętrznej, 
stworzonej w ramach projektu, który wygrał głosowa-
nie mieszkańców w roku poprzednim. To namacalny 
dowód, że warto głosować!

Dobrą praktyką jest publikowanie na stronie budżetu 
obywatelskiego przykładowych cenników różnego 
typu inwestycji, co ułatwia mieszkańcom szacowanie 
budżetu projektów (np. standardowe koszty nasadze-
nia drzew, utwardzenia odcinka drogi, postawienia 
ławek, montażu oświetlenia ulicznego itp.).

Z praktyki… 

Z praktyki… 
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d. Weryfikacja projektów

Zanim złożone przez mieszkańców projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców, 

konieczna jest ich weryfikacja, to znaczy sprawdzenie, czy:

• ich realizacja mieści się w zadaniach własnych samorządu,

• są zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

• są zaplanowane do realizacji na terenie należącym do samorządu (lub – jeśli regulamin budżetu 

obywatelskiego dopuszcza takie rozwiązanie – właściciel terenu wyraził zgodę na przekazanie 

go JST w użytkowanie na podstawie specjalnego porozumienia),

• wpisują się w inne samorządowe dokumenty planistyczne (np. strategię rozwoju),

• ich budżet jest realistyczny.

Warto w tym miejscu podkreślić kilka bardzo istotnych kwestii związanych z weryfikacją projektów 

zgłoszonych przez mieszkańców:

• rolą urzędu nie jest wybranie najlepszych projektów (to mieszkańcy wybierają projekty 

w głosowaniu), ale dopuszczenie do głosowania wszystkich pomysłów, które są możliwe do 

zrealizowania; to na urzędzie będzie ciążył obowiązek wdrożenia wybranych przez mieszkań-

ców pomysłów, zatem do weryfikacji należy podejść bardzo odpowiedzialnie (unikać sytuacji, 

w której wybranego w głosowaniu projektu nie da się zrealizować!); 

• jeśli realizacja projektu nie zależy w pełni od urzędu (np. wymaga zgody RZGW, konserwa-

tora przyrody itp.), można dopuścić projekt do głosowania warunkowo z adnotacją, że jego 

wykonanie nie zależy w pełni od urzędu (potrzebny jest odpowiedni zapis w regulaminie); 

• warto umożliwić autorom projektów ich poprawę na etapie weryfikacji, jeśli np. przedsta-

wiony budżet jest nierealistyczny lub proponowana lokalizacja z jakichś powodów niemoż-

liwa; każdemu projektowi warto dać szansę!

• należy zadbać, by proces weryfikacji był możliwie przejrzysty, to znaczy by był w niego 

zaanga żowany zespół koordynujący oraz by powody ewentualnego odrzucenia projektu były 

wyraźnie zakomunikowane mieszkańcom; brak precyzyjnej informacji na tym etapie może 
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powodować podejrzenia, że „urząd i tak sam sobie wybiera projekty”, co podważa całą ideę 

budżetu obywatelskiego i zniechęca do zaangażowania. 

e. Głosowanie mieszkańców na projekty

To moment, w którym mieszkańcy podejmują najważniejszą decyzję: głosują na projekty. Warto 

zadbać, by głosowanie było łatwo dostępne – z reguły dobrze sprawdza się głosowanie przez 

Internet oraz wystawienie urn na głosy w miejscach publicznych (takich jak urząd miasta, ośrodek 

kultury, szkoła, biblioteka), ale niektóre samorządy organizują też głosowanie do urn w wyzna-

czone dni, w obecności komisji wyborczej. W małych miejscowościach można także zorganizować 

publiczną prezentację wszystkich projektów połączoną z głosowaniem. Takie wydarzenie może 

mieć duże znaczenie integracyjne – głosujący mają szansę spotkać się z autorami projektów, zapy-

tać ich o szczegóły, a być może również zaangażować się w działanie. 

Ustalając zasady głosowania, warto przemyśleć następujące kwestie:

• kto jest uprawniony do głosowania (ile trzeba mieć lat, żeby móc głosować; czy trzeba być 

zameldowanym na terenie JST, czy wystarczy być mieszkańcem) i w jaki sposób prawo do 

głosowania będzie weryfikowane; popularną metodą jest podanie numeru PESEL, wymaga 

to jednak odpowiedniego zabezpieczenia danych, a także utrudnia weryfikację w przypadku 

Dobrym narzędziem do prowadzenia budżetu obywatelskiego w  Internecie jest portal  
www.wspoldecydujemy.pl, który oferuje możliwość składania projektów, ich weryfikacji oraz 
głosowania on-line. Administrator konta może samodzielnie skonfigurować potrzebne usta-
wienia – zawartość formularza wniosku projektowego, liczbę projektów, na które można oddać 
głos, weryfikację głosujących przez PESEL, adres e-mailowy lub SMS, wyświetlanie lub ukrycie 
informacji o liczbie głosów oddanych na poszczególne projekty itp. Korzystanie z portalu jest 
całkowicie bezpłatne dla gmin chcących realizować budżet obywatelski i ich mieszkańców.

Narzędzia i metody: portal www.wspoldecydujemy.pl
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osób niezameldowanych na terenie JST (aby uniknąć takich kłopotów, w Jordanowie przyjęto 

rozwiązanie, zgodnie z którym osoby bez meldunku mogą głosować tylko w formie papiero-

wej, oświadczając na karcie do głosowania, że zamieszkują na terenie gminy);

• na ile projektów można lub trzeba głosować; głosowanie na 1 projekt jest najłatwiejsze, jed-

nak wyniki głosowania z reguły lepiej odzwierciedlają preferencje mieszkańców, jeśli można 

wybrać kilka projektów; niektóre samorządy (np. Kraków) zdecydowały się zmusić mieszkań-

ców do głosowania na kilka projektów, by przeczytali wszystkie i podjęli świadomą decyzję 

(zamiast bezrefleksyjnie głosować na projekt wskazany przez znajomych);

• czy wyniki głosowania będą na bieżąco widoczne na stronie internetowej, czy też zostaną 

ujawnione dopiero po zakończeniu głosowania; jedno i drugie rozwiązanie ma swoje mocne 

i słabe strony: widoczne wyniki mobilizują kolejne osoby do głosowania, mogą też jednak sta-

nowić pokusę do nadużyć (zbierania dodatkowych głosów „za wszelką cenę”); ponadto, jeśli 

równolegle odbywa się głosowanie do urn, końcowy wynik głosowania i tak może się zmienić 

po przeliczeniu głosów papierowych.

f. Ewaluacja procesu

Po zakończeniu głosowania i ogłoszeniu wyników warto jeszcze raz spotkać się z mieszkańcami 

i wspólnie przedyskutować, co się udało, a nad czym należałoby jeszcze popracować w kolejnych 

latach funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Ewaluacja powinna dotyczyć zarówno samej 

procedury (na ile sprawdziły się zasady przyjęte w regulaminie 

np. dotyczące maksymalnej wartości projektu, podziału środ-

ków na mniejsze jednostki terytorialne, osób uprawnionych do 

głosowania, formuły głosowania), jak i sposobu jej przeprowa-

dzenia (np. czy zespół koordynujący regularnie się spotykał, czy 

jego rekomendacje były brane pod uwagę, czy akcja promo-

cyjna budżetu była skuteczna itp.). Jeśli urząd dysponuje odpo-

wiednimi funduszami, warto do ewaluacji budżetu zatrudnić 

Miasto Jordanów postanowiło uhonorować autora 
zwycięskiego projektu, wręczając mu podczas 
spotkania podsumowującego realizację budżetu 
obywatelskiego symboliczny czek na kwotę odpo-
wiadającą wartości projektu (50  000 zł). To dobry 
sposób, by docenić pracę i zaangażowanie aktywnych 
mieszkańców.

Z praktyki… 

22



zewnętrznych ekspertów, którzy przeprowadzą ankiety i wywiady z osobami zaangażowanymi 

we wdrażanie budżetu i/lub z mieszkańcami. Pozwala to zobiektywizować proces ewaluacji. 

Wnioski z ewaluacji powinny stać się punktem wyjścia do przygotowania procedury budżetu 

obywatelskiego w kolejnym roku.

Zapamiętaj!

Kluczem do sukcesu realizacji budżetu obywatelskiego są:

• jasna i dobrze rozpowszechniona INFORMACJA;

• maksymalna PRZEJRZYSTOŚĆ zasad, kryteriów przyjmowania projektów, 

głosowania itp.;

• odpowiedni CZAS na poinformowanie, przygotowanie projektów, głosowanie;

• SPOTKANIA z mieszkańcami służące nie tylko informowaniu, ale też dyskusji i pracy 

warsztatowej nad projektami;

• ZMOTYWOWANI URZĘDNICY i DECYDENCI przekonani do idei budżetu;

• stała współpraca z ZESPOŁEM mieszkańców;

• SZYBKA REALIZACJA wyłonionych w głosowaniu projektów i promocja efektów.

Zastanów się… 

1. Jak skutecznie dotrzeć do mieszkańców z informacją, czym jest budżet obywatelski, by chcieli 

się zaangażować w przygotowywanie projektów i głosowanie?

2. Jak zapewnić równowagę w głosowaniu, jeśli gmina składa się z mniejszych i większych miej-

scowości / dzielnic?

