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Demokracja wymaga aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Stworzenie 
szerokiego wachlarza sposobów angażowania ludzi w życie społeczne, stara-
nia o wysoki stopień tego zaangażowania, realna możliwość kształtowania 
procesów społecznych przez obywateli, społeczny charakter projektów, ich 
przejrzystość oraz gwarancja realizacji zgodnie z wolą zainteresowanych to 
dziś priorytety demokracji na poziomie politycznym, ekonomicznym i spo-
łecznym.

Aktywność obywatelska w przestrzeni publicznej jest coraz bardziej wi-
doczna. Wzrasta różnorodność celów, dla których ludzie mogą i chcą współ-
działać, form, w jakie się organizują, oraz technik, jakie wykorzystują do ko-
munikacji i uczestnictwa w życiu społecznym. 

Doświadczenia wskazują, iż odkąd działania lokalnych samorządów i ad-
ministracji lepiej odpowiadają na rosnące potrzeby informacji, przejrzysto-
ści i obywatelskiego uczestnictwa w decyzjach, odtąd „kolektywna wiedza” 
społeczeństwa pozwala na efektywniejsze planowanie i prowadzi do bardziej 
przemyślanych i szerzej akceptowanych rozwiązań. 

Rozważania prowadzone w niniejszej pracy, realizowanej na gruncie 
nauk o zarządzaniu, dotyczą partycypacji obywateli w przestrzeni publicz-
nej, jej celów, oczekiwań, efektów, form oraz motywacji do tego typu dzia-
łań. Strona teoretyczna pracy powstała z wykorzystaniem metody desk rese-
arch, w oparciu o źródła literaturowe i wyniki badań wtórnych. Z kolei część 
praktyczna to rezultat badań własnych autorki przeprowadzonych w Polsce 
i w Niemczech na dwóch odmiennych próbach populacyjnych. Celem po-
znawczym było zbadanie świadomości obywateli w zakresie możliwości ich 
udziału w życiu społecznym, diagnoza ich chęci do współdziałania, jak rów-
nież ocena rzeczywistego poziomu partycypacji publicznej. 

Wstęp Zwykli ludzie 
mogą dokonać niezwykłych rzecz y, 

jeśli da im się na to szansę.
Charles Landry
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Argumenty uzasadniające wagę podjętego w monografii problemu moż-
na sformułować następująco:

znaczenie partycypacji, rosnące wraz z rozwojem społeczeństwa in-• 
formacyjnego; współdziałanie pełni kluczową funkcję w kreowa-
niu wartości dodanej, stając się jednym z podstawowych czynników 
efektywnego funkcjonowania społeczności; podnoszenie poziomu 
zaangażowania obywatelskiego jest jednym z głównych elementów 
wzmacniania procesu demokracji i integracji środowisk;
zwiększa się skala i powszechność zainteresowania metodami, techni-•
kami włączania obywateli w życie społeczne oraz sposobami podno-
szenia poziomu ich zaangażowania;
przeprowadzone badania i analiza porównawcza dotycząca identyfi-•
kacji wiedzy obywateli Polski i Niemiec na temat form i sposobności 
partycypacji obywatelskiej, diagnoza ich zapału i entuzjazmu wobec 
tego rodzaju aktywności oraz ocena faktycznego poziomu współdzia-
łania są jednym z elementów poznawczych, prowadzących do identy-
fikacji czynników kształtujących stopień zaangażowania i mogących 
skutkować wdrożeniem działań na rzecz jego wzrostu.

Wstęp
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Partycypacja jest terminem interdyscyplinarnym, stąd istnieje wiele różnych 
jej definicji, w zależności od obszaru, którego dotyczy, i aspektów, na które 
kładzie nacisk. Wiele zależy od kontekstu i dziedziny nauki, w której pojęcie 
to jest używane. Partycypacja ma nieco inne znaczenie dla prawników, poli-
tologów, inne dla specjalistów od zarządzania i jeszcze inne dla socjologów. 
Ponadto, w każdej z tych dziedzin istnieją definicje szersze, obejmujące kilka 
wymiarów partycypacji, i węższe − ograniczone do konkretnego procesu czy 
zagadnienia. 

Na obecną w literaturze różnorodność definicyjną, która pozwala uznać 
pojęcie partycypacji za wieloznaczne, nieprecyzyjne i stosowane selektywnie 
przez różne środowiska naukowe, zwraca uwagę Wójcicki (2013).

Słownik synonimów i wyrazów bliskoznacznych (2020) podaje dziesięć synoni-
mów słowa „partycypacja”. Są to: członkostwo, obecność, partycypowanie, 
przynależność, uczestnictwo, uczestniczenie, udział, współuczestnictwo, 
współudział, współdziałanie.

W zależności od kontekstu, typu i poziomu szczegółowości termin „par-
tycypacja” stosowany jest w zestawieniu z towarzyszącym mu przymiotni-
kiem. I tak możemy mówić np. o partycypacji społecznej, obywatelskiej, 
publicznej, indywidualnej, wspólnotowej, horyzontalnej, ekonomicznej, de-
cyzyjnej, finansowej, pracowniczej, bezpośredniej, pośredniej, formalnej, 
nieformalnej, biernej, czynnej i wielu innych − w powiązaniu z badanym ob-
szarem i jego aspektami. 

W pierwszym rozdziale niniejszej monografii podjęto się próby przeglądu 
definicji i znaczenia pojęcia partycypacji − używanego zarówno w literatu-
rze przedmiotu, jak i w praktyce społeczno-gospodarczej − oraz kategoryza-

Rozdział 1
Partycypacja − definicje i klasyfikacja
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Rozdział 1. Partycypacja − definicje i klasyfikacja

cji tego terminu pod kątem różnych kryteriów. Do głównych dyscyplin na-
ukowych, traktujących partycypację jako przedmiot swoich badań, zaliczyć 
można: nauki o zarządzaniu, nauki prawno-administracyjne, politologię oraz 
socjologię.

W naukach o zarządzaniu o partycypacji mówi się najczęściej w kon-
tekście ewolucji koncepcji zarządzania zarówno w sektorze prywatnym, jak  
i w obszarze zarządzania organizacjami sektora publicznego. Na przestrzeni 
XX w. wiele koncepcji zarządzania zawierało założenia partnerstwa, otwar-
tości i współuczestnictwa, mając u swoich podstaw wpisaną współpracę  
i włączanie podwładnych w zarządzanie organizacją oraz uznanie wyższości 
zarządzania partycypacyjnego nad autokratycznym (Drucker, 1999). Jedną 
z szerzej opisywanych w literaturze przedmiotu partycypacji, w kontekście 
nauk o zarządzaniu, jest partycypacja pracownicza, która polega na pew-
nym udziale pracowników (bezpośrednim lub pośrednim) w decydowaniu 
o sposobie prowadzenia przedsiębiorstwa. Jej wpływ na efektywność funk-
cjonowania firm jest przedmiotem wielu badań i doczekał się pogłębionych 
analiz (por. m.in. Piwowarczyk, 2006; Beck-Krala, 2008; Stocki i inni, 2008; 
Chyłek, 2011; Moczulska, 2011; Skorupińska, Rudolf, 2012; Wratny, 2019). 
W Polsce monitorowany jest rozwój partycypacji pracowniczej od okresu 
transformacji, badane są uwarunkowania, efekty ekonomiczne i społeczne, 
konsekwencje niedostatecznego rozwoju współudziału pracowniczego oraz 
skuteczność wypracowanych form pośredniej i bezpośredniej partycypacji. 
Jak pisze Karna (2011), istotą tego typu działania jest stworzenie pracowni-
kom warunków pozwalających przejawiać inicjatywę i aktywność, jak rów-
nież zapewnienie prawa do krytyki i proponowania własnych rozwiązań słu-
żących podejmowaniu najkorzystniejszych decyzji. Jedną ze skuteczniejszych 
metod zachęcających pracowników do udziału w kształtowaniu losów firmy 
jest partycypacja finansowa, czyli udział w zyskach, korzyściach lub kapitale 
zakładowym czy akcyjnym.

Pojęcie partycypacji w naukach o zarządzaniu zyskuje też na znaczeniu 
w kontekście rozwoju koncepcji współzarządzania publicznego (public go-
vernance), która traktuje sektor publiczny jako istotny element społeczeństwa  
(w szerokim znaczeniu), pozostający w interakcji z członkami społeczeństwa 
obywatelskiego (w wąskim znaczeniu), przy wykorzystaniu procedur kon-
sultacyjnych i partycypacyjnych ze wszystkimi interesariuszami (Kowalik, 
2017).
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Partycypacja w naukach prawo-administracyjnych rozumiana jest 
najczęściej jako prawo jednostki lub grup do uczestniczenia w procesie po-
dejmowania decyzji na różnych szczeblach sprawowania władzy. Prawo to 
zagwarantowane jest za pomocą aktów prawnych lub innych dokumentów 
określających standardy współpracy władzy z mieszkańcami. Rosnąca w Pol-
sce rola partycypacji w tym obszarze wynika ze wzrostu znaczenia prawa 
podmiotowego, w tym prawa obywateli do wyrażania poglądów, kontrolo-
wania realizacji zadań czy wreszcie inicjowania zmian w sferze zarządzania 
publicznego (Izdebski, 2011). O partycypacji w rozumieniu prawa do kolek-
tywnego sprawowania władzy, w tym nad procesami urbanizacji, pisze Ha-
rvey (2012). Wprowadza on pojęcie „prawa do miasta”, definiując je nie tylko 
jako dostęp mieszkańców do zasobów miasta, ale jako coś znacznie szersze-
go, a mianowicie jako prawo do współdecydowania o rozwoju miasta.

Bardzo zbliżone pojmowanie partycypacji przejawia się w rozważaniach 
politologów, gdzie partycypacja jest narzędziem do angażowania obywa-
teli w życie publiczne oraz formą redystrybucji władzy na poszczególne jej 
szczeble. Arnstein (2012) utożsamia partycypację z władzą obywatelską, któ-
ra pozwala na włączenie do działania ludzi wykluczonych z procesów de-
cyzyjnych, politycznych i gospodarczych. Bartkowski (2011) zauważa, że 
partycypacja, jako istotny element ustroju politycznego, pojawia się wraz  
z nowoczesną demokracją i nabiera znaczenia na tle współczesnego kryzysu 
uczestnictwa w polityce oraz deficytu demokracji w procesach decyzyjnych 
w sferze publicznej. Zagadnienia uwarunkowań i mechanizmów (form, in-
stytucji) partycypacji politycznej rozwija m.in. Rachwał (2017). W monogra-
fii pod jego redakcją naukowcy odnoszą się do wybranych kwestii związa-
nych z partycypacją polityczną, rozumianą jako forma wpływu politycznego 
obywateli na to, kto i w jaki sposób rządzi, oraz obejmującą różne przeja-
wy aktywności jednostki, takie jak: nabywanie wiedzy o życiu politycznym, 
uświadomienie sobie katalogu własnych interesów i ich powiązań z polityką, 
jak również zaangażowanie w działalność o charakterze publicznym.

W pracach socjologicznych, poruszających zagadnienia partycypacji, 
nacisk kładzie się na jej znaczenie w organizacji życia społecznego. Bada się 
powody i stopień zaangażowania obywateli w życie publiczne. W tym ujęciu 
partycypacja oznacza przede wszystkim urzeczywistnienie potrzeby przy-
należności i samorealizacji jednostki w społeczeństwie (Kaczmarek, 1993; 
Milewicz, Podemski, 2012), czyli zaspokojenie jednej z kluczowych potrzeb 
określonych przez Maslowa.
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Jak widać, pojęcie partycypacji dotyczy współudziału, zaangażowania  
i aktywności, ale w zależności od obszaru zmienia się nieco zarówno pod-
miot, jak i przedmiot zaangażowania, choć częściowo definicje się przeni-
kają. Różny jest poziom kolektywizmu działań, a także stopień oddziaływa-
nia na sferę publiczną. We wszystkich przypadkach podmiotem są ludzie, 
aczkolwiek występują w różnych rolach (pracownika, wyborcy, obywatela, 
społecznika czy członka pewnej grupy) i angażują się w różne sprawy (fir-
my komercyjnej, instytucji publicznej, pozarządowej, miasta, kraju, wspól-
noty mieszkaniowej lub dowolnej innej organizacji, grupy bądź stowarzy-
szenia). W zależności od dziedziny naukowej akcentowane i analizowane są 
inne funkcje partycypacji, np. jej rola w procesie zarządzania, wpływ na jego 
efektywność, wzmacnianie procesu demokracji, integracja środowisk, zaspo-
kojenie potrzeb przynależności i samorealizacji czy upodmiotowienie czło-
wieka w procesie podejmowania decyzji. Konkretne powody i motywacje le-
żące u źródeł partycypacji mogą się różnić ze względu na rolę, jaką uczestnik 
odgrywa w całym procesie, i na to, którą zaangażowaną stronę reprezentuje. 
W zależności od celu partycypacji stosowane są też różne techniki i metody, 
wymagające innych zasobów finansowych, czasowych czy ludzkich. 

Poniżej wyszczególniono kryteria, zgodnie z którymi następnie dokona-
no klasyfikacji pojęcia partycypacji.

Tabela 1. Typologia partycypacji

Kryterium Rodzaj partycypacji

skala zaangażowania jednostki
indywidualna

społeczna
publiczna

siła oddziaływania (rodzaje relacji)
informowanie
konsultowanie 

współdecydowanie 

intensywność bierna (pasywna)
czynna (aktywna)

stopień ukonkretnienia rzeczywista
postrzegana (pozorna)
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Tabela 1. Typologia partycypacji cd.

Kryterium Rodzaj partycypacji

poziom wpływu pośrednia
bezpośrednia

stopień sformalizowania formalna
nieformalna (nieuregulowana, dobrowolna)

wolność wyboru dobrowolna (fakultatywna)
obligatoryjna

poziom legitymizacji konwencjonalna
niekonwencjonalna

Źródło: opracowanie własne.

Biorąc pod uwagę skalę zaangażowania jednostki, w literaturze przed-
miotu (np. Brodie i inni, 2009; Kaźmierczak, 2011; Olejniczak, 2015) najczę-
ściej spotyka się podział na partycypację:

indywidualną•  (individual participation, everyday politics), dotyczącą co-
dziennych działań podejmowanych przez jednostkę w celu wyraża-
nia swoich wartości i oczekiwań co do charakteru i rodzaju społe-
czeństwa, w którym chce żyć. Przykładem partycypacji indywidualnej 
jest m.in. społecznie odpowiedzialna konsumpcja, wspieranie działań 
charytatywnych, dobroczynnych, uczestnictwo w kampaniach spo-
łecznych, stałe lub okolicznościowe podejmowanie się roli wolonta-
riusza;
społeczną•  (social participation, horizontal, community participation, associatio-
nal life, collective action), inaczej nazywaną horyzontalną, wspólnotową, 
stowarzyszeniową lub kolektywną. Odnosi się do udziału jednostek 
lub grup w działaniach zbiorowych, podejmowanych w najbliższym 
środowisku, do ich współpracy w osiąganiu wspólnego celu. Przykła-
dem tego rodzaju partycypacji są m.in. kolektywne działania organi-
zacji zajmujących się np. osobami niepełnosprawnymi, członkostwo 
jednostek w organizacjach pozarządowych, aktywny udział w sto-
warzyszeniach, grupach wspólnotowych, społecznych lub gospodar-
czych, w celu wpływu i wspierania rozwoju lokalnych inicjatyw lub 
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własnego środowiska zamieszkania (np. sąsiedzi chcący zagospodaro-
wać wspólne podwórko);
publiczną•  (public participation, vertical, political, civic participation, par-
ticipatory governance), inaczej nazywaną wertykalną lub polityczną,  
a w literaturze polskojęzycznej znacznie częściej obywatelską (Piasec-
ki, 2009). Używana jest w kontekście określenia aktywności obywa-
telskiej w relacji z organami władzy publicznej. Wyraża się w zaanga-
żowaniu jednostek w działania struktur i instytucji demokratycznego 
państwa, poprzez m.in. uczestnictwo w wyborach, referendach, kon-
sultacjach społecznych. Przejawia się także poprzez aktywną działal-
ność w partiach politycznych oraz pełnienie funkcji publicznych, np. 
radnego miejskiego lub osiedlowego. 

Wielu polskich autorów (Hausner i inni, 1999; Długosz, Wygański, 2005; 
Parysek, 2010; Pietraszko-Furmanek, 2012; Kotus, 2013) powszechnie stosu-
je pojęcie partycypacji społecznej (w dużej mierze w odniesieniu do kwestii 
ogólnej aktywności obywatelskiej), zawierając w nim elementy odnoszące się 
także do partycypacji indywidualnej oraz publicznej (Kaźmierczak, 2011, za: 
Wójcicki, 2013). 

Jeśli chodzi o kryterium, jakim jest siła oddziaływania, to Chyłek (2011) 
wymienia partycypację:

informacyjną•  − polegającą na uzyskiwaniu informacji. Jest to naj-
słabszy rodzaj partycypacji, ponieważ nie ma tu możliwości wpływa-
nia na decyzje;
konsultacyjną•  − polegającą na interakcji, na poddawaniu pomysłów, 
zgłaszaniu inicjatyw i wyrażaniu uwag oraz doradzaniu. Zakres tej 
partycypacji obejmuje również opiniowanie projektów, występowanie 
ze skargami, prawo do kontroli oraz prawo do protestu;
decyzyjną•  − opierającą się na współpodejmowaniu decyzji i ponosze-
niu współodpowiedzialności za proces decyzyjny.

Niektórzy autorzy (Długosz, Wygański, 2005; Kotus, 2013) powyższe 
trzy rodzaje partycypacji traktują jako trzy zasadnicze elementy procesu par-
tycypacji, których spełnienie jest konieczne, aby cały proces był skuteczny.

Zagadnienie siły oddziaływania, czyli wymiaru angażowania obywateli  
w podejmowane decyzje, szerzej poruszony zostanie w kolejnym rozdziale 
monografii, przy omawianiu partycypacji publicznej.

Podział według intensywności na partycypację bierną i czynną wiąże się 
ze stopniem dopuszczenia do niej. Do partycypacji biernej zalicza się prawo 
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państwo/władza/ 
organizacja/pracodawca konsultowanie 

informowanie 

współdecydowanie 

PARTYCYPACJA BIERNA 

PARTYCYPACJA CZYNNA 

PARTYCYPACJA POZORNA PARTYCYPACJA POZORNA 

PARTYCYPACJA RZECZYWISTA 

do informacji, do wysłuchania, wypowiadania się (wyrażania opinii, składa-
nia skarg i zażaleń) oraz prawo do doradzania. Natomiast partycypacja czyn-
na to prawo do wyrażania sprzeciwu, wyrażania zgody, wspólnego rozstrzy-
gania i wyłącznego rozstrzygania (Tegtmeier, 1973).

Z intensywnością wiele wspólnego ma stopień ukonkretnienia partycy-
pacji. Można mówić o partycypacji rzeczywistej, inaczej realnej, oraz po-
strzeganej (pozornej), czyli mającej charakter fasadowy. Bardzo często par-
tycypacja bierna jest partycypacją pozorną. Władza informuje obywateli, 
wysłuchuje, dopuszcza doradców, ale decyzyjność pozostawia sobie. Organi-
zowanie i wspieranie partycypacji pozornej może prowadzić do zniechęcenia 
obywateli/pracowników, wzmacniania poczucia braku sprawstwa i utraty za-
ufania do instytucji/organizacji (Cyboran, 2018).

Przejście od partycypacji biernej do czynnej i jednoczesne osiągnięcie 
partycypacji rzeczywistej poprzez zwiększenie siły oddziaływania zobrazo-
wano na rysunku 1.

Rysunek 1. Związek siły oddziaływania z intensywnością i ukonkretnieniem partycy-
pacji

Źródło: opracowanie własne.
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Analizując partycypację pod kątem poziomu wpływu, można wyróżnić 
tzw. pośrednie formy partycypacji, czyli uczestnictwo poprzez przedsta-
wicieli, wybieranych do różnego rodzaju komitetów, związków, rad, komi-
sji itp., w celu reprezentowania interesów grupy, oraz formy bezpośrednie, 
czyli indywidualne angażowanie się w proces i możliwość samodzielnego 
wyrażania zdania i wpływania na decyzje. Przejawiają się one w szerokim 
osobistym współudziale w zebraniach, zgromadzeniach, wyborach itp.

Z kolei w ramach stopnia sformalizowania wyróżnia się partycypację 
formalną (wprowadzoną w wyniku prawnej regulacji odpowiednich orga-
nów władzy, tj. uregulowaną ustawą lub przepisami wewnątrzorganizacyjny-
mi) i nieformalną (nieuregulowaną), stworzoną na podstawie rzeczywistych 
zachowań partycypacyjnych uczestników działania. Schimanek (2015) jako 
przykład takiej nieustrukturalizowanej i spontanicznej partycypacji podaje 
legalne zgromadzenie społeczne.

Partycypacja może być także obligatoryjna lub dobrowolna, choć to 
rozróżnienie dotyczy głównie partycypacji publicznej. Niektóre formy ak-
tywności są bowiem wymuszane przez prawo, uznane są za przymusowe, 
gdyż stanowią wsparcie władz, samorządów lub innych instytucji, niezbęd-
ne dla wypełniania przez nie ich statutowych funkcjii zadań (Inglot-Brzęk, 
2017). Przykładem partycypacji obligatoryjnej może być obowiązek sortowa-
nia śmieci, płacenie podatków, opłaty administracyjne na rzecz spółdzielni 
czy opłaty za korzystanie z urządzeń administracji publicznej. 

Vetter i Ulmer (2014) wyróżniają też partycypację konwencjonalną − 
aktywność rutynową zgodną z porządkiem prawnym, do której zaliczają 
m.in. udział w wyborach, członkostwo w partii lub jej wsparcie, poprzez np. 
darowizny, oraz niekonwencjonalną − zazwyczaj o niskim statusie legity-
mizacji, czasami przybierającą wręcz nielegalne formy (okupacje budynków 
użytku publicznego, blokowanie ruchu ulicznego, bojkot). Ten podział doty-
czy głównie aktywności politycznej.

Jak widać, termin „partycypacja” jest dość szeroki i interdyscyplinarny. 
Współdziałanie może przejawiać się na wiele sposobów. Przedstawione ob-
szary nauki, w jakich pojęcie to jest używane, oraz typologia partycypacji  
z pewnością nie wyczerpują jej znaczenia ani kryteriów, pod kątem których 
można ją analizować. Niemniej w każdym przypadku będzie chodziło o pe-
wien udział i zaangażowanie w daną sprawę. 