3. Jakie przyjąć kryteria składania projektów, ich weryfikacji oraz głosowania?
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Z  radością obserwowałam, jak mieszkańcy przechodzili proces utożsamiania 
się z  miejscem. Zaczynało się od tekstu „jesteśmy przeciętnym małym miastem”, 
poprzez „a  może jednak nas coś wyróżnia”, aż nastawał przełom… Przywoływali 
wspomnienia, szukali pozytywów i  rzeczy unikatowych. Włączenie społeczności 
w dyskusję nad marką miejsca daje możliwość zetknięcia się z nowymi poglądami 
na miasto. Jego przeszłość i  przyszłość. Społeczność powinna zostać włączona 
w cały proces budowania marki miejsca, bo to ona tworzy to miejsce. Jest przede 
wszystkim skarbnicą wiedzy, doskonałym motywatorem do dalszych działań. Kęty 
mogą być tylko i aż małym miasteczkiem, które ma to „coś”.

Urszula Baczyńska-Śleziak, UG Kęty“



1. Dlaczego wspólnie?

Budowanie marki miejsca z udziałem społeczności lokalnej jest tworzeniem opowieści o miejscu, 

w którym główną rolę grają jego użytkownicy – mieszkańcy. Każde miejsce należy do ludzi. To oni 

stanowią o jego tożsamości. Powinni tworzyć jego historię, znać jego wartość, by czuć się jego 

częścią. Marka miejsca jest przestrzenią, która wywołuje określone uczucia, determinuje sposób 

patrzenia i postrzegania regionu. Włączenie szerokiego grona interesariuszy do pracy nad marką 

miejsca czyni ją mocną i zrozumiałą dla różnych odbiorców. Region staje się wartością i powodem 

do dumy dla mieszkańców. Daje możliwości rozwoju obecnym oraz przyszłym członkom społecz-

ności lokalnej.

Rozdział 3.
BUDOWANIE MARKI MIEJSCA 
W DIALOGU Z MIESZKAŃCAMI
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Marka miejsca jest dziełem i sercem społeczności lokalnej. 

Głos tego serca pobudza emocje, wrażenia, wspomnienia, marzenia miłośników miejsca. 

„Tworząc markę miejsca, musimy zbudować wiarygodną i niepowtarzalną obietnicę. Wiarygodną – czyli 

powtarzalną i sprawdzoną, wyjątkową – czyli dającą się łatwo zidentyfikować na polu wielu różnych 

konkurencyjnych marek. Zaspokajającą potrzeby założonej grupy interesariuszy, czyli nie wszystkich”. 

(A . Gnat, DOM MARKI Max von Jastrov Sp. z o.o. Sp.k., „Koncepcja miejsca markowego”)

2. Wspólnie, czyli jak? 

Myśląc o marce miejsca, warto wyjść od określenia dla kogo i z jakiego powodu będzie ona inte-

resująca, kto wypełni jej przestrzeń działaniami i będzie nośnikiem opowieści o miejscu. Kluczowy 

jest zatem wybór interesariuszy. Szeroka perspektywa patrzenia na miejsce pozwoli dobrze zde-

finiować jego wyróżniki, przewagi konkurencyjne i powody do dumy. W momencie gdy zaczy-

namy pracować nad marką miejsca, rozpoczyna się proces tworzenia koncepcji i zarządzania nią. 

Warto zwrócić uwagę na to, że często miejsce ma już markę – wywołuje określone skojarzenia, 

emocje, ma ambasadorów, a czasem nawet wrogów. Budowanie marki miejsca można podzielić 

na kilka etapów, które bezwzględnie wymagają czasu i zaangażowania społeczności lokalnej. 

a. Pozyskanie i analiza informacji o miejscu 

Etap ten służy do zbierania dotychczas funkcjonujących komunikatów o miejscu, określenia źródeł 

pozyskania informacji, zdefiniowania potencjalnych grup interesariuszy. Warto stworzyć zespół ds. 

budowania marki miejsca składający się z osób reprezentujących różne sektory życia społeczno-

gospodarczego. Osoba inicjująca pełni rolę lidera zespołu, poszukuje wspólnie z nim różnorod-

nych źródeł pozyskiwania informacji o regionie. Po wstępnej analizie informacji o miejscu można 

zaprosić społeczność lokalną do wypełnienia ankiety dotyczącej zasobów i potencjału regionu oraz 

wyróżników miejsca w oczach mieszkańców. 
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Inicjatorem procesu budowania marki nie musi być urząd czy rada gminy. Decydenci i przed-

stawiciele JST powinni jednak wejść w skład zespołu ds. budowania marki. To oni pełnią funkcję 

gospodarzy miejsca. Jeśli udział decydentów jest niemożliwy, rolą inicjatora jest bieżące infor-

mowanie ich o przebiegu i wynikach procesu budowania marki. Dzięki temu wyniki analiz, spo-

tkań i rekomendacje mają szansę stać się częścią lokalnych dokumentów strategicznych, planów 

działań i budżetu.

b. Odkrywanie miejsca z udziałem społeczności lokalnej 

Informacje pozyskane przez zespół ds. budowania marki oraz wyniki ankiety przeprowadzonej 

wśród mieszkańców są punktem wyjścia do określenia tożsamości miejsca. Na tym etapie prowa-

dzi się spotkania warsztatowe, wywiady indywidualne i grupowe z reprezentantami społeczności 

lokalnej. Mieszkańcy prowadzeni są przez inicjatora procesu lub współpracującego z nim eksperta 

zewnętrznego. Podczas warsztatów i spotkań odkrywają warto-

ści regionu, opisują miejsce. Tworzenie komunikatu zapraszają-

cego do miasta, miejsca, regionu to istotny punkt budowania 

marki, który ma sens tylko z udziałem mieszkańców. To oni 

zapraszają swych bliskich i znajomych do siebie, opisują miejsce 

przypadkowo napotkanym turystom. Etap ten pozwala również 

sprawdzić, czy to, co jest powtarzane od lat o miejscu, jest praw-

dziwe i istotne w kontekście marki miejsca.

Mieszkańców można włączyć w tworzenie komunikatu o miejscu poprzez:

• przeprowadzenie spotkań warsztatowych, które służą do odkrywania dziedzictwa przyrodni-

czego i kulturowego regionu, wartości materialnych i niematerialnych miejsca;

• zaproszenie do wypełnienia ankiety wartościującej, w której oceniają trafność sformułowanych 

komunikatów, tez o regionie.

W zależności od sytuacji stosujemy jedno lub wię-
cej narzędzi. W  Zawoi postawiono na tym etapie 
na spotkania warsztatowe. Co ciekawe, okazało 
się, że Zawoja z powodu utrwalania od lat jednego 
mocnego wyróżnika przestała być konkurencyjna 
w stosunku do innych miejsc. Z kolei w Kętach zasto-
sowano zarówno ankietę, jak i warsztaty. Ich wyniki 
wskazały mocne wyróżniki miejsca oraz nakreśliły 
kolejne punkty procesu budowania marki.

Z praktyki… 
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c. Budowanie tożsamości miejsca – określenie powodów do dumy dla mieszkańców 

Komunikat o miejscu, wyróżniki miejsca określone wspólnie z mieszkańcami są punktem wyj-

ścia do pisania opowieści o miejscu. Podczas spotkań, warsztatów należy dookreślić, co obecnie 

stanowi powód do dumy dla konkretnych grup mieszańców oraz jakie działania można podjąć, 

by wzmocnić potencjał i udział poszczególnych grup w budowaniu marki miejsca. Podczas tej 

fazy warto dokonać ponownej analizy interesariuszy (użytkowników) marki – dla kogo jest już 

atrakcyjna, dla kogo i z jakiego powodu może stać się atrakcyjna. Im więcej członków społeczności 

lokalnych będzie włączonych w tę fazę, tym tożsamość miejsca będzie mocniejsza. Na tym etapie 

poszukuje się rozwiązań i narzędzi, które mogą związać konkretnych użytkowników z miejscem 

i wskazać im realne korzyści z uczestniczenia w budowaniu marki miejsca. 

Poczucie dumy z regionu można wzmacniać, odkrywając wspólnie z mieszkańcami wartości 
przyrodnicze, kulturowe i społeczne miejsca oraz włączając ich w konkretne działania służące 
uatrakcyjnieniu miejsca. Przykłady:

 – uwypuklenie jednego ważnego wyróżnika miejscowości, regionu, który istnieje lub histo-
rycznie obecny był w  regionie: zabawka ludowa w  Stryszawie (www.stryszawa.pl), karp 
zatorski w Dolinie Karpia;

 – świętowanie sukcesów mieszkańców np. w sporcie, kulturze;
 – wprowadzenie z udziałem mieszkańców miejscowości czegoś, czego nie mają inne miejsca 
(sposób spędzania czasu, mapa szlaków dla dzieci, lokalne święto): Barlinek – Europejska 
Stolica Nordic Walking (http://www.stolicanordicwalking.pl);

 – wspólne stworzenie questu na temat miejscowości czy konkretnej atrakcji (więcej informacji: 
rozdział 4);

 – konkursy na potrawy lokalne, współtworzenie książki kucharskiej i odkrywanie produktów 
lokalnych charakterystycznych dla miejsca;

 – włączenie mieszkańców w planowanie przestrzeni publicznej, np. stworzenie wielofunkcyj-
nego miejsca spotkań dla mieszkańców, gdzie odbywają się imprezy kulturalne, bawią się 
dzieci lub biesiaduje się ze znajomymi.

Narzędzia i metody: powody do dumy
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d. Koncepcja marki miejsca i/lub znaku promocyjnego

Instytucja, organizacja lub osoba kierująca procesem budowania marki miejsca na podstawie informacji 

zebranych w poprzednich etapach pracy tworzy koncepcję marki miejsca. Może nadal posiłkować się 

wsparciem eksperta zewnętrznego, pamiętając, że odpowiedzialność za wdrożenie koncepcji leży po stro-

nie inicjatora lub instytucji zarządzającej marką miejsca na poziomie regionu. Tożsamość miejsca, określona 

we współpracy ze społecznością lokalną, przekłada się na konkretne 

narzędzia tworzenia wizerunku miejsca w oczach mieszkańców 

i innych odbiorców (dla których miejsce jest lub może być atrakcyjne 

w przyszłości). Warto, by koncepcja była uzupełniona o propozycję 

znaku i/lub hasła promującego miejsce. Stworzenie systemu iden-

tyfikacji wizualnej marki należy powierzyć specjalistom. Koncepcja 

powinna zawierać rekomendacje dotyczące sposobu tworzenia 

miejsca markowego w oparciu o wyróżniki, powody do dumy 

i oczekiwane przez mieszkańców korzyści (pozytywne zmiany). 