Kolejny rozdział monografii poświęcony jest głównie partycypacji oby-
watelskiej, która dotyczy uczestnictwa obywateli w życiu wspólnoty, ich ak-
tywności publicznej oraz współdziałania w podejmowaniu decyzji.
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We współczesnych świecie, jeśli nie globalnie, to na pewno w społeczeń-
stwach demokratycznych, partycypacja jest kluczową kwestią w relacjach 
obywatelskich. 

Poruszana w niniejszym rozdziale problematyka odnosi się przede 
wszystkim do partycypacji publicznej, rozumianej jako proces społeczny,  
w wyniku którego obywatele świadomie angażują się w sprawy dla nich istot-
ne, przez co zyskują wpływ, a pośrednio i kontrolę, nad rozstrzygnięciami 
władz publicznych, gdy te decyzje mają bezpośredni lub pośredni wpływ na 
ich własne interesy (Długosz, Wygnański, 2005, s. 22). 

Hans Spiegel już 50 lat temu posłużył się określeniem citizen participation, 
opisując „działania ludzi, którzy nie byli częścią formalnego układu władzy 
legislacyjnej ani hierarchii administracyjnej, a mimo to pragnęli wpływać na 
zwiększenie efektywności programów i ludzi odpowiedzialnych za bezpo-
średnią politykę i wykonanie planów” (Spiegel, 1971, s. 367).

Barbara Lewenstein (1999) pisze o partycypacji obywatelskiej z punktu 
widzenia redystrybucji władzy, czyli możliwości uczestnictwa społeczności 
w jej sprawowaniu i związanymi z tym konfliktami.

Partycypacja obywatelska pojawia się też w kontekście idei dobrego 
współrządzenia (good governance). Zgodnie z tą koncepcją proces podejmowa-
nia decyzji o charakterze publicznym opiera się na regułach prawa i przej-
rzystości, a władze lokalne poszukują rozwiązań korzystnych dla wszystkich 
mieszkańców i zaspokajają występujące w społeczności potrzeby, starając się 
przy tym wykorzystać lokalne zasoby (Jurczyńska-McCluskey, Szczepański, 
2003). 

Delli (2016) partycypację obywatelską definiuje jako wszelkie działania 
indywidualne lub grupowe dotyczące kwestii będących przedmiotem zain-

Rozdział 2 
Partycypacja obywatelska
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teresowania publicznego. Obywatele działający samodzielnie lub wspólnie  
w celu ochrony wartości publicznych lub na rzecz wdrażania zmian korzyst-
nych społecznie, współpracujący ze sobą zarówno w działaniach politycz-
nych, jak i niepolitycznych, to typowy przykład zaangażowania obywatel-
skiego, którego celem jest rozwiązywanie problemów i promowanie wysokiej 
jakości życia społecznego.

Podobnie partycypację obywatelską rozumieją Checkoway i Aldana (2013) 
– jako proces podejmowania przez ludzi wspólnych działań w celu rozwiąza-
nia problemów, stanowiących przedmiot zainteresowania publicznego.

Ślebioda (2013) partycypację obywatelską definiuje jako uczestnictwo, 
czyli aktywne branie udziału obywateli w wydarzeniach, które ich dotyczą, 
zabieranie głosu, uczestniczenie w działaniach, oraz jako komunikację z wła-
dzą, wzajemne wspieranie się władzy i obywateli we wspólnym podejmowa-
niu decyzji.

Klamut (2013) pisze o partycypacji obywatelskiej jako aktywności społecznej,  
w kontekście bycia obywatelem państwa demokratycznego, która przejawia 
się m.in. w dbaniu o ład i porządek, reagowaniu na łamanie powszechnie 
przyjętych zasad, aktywnym udziale w wyborach i kontroli władzy (a także 
w samym sprawowaniu władzy), aktywnym udziale w stowarzyszeniach czy 
organizacjach społecznych.

Szeroką definicję partycypacji publicznej przywołuje Chrzanowski (2014, 
s. 7) za Parés i March (2013), którzy twierdzą, że są to „wszystkie politycz-
ne i społeczne praktyki, za pomocą których obywatele wpływają na sprawy 
publiczne”. Zatem mowa tu o wszelkich działaniach wynikających z zaanga-
żowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne, w procesy 
kształtowania polityk publicznych, ale także w procesy podejmowania decyzji 
dotyczących dzielnicy, gminy, miasta lub nawet całego kraju. Jest to współ-
uczestnictwo obywateli w rozwiązywaniu problemów i kwestii publicznych, 
które ma służyć temu, aby sprawy dla nich istotne były prowadzone w spo-
sób jawny, zgodnie z przyjętymi normami prawnymi i życia społecznego.

W literaturze obcojęzycznej można się spotkać z następującymi definicja-
mi partycypacji obywatelskiej:

są to procesy komunikacyjne, w których osoby, które z urzędu lub • 
mandatu nie są uprawnione do podejmowania decyzji, otrzymują spo-
sobność bezpośredniego lub pośredniego wpływu na proces decyzyj-
ny, poprzez dzielenie się swoją wiedzą, możliwość oceny, wskazania 
preferencji i zaleceń (Hilpert, 2011);
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jest to udział obywateli w procesie planowania i podejmowania decy-• 
zji poprzez informowanie, konsultacje i współpracę, przy czym moż-
liwe są działania określone przepisami prawa, jak również inne nie-
formalne formy uczestnictwa (BMVI, 2014).

Max Kaase podaje definicję partycypacji obywatelskiej szeroko stosowa-
ną w naukach politycznych − jako działania i zachowania, które obywatele 
dobrowolnie podejmują w celu wpłynięcia na decyzje na różnych poziomach 
systemu polityczno-administracyjnego (za: Nanz, Fritsche, 2012).

Jest też definicja mówiąca o umożliwieniu partycypacji obywatelskiej, 
czyli stworzeniu wszystkim zainteresowanym obywatelom warunków do 
prezentowania swojego zdania oraz dzielenia się spostrzeżeniami i obawami 
na temat przedsięwzięć publicznych (Arbter, 2010). Nie ma w niej jednak nic 
na temat wpływu i możliwości podejmowania decyzji przez obywateli.

Na jednej z niemieckich platform internetowych poświęconych partycy-
pacji obywatelskiej (Beteiligungskompass.org) można przeczytać, że dotyczy 
ona każdej formy zaangażowania obywateli w procesy kształtowania polityki 
oraz że oprócz obywateli uczestnikami procesu partycypacji mogą być rów-
nież gminy, województwa, rząd, a także podmioty gospodarcze i instytucje 
pozarządowe. Kluczowe znaczenie dla oddziaływania obywateli w procesach 
partycypacyjnych mają: 

udział obywateli jako takich • − a nie wyłącznie jako pełniących funk-
cje ekspertów, wybranych przedstawicieli lub reprezentantów instytu-
cji;
udział obywateli z widocznym wkładem i zaangażowaniem, a nie tyl-• 
ko odbiorców;
inicjacja procesu lub co najmniej towarzyszenie mu przez władzę lo-• 
kalną.

Partycypacja obywatelska − zgodnie z klasyczną propozycją Langtona 
(1978) − obejmuje cztery kategorie uczestnictwa jednostek w życiu wspólno-
ty politycznej (Kaźmierczak, 2011; Inglot-Brzdęk, 2017): 

aktywność publiczną•  (public action), na którą składają się działania 
inicjowane i kontrolowane przez obywateli, typu: protesty, lobbowa-
nie, nieposłuszeństwo obywatelskie, edukacja publiczna, rzecznictwo. 
Obywatele podejmujący działania liczą na swoją skuteczność, zatem 
starają się pozyskać wszelkie niezbędne informacje, opracować dobry 
sposób działania, odpowiednio się przygotować i wdrożyć zaplano-
wane działania. Wszystko to wymaga sprawnej organizacji i odpo-
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wiednich kompetencji społecznych. W zasadzie niezbędna jest pra-
ca w grupie. Przedmiot oddziaływań obywatelskich może dotyczyć 
spraw ustawodawczych, uchwałodawczych, jak i procesów wykonaw-
czych, a zatem ich odbiorcami mogą być zarówno władze centralne, 
regionalne, lokalne, jak i instytucje bezpośrednio świadczące usługi 
publiczne. Aktywność publiczna i badania z nią związane przynależą 
do dziedziny nazwanej community development (rozwój społeczności lo-
kalnej), której studia koncentrują się właśnie na poszukiwaniu odpo-
wiedzi na pytanie, co robić, żeby obywatele chcieli i potrafili skutecz-
nie wpływać na instytucje, od których działania zależy ich los oraz 
zależą warunki i jakość ich życia, zarówno teraz, jak i w przyszłości. 
Community development zakłada, że aktywność publiczna jest korzystna 
tak dla obywateli, jak i dla organów władzy;
angażowanie obywateli • (public involvement), czyli działania inicjowa-
ne i kontrolowane przez władze publiczne w toku wypełniania ich 
statutowych zadań. Celem tych działań jest doskonalenie procesu de-
cyzyjnego i jakości świadczonych usług publicznych oraz uzyskanie 
przychylności obywateli i osiągnięcie możliwego konsensusu;
partycypację wyborczą•  (electoral participation), czyli uczestnictwo  
w wyborach, niezbędne dla funkcjonowania systemu demokracji 
przedstawicielskiej. Obejmuje działania konieczne, aby nominować 
kandydatów i wybrać spośród nich reprezentantów do sprawowania 
funkcji decyzyjnych w strukturach władzy różnych szczebli;
partycypację obowiązkową•  (obligatory participation), czyli wspomnia-
ną już aktywność przymusową (np. płacenie podatków), która ma na 
celu wsparcie władzy w wypełnianiu funkcji i zadań, do których zo-
stała powołana.

W kontekście angażowania obywateli i aktywności publicznej warto przy-
wołać „drabinę partycypacji” Sherry R. Arnstein (1969) − najbardziej kla-
syczną typologię partycypacji publicznej, powstałą w latach sześćdziesiątych 
XX w. w USA w warunkach obserwowanego ograniczania udziału biedniej-
szych obywateli w programach pomocowych (community action programs). Ba-
daczka wyróżnia osiem poziomów partycypacji, przy czym dwa najniższe 
(manipulację i terapię) uznaje za niepartycypacyjne, trzy następne (informo-
wanie, konsultowanie i umieszczanie w ciałach doradczych) określa jako par-
tycypację pozorną i dopiero trzy ostatnie (partnerstwo, delegowanie władzy 
i kontrolę społeczną nad instytucjami) nazywa partycypacją prawdziwą.



Rozdział 2. Partycypacja obywatelska

21

 

delegowanie władzy 

kontrola społeczna 

partnerstwo 

figuranctwo 

konsultowanie 

informowanie 

terapia 

manipulacja 

  

1 

6 

5 

4 

3 

2 

7 

8 

brak uczestnictwa 

uspołecznianie władzy 

partycypacja pozorna 

Rysunek 2. Drabina partycypacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie Arnstein, 1969.

Poszczególne szczeble drabiny można scharakteryzować następująco 
(Arnstein, 1969; Długosz, Wygnański, 2005):

manipulacja•  – szczebel, gdzie władze decydują całkowicie jedno-
stronnie i samodzielnie, nie informując opinii publicznej;
terapia•  − władze decydują całkowicie jednostronnie i samodzielnie, 
ale o podjętych decyzjach (po ich podjęciu) informują (edukują, „le-
czą”) opinię publiczną (partycypantów);
informowanie•  − władze decydują całkowicie jednostronnie i samo-
dzielnie, ale oprócz informowania opinii społecznej o podjętych de-
cyzjach szeroko je uzasadniają, nakłaniając do ich akceptacji;
konsultowanie•  − przed podjęciem decyzji władze informują o swych 
planach i przyjmują do wiadomości pojawiające się opinie społeczne, 
niekoniecznie wykorzystując je do podjęcia decyzji. Szczeble 3. i 4. to 
tzw. tokenizm, czyli czynienie jedynie symbolicznych starań na rzecz 
włączania przedstawicieli grup zdominowanych w struktury instytu-
cjonalne, tworzone dotąd wyłącznie lub głównie przez przedstawicie-
li grup dominujących. Tokenizm umożliwia ludziom pozbawionym 
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możliwości rządzenia słuchanie i bycie wysłuchiwanym, ale nie daje 
im możliwości realizacji ich punktów widzenia przez zarządzających;
figuranctwo•  (szczebel zwany też pacyfikacją, łagodzeniem lub ugła-
skiwaniem) − przed podjęciem decyzji władze zasięgają opinii wybra-
nych liderów, ekspertów (są to przedstawiciele obywateli umieszczeni 
w odpowiednich zarządach) oraz korzystają z wysłuchań publicznych, 
sondaży telefonicznych, badań opinii publicznej, ale podjęcie decyzji 
i tak pozostawiają sobie. Szczebel ten to taki wyższy poziom toke-
nizmu, bowiem wybrani eksperci, figurujący w ciałach doradczych,  
i tak nie mają szans na przegłosowanie jakiejkolwiek decyzji;
partnerstwo•  − przed podjęciem decyzji władze aktywnie zasięga-
ją opinii, przeprowadzając konsultacje społeczne z różnymi grupami 
społecznymi i ich reprezentacjami (organizacjami) na podstawie wy-
mogów prawa lub politycznej woli;
delegowanie władzy•  − przed podjęciem decyzji władze zasięgają 
opinii, w ramach ustawowo powołanych przez państwo, publicznych 
instytucji konsultacyjnych i opiniodawczych, których wysłuchanie ma 
charakter obowiązkowy; 
kontrola społeczna•  − przed podjęciem decyzji władze współpracują 
z partnerami społecznymi (negocjacje, wspólne planowanie, osiąganie 
konsensusu) i wspólnie z nimi podejmują kompromisową decyzję, na 
przykład w formie porozumienia lub wspólnego programu, lub wręcz 
przekazują podejmowanie decyzji grupom lub partnerom społecznym 
i akceptują te decyzje, kontrolując ewentualnie ich proceduralną legal-
ność i poprawność oraz zgodność treści decyzji z obowiązującym po-
rządkiem prawnym (na przykład referenda, układy zbiorowe pracy).

Widoczny jest zatem całkowity brak partycypacji na pierwszych dwóch 
poziomach. Władza nie podejmuje żadnych działań na rzecz włączania oby-
wateli w procesy decyzyjne, a wręcz przeciwnie, stara się „sterować” spo-
łeczeństwem dla realizacji własnych celów. Demotywujące są też działania 
pozorne, kiedy to władza wysłuchuje obywateli, dopuszcza doradców, ale  
w rzeczywistości i tak nie liczy się z ich zdaniem. Prawdziwa i silna decyzyj-
ność obywateli widoczna jest dopiero na najwyższych szczeblach „drabiny”.

Członkowie International Association for Public Participation (2007) 
podjęli się podobnej próby przedstawienia stopni partycypacji publicznej. 
Mimo że poziomów jest tylko pięć, to w zasadzie obrazują one te same for-
my zwiększania poziomu wpływu obywateli na sprawy publiczne. Ale, jako 
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że na początku XXI w. debaty nad aktywnością publiczną zdominowane 
były ideami upodmiotowiania i związanego z nim potencjału sprawstwa, to 
znalazło to odzwierciedlenie w nazwach poziomów, jakie wyróżnili:

informowanie•  (inform) − dostarczanie wiarygodnych informacji, dzię-
ki którym obywatele mogą się zapoznać z problemami i zrozumieć je, 
powody ich występowania i możliwe rozwiązania;
konsultowanie•  (consult) − zebranie od obywateli informacji, które po-
tencjalnie mogą mieć wpływ na podjęcie decyzji;
włączanie•  (involve) − uwzględnianie w przygotowywanych stanowi-
skach obaw i aspiracji wyrażanych przez obywateli i informowanie  
o stopniu ich wpływu na podejmowane decyzje; 
współpraca•  (collaborate) − równoprawny udział władzy i obywateli 
na kolejnych etapach procesu decyzyjnego, poczynając od wspólnego 
szukania rozwiązań do wyboru optymalnego;
upodmiotowienie• , upełnomocnienie (empowerment) − oddawanie 
ostatecznej decyzji w ręce obywateli.

Podobne modele opracowywane były w kolejnych latach przez różnych 
naukowców i instytucje (np. Lüttringhaus, 2009; Senatsverwaltung für Stad-
tentwicklung Berlin, 2011; Nanz, Fritsche, 2012; Städtetag Baden-Württem-
berg, 2012). Mimo niewielkich różnic w nazwach poziomów i odmiennej 
formy graficznej ich główna idea pozostawała bez zmian, kierunek zwiększa-
nia współpracy ma miejsce przy przechodzeniu na kolejne szczeble propono-
wane już w 1969 r. przez Arnstein.

Everett (2011), członek ICMA (International City/County Management 
Association), rozpatruje partycypację obywatelską inicjowaną przez władze 
miasta. Analizuje sposób,w jaki pracownicy samorządu lokalnego mogą bu-
dować i poszerzać aktywność obywatelską. Podkreśla związek między za-
angażowaniem obywatelskim a budowaniem społeczności. Twierdzi, że jeśli 
jest zaangażowanie, to są podstawy do budowy społeczności, co z kolei kon-
centruje ludzi, utrzymuje w gotowości i tym samym tworzy fundament (ka-
pitał społeczny) niezbędny do silnego zaangażowania obywatelskiego. Czyli 
zaangażowanie i społeczność to dwie strony tego samego medalu.

Zasadność uwzględnienia partycypacji w zarządzaniu miastem wyni-
ka z ewolucji myślenia o zarządzaniu publicznym. Mimo pewnej autono-
mii i odmiennej specyfiki tego obszaru jest on silnie powiązany z rozwojem 
koncepcji zarządzania tworzonych na potrzeby organizacji gospodarczych. 
W tym kontekście Everett (2011) czyni jednak pewną dygresję. Jego zda-
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niem podejście do obywateli jak do klientów, czyli koncepcja wdrażana na 
wzór firm komercyjnych, gdzie „klient to nasz Pan”, który zawsze ma rację 
i może oczekiwać gotowych rozwiązań podanych na czas i w przystępnej 
formie, nieco utrudnia i szkodzi rozwojowi zaangażowania obywatelskie-
go. Przyjęcie takich ról i wynikające z tego wzajemne stosunki powodują 
m.in. nieufność, wynikającą z braku bezpośrednich relacji na płaszczyźnie 
urzędnik−obywatel. Prowadzi to do sytuacji, w których urzędnicy próbują 
„sprzedawać” swoje programy i pomysły, a opinia publiczna cały czas wie-
trzy podstęp. Trudno też zaangażować „klientów”. 

W kolejnym rozdziale omówiono obiektywne przesłanki aktywności 
obywatelskiej, przynoszące wymierne korzyści zarówno władzy, jak i obywa-
telom, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom. Przeanalizowano ar-
gumenty przemawiające za współdziałaniem, podkreślono pozytywne efek-
ty partycypacji, ale też wskazano bariery hamujące i utrudniające aktywność 
obywateli.
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Analiza polskich i niemieckich opracowań oraz raportów instytucji publicz-
nych poświęconych partycypacji obywatelskiej (Senatsverwaltung für Stad-
tentwicklung Berlin, 2011; Bundeskanzleramt Österreich, 2011; Nanz, Frit-
sche, 2012; Pietraszko-Furmanek, 2012; Beteiligungskompass.org; BMVI, 
2014; Chrzanowski, 2014; BMFSFJ, 2015; Chrzanowski i inni, 2016) pozwala 
sformułować główne cele i oczekiwania, jakie stawiane są przed działaniami 
związanymi z aktywnością obywatelską. Są to przede wszystkim:

Ogólna poprawa demokracji • 
Wypływa ze wzmocnienia demokratycznych kompetencji obywate-
li i zaangażowania, co przyczynia się do wzrostu i rozwoju kapitału 
społecznego. Partycypacja społeczeństwa w życiu publicznym budzi 
zainteresowanie sprawami politycznymi i promuje demokrację. Jeśli 
już na początku jakiegokolwiek działania jest jasne, że osoby zainte-
resowane mają głos w danej sprawie, że mogą wpływać na proces de-
cyzyjny, to ich chęci do działania znacznie rosną. Współdecydowanie  
i współzarządzanie są dużymi motywatorami do działania.
Poprawa komunikacji i zrozumienie• 
Kiedy zasiadający we władzach lokalnych słuchają obywateli, to stają 
się lepiej poinformowani o tym, czego potrzebuje społeczność i tym 
samym mają większe szanse na podjęcie właściwych decyzji. W rapor-
tach podkreśla się niezbędność komunikacji − dialogu urzędników  
z obywatelami w celu lepszego wzajemnego zrozumienia się. Brak ko-
munikacji prowadzi do dezorganizacji, podejrzeń i zmniejszenia za-
ufania publicznego. Bezpośrednia partycypacja jest najprostszą drogą 
do poznania wartości, potrzeb, oczekiwań, preferencji i priorytetów 
pozostałych uczestników procesu.

Rozdział 3
Cele, oczekiwane efekty
oraz bariery wprowadzania partycypacji
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Podniesienie świadomości, uczenie się, nawiązywanie kontak-• 
tów
Procesy uczestnictwa to jednocześnie powszechne procesy uczenia 
się, zwiększające świadomość danych problemów. Udział społeczeń-
stwa sprzyja zrozumieniu różnych punktów widzenia i kwestii do roz-
wiązania. Poprawia się przepływ informacji. Obywatele lepiej pojmują 
kontekst i tło procesu, a administracja działa w sposób bardziej przy-
jazny, zorientowany na potrzeby i poszukiwanie rozwiązań. Ogólnie 
procesy partycypacyjne umożliwiają poszerzanie wiedzy i doskonale-
nie „umiejętności demokratycznych” oraz nawiązywanie kontaktów  
z podobnie myślącymi ludźmi. Mogą też sprzyjać myśleniu i uczeniu 
się na scenariuszach, ocenie konsekwencji i przyszłych zmian. Ak-
tywne zaangażowanie w sprawy społeczne i obywatelskie nie tylko 
wzmacnia gotowość do komunikowania się i kompromisu, ale także 
ćwiczy umiejętność właściwej argumentacji, pozyskiwania partnerów, 
odnajdywania się w niejasnych sytuacjach i znoszenia ich pomimo 
oporu z zewnątrz.
Wzajemne uznanie i wzmocnienie zaufania• 
Partycypacja pomaga wzmocnić relacje zaufania między politykami, 
administracją i obywatelami. Pozwala budować zaangażowanie i ka-
pitał społeczny. Promuje społeczność i wzajemny szacunek. Wypraco-
wane rozwiązania są szerzej i silniej uznawane. 
Dynamizacja działań• 
Aktywność publiczna zdecydowanie ożywia debaty, planowanie i re- 
alizację pomysłów. Im większa liczba zaangażowanych osób, tym 
więcej kwestii zostanie zgłoszonych, zainicjowanych i więcej proble-
mów przedyskutowanych. Mniejsza jest szansa na pominięcie waż-
nych aspektów. Aktywność jednych pobudza do działania kolejnych, 
ośmiela i daje impuls do reakcji. Debaty publiczne wzbogacone róż-
norodnymi argumentami są bardziej owocne i efektywne. 
Lepsze jakościowo rozwiązania• 
Intensywna wymiana poglądów między wszystkimi uczestnikami 
otwiera drogę do integracji różnych perspektyw i tym samym przy-
czynia się do zapewnienia wyższej jakości podejmowanych decyzji. 
Władza otrzymuje nowe pomysły i sugestie. Konsultacje i doradz-
two obywateli pozwalają odkryć przeszkody we wdrażaniu projektów. 
Zgłaszane obawy i pomysły odnośnie do problematycznych kwestii 
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przyczyniają się do optymalizacji planowania. I wreszcie, co podkre-
ślają autorzy opracowań, udział społeczeństwa przynosi innowacyjne 
rozwiązania, ponieważ wszyscy zaangażowani wnoszą swoją wiedzę, 
praktyczne doświadczenie i kreatywność.
Zapewnienie przejrzystości procesu planowania i podejmowa-• 
nia decyzji
Włączenie obywateli w proces planowania i podejmowania decyzji to 
jednocześnie umożliwienie im wglądu do dokumentów, protokołów, 
uchwał, planów, jak również w wielu przypadkach faktur i rachun-
ków. Taki sposób działania sprawia, że procesy decyzyjne są przejrzy-
ste i transparentne. 
Ograniczenie konfliktów• 
Partycypacja pozwala na wczesną identyfikację konfliktu, a to z ko-
lei na wdrożenie odpowiedniego planu działania. Tym samym można 
zmniejszyć opóźnienia proceduralne i uniknąć potencjalnych sporów 
prawnych. Ponadto współpraca między administracją publiczną a za-
interesowanymi grupami interesariuszy zmniejsza presję oczekiwań  
i lobbuje poszczególne grupy interesów.
Poprawa zasadności i wzrost akceptacji planów oraz wdrażania • 
wyników
Zasadność procesu planowania i podejmowania decyzji zwiększa się, jeśli  
w procesie decyzyjnym wysłuchany zostaje głos obywateli. Jeśli ich 
zdanie nie jest w pełni uwzględnione, to wymaga uzasadnionego po-
wodu, dla którego inne interesy były ważniejsze w ogólnej ocenie de-
cydentów. Analiza argumentów i ustosunkowanie się do różnych opi-
nii wzmacnia legalności decyzji. Partycypacja sprawia, że wyniki są 
łatwiej akceptowane i powszechniej wspierane. Dzięki intensywnej 
współpracy osoby zaangażowane lepiej identyfikują się z rezultatem. 
Decyzje są elementem szerszej, dalekowzrocznej strategii, stąd pro-
mowane są rozwiązania długoterminowe, co gwarantuje większe bez-
pieczeństwo planowania.

Osiągnięcie zakładanych celów przekłada się wprost na profity. Ferens  
i inni (2010), Everett (2011) oraz autorzy Wytycznych (RCL, 2015) wymieniają 
następujące korzyści, jakie mogą płynąć z partycypacji:

mieszkańcy znają i rozumieją intencje władz lokalnych • − następuje le-
gitymizacja działań;
poprawia się wizerunek władz;• 
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polepsza się diagnoza potrzeb lokalnych;• 
podnosi się jakość rozpoznania stanowisk różnych grup odbiorców  • 
i interesariuszy proponowanego rozwiązania;
łatwiej osiąga się porozumienia w kwestiach kontrowersyjnych;• 
poprawia się rozwiązanie będące przedmiotem konsultacji;• 
pojawiają się nowe pomysły;• 
opracowuje się lepsze i bardziej kreatywne rozwiązania;• 
występuje żywe reagowanie na pojawiające się problemy i sprawna ko-• 
munikacja;
dzięki wymianie poglądów i poznaniu punktu widzenia innych, moż-• 
liwe jest osiągnięcie kompromisu, który łączy sprzeczne interesy;
wzrasta obustronne zaufanie;• 
wykorzystuje się realne i potencjalne zasoby lokalne do rozwiązywa-• 
nia problemów − szerokie korzystanie z różnorodnych kompetencji, 
umiejętności ludzi i instytucji;
mieszkańcy nie są biernym odbiorcą usług, lecz aktywnym podmio-• 
tem zmiany;
aktywni obywatele, jak i organizacje pozarządowe, mogą przejąć re-• 
alizację pewnych zadań;
następuje silniejsza identyfikacja mieszkańców z regionem i jego spo-• 
łecznością;
tworzy się kultura dialogu i kreatywności;• 
wszyscy partycypujący, dowiadując się o konkretnych zagadnieniach • 
oraz poznając punkty widzenia i argumenty pozostałych uczestników, 
pogłębiają i aktualizują swoją wiedzę;
osiąga się większą akceptację dla decyzji przy mniejszej liczbie prote-• 
stów wyrażających się procesami sądowymi, wyborami specjalnymi, 
odwołaniami itp.;
większa akceptacja pozwala na sprawniejszą i szybszą realizację przed-• 
sięwzięcia;
zapobiega się potencjalnym konfliktom w przyszłości, w szczególno-• 
ści w sprawach drażliwych.

Również Chrzanowski (2014, s. 56−60) przedstawił szczegółową anali-
zę korzyści płynących z zaangażowania obywatelskiego. Dokonał podziału 
uczestników partycypacji na pięć grup:

politycy;• 
urzędnicy i pracownicy instytucji;• 
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zwykli obywatele i inicjatywy oddolne;• 
organizacje pozarządowe i przedstawiciele grup interesów oraz• 
promotorzy projektów (np. firmy),• 

i opracował zestawienia tabelaryczne, w których szczegółowo wykazał, 
w jaki sposób każda z grup może czerpać korzyści z procesów partycypa-
cyjnych. Analizę oddziaływania partycypacji przeprowadził pod kątem czte-
rech aspektów: 

wpływu na poszczególne grupy uczestników, ich działania i pozycję;• 
wpływu na relacje poszczególnych grup z innymi uczestnikami pro-• 
cesu/interesariuszami;
wpływu na proces pozyskiwania i przekazywania informacji oraz• 
wpływu na to, jak daną grupę postrzegają inni.• 

Korzyści uzależnione są od roli uczestników. W podsumowaniu Chrza-
nowski (2014) przedstawił jasny obraz potencjalnych zysków dla każdej 
z grup, a całościowy charakter zestawienia ułatwia formowanie „koalicji 
wspólnych korzyści”. 

Najczęściej występujące bariery wprowadzania partycypacji zidentyfi-
kowali m.in. Pawlewicz, Pawlewicz (2010), Gierat (2014) oraz Chrzanowski  
i inni (2016):

niechęć władz do współdziałania • − zdarza się, że władze są zdania, 
iż mandat udzielony im w wyborach uprawnia je do podejmowania 
wszelkich decyzji, stąd konsultacje w konkretnych sprawach uważają 
za zbędne;
rezygnacja z partycypacji • − zdaniem władz obywatele przedstawiają 
zbyt sprzeczne oczekiwania, których w żaden sposób nie da się pogo-
dzić;
skłonność władz do polegania jedynie na opinii ekspertów, a nie • 
mieszkańców;
przekonanie urzędników, że bez partycypacji znają zdanie obywateli;• 
wzajemna nieufność pomiędzy obywatelami a przedstawicielami • 
władz;
nieefektywne sposoby współpracy, wybór niewłaściwej dla danego • 
problemu metody partycypacji;
niejasny sens udziału w konsultacjach: tego co należy robić, jakie jest • 
zadanie do wykonania;
konsultowanie tematów nieważnych lub zbyt trudnych dla mieszkań-• 
ców;
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obawa wśród urzędników, że konsultacje jedynie wydłużą proces de-• 
cyzyjny;
niewystarczające kompetencje i umiejętności zawodowe urzędników;• 
strach urzędników przed wprowadzeniem zmian w dotychczasowym • 
trybie postępowania;
przeświadczenie o wysokich kosztach partycypacji, przy jednocze-• 
snym braku dostrzegania kosztów złych decyzji i ich konsekwencji, 
które mogą wielokrotnie przewyższyć wydatki poniesione np. na or-
ganizację konsultacji społecznych;
brak poczucia przynależności mieszkańców do danej społeczności  • 
i wynikający stąd brak zainteresowania partycypacją;
brak przekonania wśród mieszkańców, że ich opinie naprawdę zosta-• 
ną wzięte pod uwagę;
nieefektywna, zawodna komunikacja.• 

Chrzanowski i Rościszewska (2014) prezentują ciekawe wyniki semina-
rium zorganizowanego w 2013 r. przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Eko-
nomicznych (FISE). Uczestnicy spotkania − urzędnicy planujący i prze-
prowadzający procesy partycypacyjne − dostali zadanie znalezienia barier 
w urzędzie, które przeszkadzają w partycypacji mieszkańców. Efekt pracy 
dwóch grup (burza mózgów i szczere wypowiedzi) pokazują, jak partycy-
pacja może wyglądać z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za jej or-
ganizację, z jakimi problemami się borykają i jakie mają do niej nastawienie. 
Przede wszystkim dało się zauważyć brak przekonania pracowników urzę-
dów o słuszności angażowania mieszkańców (zadawali sobie pytanie, czy to 
w ogóle potrzebne, uważali, że nie ma na to czasu ani pieniędzy, wskazali 
na niezgodność celów władzy i społeczności lokalnej, wyrażali obawy przed 
współpracą, wytykaniem błędów i oceną, oraz stali na stanowisku, że wła-
dza wie lepiej, a społeczeństwo ma niską świadomość uwarunkowań praw-
nych oraz konkretnych działań). Z drugiej strony urzędnicy przyznawali się 
też do braku przygotowania merytorycznego, braku doświadczenia w tego 
typu działaniach, braku standardów/procedur partycypacji na poziomie lo-
kalnym, wskazywali na podziały/powiązania i decyzje polityczne, a także na 
brak wsparcia decydentów, nadmiernie obciążenie obowiązkami i brak bu-
dżetów zadaniowych. Nie wypierali się sceptycznego podejścia do myślenia  
i planowania strategicznego (bo łatwiej i szybciej planować krótkotermi-
nowo), skostniałej struktury władzy, przyzwyczajenia do stanu obecnego 
oraz braku otwartości i niechęci do zmian. Padło też stwierdzenie, iż praca  
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z mieszkańcami wymaga wysiłku, bo zdaniem urzędników społeczność jest 
bierna, ale roszczeniowa i nie ma odpowiedniej wiedzy. Partycypacja porów-
nana została do „piątego koła u wozu”. Gdy dołoży się do tego dotychczaso-
we złe doświadczenia ze współpracy z mieszkańcami (niewywiązywanie się 
z deklaracji, podjętych zobowiązań, bagatelizowanie zadań), to bariery par-
tycypacji widoczne są w pełnym świetle.

Są też autorzy, którzy całkowicie negują koncepcję obywatelskiego anga-
żowania się. Dość skrajny katalog wad partycypacji sformułowała Roberts 
(2008). Zdaniem autorki już sama idea opiera się na błędnym spojrzeniu na 
naturę ludzką, bowiem − jak pisze − w istocie ludzie są irracjonalni, ego-
istyczni i pasywni i stąd nie powinno się im ufać także w sprawach publicz-
nych. Ponadto zamysł partycypacji jest nieefektywny, bo nie ma możliwości 
(czasowych, technicznych ani finansowych), żeby masowo stosować zasady 
demokracji partycypacyjnej. Poza tym przeciętny obywatel nie rozumie zło-
żonych procesów zarządzania sprawami i instytucjami publicznymi, zatem 
podejmowanie decyzji powinno być pozostawione dobrze przygotowanej, 
kompetentnej elicie. Ideę partycypacji autorka uznała wręcz za destrukcyj-
ną − gdyż zbyt silne obywatelskie zaangażowanie podgrzewa konflikt poli-
tyczny i jest dysfunkcjonalne, oraz niebezpieczną − gdyż może prowadzić do 
totalitaryzmu, a ludzie o niskim statusie socjoekonomicznym często przeja-
wiają postawy antydemokratyczne i autorytarne, co może grozić przyjmowa-
niem tego typu rozwiązań (za: Sowada, 2018, s. 44). 

Mało jest tak radykalnych opinii. Przeważnie, jeśli pojawiają się głosy 
krytyczne, to nie negują samej idei partycypacji, ale odnoszą się do sposo-
bu włączania obywateli do współpracy. Wiele publikacji opiera się na stu-
diach konkretnych przypadków, których analiza obnaża słabości, takie jak: 
niewłaściwy dobór metod partycypacji, nieodpowiedni dobór uczestników, 
manipulowanie uczestnikami, nieuczciwy podział władzy między partycy-
pujących, celowe wykluczanie określonych grup społecznych czy ignorowa-
nie wypracowanych ustaleń (Charkiewicz, 2012; Martela, 2012; Milewicz, 
Podemski, 2012; Sadura, 2012; Jung i inni, 2015), które można dopisać raczej 
do listy barier efektywnej partycypacji, niż uznać za wady angażowania oby-
wateli do współpracy.

Wykaz słabości utrudniających skuteczne współdziałanie władz z oby-
watelami wskazuje raczej na czynniki związane z niechętnym podejściem 
władz, wynikającym z przekonań, obaw czy utartych zwyczajów, oraz ze sto-
sunkiem obywateli do problemów, z brakiem integracji i poczucia przynależ-



32

Rozdział 3. Cele, oczekiwane efekty oraz bariery wprowadzania partycypacji

ności, a także przeświadczeniem o bezsilności i braku sprawczości. Na liście 
pojawiają się również bariery organizacyjne i te wywodzące się z braku za-
ufania oraz pewności odnośnie do uczciwego przestrzegania procedur.

Katalog korzyści wypływających z partycypacji nie pozostawia jednak 
wątpliwości, że jest to słuszny kierunek. Zyskuje każda z uczestniczących 
stron − zarówno władze, obywatele, organizacje pozarządowe, jak i przedsię-
biorcy. Partycypacja pozwala łączyć wiedzę i punkty widzenia różnych osób 
w trakcie procesu planowania, prowadzi do sformułowania różnorodnych 
kreatywnych propozycji rozwiązań, które mają duże szansę na akceptację, 
pochodzą bowiem od tych, których będą dotyczyć. Partycypacja jest pod-
stawą demokracji. Podnosi jakość podejmowanych decyzji oraz przyspiesza 
proces ich wdrażania, na czym korzysta cała społeczność.

Motywatorom i bodźcom skłaniającym obywateli do partycypacji oraz 
determinantom poziomu zaangażowania poświęcony został kolejny rozdział 
monografii.
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Badania empiryczne aspektów partycypacji dotyczą zazwyczaj poziomu 
wpływu obywateli na decyzje władz oraz form i zakresu współdziałania. 
Znacznie rzadziej analizowane są źródła gotowości mieszkańców do współ-
pracy oraz czynniki decydujące o ich skłonności do zaangażowania oby-
watelskiego. Elementy te wydają się kluczowe z punktu widzenia rozpo-
wszechniania idei partycypacji i chęci zwiększania jej udziału w zarządzaniu 
społecznościami. 

Jeśli chodzi o bodźce, które zachęcają ludzi do społecznej aktywno-
ści, to można się odwołać do kilku różnych koncepcji i modeli motywacyj-
nych. Zgodnie z teorią potrzeb Abrahama Maslowa partycypacja obywatel-
ska pozwala na zaspokojenie potrzeb przynależności (do grupy społecznej), 
uznania (dla samego siebie i w oczach innych) oraz samorealizacji (poprzez 
uzewnętrznienie własnego potencjału oraz wykorzystanie swojej wiedzy  
i umiejętności). Tym samym aktywność społeczna może się przyczyniać do 
wzrostu satysfakcji i zadowolenia z życia. 

Z kolei z punktu widzenia teorii motywacji osiągnięć Atkinsona goto-
wość do partycypacji może wynikać z działającej siły motywacji, nadziei na 
powodzenie i odniesienie sukcesu oraz wartości zachęty związanej z osiąg-
nięciem celu (Atkinson, 1974). W pewnej mierze skłonność do współpracy 
można wyjaśniać teorią zachowań przedsiębiorczych Davida McClellanda. 
Dotyczy to ludzi o wysokiej potrzebie osiągnięć, stawiających sobie relatyw-
nie trudne i ambitne zadania oraz przywiązujących duże znaczenie do infor-
macji o uzyskanych przez siebie efektach.

Źródeł gotowości do zaangażowania się stosunkowo łatwo się doszukać też  
w modelu stosunków międzyludzkich, którego twórcą był Elton Mayo (Koź-

Rozdział 4 
Motywacja do partycypacji
i czynniki decydujące o poziomie zaangażowania
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miński, Piotrowski, 2013). Partycypacja daje szansę na działanie w niefor-
malnych grupach, na kontakt z innymi osobami, ale też uświadamia własną 
wartość oraz wyzwala poczucie wpływu i możliwości sterowania. 

Na chęć obywateli do udziału w życiu publicznym z pewnością wpływa 
siła pragnienia zmiany warunków, w jakich żyją. Do działania motywują ich 
zatem niezaspokojone potrzeby społeczne, niezadowolenie z sytuacji życio-
wej i dążenie do zmiany. Ważna jest wiara i przekonanie o możliwościach 
wpływu na zmianę. Nie bez znaczenia jest również poziom upowszechnie-
nia w danej społeczności postaw prospołecznych i stopień integracji społecz-
nej (Dobrowolski, 1994, s. 67−70).

Jak widać, motywów skłaniających ludzi do współdziałania może być 
wiele. Badania zarówno Davidsona i Cottego (1989), jak i Michels (2017) po-
twierdzają, że z partycypacją obywatelską silnie skorelowane jest poczucie 
wspólnoty, afiliacji, wpływu, zaspokajania potrzeb i emocjonalne przywią-
zanie.

Interesujące wydaje się też poznanie czynników decydujących o tym, czy 
do aktywności dojdzie, czy się utrzyma oraz jaki będzie jej poziom. Pietrasz-
ko-Furmanek (2012, s. 71) wymienia szeroki wachlarz wyznaczników, któ-
re mogą wpływać na poziom aktywności członków danej wspólnoty. Są to: 
rodzaj gminy, jej wielkość, położenie geograficzne, przeszłość historyczna 
danej społeczności, struktura społeczno-demograficzna, poziom rozwoju 
społeczno-gospodarczego, tradycje lokalne, konflikty, sposób sprawowania 
władzy, zewnętrzny kontekst prawno-administracyjny, społeczno-ekono-
miczny i cywilizacyjno-kulturowy, a także skłonność do interwencji aktorów 
sceny publicznej, takich jak: lokalne władze, sektor przedsiębiorstw czy par-
tie polityczne.

Verba i Nie (1972) już pięćdziesiąt lat temu wykazali, że istotnymi de-
terminantami zaangażowania są czynniki statusowe (zamożność, wykształ-
cenie, zawód), zasoby czasu oraz umiejętności i kompetencje obywatelskie, 
a samą potrzebę zaangażowania w sprawy publiczne wynosi się zarówno  
z domu rodzinnego, jak i ze szkoły. Wpływ edukacji na nabywanie umiejęt-
ności obywatelskich potwierdzili Zukin i inni (2006). 

Bukowski (1996, s. 29−30) podaje, że osoby o wyższym statusie społecz-
nym częściej angażują się w działania na rzecz wspólnoty. Wykształcenie 
wpływa nie tylko na poziom, ale także na charakter aktywności obywatel-
skiej. Osoby lepiej wykształcone korzystają z różnych możliwości uczestnic-
twa w działaniach zbiorowych, w inny też sposób postrzegają problemy, wy-
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darzenia i zachowania publiczne, inaczej je rozumieją, posiadają umiejętność 
funkcjonowania w przestrzeni publicznej i łatwiej jest im także przemawiać 
na forum publicznym. Na aktywność społeczną duży wpływ ma również 
poziom zamożności danej osoby. Im bogatsza, tym więcej czasu i środków 
może poświęcić na tego typu aktywność. 

Starosta (1995) nie neguje znaczenia wykształcenia i zamożności, jednak 
z jego badań wynika, że poziom i formy partycypacji w większej mierze zale-
żą od czynników środowiskowych (np. wielkości miejscowości, wyposażenia 
infrastrukturalnego) niż od statusowych.

Przeważa pogląd, że działania na rzecz wspólnoty rzadziej mają miejsce  
w dużych, zurbanizowanych społecznościach niż w małych miejscowościach, 
gdzie przeważają więzi sąsiedzkie i kontakty typu face to face. I chociaż nie 
wskazuje się prostej zależności między wielkością społeczności a stopniem 
partycypacji obywatelskiej mieszkańców, to bez wątpienia duże społeczności 
wpływają negatywnie na integrację społeczną, stanowiącą podstawę działań 
na rzecz wspólnego dobra (Lewenstein, 1999, s. 42).

W społecznościach względnie jednorodnych ze względu na status spo-
łeczny, wiek, przynależność etniczną i religijną jej członków obserwuje się 
większą integrację wewnętrzną, która sprzyja pewnym formom uczestnic-
twa zbiorowego wymagającym współpracy. Z kolei heterogeniczna struktura 
społeczna staje się często podłożem konfliktów, co prowadzi do polaryzacji 
stanowisk w obrębie społeczności i wyzwala w mieszkańcach chęć głosowa-
nia w wyborach lokalnych (Lewenstein, 1999, s. 43), czyli w pewien sposób 
również wzmacnia partycypację.

Marks-Krzyszkowska i Michalska-Żyła (2018) wskazują na doświadcze-
nie związane z uczestnictwem obywateli w różnego typu inicjatywach, co 
samo w sobie staje się przesłanką dalszego zaangażowania i kształtowania 
poczucia wspólnoty. 

Badacze wielokrotnie dokumentowali (m.in. Michels i de Graaf 2010; 
Klijn i inni 2010), iż na poziom zaangażowania mieszkańców w sferę pu-
bliczną ma także wpływ zaufanie do władz i potencjalnych lokalnych part-
nerów. 