Znaki promujące miejsce są widocznym zwiększeniem 
prac nad tworzeniem marki miejsca. Stanowią swoisty 
podpis miejsca markowego, z którym identyfikują się 
twórcy i użytkownicy marki. Przykłady znaków: 

W Kętach wyniki ankiety i warsztatów udowodniły 
potencjał turystyczny gminy i wskazały, że największy 
wpływ na podniesienie atrakcyjności miejsca mają 
lokalni przedsiębiorcy z branży turystycznej (oraz ci, 
którzy zechcą z branżą turystyczną współpracować), 
a  także instytucje kultury i  zarządzający obiektami 
cennymi kulturowo (klasztory, zabytki). Spotkanie 
warsztatowe z przedsiębiorcami określiło kierunek 
ich współpracy z gminą – stworzenie rady ds. przed-
siębiorczości w Kętach.
W procesie budowania marki miejsca Zawoi w ramach 
projektu określono oczekiwania lokalnych przed-
siębiorców z branży turystycznej, które znalazły się 
w rekomendacjach do planowanej strategii promocji 
gminy i planu rewitalizacji.

Z praktyki… 

Z praktyki… 
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Zapamiętaj! 

• Markowe miejsca są tworzone przez ludzi dla ludzi.

• Marki miejsca istnieją, nawet gdy nie pamiętamy, by je rozwijać. Kiedy nie dbamy 

o tożsamość miejsca, odbiorcy sami tworzą w swoich głowach jego wizerunek 

(nie zawsze zgodny z prawdą i naszymi życzeniami).

• Budowanie marki miejsca jest procesem, w którym ważną rolę odgrywa 

różnorodność interesariuszy i czas. 

• Proces budowania marki miejsca wymaga zarządzania na poziomie lokalnym.

• Wyróżniki miejsca mogą bazować na dziedzictwie przyrodniczym, kulturowym, 

materialnym i niematerialnym. 

• Wyróżniki miejsca wskazane w koncepcji miejsca markowego muszą być dostępne 

dla mieszkańców oraz przypadkowych odbiorców (np. produkty lokalne dostępne 

w sklepie czy restauracji, oznakowane obiekty kultury).

Zastanów się… 

1. Czy znasz markowe miejsca? Co jest takiego w tych miejscach, że uważasz je za markowe?

2. Czy jest miejsce, które warto odwiedzić, z którym warto nawiązać współpracę w kontekście 

budowania marki?

3. Jaką wiedzą i zapleczem dysponujesz? Jakich zasobów Ci brak? Kto mógłby wejść w skład 

zespołu ds. budowania marki w Twoim regionie?

4. Czy jest coś, co według Ciebie wyróżnia Twoje miejsce?

5. Kto mógłby skorzystać na budowaniu marki miejsca?
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Mnie osobiście doświadczenie dyskusji nad rozwojem turystyki w Kętach pokazało, 
jak istotny jest dialog pomiędzy władzami publicznymi a prywatnymi przedsiębior-
cami. Rozmowy z osobami z różnych środowisk pozwoliły mi zweryfikować własne 
pomysły na nowe przedsięwzięcia i stworzyć ofertę dla nowych klientów, o której 
wcześniej nie myślałem. Praca nad konkretnymi ofertami turystycznymi pozwoliła 
nazwać potrzeby w  zakresie infrastruktury i  dzięki temu podpowiedzieć gminie, 
w jakim kierunku ją rozwijać.

Tomasz Drabek, przedsiębiorca, właściciel hotelu „Relax” w Kętach“



1. Dlaczego wspólnie? 

Rozwój turystyki dla wielu gmin jest ważnym kierunkiem strategii. Celem gminy w tym zakre-

sie może być przede wszystkim tworzenie warunków dla jej rozwoju, przygotowanie i uzu-

pełnianie istniejącej infrastruktury, wsparcie rozwoju zasobów ludzkich (kształcenie kadr), 

przyciąganie inwestorów. Zadaniem gminy nie jest bezpośrednie zaangażowanie w tworzenie 

i marketing oferty turystycznej – ważne jest natomiast, żeby stała na straży konsekwentnego 

wdrażania wypracowanej wizji rozwoju turystyki, zgodnej z innymi przedsięwzięciami realizo-

wanymi na terenie gminy. To urząd może wypracować strategię czy program rozwoju turystyki, 

ale do ich realizacji potrzebni są lokalni partnerzy: przedsiębiorcy, osoby, instytucje i organizacje 

kreujące atrakcyjną kompleksową ofertę.

Tworzenie programu rozwoju turystyki to wielostopniowy proces, do którego warto zaprosić róż-

norodne podmioty, ludzi o różnej wiedzy i różnych kompetencjach. 

Rozdział 4.
ANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW 
DO ROZWIJANIA TURYSTYKI 
DZIEDZICTWA
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2. Wspólnie, czyli jak? 

Przed przystąpieniem do pracy nad programem dobrze jest przeprowadzić analizę potencjalnych 

interesariuszy, po to by w proces jego tworzenia zaangażować przedstawicieli wszystkich instytu-

cji, organizacji i ludzi, którzy nie tylko bezpośrednio tworzą czy mogą tworzyć ofertę turystyczną, 

ale także wszystkich, których działania przyczyniają się do podnoszenia atrakcyjności gminy bądź 

tworzą ofertę dla mieszkańców, która może też przyciągnąć czy zainteresować turystów (muzea, 

ośrodki kultury, stowarzyszenia lokalne, koła gospodyń wiejskich i in.). 

a. Analiza potencjału gminy do rozwoju turystyki

Bardzo ważnym etapem budowania programu rozwoju turystyki jest wieloaspektowa analiza 

zasobów gminy pod kątem rozwoju turystyki. Można ją przeprowadzić dwustopniowo poprzez:

• badanie ankietowe mieszkańców, które służy z jednej strony do zebrania opinii na temat naj-

ważniejszych z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej gminy miejsc, obiektów, wydarzeń, 

które mogą zadecydować o wyjątkowości oferty, z drugiej zaś – do zainteresowania ich i zachę-

cenia do uczestnictwa w pracach nad programem i jego realizacją;

• ocenę potencjału gminy przez węższą grupę mieszkańców posiadających wiedzę na temat 

zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego oraz reprezentujących środowiska bezpo-

średnio lub pośrednio zainteresowane rozwijaniem lub już tworzące ofertę turystyczną, kultu-

ralną, rekreacyjną, edukacyjną itd. Ocena powinna uwzględniać opinie mieszkańców wyrażone 

w ankietach.

Analiza potencjału powinna obejmować szeroko rozumiane dziedzictwo przyrodnicze i kultu-

rowe, infrastrukturę turystyczną i okołoturystyczną oraz usługi, wydarzenia kulturalne i sportowe, 

produkty lokalne, ale też uwzględniać kulturę duchową – opowieści i legendy, zwyczaje, histo-

rie lokalne i wydarzenia historyczne, specyficzne umiejętności przechodzące z pokolenia na 
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pokolenie, lokalne tradycje rzemieślnicze i artystyczne. Może to 

pozwolić na tworzenie ofert sprofilowanych dla konkretnych 

odbiorców o określonych potrzebach.

b. Projektowanie ofert

Istotnym elementem pracy nad programem jest projektowanie 

ofert dla określonych grup turystów, bo to pozwala przejść od 

budowania ulotnych wizji do konkretu. 

Opracowywanie ofert ma też bardzo wymierne korzyści:

• zmusza do realnej oceny zasobów, ich dostępności, stopnia przygotowania pod kątem tury-

stów (np. problem zamkniętych obiektów zabytkowych);

• pozwala ujawnić braki związane z infrastrukturą, usługami, osobami, które mogłyby obsłużyć 

turystów (nieujarzmiona Soła, która stanowi niewątpliwy walor Kęt nie jest jak dotąd wyko-

rzystania np. do organizacji spływów, choć mogłyby one stanowić atrakcyjny element oferty 

dla osób aktywnych);

• budowanie sieci współpracy, bo oferty muszą zawierać różne elementy związane z potrzebami 

turysty: nocleg, wyżywienie, oferta spędzenia czasu, zakup pamiątek.

Pomysły ofert warto skonsultować z mieszkańcami – zaprezentować opis i dać możliwość zgłasza-

nia propozycji i sugestii. Może to wzbogacić i uatrakcyjnić przyszłe produkty turystyczne. Może się 

też okazać, że są osoby, które są zainteresowane rozwinięciem działalności w sferze usług związa-

nych z obsługą ruchu turystycznego.

Warto przy zbieraniu danych zadawać nie tylko stan-
dardowe pytania o zasoby dziedzictwa, bo zwykle 
mieszkańcy wskazują miejsca i obiekty oczywiste, ale 
też zadać pytania o ich preferencje – np. co pokazaliby 
przyjezdnym znajomym, można poprosić o wyszuka-
nie mniej znanych i oczywistych miejsc i obiektów, 
wyjątkowych lokalnych smaczków, badać ich postrze-
ganie charakteru gminy jako całości. 
Na tym etapie dobrze jest przyjrzeć się też poten-
cjałowi obszarów otaczających gminę, co pozwoli 
nie tylko wykorzystać atrakcyjność całego regionu, 
ale też szukać pomysłów na oferty, które mogą być 
komplementarne w stosunku do tego, co już znajduje 
się w ofercie sąsiednich gmin.

Z praktyki… 
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Ekomuzeum to sieć miejsc i obiektów prezentujących żywe dziedzictwo przyrodnicze, histo-
ryczne i  kulturowe – pozwala w  wyjątkowy sposób poznać miejscowość, gminę, region. 
Ekomuzeum tworzą miejscowi pasjonaci, przedsiębiorcy, instytucje i organizacje współpra-
cujące ze sobą krok po kroku na wszystkich etapach: od inwentaryzacji zasobów dziedzictwa, 
przez opracowanie wspólnej koncepcji, jej realizację do wspólnego zarządzania i  rozwija-
nia przedsięwzięcia. Dzięki różnorodności podmiotów i  ofert odwiedzający ekomuzeum 
może m.in. poznać przyrodę i historię, uczestniczyć w lokalnych obrzędach, wydarzeniach 
kulturalnych, warsztatach rękodzielniczych i  artystycznych, smakować lokalnych potraw. 
Rozwijanie ekomuzeum wymaga dialogu, partycypacyjnego podejścia i budowania współ-
pracy pomiędzy różnymi środowiskami lokalnymi – dobrze, jeśli uzyskuje wsparcie lokalnych 
władz i mieszkańców.

c. Tworzenie programu

Program powinien zawierać ambitną wizję, ale też uwzględniać konkretne, wypracowane przez 

mieszkańców propozycje ofert skatalogowanych wg określonych grup turystów. Ważną częścią 

raportu powinny być rekomendacje w zakresie działań, które są niezbędne lub które warto podjąć, 

żeby nie tylko podnieść atrakcyjność turystyczną gminy, ale też umożliwić tworzenie dobrych, pro-

fesjonalnych produktów turystycznych. 

Przy tworzeniu programu warto pamiętać o innowacyjnych 

metodach, tworzyć produkty sieciowe lub włączać się w już 

istniejące, np. w formie ekomuzeum, bądź rozwijać nowe, anga-

żujące formy zwiedzania miejsca (np. questy, aplikacje mobilne). 

Podczas opracowywania ofert mieszkańcy Kęt stwier-
dzili, że miasto nie jest w żaden sposób oznakowane 
pod kątem turystów – brak tablic informacyjnych 
i drogowskazów do najważniejszych miejsc. Gmina 
szybko podjęła decyzję o wykonaniu i montażu tablic 
w odpowiednich miejscach – podpowiedź mieszkań-
ców od razu została wykorzystana.

Z praktyki… 

Narzędzia i metody: ekomuzeum
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Kęty należą do Ekomuzeum „Gościnna Kraina”, dzięki 
czemu oferta kilku atrakcyjnych miejsc z terenu gminy 
jest promowana wspólnie z ponad 30 wartymi odwie-
dzenia miejscami z  terenu 5 innych gmin, tworząc 
sieciowy produkt o  zróżnicowanych komponen-
tach: oferta warsztatów rzemieślniczych, korzystania 
z licznych łowisk, miejsc wytwarzania lokalnych pro-
duktów, poznawania przyrody i  zabytków historii 
i kultury, uzupełniona o ofertę noclegową w klima-
tycznych gospodarstwach i możliwość próbowania 
lokalnych przysmaków.

Z praktyki… 

Questing to metoda odkrywania dziedzictwa miejsca, polegająca na tworzeniu nieoznako-
wanych tras, które można zwiedzać, podążając za wskazówkami zawartymi w wierszowanych 
wskazówkach – czyli questach (www.bestquest.pl). Głównym celem tworzenia takich szlaków 
jest zwrócenie uwagi na wyjątkowe miejsca i  historie związane z  lokalnym dziedzictwem 
przyrodniczym i kulturowym. Tworzenie questów jest odkrywcze i atrakcyjne dla ich twór-
ców – pozwala na lepsze poznanie miejsca, w którym mieszkają, dostrzeżenie jego walorów, 
poznanie historii, zrozumienie, jak zmieniało się w czasie i w jakim kierunku się rozwija. Ważny 
jest sam proces tworzenia questu, przeprowadzany metodami partycypacyjnymi z udziałem 
społeczności lokalnej, np. z przewodnikami, regionalistami, pracownikami szkół, bibliotek oraz 
ośrodków kultury. Przeprowadzenie go uważnie, bez pośpiechu, zapewnienie odpowiedniej 
ilości czasu na każdy jego etap, warunkuje powstanie dobrej jakości questu – zarazem atrak-
cyjnego dla turystów i ważnego dla mieszkańców danej miejscowości.

Narzędzia i metody: questing (www.bestquest.pl)
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Zapamiętaj! 

• Ofertę turystyczną tworzą mieszkańcy: lokalni przedsiębiorcy, pasjonaci miejscowej 

przyrody, historii, kultury.

• Dobrze rozpoznane zasoby dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego mogą 

stanowić podstawę do tworzenia wyjątkowej oferty.

• Warto poszukiwać nowych innowacyjnych metod, które mogą pozwolić 

na wzbogacenie oferty i zatrzymanie potencjalnego turysty na dłużej w gminie 

i regionie.

• Podejście do tworzenia programu rozwoju turystyki, które zakłada budowanie 

konkretnych ofert, umożliwia dobre zdefiniowanie potrzeb infrastrukturalnych 

i kompetencyjnych w zakresie rozwoju turystyki. 

Zastanów się… 

1. Kto w Twojej gminie jest zainteresowany rozwojem turystyki? Kto mógłby wspierać proces?

2. Co stanowi najważniejsze zasoby? Czy są miejsca jeszcze nieodkryte? Czy działają lokalni 

twórcy i artyści? Czy istnieje specyficzna kuchnia lokalna/regionalna?

3. Co stanowi wyróżnik gminy, który może pozwolić rozwinąć specyficzną ofertę wyróżniającą 

gminę?

4. Jaka jest oferta turystyczna w regionie? Czy są w ofercie regionalnej produkty sieciowe?
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Zaskoczyło nas to, jak wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw pojawiło się ze strony 
mieszkańców. Dzięki współprojektowaniu mieszkańcy mają poczucie własnego 
pomysłu na inwestycje. W miarę krystalizacji planów i prezentacji kolejnych etapów 
zmniejszało się grono sceptyków, a przybywało osób życzliwie odnoszących się do 
pomysłu powstania placu targowego. Brak partycypacji w planowaniu przestrzeni 
prowadzi do powstawania obiektów niespełniających zaplanowanych funkcji 
(np. place targowe nieprzyjazne ani handlującym, ani kupującym).

Józef Talik, asystent ds. rozwoju produktu lokalnego, UG Michałowice“



1. Dlaczego wspólnie?

Przez wieki uważano, że projektowanie przestrzeni publicznych to domena architektów i urbani-

stów. Tak zwany zwykły człowiek przecież się na tym nie zna! A jednak otaczająca przestrzeń – jej 

wygląd, funkcjonalność, bezpieczeństwo i komfort – jest dla wielu ludzi bardzo ważna. Często 

nawet nie do końca zdają sobie sprawę, dlaczego w jedno miejsce idą chętnie i przesiadują 

tam godzinami, a przez inne zakątki przemykają szybko, bez zatrzymania. W sprawie przestrzeni 

publicznych ludzie głosują nogami. Dobre są niekoniecznie te, których projektant wygrał pre-

stiżową nagrodę w konkursie architektonicznym, lecz te, w których ludzie chętnie przebywają 

– rozmawiają ze sobą, uprawiają sporty, jedzą, odpoczywają, robią zakupy, grają w gry, śpiewają 

itp. To użytkownicy przestrzeni najlepiej potrafią zdefiniować, czego potrzebują w danym miejscu, 

by chcieli w nim spędzać czas. Dlatego właśnie tak ważne jest, by angażować ludzi do partycypa-

cyjnego projektowania przestrzeni publicznych. Trzeba jedynie użyć odpowiednich metod i narzę-

dzi, które ułatwią nie-architektom wyrażenie swoich potrzeb i wspólne projektowanie.

Rozdział 5.
PARTYCYPACYJNE PROJEKTOWANIE 
PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
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2. Wspólnie, czyli jak?

Partycypacyjne planowanie przestrzeni publicznej składa się z kilku etapów. Czas trwania poszcze-

gólnych działań zależy od skali i rodzaju planowanych inwestycji. Niekiedy wystarczą nawet drobne 

zmiany, by martwa wcześniej przestrzeń stała się atrakcyjna i pełna ludzi. 

a. Sformułowanie wstępnych hipotez na temat wybranej przestrzeni

Inicjator projektu dostrzega potrzebę zagospodarowania lub rewitalizacji danej przestrzeni 

publicznej w wyniku własnych obserwacji lub wstępnych konsultacji z potencjalnymi partnerami 

i decydentami. Impulsem do tego mogą być zaobserwowane lub zgłoszone potrzeby użytkowni-

ków danego miejsca. Na podstawie wniosków ze spotkań z reprezentantami lokalnej społeczności 

ze wszystkich sektorów inicjator formułuje ogólne założenia projektu, czyli wstępną hipotezę 

(np. w Michałowicach zaczęto myśleć o tym, żeby pustą działkę w centrum miejscowości prze-

znaczyć na cele handlowe, a w Miechowie dostrzeżono potrzebę rewitalizacji parku miejskiego). 