Jednostkowa aktywność społeczna może też wynikać z procesu socjaliza-
cyjnego danej osoby, jej wychowania, wzorów przekazywanych przez rodzi-
ców, przebiegu edukacji, działalności w organizacjach młodzieżowych, waż-
nych wydarzeń w życiu i indywidualnych predyspozycji osobowościowych 
(Pietraszko-Furmanek, 2012, s. 73). 
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Bukowski (1996, s. 32) zwraca uwagę na takie elementy, jak: ramy admi-
nistracyjno-prawne, w jakich funkcjonuje samorząd, sytuacja ekonomiczna 
kraju, warunki, w jakich żyją obywatele, i poziom bezrobocia, czyli kontekst 
prawno-administracyjny i społeczno-ekonomiczny, wymieniany przez Pie-
traszko-Furmanek (2012, s. 71).

Przeglądu czynników determinujących partycypację i warunkujących jej 
poziom dokonała także Pająk-Patkowska (2017). Opracowanie dotyczy głów-
nie aktywności politycznej, ale wiele elementów odnosi się również do zaan-
gażowania obywatelskiego. Autorka wyróżniła zmienne demograficzne (płeć, 
wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, sytuacja zawodowa, zarobki), psy-
chologiczne (poczucie skuteczności politycznej, umiejscowienie kontroli, za-
ufanie, zainteresowanie polityką, rodzaj wyznawanych wartości i motywów)  
i kontekstowe (związane z wpływem otoczenia). 

Jeśli chodzi o płeć, Pająk-Patkowska (2017, s. 13−14) podała przy-
kłady wielu badań (w tym badań własnych prowadzonych w latach 2004, 
2010, 2014), które wskazują na mniejszą aktywność polityczną (typu udział  
w protestach, demonstracjach, podpisywanie petycji, przynależność do par-
tii, przynależność do związku zawodowego, udział w wyborach) kobiet  
w stosunku do mężczyzn. W przypadku frekwencji wyborczej następuje po-
wolne zacieranie się różnic między płciami. 

Analiza aktywności pod kątem wieku wskazuje, iż najbardziej aktywne 
politycznie są osoby w tzw. wieku produkcyjnym, czyli pomiędzy 35. a 55. 
rokiem życia. Najmniej aktywni wyborczo są natomiast najmłodsi oraz naj-
starsi. Młodzi do 25. roku życia przejawiają za to częściej skłonność do 
aktywności niekonwencjonalnych, które wiążą się z naruszeniem prawa. 
W przypadku pozostałych zmiennych demograficznych autorka, podpie-
rając się wynikami badań, wskazuje na już zasygnalizowaną prawidłowość,  
a mianowicie, iż bardziej aktywne są osoby o wyższym statusie, częściej 
zamieszkujące większe miejscowości, lepiej wykształcone, aktywne zawo-
dowo oraz lepiej zarabiające (Pająk-Patkowska, 2017, s. 15−16). 

Jeśli chodzi o zmienne psychologiczne, to posiadanie poczucia skutecz-
ności obniża lęk i zahamowania związane z działaniem, a zatem sprzyja ak-
tywności. Podobnie oddziałuje posiadanie wewnętrznego poczucia kontro-
li, czyli przekonania jednostki, że światem, ale także jej własnym losem, nie 
rządzi przypadek, lecz to ona sama może wpływać na osiągane wyniki. Jeśli 
chodzi o zaufanie do państwa i jego organów, to autorka wskazuje, iż zarówno 
zbyt niskie, jak i zbyt wysokie zaufanie osłabia aktywność obywateli. W pierw-
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szym przypadku obywatele będą przekonani, że ich działania i tak nie mają 
sensu, bo państwo zrobi to, co samo zaplanuje, natomiast w drugim mogą 
uznać, że wszystko doskonale działa i nie muszą się zaangażować. Ważne 
jest również wzajemne zaufanie obywateli do siebie, czyli przekonanie, że 
inni nie stanowią zagrożenia i mają raczej dobre intencje. W Polsce poziom 
tego zaufania jest wciąż zbyt niski, co stanowi barierę w aktywności zarów-
no społecznej, jak i politycznej (Pająk-Patkowska, 2017, s. 17). 

W kwestii wyznawanych wartości, powołując się na opracowanie Tur-
skiej-Kawy (2011), można uznać, że jednostki bardziej aktywne obywatelsko, 
częściej niż nieaktywne, nastawione są na realizację wartości postmateria-
listycznych, związanych z ekspresją własnego „ja”, natomiast osoby bierne 
charakteryzuje wyższy poziom materializmu indywidualnego. 

Analizując wpływ zmiennych kontekstowych, Pająk-Patkowska (2017,  
s. 18−19), wskazuje, iż do aktywności obywatelskiej mogą pobudzać jed-
nostkę czynniki związane z typem kultury (w jakiej obecnie się znajduje lub  
w jakiej się wychowywała), aktualnymi wydarzeniami politycznymi, presją 
wywieraną przez rodzinę lub grupę rówieśniczą. Podkreśla wagę procesów 
grupowych, w tym silnego związku z grupą, który zwiększa skłonność jed-
nostki do kooperacji.

Sowada (2018), w badaniach na zbiorowości 1200 obywateli Poznania, 
Opola, Gorzowa Wlkp. i Białegostoku, także podjął się próby analizy skłon-
ności mieszkańców do partycypacji obywatelskiej. Jego ankietowani znacz-
nie częściej deklarowali chęć zaangażowania się w działalność kolektywną  
i nieformalną niż indywidualną i formalną. Istotnym czynnikiem wpływają-
cym na gotowość do współpracy była skala proponowanych działań. Uczest-
nicy badania skłonni byli do stałego zaangażowania w sprawy sąsiedzkie 
(30%), przy względnie dużej niechęci do jakiegokolwiek zaangażowania  
w skali ogólnomiejskiej (49%). Mniejsze zróżnicowanie występowało w przy-
padku zaangażowania o charakterze jednorazowym. 

Jeśli chodzi o gotowość do indywidualnego zaangażowania się mieszkań-
ców w oddolne działania na rzecz miasta, to największa liczba badanych de-
klarowała brak chęci zaangażowania (46%), druga pod względem liczebności 
była grupa osób gotowych do jednorazowej aktywności (37%), a najmniej 
liczne − grono osób skłonnych do podjęcia działań długoterminowych 
(17%). Płeć nie miała znaczenia. Czynnikami różnicującymi były wiek oraz 
wykształcenie. Największą skłonność do podjęcia aktywności zaobserwowa-
no u badanych w wieku powyżej 65 lat. Ta grupa wiekowa była też bardziej 
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od pozostałych skłonna do długotrwałego zaangażowania. Im wyższy po-
ziom wykształcenia uczestników badania, tym większa liczba chętnych do 
podjęcia działań oddolnych.

Z kolei analiza wyników gotowości do zaangażowania w działania nie-
formalnych grup sąsiedzkich wskazuje, iż już tylko 26% badanych nie ma 
ochoty na jakąkolwiek współpracę, 44% wyraziło zainteresowanie jedynie 
działaniami jednorazowymi, a 30% jest gotowych zaangażować się na dłu-
żej. I podobnie jak w przypadku gotowości do zaangażowana indywidualne-
go, tak i tu − im niższy poziom wykształcenia, tym mniejsza liczba chętnych 
do podjęcia działań w grupach sąsiedzkich. Jeśli chodzi o wiek, to różnice 
nie są już tak istotne, ale za to znaczenie odgrywa płeć. Kobiety częściej niż 
mężczyźni deklarowały chęć zaangażowania (i to zarówno jednorazowego, 
jak i długotrwałego) w działania grup sąsiedzkich.

Do czynników wpływających pozytywnie na gotowość badanych do par-
tycypacji obywatelskiej Sowada (2018, s. 263) zaliczył: niski koszt społecz-
ny, niski nakład czasu i pracy oraz powiązanie ze sprawami ściśle lokalnymi  
(a nie ogólnomiejskimi). Największa liczba badanych jest skłonna do wypeł-
nienia ankiety, podpisania petycji lub listu do władz w określonej sprawie. 
Zdecydowanie mniej osób gotowych jest np. do uczestnictwa w proteście, 
do zgłoszenia własnych pomysłów dotyczących spraw miasta lub do starto-
wania ze społecznej listy w wyborach do władz lokalnych.

Na zakończenie tego rozdziału przytoczono wyniki badania, które prze-
prowadziło CBOS (2020b), na reprezentatywnej próbie losowej 958 doro-
słych mieszkańców Polski, a które dotyczyło nastawienia obywateli do 
wspólnego działania. Ankietowani mieli za zadanie ustosunkować się do 
dwóch par stwierdzeń. Pierwsze z nich odwoływało się do zgeneralizowanej 
wiary w sens współpracy, a drugie − do skuteczności współpracy w środowi-
sku, w którym żyją. Z opinią, że działając wspólnie z innymi, można osią-
gnąć więcej niż samemu, zgodziło się 83% respondentów. Niewiele rzadsze 
jest też przekonanie, że wspólne działanie to skuteczny sposób rozwiązywa-
nia problemów w bezpośrednim otoczeniu badanych. 77% z nich uważa, że 
ludzie tacy jak oni, działając wspólnie z innymi, mogą pomóc potrzebującym 
lub rozwiązać niektóre problemy swojego środowiska czy miejscowości.

Jaką szansę na praktyczną realizację ma ta potencjalna gotowość do 
wspólnego działania? Otóż 56% badanych wskazało, że zna osobę spoza 
swojej rodziny, której byliby gotowi pomóc w dobrowolnej i nieodpłatnej 
pracy dla środowiska, osiedla, wsi czy miasta albo na rzecz potrzebujących, 
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a 40% zna osobę spoza swojej rodziny, której byliby gotowi aktywnie po-
magać w ubieganiu się o funkcję radnego czy posła. Zaobserwowano, że 
gotowość do pomocy wzrasta wraz z poziomem wykształcenia oraz oceną 
własnych warunków materialnych. Okazuje się również, że badani, którzy 
wierzą w sens wspólnego działania, wyraźnie częściej niż inni widzą wokół 
siebie osoby, z którymi byliby skłonni te działania realizować (CBOS, 2020b, 
s. 3−8).

Następny rozdział pracy dotyczy szeroko rozumianych konsultacji spo-
łecznych − jednej z najpopularniejszych obecnie form partycypacji obywatel-
skiej. Poruszono aspekty prawne, sposoby i zasady prowadzenia konsultacji 
(w tym katalog dobrych praktyk), a następnie przytoczono wyniki różnych 
badań, pozwalających uzyskać obraz zaangażowania i partycypacji Polaków.



Systemy demokratyczne charakteryzują się tym, iż stwarzają obywatelom 
możliwość uczestniczenia w procesie stanowienia prawa oraz współpodej-
mowania istotnych decyzji publicznych. We współczesnych demokracjach 
parlamentarnych jest to jedno z podstawowych praw obywatelskich, czyli 
konstytucyjnie zagwarantowanych praw obywatela danego państwa, których 
celem jest ochrona jego interesów.

Powstało wiele różnorodnych metod i narzędzi instytucjonalnych, które 
umożliwiają i ułatwiają obywatelowi udział w procesach decyzyjnych, doty-
czących sfery życia publicznego. Większość z nich ma charakter deliberatyw-
ny, polegający na rozważaniu czegoś lub naradzaniu się nad czymś. Ich celem 
jest np. wydanie opinii na temat konkretnego projektu, zgłoszenie własnych 
propozycji rozwiązania, przeprowadzenie negocjacji bądź pomoc w podję-
ciu decyzji. Inicjatywa partycypacji może być odgórna lub oddolna. Rolę ini-
cjatora mogą też przejmować instytucje pośredniczące pomiędzy organami 
władzy i obywatelami, czyli organizacje pozarządowe. 

Hausner i inni (1999, s. 42) do klasycznych narzędzi partycypacji społecz-
nej zaliczyli następujące instrumenty: wybory, referendum, konsultacje spo-
łeczne, postępowanie administracyjne i akcje bezpośrednie (demonstracje  
i happeningi). Dwadzieścia lat później, Woźniczko (2019, s. 3), dokonując 
przeglądu metod współuczestnictwa obywateli w kształtowaniu sfery publicz-
nej, wymienia: konsultacje społeczne, petycje, wysłuchanie publiczne, dialog 
społeczny, obywatelską inicjatywę ustawodawczą, referendum, a także dzia-
łalność lobbingową (za: Makowski, 2012) i zgromadzenia społeczne (za: Schi-
manek, 2015). Nie bez powodu na pierwszym miejscu znalazły się konsulta-
cje społeczne. Już od jakiegoś czasu, między innymi ze względu na regulacje 
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prawne, są jedną z najpopularniejszych form partycypacji obywatelskiej w Pol-
sce (Ślebioda, 2013). Uznawane są za podstawowe narzędzie dialogu, który 
urząd prowadzi z mieszkańcami, za kluczowy sposób włączania ich w proces 
wyrażania opinii, zajmowania stanowiska i podejmowania rozstrzygnięć we 
własnych sprawach. I tej formie partycypacji poświęcony będzie niniejszy roz-
dział.

Pojęcie konsultacji wywodzi się od łacińskiego consultatio, czyli „radzenie 
się” i zgodnie z definicją (Słownik jęz yka polskiego, 2019) oznacza zasięganie 
opinii u specjalisty lub rzeczoznawcy, udzielanie rad i wyjaśnień przez spe-
cjalistę lub rzeczoznawcę, a także naradę specjalistów lub rzeczoznawców  
w jakiejś sprawie. W przypadku konsultacji społecznych w pierwszej kolejno-
ści podkreślić należy funkcję opiniodawczą. Głos zabiera społeczność − nie-
będąca ekspertem sensu stricto, ale ze względu na bezpośrednie zaangażowa-
nie w sprawę mająca określony pogląd na przedmiot konsultacji. 

Współudział w podejmowaniu decyzji o charakterze publicznym może 
się odbywać na różnych szczeblach − od lokalnego (mieszkańcy) do cen-
tralnego (obywatele). Celem jest zebranie głosów mieszkańców/obywateli  
i w oparciu o nie podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach pu-
blicznych. Tematem konsultacji są przede wszystkim sprawy bezpośrednio 
związane z daną grupą społeczną − istotne dla niej samej i mające wpływ 
na codzienne życie członków danej społeczności. W przypadku konsultacji 
na szczeblu lokalnym, organizowanych przez władze samorządowe lub np. 
inwestora, który w danym miejscu prowadzi znaczący projekt (typu budowa 
drogi), głównymi partnerami będą mieszkańcy lub ich przedstawiciele (np. 
rada mieszkańców), bezpośrednio zainteresowani konsultowanymi plana-
mi, a także lokalni przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, których temat 
konsultacji dotyczy. Ze względu na zasadniczo otwarty charakter konsulta-
cji dobrze jest również, gdy biorą w nich udział zaproszeni eksperci z danej 
dziedziny, których głos może mieć istotne znaczenie merytoryczne. 

Nie należy jednak zawężać definicji konsultacji społecznych do przedsta-
wienia i wysłuchania opinii o gotowym pomyśle. Ich istotą są również pro-
cesy poszukiwania i wypracowywania nowego rozwiązania bądź diagnoza 
potrzeb w danym obszarze, w którym dopiero w przyszłości podejmowane 
będą decyzje publiczne. Chodzi zatem o rozpoznanie oczekiwań różnych 
grup interesariuszy życia społecznego i wspólne zastanowienie się 
nad sposobami ich zaspokojenia lub nad propozycjami konkretnych 
już działań, które umożliwią ich spełnienie. 
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Dialog pomiędzy mieszkańcami a władzą samorządową poprawia ja-
kość decyzji i legislacji. Informacje zwrotne uzyskiwane w procesie konsul-
tacji pozwalają na wychwycenie błędów i opracowanie bardziej racjonalnych 
rozwiązań, uwzględniających zróżnicowane potrzeby zaangażowanych grup 
społecznych. Wiedza mieszkańców na temat analizowanych problemów jest 
bardzo istotna dla poszukiwania optymalnego rozwiązania. Konsultacje to 
wymiana poglądów, a nie prowadzenie sporów. Wyniki konsultacji stano-
wią głos doradczy, pomagający zmienić dotychczasowe plany urzędu, tak aby 
były bardziej dopasowane do potrzeb mieszkańców. 

Stąd można powiedzieć, że ogólnym celem konsultacji jest pomoc 
władzom publicznym w podejmowaniu decyzji w największym stop-
niu realizujących zasadę dobra wspólnego w danej społeczności. 
Szczegółowe cele konsultacji sformułowane są w wielu dokumentach jed-
nostek samorządu terytorialnego, raportach lub opracowaniach (por. m.in. 
UPKS, 2012; MAiC, 2013; MK, 2015).

Konsultacje składają się zwyczajowo z trzech etapów:
powiadomienia, czyli podania do publicznej wiadomości, jaka kwestia • 
będzie podlegała konsultacji z mieszkańcami;
dialogu z mieszkańcami, a więc przepływu informacji pomiędzy • 
wszystkimi uczestnikami procesu i wymiany opinii oraz
partycypacji, czyli finalnego włączenia opinii mieszkańców w tworzo-• 
ną strategię działań władz lokalnych.

Tak przeprowadzony proces daje mieszkańcom poczucie realnego wpły-
wu na to, co dzieje się wokół nich. Zwiększa ich aktywność, edukuje, budu-
je poczucie współodpowiedzialności i w wielu przypadkach pozwala unik-
nąć konfliktu lub rozładować go, jeśli zdążył się pojawić. Zaletą konsultacji 
społecznych jako formy partycypacji jest fakt, iż angażują grupy obywateli 
faktycznie zainteresowanych danym problemem i mają charakter egalitarny. 
Konsultacjami nie będą zatem spotkania jedynie informacyjne ani też za-
mknięte spotkania eksperckie. 

5.1. Konsultacje społeczne w przepisach prawa

Zasadniczym aktem prawnym stanowiącym podstawę do stosowania konsul-
tacji społecznych jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwiet-
nia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.), a w szczególności art. 4, 
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który stanowi, że władza zwierzchnia należy do Narodu i to On ją wykonuje, 
bądź to przez przedstawicieli wybieranych w wyborach powszechnych, bądź 
bezpośrednio, oraz art. 54, 61 i 74, które wyznaczają standardy dostępu do 
informacji o działaniu organów władzy publicznej. 

Tryb i metody konsultacji społecznych nie są jednak precyzyjnie uregulo-
wane w przepisach, tj. nie ma jednego aktu normatywnego jednoznacznie de-
finiującego zasady stosowania tej formy partycypacji publicznej. Ze względu 
na rozmaitość możliwych metod i technik oraz narzędzi, za pomocą których 
można prowadzić konsultacje, opracowanie takiego aktu prawnego mogłoby 
nawet działać na szkodę samego mechanizmu konsultacji społecznych. 

Mimo braku precyzyjnych uregulowań w przepisach konsultacje mają 
swoje podstawy prawne wskazujące m.in., co można konsultować, z kim 
można konsultować, czy w danej sytuacji konsultacje są obligatoryjne dla 
władz, czy dobrowolne. Standardy prawne określają również minimalny 
czas prowadzenia konsultacji, rodzaj dokumentów podlegających konsulta-
cjom, obowiązki organu konsultującego względem uprawnionych środowisk 
w trakcie procesu konsultacji, a także po jego zakończeniu (np. informowa-
nie o wynikach). Przepisy prawa nie regulują natomiast, w którym momencie 
konsultacje społeczne powinny być przeprowadzone, jak również nie przesą-
dzają o wyniku konsultacji (czy jest on wiążący, czy nie), co daje organizato-
rom konsultacji pewną swobodę w tym zakresie (Woźniczko, 2019).

Jako bezpośrednią podstawę prawną do przeprowadzenia konsultacji 
społecznych w samorządzie wskazać można przepisy następujących ustaw:
– w przypadku konsultacji społecznych z mieszkańcami:

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym• 
 (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 ze zm.),

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym • 
 (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578 ze zm.),

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie wojewódzkim• 
 (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 ze zm.),

– w przypadku konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi:
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego • 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

Zgodnie z powyższymi przepisami władza (rząd i samorządy) może prze-
prowadzić konsultacje społeczne w przypadkach przewidzianych ustawą (są 
one wtedy często obowiązkowe) oraz w innych sprawach ważnych dla wspól-
not samorządowych. W realiach samorządów najczęstszymi konsultacjami 
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o charakterze obowiązkowym są te wynikające z następujących przepisów 
(Portal Organizacji Pozarządowych, 2020):

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu • 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) – konsulta-
cje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 
oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego (SUiKZP);
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki roz-• 
woju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 ze zm.) – konsultacje projek-
tów strategii rozwoju JST;
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji  • 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – konsultacje w sprawie inwestycji oddzia-
łujących na środowisko.

Przepis art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-
lontariacie zobowiązuje jednostki samorządu terytorialnego do określenia,  
w drodze uchwały, szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w tych obszarach, któ-
re dotyczą działalności statutowej tych organizacji.

Sposób i zasady przeprowadzania konsultacji społecznych w poszczegól-
nych jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, miastach, powiatach, 
województwach) określają uchwały rad tych jednostek. W procesie konsultacji 
coraz częściej powstają też regulaminy konsultacji, czyli szczegółowe zasady 
dotyczące uruchamiania i prowadzenia procesów konsultacyjnych w danej jed-
nostce (w tym m.in. określające prawo do inicjowania konsultacji, minimalne 
wymagania dotyczące przebiegu konsultacji, takie jak czas trwania, sposób in-
formowania, metody zbierania opinii i dostarczania informacji zwrotnej).

Jednym z pierwszych aktów prawa lokalnego w Polsce dotyczących kon-
sultacji społecznych, który został stworzony przy wykorzystaniu właśnie pro-
cedur konsultacji społecznych, była uchwała o trybie i zasadach przeprowa-
dzania konsultacji społecznych w Częstochowie. Dokument powstał w 2010 r. 
w wyniku współpracy pomiędzy Polskim Instytutem Mediacji i Integracji 
Społecznej (PIMIS) a Urzędem Miasta w Częstochowie, przy dużym współ-
udziale mieszkańców miasta (Widawska, Wieczorek, 2014).

Brak ścisłych wytycznych w zakresie prowadzenia konsultacji pozwala na 
względnie elastyczne wykorzystanie różnych metod i technik. Przepisy (poza 
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wyjątkami) nie regulują gremiów, z którymi należy konsultować, a zatem moż-
liwe są konsultacje z pojedynczymi obywatelami, jak i ze zorganizowanymi 
partnerami społecznymi (organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowa-
rzyszeniami, zrzeszeniami). Ogólne reguły konsultacji dopasowane są do lo-
kalnych warunków i potrzeby (jak np. wspomniane już akty prawa lokalnego). 