Na tym etapie identyfikowane są problemy i zagadnienia, które wymagają dokładniejszego zba-

dania – powstaje plan działań służących pozyskaniu nowych informacji od mieszkańców. Warto 

też powołać zespół tematyczny odpowiedzialny za zaplanowanie procesu partycypacji, określenie 

i poszukiwanie sposobu dotarcia do poszczególnych grup potencjalnych użytkowników oraz całej 

społeczności lokalnej.

b. Diagnoza

Diagnoza służy do określenia, czy pierwotnie założone hipotezy są prawdziwe – czy potrzeby ludzi 

i funkcje przestrzeni zostały właściwie określone, jakie są opinie i sugestie potencjalnych użytkow-

ników miejsca, kto i w jakich sytuacjach może z niego korzystać. 

Przykładowe metody stosowane na etapie diagnozy to: spotkania służące do zaplanowania 

procesu, badania własne dotyczące podobnych przestrzeni i obiektów (mocne i słabe strony, 
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potencjalne ryzyko na etapie projektowania i użytkowania), określenie uwarunkowań formal-

no-prawnych, ankieta dotycząca zagospodarowania miejsca prowadzona wśród mieszkańców 

(internetowa i/lub papierowa), wywiady indywidualne z osobami potencjalnie zainteresowanymi 

nowym przedsięwzięciem lub jego założoną funkcją (np. jeśli myślimy o stworzeniu miejsca han-

dlowego, będą to przedsiębiorcy, którzy potencjalnie mogliby sprzedawać tam swoje produkty), 

a także wywiady grupowe z użytkownikami danego miejsca. 

Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam stwierdzić, czy przyjęta wcześniej wstępna hipoteza 

była słuszna, czy też należy całkowicie zmienić koncepcję dalszych działań. Na tym etapie może się 

bowiem okazać, że myśleliśmy np. o stworzeniu placu targowego, podczas gdy większość miesz-

kańców oczekuje w tym miejscu domu seniora!

c. Warsztaty projektowania przestrzeni publicznej

Kluczowym etapem całego procesu są warsztaty projektowania przestrzeni publicznej z udziałem 

szerokiej reprezentacji społeczności lokalnej korzystającej z danego miejsca – od młodzieży, przez 

osoby dorosłe, rodziny z dziećmi aż po seniorów i osoby niepełnosprawne. Doskonałym punktem 

wyjścia do dyskusji na temat rewitalizacji lub zagospodarowania wybranej przestrzeni są wyniki 

przeprowadzonej wcześniej diagnozy. Warto je na wstępie zaprezentować, jeśli bowiem na kolejnych 

etapach pojawią się oponenci chcący wywrócić całą koncepcję do góry nogami, możemy się odwo-

łać do wyników badań prezentujących potrzeby i preferencje reprezentatywnej grupy mieszkańców.

Minimalnym efektem warsztatów powinna być lista pomysłów i potrzeb mieszkańców stanowiąca 

wytyczne do projektu architektonicznego. Dobrą metodą jej opracowania jest przeprowadzenie 

„gry w miejsce”. Jeśli to możliwe, warto również do projektowania podczas warsztatów wyko-

rzystać makietę lub plan danej przestrzeni. Narzędzie to ułatwia nie-architektom wyobrażenie 

sobie omawianego miejsca i dyskusję o konkretnych pomysłach na jego zagospodarowanie lub 

rewitalizację. Podczas warsztatów warto także stworzyć plan dalszych działań – kroki, które należy 

podjąć, by wdrożyć zmiany wraz z przypisanymi im osobami lub instytucjami odpowiedzialnymi 

za ich realizację. 
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„Gra w miejsce” to jedna z metod partycypacyjnego projektowania przestrzeni opracowana 
przez amerykańską organizację Project for Public Spaces, wielokrotnie przetestowana na całym 
świecie od lat 70. XX wieku. Jej istotą jest przekonanie, że użytkownicy przestrzeni publicznej 
potrafią doskonale wskazać, jakie elementy stanowią o jej bezpieczeństwie, komforcie, funk-
cjonalności i estetyce, oraz co trzeba zmienić, jak ją zagospodarować, by ludzie chętnie z niej 
korzystali. Wystarczy dać im do tego proste narzędzie, jakim jest ankieta „gra w miejsce”. Praca 
tą metodą składa się z kilku etapów:

 – krótkie wprowadzenie teoretyczne mówiące o tym, co charakteryzuje dobrą przestrzeń 
publiczną i dlaczego warto projektować ją wspólnie z mieszkańcami;

 – wprowadzenie do zasad wypełniania kwestionariusza „gry w miejsce” i podział uczestni-
ków na kilkuosobowe grupy; ważne, by grupy były mieszane, np. by młodzież pracowała 
z osobami starszymi, przedstawiciele urzędu gminy z reprezentantami organizacji poza-
rządowych itp.;

 – wyjście w teren do miejsca, które ma być rewitalizowane / zagospodarowane; nawet jeśli 
wszyscy twierdzą, że znają je na wylot, bo np. codziennie tamtędy przechodzą, warto pójść 
tam podczas warsztatów i spojrzeć na nie świeżym okiem, dyskutując nad ankietą;

 – prezentacja wyników pracy w grupach na forum; w szczególności spisywane są na wspól-
nej liście propozycje działań i pomysły na zmiany w omawianej przestrzeni (w podziale na 
możliwe do wykonania szybko i tanio oraz inne, wymagające większych inwestycji);

 – wybór priorytetów spośród zaproponowanych pomysłów poprzez głosowanie uczestników 
warsztatów (w zależności od liczby zgłoszonych działań można przyznać każdej osobie 
po kilka głosów).

Narzędzia i metody: „gra w miejsce”



Praca z makietą pozwala sprawdzić możliwość realizacji funkcji i pomysłów zaproponowa-
nych podczas warsztatów czy innych form konsultacji. Inicjator projektu zleca przygotowanie 
makiety terenu, który będzie rewitalizowany lub zagospodarowany (wraz z jego najbliższym 
otoczeniem) oraz ewentualnie elementów architektury i  infrastruktury wskazanych przez 
społeczność w procesie konsultacji jako potrzebne w danym miejscu, np. plac zabaw, siłownia, 
ławeczki, wiaty, kioski handlowe, zieleń itd. Kluczowe jest, by wszystko zostało przygotowane 
w określonej skali, tak by wielkość poszczególnych obiektów odpowiadała temu, ile realnie 
zajmą miejsca w  terenie. Praca z  makietą polega na próbie jak najlepszego rozlokowania 
wszystkich planowanych elementów w  przestrzeni. Towarzyszy temu dyskusja i  wspólne 
poszukiwanie najlepszego rozwiązania. Pozwala to wyobrazić sobie użytkowanie obiektu – 
sposób dotarcia, wejścia lub wjazdu, przemieszczania się w  danym miejscu, pogodzenia 
z pozoru wykluczających się funkcji, np. odpoczynku i biesiadowania przy muzyce. Efektem 
wspólnej pracy powinna być nie tylko makieta, ale także towarzyszący jej opis – wyjaśnienie, 
jaka jest całościowa koncepcja, dlaczego dany element znajduje się w określonym miejscu 
itp. Osoby chcące zgłosić uwagi do projektu na późniejszym etapie konsultacji będą mogły 
dzięki temu poznać przedyskutowane przez uczestników warsztatów argumenty stojące 
za proponowanymi rozwiązaniami.

Narzędzia i metody: praca z makietą
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Jeśli brakuje środków na przygotowanie profesjo-
nalnej makiety, można posłużyć się wydrukowanym 
w dużym powiększeniu zdjęciem danej przestrzeni 
z  lotu ptaka. Obiekty ustawiane w przestrzeni (np. 
ławki, ścieżki, drzewa, altany, tablice informacyjne) 
można również zastąpić roboczymi przedmiotami, 
np. klockami, kolorowymi karteczkami lub pion-
kami. Ważne jedynie, by takiej roboczej makiecie 
towarzyszyła legenda wyjaśniająca, co symbolizuje 
dany element. W ten sposób został przygotowany 
projekt rewitalizacji Parku Miejskiego w Miechowie.

Z praktyki… 



d. Wypracowanie planu wdrożenia projektu i jego szerokie konsultacje

Dobrym sposobem zaangażowania uczestników warsztatów do bardziej długofalowego udziału 

w procesie planowania jest powołanie swego rodzaju komitetu monitorującego lub społecznego 

zespołu ds. zagospodarowania / rewitalizacji danej przestrzeni, który będzie na bieżąco śledził 

postępy prac, informował o nich innych mieszkańców oraz dbał, by założenia projektu wypraco-

wane wspólnie podczas warsztatów były realizowane.

Warto również przewidzieć możliwość zgłaszania uwag do powstałego projektu przez mieszkań-

ców, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w warsztatach. Być może zaproponują oni jeszcze dodat-

kowe pomysły lub rozwiązania, na które nikt nie wpadł podczas warsztatów. 

Makieta projektu zagospodarowania placu rekreacyjno-
-handlowego stworzona podczas warsztatów projektowych 
w gminie Michałowice stała się doskonałym narzędziem upo-
wszechniania informacji wśród mieszkańców, którzy nie brali 
udziału w spotkaniu, oraz ułatwiła prowadzenie dalszych 
konsultacji i zbieranie dodatkowych propozycji. Konsultacje 
zostały przeprowadzone dwutorowo:

 – makieta wraz z  opisem całej koncepcji zagospodaro-
wania placu została wystawiona w widocznym miejscu 
w urzędzie gminy wraz z pudełkiem na ewentualne uwagi 
mieszkańców;

 – zdjęcie makiety wraz z opisem zostało zamieszczone na 
portalu www.wspoldecydujemy.pl, poprzez który miesz-
kańcy gminy mogli zgłaszać on-line uwagi i propozycje 
do projektu.

Z praktyki… 
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Zapamiętaj!

• Dobra przestrzeń publiczna to ta, w której chętnie przebywają ludzie.

• Nikt lepiej nie zaprojektuje przestrzeni publicznej niż ci, którzy mają z niej korzystać.

• Nawet jeśli wszyscy znają miejsce, o którym mowa, warto wspólnie do niego pójść 

i przeanalizować, jak funkcjonuje – co jest jego mocną stroną, a czego mu brakuje.

• Aby ułatwić mieszkańcom wspólne projektowanie miejsc, dobrze jest korzystać 

z takich narzędzi, jak makieta lub plan, które ułatwiają wyobrażenie sobie danej 

przestrzeni.

• Projektowi zagospodarowania / rewitalizacji przestrzeni stworzonemu na warsztatach 

powinien towarzyszyć opis wyjaśniający, skąd się wzięło proponowane umiejscowienie 

poszczególnych obiektów w przestrzeni, jakie argumenty – podniesione podczas 

warsztatów – przemawiają za taką ich lokalizacją.

Zastanów się… 

1. Czy w Twojej miejscowości są miejsca, w których ludzie bywają częściej niż w innych? Jaki mają 

powód, by zostać w nich na dłużej?

2. Czy można zaobserwować konkretną potrzebę społeczności lokalnej w kontekście korzystania 

z przestrzeni publicznej, np. brak miejsc służących rekreacji, miejsca spotkań, biesiad, prowa-

dzenia handlu czy wymian towarowych?

3. Czy znasz miejsca, które wymagają rewitalizacji – zostały zaprojektowane jako przestrzenie 

publiczne dla mieszkańców, ale ludzie niechętnie z nich korzystają? 

4. Czy w Twojej gminie są planowane inwestycje, które warto byłoby poddać partycypacyjnemu 

projektowaniu?
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  „W  grupie siła” – mogę to śmiało powiedzieć, patrząc z  perspektywy czasu na 
wspólną pracę i efekty warsztatów i spotkań w zespole roboczym. Wymiana doświad-
czeń, osobistych spostrzeżeń i zebranie nowych propozycji pozwoliły na wzbogacenie 
oferty poprzez dodanie do niej ciekawych zajęć i wydarzeń kulturalnych, rekreacyj-
nych i sportowych, które stopniowo wprowadzamy w życie. Dialog z przedstawicie-
lami różnych instytucji, organizacji i samymi mieszkańcami pozwolił na poszerzenie 
wiedzy, wymianę informacji i lepszą organizację działań dla całej gminy.

Gabriela Trybała, Babiogórskie Centrum Kultury w Zawoi“



1. Dlaczego wspólnie? 

Wydaje się, że najprostszą metodą oceny jakości oferty spędzania wolnego czasu w mieście lub 

gminie jest liczba odbiorców z niej korzystających oraz frekwencja podczas imprez i wydarzeń 

kulturalnych, sportowych czy rekreacyjnych. Praktyka pokazuje jednak, że decyduje o tym nie 

tylko jakość oferty, ale też jej adekwatność do potrzeb adresatów i dotarcie z informacją o niej. 

Zdarza się bowiem, że odpowiedzialne instytucje mają poczucie, że bardzo dużo robią i organi-

zują wiele atrakcyjnych przedsięwzięć, a mieszkańcy z jakiegoś powodu nie biorą w nich udziału. 

Mieszkańcy zaś narzekają na brak oferty, a przy pytaniu o konkretne działania – okazuje się, 

że o nich nie wiedzą. 

Stąd coraz więcej gmin decyduje się na zaproszenie mieszkańców do wspólnej pracy polegają-

cej nie tylko na pytaniu o potrzeby i oczekiwania, pomysły i propozycje, ale też współpracy przy 

tworzeniu oferty. Wielu mieszkańców chce bowiem ciekawie i atrakcyjnie spędzać swój wolny 

Rozdział 6.
TWORZENIE OFERTY SPĘDZANIA 
WOLNEGO CZASU
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czas, a są i tacy, którzy mogą i chcą się zaangażować w jego organizację (stowarzyszenia, grupy 

nieformalne, mieszkańcy o specyficznej wiedzy czy umiejętnościach). Stąd warto włączać miesz-

kańców właśnie w programowanie oferty. Dodatkowo dla gmin, które rozpoczynają wdrażanie 

mechanizmów partycypacyjnych, oferta spędzania wolnego czasu to dobry temat – ważny dla 

wielu mieszkańców, a zarazem „bezpieczny” – na ogół 

nie wzbudza kontrowersji i stanowi wdzięczny przed-

miot dialogu.

2. Wspólnie, czyli jak? 

Dobrze jest starannie zaplanować przebieg pracy nad ofertą spędzania wolnego czasu 

– powinna się ona składać z kilku ważnych etapów. Jednak przed przystąpieniem do działania 

ważne jest, żeby przeprowadzić rozmowę z osobami reprezentującymi w gminie instytucje 

odpowiedzialne za kreowanie tej oferty (ośrodek kultury, bibliotekę, centrum sportu i in.), 

wyjaśnić cel i korzyści wynikające ze współtworzenia 

jej z mieszkańcami. Powinni też oni aktywnie uczest-

niczyć w całym procesie. Ponieważ temat ten dotyczy 

przekrojowo wszystkich środowisk i grup wiekowych, 

ważne jest, żeby starać się zapewnić reprezentatywną 

grupę uczestników – pozwoli to zebrać informacje 

i pomysły dotyczące oczekiwań większości zaintereso-

wanych odbiorców.

Częstym błędem jest niezapraszanie do dialogu osób mło-
dych i zdobywanie informacji na temat ich potrzeb wyłącznie 
od rodziców lub nauczycieli. Okazuje się jednak, że nie 
zawsze poglądy samych zainteresowanych są zbieżne z opi-
niami ich opiekunów. Dlatego też warto zapraszać młodzież, 
a  nawet dzieci do udziału w  kształtowaniu oferty. Dzieci 
mogą wyrażać swoje zdanie na przykład poprzez rysunek.

Są szczególne momenty, w których warto podjąć temat oferty 
spędzania wolnego czasu w  dialogu z  mieszkańcami. Na 
przykład w sytuacji budowania lub remontowania obiektu, 
który ma tym celom służyć. Tak było w Michałowicach oraz 
Krasocinie, gdzie mieszkańcy zostali zaproszeni do zapla-
nowania oferty w  nowo powstających wielofunkcyjnych 
budynkach bibliotek. 

Z praktyki… 

Z praktyki… 

50



a . Badanie potrzeb i oczekiwań

Pierwszym krokiem powinno być zbadanie, na ile obecna oferta jest adekwatna do potrzeb 

i oczekiwań, jakie istnieją bariery w korzystaniu z niej, co cieszy się największym zainteresowa-

niem i w czym mieszkańcy chętnie uczestniczą, a co jest mniej dla nich atrakcyjne, jakie potrzeby 

i nowe propozycje do oferty sami mają. Badanie można 

przeprowadzić za pośrednictwem ankiet – wykorzy-

stując zarówno stronę www.wspoldecydujemy.pl, jak 

i formę papierową ankiety, rozprowadzaną np. podczas 

jakiejś imprezy czy wydarzenia. Ważne, żeby była ona 

dostępna dla wszystkich grup odbiorców.

b. Projektowanie oferty

Pracę nad ofertą warto przeprowadzić metodami warsztatowymi podczas spotkania. Może ono 

zgromadzić dość liczną grupę zainteresowanych osób. Najlepiej, żeby byli przedstawiciele różnych 

środowisk i grup społecznych. Zanim zacznie się wprowadzać nowe pomysły, dobrze jest zapo-

znać uczestników z dotychczasową ofertą i wspólnie zastanowić się nad infrastrukturą i zasobami. 

Wyniki badań można przedstawić już na początku, ale można to też zrobić na koniec na podsu-

mowanie, żeby osoby uczestniczące w warsztatach nie ograniczyły się do powielenia pomysłów 

będących wynikiem badania. Ofertę warto też formować w podziale na uzgodnione wcześ-

niej kategorie, np. zajęcia regularne, imprezy i wydarzenia cykliczne bądź okolicznościowe itd. 

Propozycje w poszczególnych kategoriach powinny być konkretne i adresowane do określonych 

grup odbiorców. Dobrze jest zapewnić, żeby wszystkie zajęcia i wydarzenia były organizowane nie 

tylko w centrum gminy, ale także w mniejszych miejscowościach, które często bardziej są dotknięte 

brakiem oferty spędzania wolnego czasu.

W  ankiecie warto zadawać pytania nie tylko o  oczekiwa-
nia i adekwatność oferty, ale też o możliwość korzystania 
z  niej. Może się bowiem okazać, że propozycja jest inte-
resująca, ale źle została zaplanowania godzina zajęć lub 
wydarzenia i wielu potencjalnych uczestników nie mogło 
z niej skorzystać. Dobrze więc zrobić rozeznanie na temat 
odpowiadających respondentom dni tygodnia i  godzin, 
kiedy mogą brać udział w zajęciach i imprezach sportowych, 
kulturalnych czy edukacyjnych.