Jeśli chodzi o konsultacje społeczne na poziomie rządowym, to mogą się 
odbywać one na podstawie (Woźniczko, 2019): 

ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej• 
 (Dz. U. z 1997 r. Nr 141, poz. 943 ze zm.);

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów • 
 (Dz. U. z 1996 Nr 106, poz. 492 ze zm.);

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych• 
 (Dz. U. z 1991 Nr 55, poz. 234 ze zm.);

ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców• 
 (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 ze zm.);

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego • 
i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).

Jeszcze do niedawna pojęcie konsultacji społecznych było w powszech-
nym użyciu w odniesieniu do wszystkich procesów konsultacyjnych, włą-
czających aktorów spoza grona samej administracji. Jednak zgodnie z nową 
terminologią konsultacje prac nad projektami ustaw i innych dokumentów 
rządowych (rozporządzeń, założeń do ustawy, strategii, programów, stano-
wisk rządu do poselskich projektów ustaw) określa się mianem konsultacji 
publicznych (RCL, 2015). Podstawą przeprowadzania takich konsultacji na 
szczeblu centralnym przez organy władzy wykonawczej i ustawodawczej 
jest Regulamin Pracy Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r., który 
wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. (Uchwała RM, 2013). Zasady, jakie 
należy stosować w zakresie przeprowadzania oceny przewidywanych skutków 
społeczno-gospodarczych regulacji oraz konsultacji publicznych projektów 
aktów normatywnych i projektów założeń projektów ustaw, zawarto w doku-
mencie „Wytyczne do przeprowadzania oceny wpływu i konsultacji publicz-
nych w ramach rządowego procesu legislacyjnego” (RCL, 2015). Wytyczne te 
zintegrowały i zastąpiły następujące, obowiązujące do tej pory, dokumenty: 
„Wytyczne do oceny skutków regulacji (OSR)” z 2006 r., „Zasady konsulta-
cji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych”  
z 2009 r. oraz „Siedem zasad konsultacji” z 2012 r. Jeśli chodzi o rekomen-
dacje w zakresie standardów i norm prowadzenia konsultacji podczas całego 
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procesu legislacyjnego, to warto wspomnieć, że takie wytyczne pojawiły się już 
20 lat temu w dokumencie opracowanym przez Unię Europejską (European 
Commission, 2002). 

5.2. Standardy prowadzenia
efektywnych konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne muszą być prowadzone zgodnie ze standardami pra-
wa (jeśli przepisy regulujące zasady i tryb konsultacji mają zastosowanie  
w konkretnym przypadku), ale powinny spełniać również standardy poza-
prawne, często rzutujące na skuteczność konsultacji. Odnoszą się one głów-
nie do:

respektowania ustalonych w społeczeństwie reguł dobrego postępo-• 
wania przy organizowaniu wszelkich przedsięwzięć (dobre praktyki);
jakości funkcjonowania jednostek sektora publicznego („ukierunko-• 
wanie na klienta”);
zasad etycznych życia publicznego (uczciwość, dotrzymywanie pu-• 
blicznych obietnic);
podstawowych zasad współistnienia w kontaktach międzyludzkich • 
(umiejętność dialogu, negocjacji, prowadzenia sporu, poszanowania 
odmiennych opinii itp.).

Zarówno normy prawne, jak i standardy pozaprawne mogą znaleźć od-
zwierciedlenie we wspomnianych już lokalnych aktach prawa miejscowe-
go regulujących tryb i sposób prowadzenia konsultacji. Normy pozapraw-
ne mają też często charakter nieformalny. Duża liczba rozwiązań dotycząca 
konsultacji nie jest sformalizowana w postaci aktów prawnych, lecz skodyfi-
kowana w formie dobrych praktyk i rekomendacji. Każde konsultacje mają 
bowiem swój kontekst, dynamikę i uwarunkowania. Mimo że katalog wy-
tycznych jest długi, to czasem może być też potrzebne ustalenie zasad ad hoc. 
Literatura przedmiotu bogata jest w sugestie i przewodniki, jak w praktyce 
planować i prowadzić procesy konsultacji (por. Chrzanowski i inni, 2016). 
Dekadę temu, podczas sesji warsztatowych współorganizowanych przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji eksperci społeczni i przedstawicie-
le administracji opracowali dokument zawierający zasady konsultacji, któ-
rych stosowanie miało się przyczynić do zwiększenia efektywności proce-
su konsultowania (MAiC, 2013). Tak jak wcześniej zasygnalizowano, zasady 
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te zostały włączone do „Wytycznych do przeprowadzania oceny wpływu 
oraz konsultacji publicznych w ramach rządowego procesu legislacyjnego” 
(RCL, 2015). Najważniejsze reguły, do których powinni się stosować orga-
nizatorzy i uczestnicy konsultacji, zostały sformułowane w sposób następu-
jący (RCL, 2015): 

dobra wiara•  − konsultacje powinny być prowadzone w duchu dialo-
gu obywatelskiego, co oznacza, że strony słuchają się nawzajem, wy-
kazując wolę zrozumienia odmiennych racji;
powszechność•  − każdy zainteresowany tematem powinien móc się 
dowiedzieć o konsultacjach i wyrazić w nich swój pogląd;
przejrzystość•  − informacje o celu, regułach, przebiegu i wyniku kon-
sultacji muszą być powszechnie dostępne, musi być także jasne, kto 
reprezentuje jaki pogląd;
responsywność•  − każdemu, kto zgłosi opinię, należy się merytorycz-
na odpowiedź w rozsądnym terminie (podanym na początku konsul-
tacji, przed rozpoczęciem kolejnego etapu legislacyjnego), na przykład 
w formie odpowiedzi zbiorczych;
koordynacja•  − konsultacje powinny mieć gospodarza odpowiedzial-
nego za nie merytorycznie i organizacyjnie, który jest odpowiednio 
umocowany w strukturze administracji;
przewidywalność•  − konsultacje powinny być prowadzone od początku 
prac nad dokumentem rządowym, w sposób zaplanowany i w oparciu  
o czytelne reguły;
poszanowanie interesu ogólnego•  − chociaż poszczególni uczestni-
cy konsultacji mają prawo przedstawiać swój partykularny interes, to 
ostateczne decyzje podejmowane w wyniku przeprowadzonych kon-
sultacji powinny reprezentować interes publiczny i dobro ogólne.

Zachowanie równowagi pomiędzy interesami poszczególnych grup wy-
maga zrozumienia społecznych konfliktów, które wynikają ze sprzecznych 
interesów oraz motywów, które za nimi stoją. W rzeczywistości jest to bar-
dzo trudne, ale tylko wtedy można proponować trafne pomysły do prze-
dyskutowania i osiągnąć szeroko akceptowany kompromis, nawet wśród 
tych, których wnioski nie zostały przyjęte. Takie podejście do rozwiązywa-
nia konfliktów wymaga jednak szczególnych kwalifikacji i od urzędników  
i od radnych (Heinrich Böll Stiftung, 2014, s. 3−4).

W niektórych przypadkach konsultacjom może też podlegać sam proces 
konsultacji: ich zakres, zasięg, program czy metody. Zmniejszy to ryzyko po-
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jawienia się sytuacji, w której decydent będzie zmuszony do odpierania za-
rzutów dotyczących sposobu i czasu przeprowadzenia konsultacji bądź za-
proszenia tych, a nie innych partnerów.

Uszczegółowienie wyżej wymienionych siedmiu reguł może się przeja-
wiać z zwróceniu uwagi podczas planowania i realizacji konsultacji społecz-
nych na tak istotne elementy, jak (UPKS, 2012; KLKS, 2014; MK, 2015):

właściwy czas rozpoczęcia konsultacji, odpowiednio wczesne przed-• 
stawienie przedmiotu konsultacji, kiedy nie zapadły jeszcze ostatecz-
ne decyzje. Konsultacje muszą wyprzedzać działania, być inicjowane 
wraz z rozpoczęciem rozwiązywania problemu i poszukiwania roz-
wiązań, a nie następować po podjęciu decyzji i być „akcją ratunko-
wą”, łagodzącą sytuację powstałą wskutek wcześniejszego braku kon-
sultacji. Proces zabiegania o akceptację społeczną dla podjętych już 
decyzji nie jest konsultacjami;
skuteczne dotarcie z informacją o konsultacjach do wszystkich za-• 
interesowanych (wykorzystanie w tym celu różnorodnych kanałów 
przekazu informacji). Harmonogram konsultacji powinien zostać 
upubliczniony i upowszechniony, tak by był dostępny dla wszystkich 
partnerów społecznych i społeczności lokalnych;
przystępność formy, w jakiej zwracamy się do zainteresowanych, na • 
pierwszym miejscu powinna obowiązywać zasada „im prościej, tym 
lepiej”. Konsultacje powinny być przeprowadzane w formie i zakresie 
zapewniającym nieograniczony dostęp wszystkim zainteresowanym;
zaplanowanie partycypującym wystarczająco długiego czasu do na-• 
mysłu;
poszerzanie wiedzy uczestników konsultacji, zwłaszcza gdy temat jest • 
trudny;
orientacja na wysłuchanie oraz obiektywne, pozbawione uprzedzeń, • 
rzetelne rozpatrzenie każdego wniosku i opinii;
w celu zapewnienia obiektywizmu podejmowanie wszelkich decyzji  • 
w ramach całego procesu konsultacji wyłącznie na podstawie kryte-
riów merytorycznych;
zapewnienie niezależności osób zaangażowanych w prowadzenie • 
konsultacji społecznych w stosunku do osób i organizacji biorących 
udział w procesie konsultacji, w tym niepodejmowanie przez te oso-
by żadnych zobowiązań wobec tych instytucji i osób, które mogłyby 
ograniczać ich niezawisłość;
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zapewnienie uczciwości poprzez ujawnienie przez osoby zaangażo-• 
wane w prowadzenie konsultacji wszelkich sytuacji, w których ich 
prywatne interesy mogą być sprzeczne z interesem publicznym, i jed-
noczesne wycofanie się tych osób z działań i podejmowania decyzji  
w ramach konsultacji;
jeśli wymaga tego projekt, wprowadzenie wieloetapowości konsul-• 
tacji w poszczególnych fazach (diagnoza sytuacji, opracowanie roz-
wiązań, akceptacja, ocena);
bieżące informowanie partycypujących o realizowanych działaniach, • 
jak również ostatecznych decyzjach podjętych po konsultacjach. Nale-
ży zapewnić dostęp do wyników konsultacji oraz wypracowanych ra-
portów, które powinny zawierać pełne zestawienie wniosków i uwag 
wraz z informacją o ich ostatecznym uwzględnieniu lub nieuwzględ-
nieniu;
dobór sprawdzonych metod i technik konsultacji najbardziej odpo-• 
wiednich do danej sytuacji i potrzeb;
podczas całego procesu konsultacji dbałość o minimalizację kosztów • 
finansowych, administracyjnych i społecznych, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu realizacji założonych celów.

Jak przy każdym innym rodzaju partycypacji, tak i przy organizacji kon-
sultacji trzeba mieć na uwadze, że co do zasady interes wspólnoty reprezen-
tują władze samorządowe, wybrane w demokratycznych wyborach i z tego 
tytułu posiadające mandat do pełnienia tej funkcji. Konsultacje społeczne 
nie podważają tego mandatu. Stanowią jedną z form partycypacji obywateli 
w życiu społecznym, co jest umocowane w przepisach Konstytucji i odpo-
wiednich ustaw. Wspierają proces decyzyjny, ale ich wynik może, lecz nie 
musi być wiążący dla władz samorządowych. Jednak, jak wskazują członko-
wie Fundacji im. Heinricha Bölla (Heinrich Böll Stiftung, 2014, s. 4), nad-
używanie narzędzi partycypacji i nieliczenie się z opinią w nich wyrażoną 
rodzi frustrację i gniew oraz jest całkowitym zaprzeczeniem kultury obywa-
telskiej partycypacji. Dlatego ważną zasadą jest poważne traktowanie wyni-
ków procesów partycypacji przez rady miast i gmin oraz szczegółowe opra-
cowanie sposobów wykorzystania ich zaleceń. Odmowa zawsze musi być 
uzasadniona. Oczywiście im szersza partycypacja, tym mniejszą odpowie-
dzialność chce brać administracja publiczna za konsekwencje podejmowa-
nych decyzji. A zatem zasady i granice są potrzebne, bo nie można mówić  
o formalnej odpowiedzialności zbiorowej społeczeństwa (Woźniczko, 2019, 
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s. 6). Chodzi o odpowiednio zaprojektowane i zaimplementowane rozwiąza-
nia instytucjonalne, które będą wspierać i zabezpieczać proces partycypacji, 
ze względu na istotne zalety włączania obywateli do współrządzenia i współ-
decydowania.

5.3. Konsultacje społeczne
i inne formy partycypacji w praktyce

Władze samorządowe organizują konsultacje nie tylko wtedy, gdy wynika 
to wprost z przepisów prawa, ale także pod wpływem oczekiwań (a czasami 
wręcz nacisków) społeczności lokalnych. Konsultacje na tym szczeblu wyda-
ją się naturalnym sposobem na angażowanie obywateli i włączanie w sprawy 
związane z ich lokalnymi społecznościami. Możliwość uczestnictwa w działa-
niach, zabierania głosu i współdecydowania jest istotna nie tylko ze względu na 
potencjalnie lepsze dopasowywanie działań i decyzji do potrzeb społecznych, 
ale również dlatego że powoduje wzrost ogólnej skłonności społeczeństwa do 
interesowania się sprawami publicznymi. 

Zatem jak często samorządy korzystają z konsultacji społecznych? In-
formacje o konsultacjach zakończonych, prowadzonych lub zbliżających się 
urzędy miast wojewódzkich w Polsce zamieszczają na swoich stronach in-
ternetowych. Woźniczko (2019) dokonała przeglądu stron wybranych miast 
(tabela 2). Ogólnie liczbę prowadzonych konsultacji uznać można za niską, 
trudno też mówić o jej przyroście w kolejnych latach. Są wręcz miasta (Po-
znań, Szczecin, Bydgoszcz), gdzie liczba ta miała tendencję spadkową na 
przestrzeni lat 2016−2018.

Tabela 2. Konsultacje społeczne w wybranych miastach Polski (stan na grudzień 
2018)

Miasto
Liczba zrealizowanych konsultacji społecznych
2016 2017 2018

Warszawa 48 37 97
Kraków 33 26 43
Łódź   7   8   8
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Tabela 2. Konsultacje społeczne w wybranych miastach Polski (stan na grudzień 
2018) cd.

Miasto
Liczba zrealizowanych konsultacji społecznych
2016 2017 2018

Wrocław 28 36 45
Poznań 63 46 31
Bydgoszcz brak danych 19   9
Lublin brak danych  9 15
Szczecin 15 11   2
Kielce brak danych 10 11

Źródło: Woźniczko, 2019.

Mimo to większość obywateli uważa, że ma pewną siłę odziaływania na 
decyzje podejmowane przez władze lokalne. 58% badanych przez CBOS 
(CBOS, 2020a, s. 3) podziela pogląd, że „zwykli ludzie mają wpływ na to, co 
dzieje się w ich mieście lub gminie” (rysunek 3). Znacznie mniej korzystnie 
sytuacja przedstawia się, jeśli chodzi o władze centralne. W tym samym ba-
daniu (CBOS, 2020a, s. 1) jedynie 39% respondentów twierdzi, że ma wpływ 
na to, co dzieje się w ich kraju.

W miarę regularny wzrost odsetka badanych uważających, że mają wpływ 
na to, co dzieje się w ich lokalnej społeczności, obserwowany jest od po-
czątku lat dziewięćdziesiątych. Realny wpływ na działania zarówno władz 
lokalnych, jak i centralnych dostrzegają głównie osoby bardzo dobrze wy-
kształcone, młode, pełniące funkcje kierownicze, specjaliści, pracownicy ad-
ministracyjno-biurowi, a także studenci. Z kolei respondenci o przeciwnym 
zdaniu to względnie częściej osoby starsze, niezadowolone ze swojej sytuacji 
materialnej, o niskich dochodach i o niskim wykształceniu (CBOS, 2020a,  
s. 3−4). 

Istnieje wyraźna korelacja między postrzeganiem wpływu na sprawy pu-
bliczne a aktywnością obywatelską. Osoby udzielające się w stowarzysze-
niach, klubach, fundacjach znacznie częściej niż osoby bierne w tym obsza-
rze dostrzegają możliwości współkształtowania przez zwykłych obywateli 
zarówno polityki lokalnej (69% wobec 51%), jak i krajowej (43% wobec 36%) 
(CBOS, 2020a, s. 4). 75% osób, którym w 2019 r. zdarzyło się dobrowolnie  
i nieodpłatnie pracować na rzecz swojego środowiska (osiedla, wsi, miasta, 
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kościoła lub na rzecz potrzebujących), uważa, że ma wpływ na sprawy swo-
jego miejsca zamieszkania (wobec 52%, którzy takich prac nie wykonują) 
(CBOS, 2020a, s. 5). Co ważne, zależność ta może być dwukierunkowa. Ak-
tywność i zaangażowanie utwierdza w poczuciu wpływu, a z drugiej strony 
wiara i przekonanie, że można czegoś dokonać, sprzyja podejmowaniu dzia-
łań społecznych. 

Rysunek 3. Opinia obywateli na temat ich wpływu na sprawy swojego miasta lub 
gminy

Źródło: CBOS, 2020a.

Z badania dotyczącego współpracy władz lokalnych z mieszkańcami 
(CBOS, 2018a, s. 1) wynika, że przeciętny Polak postrzega jednostkę samo-
rządu terytorialnego jaką tą, która bierze pod uwagę zdanie własnych miesz-
kańców przy podejmowaniu decyzji. Z takim stwierdzeniem zgadza się 64% 
badanych przez CBOS.
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Rysunek 4. Opinia obywateli na temat ich wpływu na sprawy kraju

Źródło: CBOS, 2020a.

Rysunek 5. Znaczenie głosu mieszkańców dla decyzji podejmowanych przez władze 
lokalne

Źródło: CBOS, 2018a.
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Prawie trzy czwarte Polaków (74%) pozytywnie ocenia pracę samo-
rządowców w swojej miejscowości (rysunek 6). Jest to najwyższy odsetek  
w historii badań CBOS, czyli od roku 1997. Co piąty ankietowany (19%) jest  
z niej niezadowolony. Dobre opinie są nieco częstsze wśród mieszkańców 
wsi i małych miast niż wśród respondentów z większych, a szczególnie naj-
większych miast (CBOS, 2020d).

Rysunek 6. Ocena działalności władz samorządowych miasta/gminy

Źródło: CBOS, 2020d.

Okazuje się jednak (rysunek 7), że aż 66% ankietowanych nie zna żad-
nych możliwości współpracy mieszkańców z władzami gminy w celu po-
prawy sytuacji społeczności lokalnej (CBOS, 2018a). Przy czym również 
wyraźna jest korelacja między deklaracją znajomości narzędzi współpracy  
a społeczną aktywnością ankietowanych. Osoby czynne, podejmujące aktyw-
ność w organizacjach obywatelskich (stowarzyszeniach, fundacjach, klubach) 
są w stanie wskazać metody współpracy prawie dwukrotnie częściej niż oso-
by bierne (47% wobec 26%).

Ankietowani, którzy zadeklarowali znajomość metod współpracy, najczę-
ściej wskazali na bezpośrednie spotkania i rozmowy z radnymi oraz przed-
stawicielami władz, w tym poprzez organizowanie otwartych zebrań dla 
mieszkańców (35% wskazań). Prawie jedna czwarta (24%) zwróciła uwagę 
na możliwość inicjowania rozwiązań i włączania się mieszkańców w realiza-
cję konkretnych inwestycji poprzez inicjatywy obywatelskie, akcje społecz-
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ne itp., a jedna szósta (17%) − na udział mieszkańców w określaniu części 
wydatków publicznych, m.in. poprzez instytucję budżetu partycypacyjnego/
obywatelskiego. Sporadycznie wskazywano na badania społeczne realizowa-
ne wśród mieszkańców (3%), referenda (2%) czy też komunikację interne-
tową z przedstawicielami władz (2%). Osoby deklarujące znajomość form 
współpracy władz z mieszkańcami w zdecydowanej większości wyraziły swo-
je zadowolenie z ich funkcjonowania w praktyce, twierdząc, że przyczynia-
ją się do faktycznego rozwoju gminy lub miasta (87%), są skuteczne (87%), 
wpływają na wzrost zaufania mieszkańców do lokalnych władz (86%) oraz 
dają możliwość nieskrępowanego angażowania się mieszkańców w sprawy 
społeczności lokalnej (85% wskazań) (CBOS, 2018a, s. 4).

Rysunek 7. Znajomość wśród mieszkańców możliwości i narzędzi współpracy z władzą 
lokalną

Źródło: CBOS, 2018a.
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Częściowo odpowiedzi poszukiwać można w badaniu zaangażowania Po-
laków na rzecz społeczności lokalnej (CBOS, 2018b), które wskazuje, że aż 
76% deklaruje zainteresowanie sprawami gminy czy miasta, w których miesz-
kają, jednak większość pozostaje bierna. 56% przyznało, że nigdy nie brało 
udziału w spotkaniach z przedstawicielami władz samorządowych na temat 
proponowanych zmian lub planów rozwoju gminy, miasta lub dzielnicy, tłu-
macząc to głównie brakiem czasu, możliwości lub wiedzy o spotkaniu. Bier-
ność najczęściej deklarują najmłodsi respondenci, zwłaszcza uczniowie i stu-
denci, natomiast uczestnictwo w tego rodzaju zebraniach relatywnie częściej 
niż inni zgłaszają mieszkańcy wsi oraz osoby starsze. Jeśli chodzi o konkretne 
aktywności, to w ciągu ostatnich dwóch lat 33% badanych brało udział w ze-
braniach swojej wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni, 26% kontaktowało 
się z przedstawicielem władz w kwestii dotyczącej spraw lokalnych, a 23% po-
dejmowało działania na rzecz mieszkańców gminy/miasta/dzielnicy/osiedla.