Z praktyki… 
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Projektowania oferty nie powinno się kończyć na etapie 

listy życzeń ze wskazaniami propozycji priorytetowych 

(wybranych w głosowaniu). Dobrze jest wspólnie z miesz-

kańcami zastanowić się nad wdrożeniem tych najbardziej 

interesujących i ważnych, wskazanych przez uczestników 

warsztatów. Można to przeprowadzić poprzez tworzenie 

indywidualnych planów realizacji, ze wskazaniem nie-

zbędnych zasobów, terminów, instytucji odpowiedzial-

nych (nie zawsze musi to być instytucja gminna, może 

być to też organizacja czy grupa nieformalna) i partne-

rów, którzy wesprą działanie.

c. Konsultowanie pomysłów

Warsztaty zawsze są organizowane dla ograniczonej grupy osób i choćby się ich zorganizowało kilka 

czy kilkanaście, trudno byłoby zapewnić dostęp do udziału wszystkich mieszkańców. W związku 

z tym trudno uznać wyniki pracy za ostateczne wytyczne do tworzenia czy rozbudowywania oferty 

W pracy nad ofertą spędzania wolnego czasu sprawdza się metoda World Café, która polega 
na zbieraniu pomysłów w określonych kategoriach przez wyłonione wcześniej zespoły. Po spi-
saniu pomysłu w jednej kategorii grupy zamieniają się miejscami i dopisują swoje propozycje 
do już rozpoczętej listy. Przeprowadza się tyle rund zmian, aż wszystkie grupy podadzą swoje 
pomysły we wszystkich kategoriach. Pozwala to wszystkim uczestnikom zgłosić swoje oczeki-
wania we wszystkich wydzielonych kategoriach. Ponieważ listy są zwykle długie, a możliwości 
realizacyjne ograniczone, można na zakończenie tego etapu prac przeprowadzić głosowanie 
w poszczególnych kategoriach, dając głosującym od jednego do kilku głosów (w zależności 
od liczby pomysłów i uczestników, zwykle nie więcej niż 3).

Narzędzia i metody: World Café

Mieszkańcy często z przyzwyczajenia kierują się do instytucji 
gminnych odpowiedzialnych za organizację czasu wolnego. 
Nie wszystkie pomysły mogą i muszą być realizowane przez 
nie. Może się okazać, że są grupy, które mają specyficzne 
potrzeby i  same wychodzą z  inicjatywą, zapraszając do 
udziału innych. W  Zawoi działa Klub Odlotowych Mam 
– nieformalna grupa, która podejmuje działania (spotkania, 
warsztaty, wydarzenia plenerowe) nie tylko dla zamkniętej 
grupy mam, ale zaprasza do udziału wszystkich zaintere-
sowanych mieszkańców, np. w  sierpniu 2016 roku grupa 
zorganizowała Rodzinne Podchody.

Z praktyki… 
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w gminie. Dobrze jest wypracowane pomysły poddać jeszcze konsultacjom poprzez udostępnie-

nie ich w formie uproszczonej ankiety z możliwością oddania głosu na te propozycje zajęć czy 

wydarzeń, które nie tylko wydają się respondentom ciekawe, ale w których sami wzięliby udział. 

Dopiero wynik tych konsultacji można uznać za wskazania i na ich podstawie warto kształtować 

ofertę, a do ich realizacji zapraszać partnerów.

Podczas warsztatów w Zawoi uczestnicy postanowili powo-
łać stały zespół do spraw oferty spędzania wolnego czasu, 
w  pracach którego uczestniczą zarówno przedstawiciele 
najważniejszych w tym obszarze instytucji: Babiogórskiego 
Centrum Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej, 
Babiogórskiego Parku Narodowego, jak i  radni (w  tym 
przewodniczący Komisji Kultury i  Oświaty), nauczyciele 
zawojskich szkół, a  także osoby z  organizacji pozarządo-
wych (Zawojskie Stowarzyszenie Lasów Państwowych), grup 
nieformalnych (Klub Odlotowych Mam) i firm działających 
w tym obszarze („Korona Ziemi”, Mount Trip, Centrum Usług 
Turystycznych, Pracownia „Cacane Patchworki”). Zespół dba 
o tworzenie spójnej oferty, uzgadnianie kalendarza wyda-
rzeń, a pierwszym jego przedsięwzięciem były zajęcia nordic 
walking – w  odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie.

Z praktyki… 
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Zapamiętaj! 

• Nawet najlepsze pomysły oferty spędzania wolnego czasu nie będą się cieszyły 

zainteresowaniem, jeśli nie będą odpowiadały na zapotrzebowanie mieszkańców.

• Kluczowe jest zapewnienie dobrej informacji i promocji organizowanych zajęć i imprez.

• Dobrze jest tworzyć kalendarz wydarzeń, który nie tylko pozwoli mieszkańcom 

z wyprzedzeniem zaplanować swój udział, ale też zapobiegnie planowaniu imprez 

w różnych miejscach w tym samym czasie.

• Oferta powinna uwzględniać potrzeby różnych środowisk i grup wiekowych, 

najlepiej żeby uczestniczyły one w jej projektowaniu oraz żeby uwzględniała 

organizację imprez i zajęć na obszarze całej gminy, a nie wyłącznie w jej centrum.

• Fundamentalne dla całego procesu jest, żeby nie zakończył się na etapie 

planowania, ale żeby pomysły – szczególnie te wskazywane jako ważne i pożądane 

– zostały zrealizowane!

Zastanów się… 

1. Jaka jest obecna oferta spędzania czasu wolnego dla mieszkańców gminy?

2. Kogo zaprosić do udziału w pracach nad ofertą?

3. W którym momencie zaprosić mieszkańców do dialogu na temat oferty?

4. Jaka jest infrastruktura (obiekty) i zasoby w gminie, które można wykorzystać?

5. Które gminne instytucje, organizacje czy grupy nieformalne mogą się zaangażować 

w tworzenie oferty?
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Od dawna myślałem o powołaniu młodzieżowej rady gminy w Ryglicach, ale nie od 
razu się to udało. Dzięki współpracy z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych, która nie 
tylko wsparła proces przygotowania młodzieży do pracy w radzie, ale także umożli-
wiła wymianę dobrych praktyk z innymi samorządami, młodzieżowa rada powstała 
i  zrealizowała wiele wartościowych inicjatyw. Jestem przekonany, że dzięki tym 
doświadczeniom młodzieżowi radni będą w  przyszłości aktywnymi obywatelami 
naszej gminy.

Seweryn Gutkowski, Sekretarz Gminy Ryglice“



Dlaczego wspólnie? 

Młodzieżowa Rada Gminy / Miasta (MRG) to sposób na systematyczne działanie obywatelskie mło-

dzieży w swojej społeczności. Najważniejszym celem istnienia MRG jest zwiększenie zainteresowa-

nia i zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym. 

Kluczowe dla dobrego funkcjonowania takiej rady jest dobre przygotowanie samorządu do prze-

prowadzenia procesu powołania MRG i plan przyszłej współpracy. Taki proces powinien zacząć się 

od konsultacji ze szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi z terenu gminy, spośród których 

zazwyczaj wybierani są członkowie, oraz z organizacjami i instytucjami zajmującymi się edukacją 

obywatelską, działaniami z młodzieżą. Bardzo ważne jest także, by członkowie MRG w czasie spra-

wowania swojego mandatu interesowali się sprawami miejsca, w którym mieszkają, by świadomie 

decydowali się na uczestnictwo w pracach rady. Dlatego też przed wyborami do MRG należy przy-

gotować młodzież do udziału w jej pracach, tłumacząc ideę, formę i zakres tego typu działalności.

Rozdział 7.
GMINNE RADY MŁODZIEŻOWE 
I SENIORALNE

57



Analogicznie do młodzieżowych rad w niektórych gminach tworzone są też rady seniorów, których 

celem jest reprezentowanie interesów tej grupy wiekowej przed władzami lokalnymi, wnoszenie 

pomysłów i propozycji wynikających z jej specyficznych potrzeb i oczekiwań.

2. Wspólnie, czyli jak? 

Tworzenie Młodzieżowych Rad Gmin jest uprawnieniem wynikającym z zapisów Ustawy o samo-

rządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku. Zgodnie z artykułem 5b: „Rada gminy na wniosek 

zainteresowanych środowisk może wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy mającej 

charakter konsultacyjny”. Rada gminy nadaje statut MRG określający tryb wyboru jej członków oraz 

zasady działania. I tu pozostaje dowolność w uszczegóławianiu ordynacji wyborczej, kadencyjno-

ści rady, częstotliwości jej spotkań, wieku radnych itp. w przygotowywanym statucie. Oznacza to, 

że w praktyce każdy samorząd może samodzielnie kształtować zasady, procedury i cele związane 

z funkcjonowaniem MRG. Dobrą praktyką jest angażowanie w proces powoływania i funkcjonowa-

nia MRG wszystkich zainteresowanych stron w każdym z etapów. 

Powołanie rad seniorów ma podobny przebieg – inicjatywa powinna wyjść od przedstawicieli tego 

środowiska i powinni też oni uczestniczyć w tworzeniu zasad działania rady (opracowanie statutu). 

Podstawę do powołania rad seniorów stanowi art. 5c tej samej ustawy, zgodnie z którym „Gmina 

sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej 

osób starszych w społeczności lokalnej”. 

Poniżej znajduje się opis etapów tworzenia i funkcjonowania rady młodzieżowej i rady seniorów.

a. Powołanie grupy inicjatywnej

Powołanie MRG powinno wynikać z dobrze zdiagnozowanych potrzeb gminy oraz mieszkają-

cych na jej terenie młodych ludzi. Ważne jest, by władze gminy wiedziały, dlaczego chcą powołać 
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młodzieżową radę oraz miały pomysł na wsparcie jej funkcjonowania i rozwój. Przed powołaniem 

młodzieżowej rady władze gminy powinny przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z młodzieżą 

w formie prelekcji lub warsztatów pokazujących korzyści z działania MRG i pracy w niej. Władze 

samorządowe, powołując młodzieżową radę, powinny ją wspierać przez cały okres jej funkcjo-

nowania zarówno merytorycznie, jak i organizacyjnie oraz wykazywać stałą gotowość do pro-

wadzenia dialogu z młodzieżą. Bardzo ważnym aspektem już na tym etapie jest wybór opiekuna 

– animatora grupy inicjatywnej, późniejszej MRG. Powinna to być osoba rozumiejąca potrzebę 

powołania MRG oraz specyfikę funkcjonowania rad i gotowa poświęcić czas na pracę z młodymi 

ludźmi. Takim opiekunem może być zarówno pracownik urzędu, nauczyciel, jak i przedstawiciel 

organizacji pozarządowej wspierającej działania młodzieży. Wybranie odpowiedniej osoby do 

pełnienia tej funkcji w dużym stopniu warunkuje sprawne przygotowania do powołania rady oraz 

późniejsze jej działanie. Dobry opiekun jest wsparciem dla młodych radnych i przewodnikiem na 

drodze uczenia się samorządności przez młodzież.

W przypadku rady seniorów, gdy środowisko osób starszych jest aktywne (działają np. Uniwersytety 

Trzeciego Wieku, Kluby Seniorów), często grupa inicjatywna wyłania się samoistnie. W niektórych 

gminach to władze samorządowe zauważają potrzebę stworzenia takiego forum konsultacyjnego 

i wtedy po stronie władz leży pomoc w wykreowaniu grupy inicjatywnej. Dobrze też jest, gdy od 

samego początku seniorzy mogą liczyć na wsparcie wyznaczonej przez urząd osoby do bieżącego 

kontaktu i wsparcia organizacyjnego.

b. Opracowanie statutu

MRG działają w oparciu o statut. Dobrą praktyką jest zaproszenie młodzieży do jego współ-

tworzenia. Konsultowanie zasad i struktury funkcjonowania rady z jej przyszłymi członkami 

pozwoli dostosować zapisy statutu do realiów funkcjonowania młodzieży w gminie i zapew-

nić możliwość jej najefektywniejszego działania w radzie. Można w ten sposób uniknąć póź-

niejszej konieczności poprawy błędnych zapisów statutu mówiących np. o długości kadencji 
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rady, czynnym i biernym prawie wyborczym itp. Opracowywanie statutu to też dla młodzieży 

lekcja, podczas której mogą poznać jego istotę (po co się tworzy statut, jaka jest jego funkcja) 

i zasady konstruowania tego dokumentu. Przygotowany statut przedkładany jest radzie gminy, 

która w formie odpowiedniej uchwały powinna zaakceptować go i tym samym powołać MRG.

Inicjatorzy rad senioralnych zwykle są aktywnie zaanga-

żowani w proces tworzenia statutu. Wykorzystują przy 

tym swoją wiedzę profesjonalną (np. prawniczą), jak 

również mogą korzystać z doświadczeń istniejących już 

rad lub organizacji zajmujących się wspieraniem działań 

seniorów.

c. Wybory

Aby młodzieżowa rada mogła reprezentować młodzież z danego środowiska, konieczne jest wyło-

nienie jej składu w demokratycznych wyborach w głosowaniu tajnym. Wybory do młodzieżowej 

rady I kadencji powinny być przeprowadzone przez powołaną przez przewodniczącego rady 

gminy komisję wyborczą. W skład komisji powinni wchodzić przedstawiciele młodzieży oraz dorośli. 

Wybory należy poprzedzić szeroką akcją informacyjną na temat celu młodzieżowej rady, roli mło-

dzieżowych radnych oraz zasad przeprowadzenia wyborów. Przed samymi wyborami kandydaci 

powinni mieć czas na przeprowadzenie kampanii wyborczej, stanowiącej ważny element edukacji 

obywatelskiej. Sposób przeprowadzenia wyborów może być zbliżony do wyborów do „dorosłej” 

rady gminy, z uwzględnieniem specyfiki grupy młodzieży, zgodnie z przyjętą ordynacją wyborczą. 

Nawet starannie opracowany statut może zawierać zapisy, 
które w praktyce okażą się niepraktyczne i  będą ograni-
czać lub utrudniać pracę. Tak było w  przypadku Statutu 
Młodzieżowej Rady Gminy w Wielkiej Wsi, gdzie ustalono 
jednoroczną kadencję, uniemożliwiającą zachowanie ciąg-
łości działania i  planowanie bardziej ambitnych zadań. 
Mówiąc trywialnie, kiedy już młodzieżowi radni nauczyli się 
dobrze działać w radzie, kończyła im się kadencja. Młodzież 
zaproponowała zmiany w statucie, które Rada Gminy przy-
jęła w drodze uchwały.

Z praktyki… 
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Rady senioralne często nie są wybierane w demokratycznych wyborach, radni są delegowani przez 

organizacje zrzeszające seniorów w liczbie określonej statutem. Ważne, żeby w radzie byli reprezen-

tanci różnych środowisk i różnych miejscowości (sołectw, osiedli).

d. Działanie

Pracując w młodzieżowej radzie, jej członkowie podejmują odpowiedzialność za swoje środowi-

sko lokalne, uczą się samodzielności i zasad funkcjonowania samorządu. Mają także możliwość 

wpływania na swoją gminę, miasto czy powiat, podejmując konkretne działania w odpowiedzi 

na zidentyfikowane potrzeby. Dzięki demokratycznym wyborom mają mandat do reprezentowa-

nia swoich rówieśników przed władzami gminy.

Do najważniejszych zadań Młodzieżowej Rady należy:

• Konsultowanie decyzji władz, szczególnie tych, które mają na tę grupę bezpośredni wpływ 

(np. edukacja, organizacja czasu wolnego dla młodzieży, rozwój infrastruktury). Zadaniem 

członków MRG jest wyrażanie opinii na temat decyzji samorządu, najlepiej po konsultacji 

z rówieśnikami. Konsultowanie może się odbywać na drodze regularnych spotkań z przed-

stawicielami rady gminy lub wójtem, naczelnikami poszczególnych wydziałów, jak również 

poprzez włączenie młodzieży w proces podejmowania decyzji na etapie tworzenia projektu 

uchwały bądź decyzji.

• Dyskutowanie o sprawach istotnych dla lokalnej społeczności, w tym angażowanie do dyskusji 

o gminie swoich rówieśników spoza rady. Jednym ze sposobów wymiany poglądów jest regu-

larne (np. raz na kwartał) organizowanie w szkołach debat na tematy ważne dla młodzieży i gminy.

• Realizowanie projektów – młodzieżowi radni, oprócz działań informacyjno-konsultacyjnych, 

realizują projekty skierowane przede wszystkim do młodzieży w gminie. Podejmowane inicja-

tywy wynikają z diagnozy potrzeb młodzieży, ale również z jej pomysłów na rozwój gminy przy 

wykorzystaniu istniejących szans i zasobów społeczności (np. w formie akcji charytatywnych, 

ekologicznych, wydarzeń kulturalnych). 
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• Promowanie MRG – działalność młodzieżowych rad powinna być widoczna w społeczności 

gminnej i szkolnej. Ze względu na adresatów rada powinna korzystać z kanałów komunika-

cyjnych popularnych wśród młodzieży, np. strony internetowej bądź fanpage’a na jednym 

z portali społecznościowych.

W zasadzie rady seniorów realizują swoje cele poprzez 

podobny katalog działań. Może częściej istotą ich działa-

nia jest konsultowanie i wnoszenie propozycji rozwiązań 

ważnych z ich puntu widzenia, w mniejszym stopniu 

koncentrują się na realizacji projektów, co jest bardzo 

istotnym elementem aktywności rad młodzieżowych.

Jedną z wielu inicjatyw obywatelskich Młodzieżowej Rady 
Gminy Bałtów była akcja charytatywna „Razem pomagamy 
Bartkowi”. Weekendowa akcja współorganizowana przez 
młodzież miała na celu nie tylko zbiórkę pieniędzy na lecze-
nie chorego dziecka, ale też integrację międzypokoleniową, 
zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych. 
Zbiórka pieniędzy odbywała się przy okazji innych aktyw-
ności, takich jak gry i  zabawy międzypokoleniowe, pokaz 
ratownictwa medycznego oraz specjalnie przygotowany 
przez młodzież spektakl teatralny.

W  Kętach działa zarówno Młodzieżowa Rada Miejska jak 
i Miejska Rada Seniorów. W maju 2015 roku władze gminy 
zorganizowały pierwsze spotkanie tych rad z udziałem Rady 
Miasta Kęty. Wspólne warsztaty pozwoliły poznać się osobom 
tworzącym poszczególne rady, podyskutować na ważne dla 
nich tematy oraz zaproponować wspólne działania. 

Z praktyki… 

Z praktyki… 
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Zapamiętaj! 

• Władze gminy powinny świadomie podejmować decyzję o powołaniu rady 

młodzieżowej oraz senioralnej.

• Rady powinny mieć ściśle określone cele działania, których realizacji powinien 

sprzyjać samorząd.

• Rady młodzieżowe i senioralne powinny mieć wsparcie opiekuna lub animatora, 

najlepiej wskazanego, a przynajmniej zaakceptowanego przez władze.

• W procesie przygotowywania się do stworzenia gminnych rad młodzieżowych 

i senioralnych należy przeprowadzić konsultacje z wszystkimi podmiotami 

zainteresowanymi tematem, szczególnie z młodzieżą oraz seniorami, którzy powinni 

móc także wyrazić swoje zdanie na temat zapisów statutu. 

Zastanów się… 

1. Jaki powinien być wiek młodzieżowych / senioralnych radnych w Twojej gminie?

2. Czy do wsparcia tworzenia i funkcjonowania rady włączyć szkoły? Jak zaangażować organiza-

cje senioralne?

3. Ilu radnych powinno wchodzić w skład rady?

4. Jakie są cele i zadania powoływanej rady?

5. Jaki powinien być tryb kontaktów rady młodzieżowej / senioralnej z władzami?
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