Co istotne, aż 33% wyrażających zainteresowanie sprawami lokalnymi 
nie czuje się wystarczająco dobrze poinformowana na temat działań po-
dejmowanych przez władze gminy lub miasta. Zadowolonych z posiadanej 
wiedzy jest 54% (najczęściej są to mieszkańcy dużych miast, z wyższym 
wykształceniem, o wysokich dochodach). Wiedzę na temat działalności 
władz samorządowych czerpią głównie z lokalnej prasy (42%) oraz roz-
mów z członkami rodziny, sąsiadami i innymi osobami (38%). W dalszej 
kolejności źródłem informacji jest strona internetowa urzędu (27%), inne 
źródła internetowe (23%) oraz lokalne radio i TV (23%) (CBOS, 2018b). 
Pewnym zaskoczeniem mogą być kanały, przez które informacje docierają 
do mieszkańców. Wydawać by się mogło, że na pierwszym miejscu będą 
źródła elektroniczne. Badania wskazują (CBOS, 2018b), że jest to uwa-
runkowane cechami społeczno-demograficznymi. Najstarsi respondenci  
i mieszkańcy wsi jako główne źródło informacji podają bezpośrednie roz-
mowy z innymi osobami, z prasy lokalnej najczęściej korzystają mieszkań-
cy małych i średnich miast, lokalne radio lub telewizja są popularne wśród 
obywateli miast liczących co najmniej 100 tys. mieszkańców, natomiast  
z internetu informacje czerpią głównie najmłodsi respondenci, mieszkań-
cy największych miast, badani najlepiej wykształceni, zajmujący wysokie 
pozycje zawodowe. Można również podejrzewać, że na źródło informacji 
ma również wpływ sposób działania instytucji, które ich udzielają. Strona 
internetowa czy media społecznościowe nie są jeszcze podstawowym me-
dium przekazywania informacji przez urzędy. 
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Wyniki uzyskane w przytaczanych już badaniach, przeprowadzonych 
przez Sowadę (2018, s. 221) na próbie 1200 obywateli Poznania, Opola, Go-
rzowa Wlkp. i Białegostoku, wyraźnie wskazują, że mieszkańcy oczekują roz-
wijania procedur partycypacyjnych i zapewnienia rzeczywistego wpływu na 
to, co się dzieje w ich mieście. Zdecydowana większość badanych (79,14%) 
uważa, że władze miejskie powinny zawsze podejmować decyzje dopiero po 
wysłuchaniu stanowiska mieszkańców. 

Sowada (2018, s. 226−227) zbadał też znajomość technik i narzędzi par-
tycypacji wśród mieszkańców wymienionych wyżej czterech miast. W przy-
padku 11 na 13 przedstawionych technik ponad 25% ankietowanych nie zna-
ła danego narzędzia.

Rysunek 8. Narzędzia partycypacji w świadomości i praktykach badanych mieszkań-
ców

Źródło: Sowada, 2018, s. 227. 
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Największa liczba badanych uczestniczyła w wypełnianiu ankiet (32%) 
oraz zbieraniu podpisów pod petycjami (zarówno w wersji papierowej − 29% 
jak i elektronicznej − 22%). Najmniej osób słyszało i w praktyce miało do 
czynienia z geoankietą (66%). Dość spora grupa (41%) nie wiedziała o moż-
liwościach zgłaszania uwag do planów miejscowych. Wiele osób nie słysza-
ło też o spotkaniach konsultacyjnych (38%), ale też stosunkowo dużo (11%)  
w nich uczestniczyło. Mieszkańcy raczej nie są chętni do organizacji prote-
stu, pisania listów do władz, nie chcą też się udzielać w stowarzyszeniach 
miejskich ani przynależeć do żadnej nieformalnej grupy działającej na rzecz 
miasta. 

Co dwa lata CBOS dokonuje bardziej szczegółowej analizy aktywności 
Polaków w organizacjach obywatelskich i chodzi tu o faktyczne poświęcanie 
swojego wolnego czasu na działalność społeczną w stowarzyszeniach, fun-
dacjach, związkach, samorządach, partiach, klubach, komitetach, ruchach 
itp., a nie tylko o przynależność do nich (CBOS, 2020c). Okazuje się, że pra-
wie dwie trzecie dorosłych Polaków (57%) nie działa w żadnej organizacji 
o charakterze obywatelskim. Prawie co piąta osoba (18%) deklaruje, że po-
święca swój wolny czas na działalność społeczną w jednej tego typu organi-
zacji, co jedenasta (9%) działa w dwóch organizacjach, zaś co szósty badany 
(16%) − w trzech lub więcej. Najczęściej Polacy angażują się w pracę organi-
zacji charytatywnych, działających na rzecz dzieci (15%) lub innych osób po-
trzebujących (starych, ubogich, bezdomnych, chorych, niepełnosprawnych, 
itp. − 11,2%). Znacznie rzadziej podejmują się działalności na rzecz miasta  
i spraw lokalnych, ale i tak w każdym kolejnym badaniu aktywność w tym 
obszarze deklaruje coraz więcej obywateli (tabela 3, s. 59).

Mimo coraz większego zainteresowania sprawami miasta i przekonania  
o wpływie na decyzje władz lokalnych mieszkańcy nie są do końca zadowo-
leni z poziomu tego wpływu. Jedynie 38% badanych uznaje go za optymal-
ny, natomiast aż 50% uważa, że jest on zbyt mały. Ogólnie jednak badani, 
mimo że oczekiwaliby wyższego stopnia partycypacji, to generalnie są zda-
nia, że władze ich gminy lub miasta zorientowane są w najważniejszych pro-
blemach mieszkańców (63%), realizują ich potrzeby (60%) oraz uwzględniają 
opinie i pomysły mieszkańców w podejmowanych przez siebie działaniach 
(58%) (CBOS, 2018b).
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Odsetki odpowiedzi twierdzących wśród ogółu respondentów

II  
1998

XII  
1999

I  
2002

II  
2004

I  
2006

I  
2008

I  
2010

I  
2012

I  
2016

II 
2018

II 
2020

Samorządy 
dzielnicowe, 
osiedlowe, 
np. rady 
mieszkańców, 
komitety 
domowe

1,0 1,2 0,3 1,0 1,2 0,9 1,6 2,3 3,0 3,6 4,7

Samorządy 
gminne 1,1 1,3 0,2 1,1 0,9 0,8 1,1 1,4 2,7 1,9 3,8

Komitety 
starające się 
o załatwienie 
jakiejś 
konkretnej 
sprawy (np. 
parkingu), 
grupy protestu

0,5 1,2 0,3 0,4 1,0 0,4 1,3 1,7 3,3 3,2 3,0

Samorządy 
wojewódzkie 
i powiatowe

- 0,4 0,1 0,5 0,2 0,7 0,7 0,5 1,5 1,1 2,1

Stowarzyszenia 
miłośników 
miasta, 
regionu, np. 
zajmujące 
się ochroną 
zabytków, 
rozwojem 
kultury 
regionalnej

0,7 0,8 0,4 0,6 0,8 1,0 1,9 0,9 2,7 2,9 4,1

Tabela 3. Aktywność społeczna ankietowanych Polaków na rzecz miasta i spraw lo-
kalnych

Źródło: CBOS, 2020d.
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Z badań przeprowadzonych przez Centrum Badań Stosowanych (Ultex 
Ankieter, 2014, s. 105−108) na próbie 800 mieszkańców Poznania wynika, 
że podejmowanie działań obywatelskich sprowadza się głównie do przeka-
zania darowizny (datku finansowego lub rzeczowego) na rzecz potrzebują-
cych. Na tego typu aktywność obywatelską wskazało 52% ankietowanych, 
przy czym interpretując tę wysoką wartość wskaźnika, należy mieć na uwa-
dze fakt, że podobny odsetek podatników przekazuje 1% swojego podatku  
(w ramach rocznego rozliczenia podatkowego) na cele organizacji pożytku 
publicznego. Zdecydowanie mniej badanych w ciągu ostatniego roku wy-
konało nieodpłatnie jakąś pracę dla osób spoza rodziny bądź na rzecz or-
ganizacji społecznych (13,5%), uczestniczyło w zebraniu publicznym (nie 
licząc spraw służbowych) − 8%, było członkiem jakiejś organizacji, stowa-
rzyszenia, komitetu, rady itp. − 7%, zaangażowało się w działania na rzecz 
społeczności lokalnej (gminy, osiedla, miejscowości w najbliższym sąsiedz-
twie) − 5,6%, zabierało głos podczas jakiegoś zebrania publicznego (ale nie 
w miejscu pracy) − 5,6%.

Jeśli chodzi o ocenę społeczeństwa obywatelskiego przez badanych, to  
z jednej strony uważają, że władza ma wizję przeobrażenia miasta, która 
sprzyja rozwojowi (48%), oraz że w mieście ceni się innowacyjne pomysły 
(55%), ale z drugiej strony zdaniem jedynie 30% władze liczą się ze zdaniem 
mieszkańców przy podejmowaniu decyzji.

Połowa ankietowanych uważa też, że ludzie w Poznaniu są do siebie przy-
jaźnie nastawieni (50%), ale z drugiej strony jedynie 38% uznało, że mieszkańcy 
są otwarci na dialog i odmienne opinie, a 31% − że są gotowi do zaangażowa-
nia w sprawy miasta. 

W ramach badania potwierdziło się też wysokie poczucie związku miesz-
kańców Poznania z własnym miastem. Jedynie niewielki odsetek responden-
tów deklaruje, iż nie czuje się związany z miastem (3,5%) lub nie czuje się ze 
swojego miasta dumny (3,1%).

Zielińska i Kraszewski (2019) przebadali reprezentatywną próbę gmin 
pod kątem trzech aktywnych form partycypacji publicznej, w których to 
mieszkańcy inicjują procesy, a nie są jedynie ich uczestnikami. Przeanalizo-
wali zapisy w lokalnym prawie dotyczące konsultacji społecznych, inicjaty-
wy lokalnej i inicjatywy uchwałodawczej. Z badań wynika, że prawo lokalne 
43% gmin w Polsce przewiduje możliwość rozpoczęcia konsultacji społecz-
nych na wniosek mieszkańców (jednak w praktyce w ciągu czterech lat sytu-
acje takie miały miejsce jedynie 39 razy, w 13 gminach spośród 221 ujętych 
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w badaniu). Tylko 23% rad gmin w Polsce podjęło uchwały o inicjatywie 
lokalnej, mimo że obliguje je do tego ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i choć miało to być 
narzędzie szczególnie przydatne małym miejscowościom, to odpowiednie 
przepisy znacznie częściej znaleźć można w miastach na prawach powiatu 
niż w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Przy tym jedynie 9% bada-
nych gmin ma odpowiednią rezerwę w swoim budżecie na realizację inicja-
tyw lokalnych zgłaszanych przez mieszkańców. Zaledwie 19% gmin zawarło  
w swoim statucie regulacje dotyczące obywatelskiej inicjatywy uchwałodaw-
czej, przy czym średnią mocno zawyżają miasta na prawach powiatu (83%   
z nich ma odpowiednie zapisy w tym zakresie). Ogólnie można powiedzieć, 
że miasta na prawach powiatu zdecydowanie różnią się od pozostałych gmin 
w każdym z badanych aspektów − gwarantują mieszańcom o wiele większy 
dostęp do narzędzi partycypacji, ale też mieszkańcy chętniej z nich korzysta-
ją. Widoczne jest też zróżnicowanie geograficzne − gminy w województwach 
północno-zachodnich częściej mają w lokalnych zapisach regulacje dotyczą-
ce analizowanych narzędzi partycypacji niż gminy z południowo-wschodniej 
części kraju. 44% gmin nie gwarantuje swoim mieszkańcom dostępu do żad-
nego z badanych narzędzi partycypacji, a wszystkie trzy narzędzia obecne są 
w lokalnych regulacjach prawnych tylko w 4% gmin.

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu 
zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania  
i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130) 
dała mieszkańcom możliwość występowania z inicjatywą uchwałodawczą. 
W praktyce jednak wiele zależy od przepisów szczegółowych, określanych 
między innymi przez rady gmin.

Ta sama ustawa pozwoliła mieszkańcom miast na prawach powiatu na 
współdecydowanie o części wydatków gminnych w formie budżetu party-
cypacyjnego, zwanego też obywatelskim, który można uznać za szczególną 
formę konsultacji.

Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu partycypacyjnego rozpoczął się  
w brazylijskim mieście Porto Alegre już w roku 1989 (Gerwin, Grabkowska, 
2012, s. 100) i rozszerzył się na kolejne miasta na całym świecie. Mechani-
zmy stosowania budżetu partycypacyjnego różnią się od siebie, dostosowu-
jąc do lokalnego kontekstu. Różny jest także procent miejskiego budżetu od-
dawanego do dyspozycji mieszkańców.

5.3. Konsultacje społeczne i inne formy  partycypacji w praktyce
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W Polsce pierwszy raz metodę partycypacji w formie budżetu obywatel-
skiego zastosowano w 2011 r. w Sopocie (Kębłowski, 2013). Władze nie były 
do końca przychylne tej koncepcji, a mieszkańcy nie umieli z niej skorzy-
stać. Wystarczyło jednak parę lat, aby rozwiązanie to stało się jednym z bar-
dziej popularnych w wielu jednostkach samorządu terytorialnego. Rosnąca 
liczba projektów składanych w ramach budżetu, coraz więcej zainteresowa-
nych obywateli i realne efekty w otoczeniu przekonują kolejne polskie gmi-
ny i miasta do wykorzystania tej formy dialogu ze społecznością, a miesz-
kańców do aktywnego udziału. Obecnie obserwuje się systematyczny wzrost 
popularności budżetów obywatelskich. Zainteresowani taką formą ustala-
nia wydatków publicznych są zarówno władze samorządowe, jak i obywate-
le. Przykładowe akty prawa miejscowego regulujące tryb i sposób wprowa-
dzania budżetu partycypacyjnego prezentują w swojej monografii Widawska  
i Wieczorek (2014).

Instytucja budżetu partycypacyjnego swoją skuteczność zawdzięcza ela-
styczności oraz politycznej neutralności. Pośród zalet tej formy partycypa-
cji Basaj (2013) wskazuje przede wszystkim na: promowanie innowacyjności 
i przedsiębiorczości, możliwość uczestniczenia w podejmowaniu trudnych  
i kontrowersyjnych decyzji (np. cięcia budżetowe), duży potencjał do wdra-
żania zmian w prowadzonej dotychczas polityce miasta, zwiększanie przej-
rzystości zarządzania środkami publicznymi oraz legitymizowanie wśród 
mieszkańców prowadzonej polityki miejskiej.

W ostatnich latach obszerne badania ankietowe, służące ocenie stanu 
partycypacji z perspektywy władz lokalnych prowadziła także Kalisiak-Mę-
delska (2015). Wnioski, jakie sformułowała na ich podstawie, wzbogacają 
wiedzę na temat samej partycypacji oraz postaw − zarówno władz lokalnych, 
jak i obywateli − prezentowanych w procesie podejmowania decyzji na po-
ziomie lokalnym. Autorka zdefiniowała kryteria oceny partycypacji i na ba-
zie studium badawczego przedstawiła jej obraz w polskich gminach, co na-
stępnie pozwoliło na egzemplifikację czynników aktualnego zaangażowania 
obywatelskiego. Zaproponowała również narzędzie identyfikacji partycypacji 
społecznej, które − wzbogacone i rozwinięte − może ułatwić dostosowanie 
działań władz gminy oraz stworzenie bazy dobrych rozwiązań dotyczących 
partycypacji.

Przeanalizowane wyniki badań przytoczonych w niniejszym rozdziale 
pozwalają stwierdzić rosnące zainteresowanie obywateli współpodejmowa-
niem decyzji, zwłaszcza dotyczących spraw lokalnych. Raczej pozytywnie 
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oceniają też współpracę władz samorządowych z mieszkańcami, uważają, że 
mają wpływ na decyzje władz, choć chcieliby mieć jeszcze większy i być le-
piej poinformowanymi na temat podejmowanych działań. Wyniki, i to kilku 
różnych badań, wskazują jednak na dość słabą znajomość metod partycypa-
cji wśród obywateli. Deklarują oni zainteresowanie, jednak w praktyce pozo-
stają bierni i niezbyt chętnie podejmują działalność na rzecz miasta i spraw 
lokalnych.

W kolejnym rozdziale przybliżone zostaną sposoby i możliwości anga-
żowania się obywateli, jak i angażowania ich przez władze, formy zarówno 
tradycyjne, jak i te z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informa-
cyjnych. 
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Metody, techniki oraz konkretne narzędzia wykorzystywane w procesie par-
tycypacji mogą być bardzo zróżnicowane. W związku z rozwojem techno-
logii ICT nieustannie pojawiają się nowatorskie rozwiązania z tego zakresu. 
Literatura przedmiotu bogata jest w klasyfikację i charakterystykę poszcze-
gólnych instrumentów, poczynając od opisu celów, do jakich pasuje dana 
metoda, poprzez ocenę jej czasochłonności, kosztochłonności, wymagań  
w zakresie nakładów lokalowych, sprzętowych i finansowych, wymagań od-
nośnie do zasobów ludzkich i kompetencji stosujących daną technikę, aż do 
określenia wielkości grupy partycypującej i innych szczególnych warunków 
niezbędnych do spełnienia, aby daną metodę można było wykorzystać.

Na bazie przeglądu literatury i tematycznych portali internetowych (Par-
tycypacja Obywatelska. Techniki; Miasto stołeczne Warszawa. Techniki pro-
wadzenia konsultacji społecznych; Techniki konsultacji. Szkoła świadomego 
planowania przestrzennego; Metody możliwe do stosowania w ramach pogłę-
bionych konsultacji publicznych, 2015; Gierat, 2014; Matczuk, 2014; Chrza-
nowski, Rościszewska, 2015) pokrótce scharakteryzowane zostaną popularne 
techniki włączania społeczności lokalnej w proces konsultacji i podejmowania 
decyzji. Omówione zostaną zarówno metody tradycyjne, wymagające bezpo-
średniego kontaktu ze społecznością, techniki bazujące na możliwości komu-
nikacji zdalnej, jak i metody mieszane, wykorzystujące technologie informa-
cyjne podczas warsztatów i spotkań w świecie realnym. 

Pierwszą z metod są warsztaty planowania partycypacyjnego, których 
celem jest określenie wspólnej koncepcji zagospodarowania wybranego tere-
nu. Jest to forma przeznaczona dla przedstawicieli rozmaitych grup interesa-
riuszy, w sumie dla około 35 osób. Proces składa się z trzech faz: diagnozy, 

Rozdział 6 
Szczegółowe metody i techniki współdziałania
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projektowania w postaci moderowanych spotkań projektowych oraz wypra-
cowania ostatecznej koncepcji.

Odmianą warsztatów planowania partycypacyjnego są intensywne, zakro-
jone na szerszą skalę, warsztaty Charrette, czyli kilkudniowe sesje z zaanga-
żowanymi ekspertami z różnych środowisk (m.in. urbanistami, architektami, 
socjologami, ekonomistami), mające na celu wypracowanie i przedstawienie 
wspólnej koncepcji zagospodarowania obszaru. 

Technikę warsztatów wykorzystuje również metodologia Future City 
Game, opracowana w Wielkiej Brytanii w ramach projektu British Council 
„Creative Cities”. Zakłada ona organizację 1−2-dniowego spotkania, na któ-
re zaproszeni są różni interesariusze (zwykli mieszkańcy, eksperci z różnych 
dziedzin, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz 
urzędnicy − łącznie około 25 osób podzielonych na pięć grup). Mają oni za 
zadanie wypracować konkretne rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne dla 
danego miejsca (np. zagospodarowanie parku) lub problemu powiązanego 
z miejscem (np. oferta domu kultury). Warsztaty moderuje tzw. mistrz gry. 
Końcowe rozwiązania są oceniane przez graczy i obserwatorów, a następnie 
wybierany jest najlepszy projekt i przeprowadzana jest dyskusja o sposobie  
i możliwościach jego realizacji.

Ciekawą techniką warsztatową są również tzw. warsztaty przyszłościo-
we. Jest to metoda prowadzenia dyskusji w zróżnicowanej grupie zaintereso-
wanych osób (mieszkańców, władz lokalnych, przedsiębiorców itd.), w celu 
stworzenia wspólnej wizji danego obszaru. Grupy mogą być małe (do 15 
osób), średnie (do 40 osób) lub duże (spotkania liczące nawet 200 uczest-
ników). Grupa poznaje temat będący przedmiotem dyskusji i przychodzi 
do fazy krytyki − w oparciu o burzę mózgów gromadzone są informacje  
o niedogodnościach i niedoborach. Następnie, w fazie utopii (fantazji), wy-
myślane są rozwiązania, bez zwracania uwagi na ograniczenia (np. finanso-
we) nakładane przez rzeczywistość. Na kolejnym etapie − w fazie realiza-
cji − podejmowana jest próba urzeczywistnienia najlepszych elementów fazy 
fantazji. Pomysły zostają skonkretyzowane i doprecyzowane, weryfikowana 
jest możliwości ich realizacji. Technika „warsztatów przyszłościowych” reali-
zowana jest głównie w krajach niemieckiego obszaru językowego. Zgodnie  
z podstawową zasadą tej formy partycypacji cele mają największą szansę 
urzeczywistnienia, jeśli stoi za nimi siła oczekiwań.

Techniką nawiązującą do formy warsztatów, lecz znacznie bardziej ela-
styczną pod każdym względem, jest tzw. otwarta przestrzeń (open space). 
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Spotkania organizowane są wokół jakiegoś wiodącego tematu i jest to jedyna 
kwestia, która jest ustalana przed spotkaniem. Reszta zależy od uczestników. 
Pracują w grupach przez około 1,5 godziny, przygotowując zwarty raport na 
temat danego zagadnienia, który udostępniają pozostałym grupom. Techni-
ka ta sprawdza się w sytuacjach, gdy grupa osób w krótkim czasie chce się 
wymienić swoją wiedzą, przedyskutować ważne dla niej zagadnienia i zna-
leźć rozwiązania. Spotkanie według tej formuły po raz pierwszy zapropono-
wane zostało na początku lat osiemdziesiątych przez Harrisona Owena, któ-
ry podczas tradycyjnie organizowanej konferencji odniósł wrażenie, że dla 
wszystkich uczestników najciekawsze były przerwy na kawę.

Techniką o charakterze moderowanego zebrania jest też spotkanie 
otwarte (zwane również spotkaniem konsultacyjnym). Przeznaczone jest dla 
grupy 5−50 osób, trwa około 2 godzin, a jego celem jest z jednej strony ze-
branie opinii uczestników na temat zaprezentowanego przedmiotu debaty, 
przedstawionych materiałów i informacji, a z drugiej − udzielenie dodatko-
wych wyjaśnień i odpowiedzi na pytania.

Warto w tym miejscu wymienić również 21st century town meeting, czyli 
w języku polskim spotkanie miejskie XXI w. Jest to dość droga tech-
nika, wymagająca organizacji dużego spotkania (od 100 do kilku tysięcy 
uczestników z możliwie szerokiego grona interesariuszy) oraz zapewnienia 
infrastruktury sieciowej i sprzętu komputerowego, uwzględniająca cechy 
głosowania i deliberacji. Technika ta zazwyczaj używana jest w przypadku 
konieczności podjęcia decyzji w kwestii istotnej i jednocześnie posiadającej 
różne możliwe formy rozwiązań. Uczestnicy pracują w mniejszych grupach 
(po około 10 osób), prowadzonych przez moderatorów. Kwestie dyskuto-
wane w takich mniejszych grupach syntetyzowane są przez moderatorów 
przeważnie przy użyciu aplikacji sieciowej i są przedmiotem natychmiasto-
wego głosowania przez wszystkich zainteresowanych. W tym celu używane 
są na ogół bezprzewodowe karty do głosowania. Jest to technika łącząca 
elementy tradycyjnego spotkania z możliwościami, jakie daje nowoczesna 
technologia.

Coraz bardziej popularne są też kawiarnie obywatelskie − mające charakter 
1−2-godzinnego nieformalnego spotkania, którego celem jest zbieranie opinii  
i dyskusja uczestników na temat różnych aspektów omawianego problemu 
oraz zbudowanie relacji pomiędzy uczestnikami. W trakcie dyskusji powinno 
się przestrzegać sześciu podstawowych zasad: otwartości (słuchać i szanować 
punkt widzenia innych), akceptacji (powstrzymać się od oceny), ciekawości 
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(próbować zrozumieć racje innych, a nie przekonywać ich do swoich), od-
krycia (kwestionować przyjętą wiedzę i szukać nowych informacji), szcze-
rości oraz zwięzłości (mówić o rzeczach ważnych z głębi serca, ale nie prze-
dłużać wypowiedzi bez potrzeby). Jest to technika właściwa dla początkowej 
fazy procesu konsultacyjnego, kiedy nie chodzi jeszcze o wypracowanie kon-
sensusu, ale o samo rozpoczęcie dialogu między interesariuszami.

Podobnie jak kawiarnia obywatelska, tak i technika zwana World Café nie 
ma na celu znalezienia konkretnych rozwiązań. Ma przede wszystkim po-
zwolić na wymianę informacji i pomysłów oraz określenie potrzeb i oczeki-
wań wszystkich zaangażowanych stron. Polega na dialogu o kilku aspektach 
danej kwestii. Grupa, po omówieniu danego aspektu, zmienia stolik i pod 
okiem moderatora kolejnego stolika dyskutuje nad następnym zagadnieniem. 
Zmiany stolików (gdzie każdy stolik to jeden aspekt) umożliwiają rozmo-
wę na temat wszystkich istotnych dla danego problemu kwestii. Na koniec,  
w ramach tzw. sesji plenarnej, następuje podsumowanie rozmów stoliko-
wych. Metoda ta (trwająca około 3 godzin) może być realizowana przy za-
angażowaniu mniejszej lub całkiem sporej grupy uczestników (wszystko za-
leży, na co pozwolą warunki organizacyjne wydarzenia). Sprawdza się przede 
wszystkim na początku procesu partycypacyjnego i pozwala w krótkim cza-
sie zebrać dużą liczbę opinii i pomysłów.

Metodą umożliwiającą zebranie opinii bezpośrednio w przestrzeni pu-
blicznej, będącej przedmiotem dyskusji jest tzw. punkt konsultacyjny. Jest 
to tradycyjne w sensie fizycznym miejsce (choć może mieć charakter mobil-
ny), w którym obywatelom udostępniane są dokumenty, mapy, plany, ma-
kiety, projekty i inne materiały informacyjne dotyczące przedmiotu dyskusji 
oraz gdzie mają możliwość rozmowy z kompetentnymi do udzielenia wyja-
śnień osobami.

W latach siedemdziesiątych na Uniwersytecie w Wuppertalu opracowano 
metodę zwaną komórki planujące, najlepiej sprawdzającą się w przypadku 
kontrowersyjnych problemów, które muszą być rozwiązane w krótkim czasie. 
Ważne jest jednak, aby były to kwestie mające już wypracowane, jednak zróż-
nicowane rozwiązania, niosące za sobą różne korzyści i ryzyka. Spotkania ko-
mórek planujących (wybranej losowo grupy od 25 do nawet 500 osób, trwają-
ce około tygodnia) są zazwyczaj organizowane na zlecenie lub przynajmniej  
w bardzo silnej współpracy z władzami.

Narada obywatelska (consensus conference) to metoda zbliżona do komórek 
planujących, jednak celem jest wypracowanie rozwiązania lub sformułowanie 
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opinii w złożonej i kontrowersyjnej sprawie, która to opinia nie jest jednak 
jednoznaczna z podjętą następnie decyzją, a raczej stanowi silne rekomenda-
cje dla instytucji odpowiedzialnych za rozwiązanie danego problemu.

Kolejną bardzo zbliżoną do dwóch poprzednich techniką, opracowaną  
w 2004 r. przez Jefferson Center, są sądy obywatelskie (citizens jury). Me-
toda ta wymaga pracy niewielkiej grupy obywateli (około 15 osób) niebę-
dących ani ekspertami, ani osobami bezpośrednio zaangażowanymi w kon-
kretną sprawę, którą rozpatrują. Pracują oni (około 2−4 dni) na zasadach 
zbliżonych do pracy ławników sądowych − rozpatrują sprawę i wydają „wer-
dykt”. Dysponują materiałami opisującymi różne sposoby rozwiązania dane-
go problemu, mogą też wysłuchiwać stron i „świadków” (ekspertów w danej 
dziedzinie). Ich zadaniem nie jest uzyskanie konsensusu, ale sformułowanie 
rekomendacji.

Dość popularne jest też powoływanie tzw. zespołu roboczego, czyli 
grupy liczącej od 10 do 30 osób, złożonej z przedstawicieli różnych interesa-
riuszy, która w oparciu o wyniki przeprowadzonej wcześniej diagnozy pro-
blemu, podczas kilku tradycyjnych spotkań, wypracowuje rozwiązania, two-
rzy dokumenty lub opracowuje rekomendacje.

Techniką polegającą na zasięganiu przez administrację publiczną opinii 
dużej (na ogół kilkudziesięcioosobowej), możliwie reprezentatywnej (loso-
wanej, odzwierciedlającej przekrój danej społeczności w zakresie wieku, płci, 
wykształcenia) grupy mieszkańców danego terytorium lub użytkowników 
określonych usług publicznych jest panel obywatelski. Uczestnicy panelu 
(najczęściej w ciągu 2−3 kolejnych weekendów) zapoznają się z omawianym 
tematem, biorą udział w spotkaniach z ekspertami i stronami, których dany 
problem dotyczy. Następnie wypracowują rekomendacje, które na koniec 
poddają głosowaniu. Te zwycięskie stają się wiążące dla urzędu. 

W praktyce często stosowany jest również wywiad kwestionariuszowy 
(zwany też ankietą „od-drzwi-do-drzwi”), który pozwala na zebranie opi-
nii dotyczących konkretnej kwestii, podczas bezpośredniej rozmowy bada-
cza z badanym, na podstawie wcześniej przygotowanego kwestionariusza lub 
dyspozycji do wywiadu. Odmianą wywiadu może być ankieta internetowa 
umożliwiająca znacznie szybsze zebranie dużej liczby opinii, znacznie niż-
szymi nakładami (osobowymi, finansowymi i czasowymi) niż w przypad-
ku ankiety „od-drzwi-do-drzwi”. Brak bezpośredniego kontaktu badacza  
i badanego uniemożliwia co prawda kontrolę próby badawczej, ale zwiększa 
prawdopodobieństwo uzyskania prawdziwych i szczerych odpowiedzi. For-
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ma elektroniczna ankiety nie jest jednak wskazana do pozyskiwania infor-
macji od osób starszych lub wykluczonych cyfrowo.

Ankieta internetowa może być zintegrowana z interaktywną mapą, two-
rząc tzw. geoankietę polecaną do stosowania podczas procesu planowania 
przestrzennego. Geoankieta pozwala na konsultacje on-line działań związa-
nych np. ze zmianą/projektowaniem przestrzeni lub transportu, rewitalizacją 
bądź zarządzaniem zielenią miejską. Głównym celem jest zebranie doświad-
czeń i wizji dotyczących danego obszaru, zidentyfikowanie i zrozumienie 
problemów, znalezienie odpowiedzi na pytania np. o funkcjonowanie kon-
kretnych ulic lub sposobu przemieszczania się mieszkańców. Mieszkańcy, 
odpowiadając na pytania, zaznaczają na mapie odpowiednie punkty, linie lub 
obszary, które zapisywane są w bazie danych GIS. Możliwość prezentowa-
nia informacji w formie wizualnej ułatwia podejmowanie decyzji, zwłaszcza  
w dziedzinach takich jak urbanistyka, planowanie, transport czy rewitali- 
zacja.

Sondaż uliczny tak jak ankieta „od-drzwi-do-drzwi” jest bezpośrednią 
rozmową ankietera z osobą badaną przy użyciu kwestionariusza. Jednak lista 
pytań dotyczących badanego problemu jest ogólna, celem jest bowiem ze-
branie preferencji oraz wychwycenie wątków wymagających głębszego roz-
poznania.

Budżet obywatelski, podobnie jak spotkanie miejskie XXI w., jest tech-
niką wykorzystującą możliwości, jakie stwarza rozwój IT. Chodzi o zaanga-
żowanie ludzi do współtworzenia budżetu związanego z obszarem, który 
bezpośrednio ich dotyczy. Skala przedsięwzięcia może być bardzo różna: od 
ustalania budżetu całego miasta i jego priorytetów, po stworzenie listy i hie-
rarchii wydatków np. w ramach dzielnic lub osiedli. Mieszkańcy, jak również 
instytucje, mają szansę na stworzenie i zaproponowanie swojego pomysłu na 
zagospodarowanie określonej kwoty z budżetu miasta. Po zgłoszeniu wnio-
sków z projektami ogólnomiejskimi i lokalnymi jest czas (np. 2 tygodnie) na 
zapoznanie się z nimi przez pozostałych mieszkańców i oddanie głosu zgodnie  
z własnymi preferencjami. Głosy można oddawać drogą tradycyjną w wyzna-
czonych punktach (np. biurze obsługi interesantów urzędu) lub, coraz częściej, 
drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej.

Również kolejne dwie techniki: planowanie partycypacyjne i spacery ba-
dawcze można z powodzeniem zastosować, gdy przedmiotem podejmowa-
nia decyzji jest plan zagospodarowania jakiegoś obszaru. W przypadku pla-
nowania partycypacyjnego proces składa się z trzech części: 
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analizy środowiskowej, która polega na przeglądzie dostępnych da-• 
nych, badaniach potrzeb i oczekiwań, analizie zasobów miejsca, prze-
prowadzeniu wizji lokalnej i zebraniu dokumentów;
interaktywnego projektowania rozwiązań w ścisłej współpracy z inte-• 
resariuszami (podczas moderowanych spotkań i warsztatów) oraz 
wypracowania ostatecznej koncepcji • − czyli przygotowania różnych 
wariantów, ponownej konsultacji z interesariuszami, dyskusji nad po-
mysłami i podjęcia ostatecznej decyzji, na którą zgodzą się wszystkie 
strony.

Natomiast jeśli chodzi o spacery badawcze, to jest to interaktywna 
metoda konsultacji z mieszkańcami danej okolicy, po której odbywa się spa-
cer. Celem jest spojrzenie na otoczenie oczami mieszkańców. Badane za-
gadnienia mogą dotyczyć m.in. stopnia przystosowania terenu do potrzeb 
danej grupy społecznej (np. osób starszych, niepełnosprawnych lub rodzin 
z dziećmi), do oceny proponowanych rozwiązań architektonicznych czy in-
frastrukturalnych oraz zebrania nowych pomysłów na zagospodarowanie 
obszaru (lokalizacja ławek, boiska, placu zabaw, przystanków komunikacji 
miejskiej itp.). Zaletą tej metody jest fakt, że opinie pochodzą bezpośrednio 
od osób na co dzień korzystających z danej przestrzeni. Rekomendacje z ta-
kich konsultacji mogą być wykorzystane np. przez instytucje miejskie odpo-
wiedzialne za projektowanie nowych lub ulepszanie dotychczasowych roz-
wiązań w zagospodarowaniu przestrzeni miasta. Spacer nie powinien trwać 
dłużej niż 1,5 godziny. Warto go przeprowadzić o różnych porach dnia  
i przy różnej pogodzie. Spacer wymaga dobrego przygotowania i kompe-
tencji osoby prowadzącej (od znajomości badanej przestrzeni po umiejęt-
ność zadawania pytań i notowania odpowiedzi w trakcie przemieszczania 
się). Powinno towarzyszyć mu sporządzanie dokumentacji fotograficznej 
lub filmowej.

Warto w tym miejscu wspomnieć też o bardzo ciekawym narzędziu inter-
netowym edukującym społeczeństwo w zakresie współdziałania i procesów 
partycypacyjnych, jakim jest platforma playdecide https://playdecide.eu/. 
Oferuje ona ponad 350 scenariuszy karcianych gier dyskusyjnych (w 28 róż-
nych językach), dostępnych na licencji Creative Commons, które umożliwia-
ją graczom zapoznanie się z wieloma sprawami (czasami bardzo kontrower-
syjnymi) z różnych perspektyw, sformułowanie własnej opinii i dyskusję nad 
problemem, w celu osiągnięcia konsensusu. Inicjatywa powstała w 2004 r. 
Gry przeznaczone są dla graczy w wieku 13+, trwają około 90 minut. Ideal-
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na liczba graczy to od 4 do 8, ale jest też możliwość podzielenia dużych grup 
na kilka mniejszych. Platformę obsługuje Ecsite − europejska sieć centrów 
nauki i muzeów. Od 2009 r. jest możliwość tworzenia, adaptowania i tłuma-
czenia gier przez użytkowników. W 2018 r. platforma została przebudowana 
i rozwinięta o nowe funkcje, obejmujące internetowe narzędzie dla mode-
ratorów, pomagające im w prowadzeniu graczy „krok po kroku” przez całą 
rozgrywkę.

Innym przykładem podobnego narzędzia internetowego jest OmaStadi 
− gra stworzona w Helsinkach w 2018 r. na zlecenie miasta, przeznaczo-
na dla mieszkańców chcących stworzyć projekt do budżetu obywatelskiego. 
Oprócz walorów edukacyjnych platforma pozwala na faktyczne wypracowa-
nie i zgłoszenie pomysłów do budżetu partycypacyjnego. Składa się z kolej-
nych etapów, w ramach których odbywa się rozmowa o potrzebach miasta 
i jego mieszkańców, następnie generowane są pomysły na ich zaspokojenie, 
które podlegają ocenie i weryfikacji, by ostatecznie dokonać wyboru najlep-
szego rozwiązania. Po uzasadnieniu jego atrakcyjności i przydatności dla 
mieszkańców miasta pomysł zamieszczany jest na stronie https://omastadi.
hel.fi/ i trafia w ręce urzędników, którzy oceniają jego zgodność z zasada-
mi budżetu i dopracowują kosztorys. Tak przygotowany projekt zostaje pod-
dany pod głosowanie. Gra udostępniona jest na licencji Creative Commons 
(CC BY-NC-SA), co pozwala na jej wykorzystywanie, zmienianie i tworzenie 
w oparciu o nią innych gier, pod warunkiem uznania autorstwa oraz udzie-
lenia licencji na tych samych warunkach. Platforma jest zatem narzędziem 
łączącym elementy tradycyjnej gry z użyciem kart, pomagającej wypracować 
pomysł mogący przerodzić się w dobrej jakości projekt społeczny, udostęp-
niony do oceny i poddany pod głosowanie obywateli, dzięki możliwościom, 
jakie daje nowoczesna technologia.

Rozważania dotyczące e-partycypacji rozumianej jako „wykorzystanie 
mediów cyfrowych w pośredniczeniu i przekształceniu stosunków pomię-
dzy obywatelami a rządami oraz administracją publiczną w kierunku więk-
szego uczestnictwa obywatelskiego” (van Dijk, 2010) podjęła Musiał-Karg 
(2017). Jako że zastosowanie ICT w demokracji skutkuje nie tylko większym 
ilościowo zaangażowaniem, ale również poszerzeniem wachlarza form oby-
watelskiej aktywności, to powołując się na wyniki badań van Dijka (2013), 
Musiał-Karg omawia szereg metod e-partycypacji (e-petycje, e-konsultacje, dys-
kusje na forach internetowych i portalach społecznościowych, e-głosowanie,  
e-kampanie wyborcze, zgłaszanie usterek i nieprawidłowości w funkcjono-
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waniu miasta za pomocą dedykowanych platform internetowych) i ich wpływ 
na demokrację.

E-partycypacji oraz narzędziom internetowym, w tym głównie plat-
formom funkcjonującym w różnych krajach na potrzeby zbierania opinii, 
zgłaszania pomysłów, informowania o problemach i szeroko pojętej komu-
nikacji władzy z obywatelami, więcej miejsca poświęcono w kolejnym roz-
dziale pracy.

Rozdział 6. Szczegółowe metody i techniki współdziałania
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Intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego i związany z nim coraz 
szerszy i powszechny dostęp do technologii informacyjno-komunikacyjnych 
stwarza nowe możliwości dla uczestnictwa w życiu gospodarczym. Potęż-
ne narzędzie, jakim jest Internet oraz udostępniane w jego ramach liczne 
platformy, których użytkownicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami, opinia-
mi i pomysłami, są olbrzymim źródłem wiedzy i zainteresowania zarówno 
władz publicznych, jak i organizacji społecznych. Zaangażowanie obywatel-
skie oraz aktywność publiczna to z punktu widzenia władzy nic innego jak 
crowdsourcing, czyli korzystanie z wiedzy i mądrości tłumu. Koncepcja ta, 
możliwa do realizacji głównie dzięki rozwojowi IT, z sukcesem wykorzysty-
wana jest w biznesie (Sopińska, 2013; Kreft, 2014; Milewski, 2015). Określa 
się ją nawet mianem megatrendu uruchamiającego innowacje, podnoszącego 
poziom kooperacji, powodującego wzrost stopnia efektywności realizowa-
nych zadań oraz pozwalającego osiągać przewagę nad konkurencyjną (Krok, 
2019). Wśród zasobów, najczęściej pozyskiwanych od społeczności w ramach 
crowdsourcingu wymieniane są (Kasprzycki-Rosikoń, Piątkowski, 2013; Bo-
niewicz, 2016):

informacje, wiedza i pomysły, służące do generowania rozwiązań róż-• 
norodnych problemów i poszukiwania najlepszych wariantów (know-
ledge sharing, idea management, innovation markets);
opinie i sądy na temat konkretnych produktów, usług czy marki (• insi-
ght);
praca, czyli zlecenie wykonania podzadań w ramach większego pro-• 
jektu, co służy szybkiej jego realizacji, ale też kreowaniu nowych war-
tości w postaci usług i produktów (crowd design), np. tworzenie baz da-

Rozdział 7 
Od partycypacji do citizensourcingu i smart city
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nych, treści, projektowanie stron internetowych, logotypów, kręcenie 
filmów, wykonywanie tłumaczeń;
kapitał (• crowdfunding) w celu sfinansowania projektu poprzez dużą licz-
bę drobnych, jednorazowych wpłat, dokonywanych przez osoby zain-
teresowane daną inicjatywą. 

Crowdsourcing stosowany w administracji, np. do zarządzania miastem 
przy zaangażowaniu obywateli, przybiera formę citizensourcingu. Chodzi 
o odwoływanie się władz publicznych do doświadczenia i wiedzy obywateli, 
umiejętne wykorzystanie ich propozycji i postulatów w kształtowaniu prze-
strzeni publicznej, począwszy od identyfikacji i zgłaszania problemów przez 
mieszkańców, poprzez wyrażanie przez nich opinii na temat danego zagad-
nienia, sugestię rozwiązań, po zainteresowanie partycypowaniem w danym 
projekcie lub np. organizację zbiórki funduszy na realizację oddolnej inicjaty-
wy mieszkańców. Zatem citizensourcing jest pewnego rodzaju dialogiem władz 
ze społeczeństwem, rodzajem e-partycypacji − procesu współdziałania wła-
dzy z obywatelami zachodzącym w środowisku internetowym. W dzisiej-
szym cyfrowym świecie efektywna realizacja citizensourcingu możliwa jest 
właśnie dzięki wykorzystaniu elektronicznych narzędzi i kanałów komuni-
kacji, umożliwiających obywatelom bycie rzeczywistymi i konstruktywnymi 
uczestnikami życia publicznego. Nowoczesne technologie pozwalają miesz-
kańcom na udział na dużą skalę w ramach różnorodnych form aktywności. 
Są również odpowiedzią na dzisiejszy sposób funkcjonowania ludzi, gdzie 
czas jest dobrem luksusowym, natomiast technologie są naturalną częścią 
życia (Rosikon-Kasprzycka, 2016). 

Citizensourcing przy zarządzaniu miastem traktować można jako element 
szerszego konceptu, jakim jest smart city (Fazlagić, 2015). Definicja inteli-
gentnego miasta zwraca uwagę głównie na rolę szeroko rozumianych tech-
nologii ICT i ich wykorzystania w celu zwiększenia interaktywności i wydaj-
ności infrastruktury miejskiej oraz podniesienia świadomości mieszkańców. 
Miasto może być traktowane jako „inteligentne”, gdy podejmuje inwestycje 
w kapitał ludzki i społeczny oraz infrastrukturę komunikacyjną w celu ak-
tywnego promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i wysokiej 
jakości życia, w tym mądrego gospodarowania zasobami naturalnymi, przez 
partycypację obywatelską (Azkuna, 2012).

Citizensourcing umożliwia mieszkańcom bezpośredni wpływ na przestrzeń 
miejską, buduje społeczeństwo obywatelskie i wspólnotę ludzi zaintereso-
wanych jakimś zagadnieniem, co stanowi duży potencjał w kolejnych dzia-
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łaniach. O rozwoju miasta nie decydują wyłącznie fundusze i umiejętności 
menedżerskie, ale zaangażowanie, współpraca, wiedza i pomysły jego miesz-
kańców. A ci najlepiej wiedzą, jakie mają potrzeby, co im przeszkadza i czego 
brakuje w najbliższym otoczeniu. 

Od strony technologicznej rozwiązanie wymaga zainicjowania citizen-
sourcingowej platformy, stanowiącej bezpośredni kanał komunikacji władz 
miasta z obywatelami, prezentowania projektów związanych np. z transpor-
tem, zielenią, kulturą czy sportem, przedstawiania ich kosztów i przeprowa-
dzania konsultacji społecznych oraz będącej jednocześnie forum społeczno-
ściowym dla lokalnych dyskusji i dzielenia się pomysłami.

Zalety citizensourcingu to przede wszystkim dotarcie do większej liczby 
obywateli, a zatem większej liczby pomysłów, wiedzy i umiejętności, możli-
wość łatwiejszego „wsłuchania się” w potrzeby społeczności i tym samym 
lepszego ich zrozumienia, poznanie priorytetów mieszkańców i nawiązanie 
konstruktywnego dialogu oraz lepsze planowanie i bardziej spersonalizowa-
ne usługi. Citizensourcing oznacza też szybszy i sprawniejszy obieg informacji, 
bardziej wydajny proces konsultacji, co wpływa na zwiększenie tempa reali-
zacji pomysłu i jest też szansą na urzeczywistnienie większej liczby projek-
tów, bowiem dzięki zaangażowaniu rzeszy obywateli można obniżyć koszty 
wykonania pracy. Zapewnia również większą przejrzystość projektów, spo-
sobu gospodarowania pieniędzmi publicznymi, łatwą obserwację faz rozwoju 
projektu oraz aktualizację informacji (Accenture, 2014). Możliwa staje się deba-
ta wokół spraw publicznych oraz bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców 
w projekt, w rezultacie czego są dumni z wniesionego wkładu w kształtowanie 
rozwiązań. Zbudowanie obywatelskiej internetowej społeczności miasta opar-
tej na idei partycypacji z pewnością wzmacnia demokrację oraz poczucie od-
powiedzialności za rezultaty wspólnie podejmowanych decyzji, służy wzrosto-
wi zaufania do działań władzy publicznej i przyczynia się do kształtowania  
i umacniania wizerunku miasta otwartego na pomysły mieszkańców (Mar-
cinkowska, 2018). Od władz miasta citizensourcing wymaga zatem elastyczno-
ści działania, nowoczesnego myślenia, ale przede wszystkim otwartości na 
dialog społeczny i realnej chęci współpracy z mieszkańcami. 

Pierwszym polskim miastem, które zdecydowało się wdrożyć rozwiąza-
nie citizensourcingowe, była Warszawa. Celem projektu „Otwarta Warsza-
wa” (http://otwartawarszawa.pl/), realizowanego od czerwca do grudnia 
2014 r., było wspólne kształtowanie tożsamości miasta na podstawie pomy-
słów mieszkańców (Milewski, 2015). Podczas dialogu z mieszkańcami iden-
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tyfikowano problemy, których szczegółowy opis zamieszczany był w ser-
wisie. Wyzwaniem była taka prezentacja problemu, aby odbierany był jako 
konkretne, precyzyjnie i jasno sformułowane zagadnienie, a jednocześnie na 
tyle otwarte, żeby zachęcić mieszkańców do kreatywności i zgłaszania pro-
pozycji ciekawych oraz innowacyjnych rozwiązań. Kolejny etap to zgłaszanie 
pomysłów, współtworzenie rozwiązań i głosowanie, które stanowiło pod-
stawę do wyboru koncepcji (przy udziale ekspertów i specjalistów z danych 
dziedzin). Autorów zwycięskich pomysłów nagradzano, a do mieszkańców 
trafiała informacja zwrotna uzasadniająca dokonane wybory. Później nastę-
powało wdrożenie wybranych rozwiązań i analiza aktualnego stanu oraz wi-
zji przyszłości miasta w oczach mieszkańców, na podstawie której tworzono 
raport z rekomendacjami. 

W Łodzi na bieżąco wykorzystywana jest platforma „Vox Populi” 
(https://vox.uml.lodz.pl/), umożliwiająca przeprowadzanie lokalnych e-re-
ferendów. Celem jest zachęcanie mieszkańców do aktywnego udziału w pro-
cesie podejmowania decyzji przez władze samorządowe i tym samym wspie-
ranie budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. Główny nacisk 
kładziony jest na akt głosowania i możliwość wyrażenia przez mieszkańców 
wiążącej opinii, która zostanie wzięta pod uwagę przez organy samorządu 
terytorialnego. Na platformie, przed oddaniem głosu, mieszkańcy mogą się 
zapoznać ze szczegółami zagadnienia poddanego pod głosowanie, poznać 
argumenty przemawiające za poszczególnymi wariantami proponowanego 
rozwiązania, zapoznać się z opiniami ekspertów, wziąć udział w dyskusji 
oraz wymianie poglądów.

Wiele miast na świecie ma swoje mniej lub bardziej zaawansowane plat-
formy służące do e-partycypacji. Islandzkie „Better Reykjavík” (https://rey-
kjavik.is/en/better-reykjavik-0) to internetowe forum konsultacyjne, na któ-
rym obywatele mają możliwość przedstawiania swoich pomysłów na temat 
kwestii związanych z usługami i działalnością miasta Reykjavik. Platforma 
daje obywatelom przestrzeń, w której mogą proponować, debatować i głoso-
wać za decyzjami budżetowymi i innymi projektami wspólnotowymi. 

Z kolei „Amsterdam Smart City” (https://amsterdamsmartcity.com/) to 
platforma, która współpracuje z firmami, rządami, instytucjami naukowymi  
i obywatelami w celu poprawy warunków życia w mieście, poprzez zachęcanie 
ich do zgłaszania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań problemów miejskich. 

Również Australia ma swoją platformę − „Future Melbourne” (https://
www.melbourne.vic.gov.au/about-melbourne/future-melbourne/), która już 
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od 2008 r. zachęca obywateli do dzielenia się pomysłami i współdziałania przy 
odświeżaniu wizji, celów i priorytetów miasta Melbourne oraz nakreśleniu 
wartości w perspektywie długoterminowej. Wspomniane platformy udostęp-
niają infrastrukturę oraz narzędzia ułatwiające zaangażowanie odpowied-
nich grup docelowych.

Idea citizensourcingu jest dobrym rozwiązaniem również w kryzyso-
wych sytuacjach. W Christchurch w Nowej Zelandii, po dewastującym trzę-
sieniu ziemi w lutym 2011 r., Rada Miasta zaproponowała skuteczny plan 
odbudowy z szerokim udziałem społeczeństwa. Powstał projekt „Share an 
Idea” (https://www.strategycreative.com/projects/share-an-idea) zachęcają-
cy wszystkich mieszkańców do dzielenia się swoim pomysłem na stworzonej 
w tym celu stronie internetowej. Kampania spotkała się z ogromną reakcją, 
zaangażowało się w nią aż 21% społeczeństwa i w zaledwie 6 tygodni zebra-
no ponad 106 tys. pomysłów (MillionYou, 2015).

Projektodawcą citizensourcingu nie muszą być władze. W Bristolu w Co- 
nnecticut inicjatywa wyszła od dewelopera, który posiadał pustą 17-akrową 
działkę. Deweloper stworzył platformę służącą zebraniu pomysłów na zago-
spodarowanie tej przestrzeni. Pomysły wybierane były w drodze głosowania 
użytkowników. Zwycięskie inicjatywy przedstawione zostały Radzie Mia-
sta do akceptacji i tym sposobem na działce powstało m.in. centrum sztuki, 
księgarnia połączona z kawiarnią i pizzeria. Sukces inicjatywy skłonił dewe-
lopera do założenia firmy, która zaangażuje się w podobne projekty społecz-
ne w Nowym Jorku i innych miastach (Fundacja Schumana).

Idealnym przykładem połączenia citizensourcingu i crowdfundingu 
w ramach crowdsourcingu są dwa miasta w Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy 
6-tysięcznego Tadcaster zapragnęli spędzić Boże Narodzenie w prawdziwie 
świątecznej atmosferze i udekorować swoje miasto nastrojową iluminacją.  
W ramach finansowania społecznościowego udało im się zgromadzić na ten 
cel ponad 13 tys. funtów. Inne angielskie miasto − 64-tysięczne St. Albans  
w ten sam sposób zebrało blisko 70 tys. funtów na renowację placu zabaw 
dla dzieci (Zieniewicz, 2017). 

Ciekawym przykładem współtworzenia lokalnego prawa przez obywate-
li z wykorzystaniem citizensourcingu jest konstytucja miasta Meksyk. Przez 
lata w mieście narastały różne problemy, jednak mieszkańcy nie interesowali 
się polityką, co przejawiało się bardzo niską frekwencją w wyborach i głoso-
waniach. W 2016 r. władze postanowiły zaangażować obywateli w tworzenie 
nowego dokumentu regulującego funkcjonowanie stolicy Meksyku. Poprzez 
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platformę change.org (https://www.change.org/) mieszkańcy mogli nadsyłać 
propozycje związane z tekstem dokumentu, które po osiągnięciu minimalnej 
liczby głosów i zweryfikowaniu przez komisję złożoną z 21 ekspertów miały 
szansę stać się prawem. Pomysł osiągnął założony efekt i zaangażował oby-
wateli do nadsyłania setek propozycji i oddania tysięcy głosów na platformie 
(Bęczkowski, 2018).

Przykładem państwa, gdzie technologie teleinformatyczne w dużym za-
kresie stosowane są w procedurach wyborczych, jest Szwajcaria. E-voting  
w procesie podejmowania decyzji wykorzystywany jest zarówno na szczeblu 
lokalnym, kantonalnym, jak i federalnym (Musiał-Karg, 2012). 

Kolejne urzeczywistnienie citizensoursingu to efekty forum środowisko-
wego Grenelle zainicjowanego w 2007 r. przez prezydenta Francji Nicolasa 
Sarkozy’ego, które miało na celu zdefiniowanie priorytetów polityki rządu 
w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju na najbliższe 5 lat. Forum 
po raz pierwszy zgromadziło wokół jednego stołu wszystkich przedstawi-
cieli społeczeństwa obywatelskiego i administracji publicznej, pochodzących 
z pięciu obszarów społecznych: rządu centralnego, władz lokalnych, organi-
zacji pozarządowych, pracodawców i pracowników. Przez trzy miesiące gru-
py robocze spotykały się w celu opracowania propozycji rozwiązań opera-
cyjnych. Propozycje te zostały następnie poddane konsultacjom społecznym 
prowadzonym m.in. drogą elektroniczną. Obywatele komentowali i sugero-
wali poprawki do propozycji grup roboczych za pośrednictwem internetu. 
Konsultacje internetowe zakończyły się wielkim sukcesem − odnotowano  
72 tys. wizyt i ponad 11 tys. nadesłanych sugestii w ciągu 17 dni (Katalog 
dobrych praktyk europejskich z zakresu zarządzania partycypacyjnego w sa-
morządzie, 2013).

W dalszej części rozdziału dokonano krótkiego przeglądu gotowych roz-
wiązań technologicznych, dedykowanych dla samorządów do e-partycypacji. 
Różna jest ich funkcjonalność, zasięg i możliwości. Część z nich to proste 
narzędzia do wymiany informacji, zbierania pomysłów i prowadzenia dys-
kusji, inne wyposażone są w technologię umożliwiającą prowadzenie symu-
lacji i prezentacji partycypującym skutków, jakie mogą wywołać proponowa-
ne przez nich działania. Jeszcze inne są elementem zaawansowanej i mocno 
rozbudowanej platformy e-usług dla mieszkańców, stanowiąc kompleksowe 
narzędzie komunikacji między władzami a mieszkańcami.

Platforma Mobis (https://mobis.info.pl/) − mobilny informator samo-
rządowy − oferuje urzędom dedykowane aplikacje mobilne, dzięki którym 
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mogą efektywniej komunikować się z mieszkańcami. Samorządy do włas-
nych potrzeb dobierają zestaw funkcjonalności (do wyboru jest 28 modu-
łów, m.in. zgłoś usterkę, aktualności i wydarzenia, ogłoszenia, gospodarka 
odpadami, ostrzeżenia, komunikacja, moje sprawy, nasze zwierzaki, pra-
ca, służba zdrowia). Aplikacje służą zatem do informowania mieszkańców  
o nadchodzących wydarzeniach, wywozach odpadów i innych ważnych spra-
wach na terenie gminy, jak również sprawdzają się jako narzędzie do zgłasza-
nia różnych problemów czy usterek.

Na co idą moje pieniądze (https://nacoidamojepieniadze.pl/) to pierw-
sza w Polsce platforma, gdzie mieszkańcy mogą się dowiedzieć, jak wyda-
wane są ich pieniądze. Mimo że platforma ma funkcję raczej informacyjną, 
to dzięki przystępnej formie prezentacji i efektownym wizualizacjom pełni 
też rolę edukacyjną. Obywatel może się zapoznać ze wszystkimi dochodami 
swojego miasta z podziałem na kategorie oraz z planowanymi wydatkami,  
a następnie po podaniu swojego miesięcznego wynagrodzenia brutto dowia-
duje się, jaka część jego podatku trafia do budżetu miasta oraz co i w jakiej 
skali jest finansowane z tych pieniędzy.

Platforma MamZdanie (https://www.mamzdanie.org.pl/) to serwis 
wspomagający prowadzenie otwartych konsultacji społecznych. Powstał 
w 2010 r. w odpowiedzi na potrzebę większej przejrzystości tworzenia aktów 
prawa i innych dokumentów określających polityki publiczne. Kilka lat póź-
niej serwis został rozbudowany o komponent przeznaczony do prowadzenia 
konsultacji społecznych na poziomie lokalnym, co dało gminom możliwość 
posiadania własnej, unikalnej przestrzeni w Internecie, służącej prowadze-
niu konsultacji on-line. Uczestnik konsultacji może znaleźć sprawę, w której 
chce się wypowiedzieć, podzielić się swoją opinią, zapoznać się ze zdaniem 
innych i przejrzeć podsumowanie konsultacji, a także udostępnić konsulta-
cje i zachęcać innych do aktywności. Natomiast jako organizator konsultacji 
można założyć nową konsultację, poinformować o niej użytkowników plat-
formy, zapoznać się z pozostawionymi przez nich opiniami oraz podjąć z ich 
wykorzystaniem najlepszą z możliwych decyzję i powiadomić o niej uczest-
ników konsultacji. 

LOPI (https://lopi.io/) to narzędzie dedykowane osobom decyzyjnym, 
odpowiedzialnym za dialog z mieszkańcami i przeprowadzanie konsultacji 
społecznych. Aplikacje dostępne na platformie umożliwiają poznanie po-
trzeb mieszkańców poprzez sprawne zbieranie i analizowanie danych uzy-
skanych bezpośrednio od społeczeństwa. Ankietowani dyskutują na temat 
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konkretnych, wybranych obszarów (np. parków, części miasta) oraz lokali-
zacji (np. pomników, placów zabaw). Korzystając z geoankiety (Lopi Ask), 
oznaczają na mapie interesujące ich przestrzenie oraz określają najważniejsze 
czynniki wpływające na jakość życia w mieście. Z kolei moduł Lopi Talk 
pozwala mieszkańcom na prowadzenie swobodnej dyskusji, dodawanie wła-
snych wątków oraz komentowanie i wypowiadanie się w istotnych dla nich 
kwestiach poruszanych przez innych użytkowników. Administratorzy i mo-
deratorzy mogą wpływać na przebieg konsultacji społecznych oraz angażo-
wać użytkowników do udziału w nich poprzez przekazywanie informacji, 
odpowiadanie na zadane pytania oraz analizowanie omawianych kwestii.  
Z platformy skorzystało już 57 miast z 3 krajów.

Portal Naprawmyto.pl (http://www.naprawmyto.pl/), stworzony przez 
Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, to również narzędzie 
pomagające w rozwiązywaniu problemów w przestrzeni miejskiej. Wykorzy-
stano tu metodę mappingu, czyli zaznaczenia na wirtualnej mapie punktów 
w przestrzeni lokalnej, które wymagają naprawy. Mogą to być problemy do-
tyczące wielu obszarów, np.: dziur w drogach, nieuprzątniętych śmieci, nie-
działających świateł, braku przejścia dla pieszych, zdewastowanej wiaty przy-
stankowej itd. Obecnie projekt z sukcesem działa w 26 gminach w Polsce  
i w każdej chwili mogą się do niego przyłączyć kolejne miasta. Inspiracją dla 
polskiego portalu były strony zagranicznych portali cieszących się wielką po-
pularnością: FixMyStreet oraz SeeClickFix.

FixMyStreet (https://fixmystreet.org/) to opensourcowa platforma 
stworzona w Wielkiej Brytanii w ramach projektu mySociety, ułatwiają-
ca obywatelom zgłaszanie problemów zaobserwowanych w mieście. Apli-
kacja, wykorzystując lokalizację i kategorię problemu, wysyła odpowiednią 
informację do organu odpowiedzialnego za naprawę. Ponadto zaraportowa-
ny problem widoczny jest dla każdego użytkownika platformy, czyli każdy 
może zobaczyć, co zostało już zgłoszone, zaktualizować dane lub zasubskry-
bować powiadomienia. Platforma zapobiega powielaniu raportów. Dla sa-
morządów dedykowana jest płatna wersja FixMyStreet Pro, która integruje 
się z dowolnym systemem komunalnym i zwiększa efektywność zarządzania 
miastem. Na stronie https://fixmystreet.org/sites/ zobaczyć można, jak plat-
forma używana jest w różnych krajach i miastach na całym świecie.

SeeClickFix (https://seeclickfix.com/) to platforma reklamująca się ha-
słem: „silne społeczności − bardziej wydajny rząd”. Podobnie jak na FixMy-
Street aplikacje udostępniane na portalu pozwalają na zbieranie od obywateli 
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zgłoszeń dotyczących różnorodnych problemów w funkcjonowaniu miasta, 
zarządzanie nimi i przekazywanie do realizacji w odpowiednie miejsca. Jest 
też moduł do planowania rutynowych konserwacji, zadań sezonowych czy 
robót publicznych, z jednoczesnym powiadomieniem mieszkańców o termi-
nach i kalkulacją budżetu planowanych prac. Platforma może być zintegro-
wana z wykorzystywanym przez samorządy systemem do zarządzania pracą, 
zadaniami i zasobami infrastruktury publicznej, jak np. Cartegraph (https://
www.cartegraph.com/), Bigbelly (https://bigbelly.com/) czy CentralSquare 
Technologies (https://www.centralsquare.com/).

Accela (https://www.accela.com/) to platforma rozwiązań SaaS, pozwa-
lająca władzom centralnym i lokalnym budować dobrze prosperujące spo-
łeczności i efektywnie świadczyć usługi obywatelskie. Z rozwiązania ko-
rzysta już ponad 80% największych miast Ameryki. Oprócz wielu e-usług 
dostępnych na platformie, umożliwiających szybką realizację codziennych 
spraw obywatelskich, mieszkańcy mają możliwość (za pomocą kompute-
ra lub aplikacji mobilnej) zgłaszania wszelkich nurtujących ich spraw (wraz  
z oznaczaniem na mapie lokalizacji problemu) oraz śledzenia ich statusu  
i procesu realizacji.

Granicus (https://www.granicus.com/) to platforma umożliwiająca wy-
korzystanie przez urząd technologii w celu usprawnienia wewnętrznych pro-
cesów i szerszego zaangażowania obywateli. Ułatwia obywatelom interakcję 
z władzą i dostęp do e-usług administracji, oszczędzając czas, pieniądze i pa-
pier. Dzięki rozwiązaniom komunikacyjnym (govDelivery) rząd może łatwo 
dotrzeć do docelowych grup ludzi. GovMeetings daje możliwość organizacji 
spotkań publicznych na dużą skalę, a govAccess − potężny i elastyczny sys-
tem zarządzania treścią − ułatwia obywatelom uzyskiwanie odpowiedzi na 
dręczące pytania w interakcji z sektorem publicznym. Ten zintegrowany ze-
staw rozwiązań informatycznych zapewnia obywatelom potrzebne informa-
cje i pozwala aktywnie brać udział w życiu publicznym.

Ta sama firma udostępnia również narzędzie InteractiveText (https://
www.textizen.com/) z myślą o tych obywatelach, którzy nie mają dostępu 
do Internetu ani smartfonów. Program wykorzystuje SMS-y, aby umożli-
wić mieszkańcom partycypację w kwestiach dotyczących interesujących ich 
spraw publicznych. Administratorzy mogą w prosty sposób gromadzić dane 
i generować raporty.

CitizenLab (https://www.citizenlab.co/) to kolejne rozwiązanie typu 
SaaS (dostępne również w wersji mobilnej), którego miasta używają jako spo-
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sobu współpracy z obywatelami od 2015 r., aby lepiej zrozumieć ich prefe-
rencje i aspiracje. Platforma, dostępna w wielu językach, pozwala angażować, 
konsultować, współtworzyć i podejmować decyzje. Informacje zwrotne od 
obywateli władze mogą uzyskać za pomocą różnych narzędzi (scenariusze, 
dyskusje, ankiety, komentarze) i kanałów dostępnych na platformie. Możliwe 
jest zarządzanie pomysłami, filtrowanie, wizualizacja pomysłów na mapie, 
głosowanie, raportowanie. Rozwiązanie stanowi kompletny zestaw narzędzi 
do konsultacji z obywatelami, w tym dysponuje również modułem budżeto-
wania partycypacyjnego.

Platforma partycypacji miejskiej Citizen Hub w ramach rozwiąza-
nia MillionYou (https://millionyou.com/) łączy metodologię angażowa-
nia mieszkańców w sprawach lokalnych z technologiami wspomagającymi 
współpracę. Jest to kolejne kompleksowe narzędzie komunikacji między wła-
dzami a mieszkańcami. Ułatwia nawiązanie dialogu z mieszkańcami, umoż-
liwia każdej osobie wyrażenie swojej opinii, przyczynia się do efektywnego 
kształtowania przyszłości miasta we współpracy z mieszkańcami. W odpo-
wiedzi na potrzeby władz lokalnych zespół platformy opracowuje dedyko-
wany program miejski (np. odświeżenie strategii, usprawnienie infrastruktu-
ry, rewitalizacja terenu czy organizacja wydarzenia kulturalnego), następnie 
budowana jest społeczność aktywnych mieszkańców w celu zdobycia po-
mysłów, spostrzeżeń, sugestii i działań. W skład zespołu wchodzą eksperci 
ds. marketingu i komunikacji oraz specjaliści w zakresie nowych technologii  
i społeczności. Rozpoznają uwarunkowania prawne, podejmują stosowane 
działania komunikacyjne, a wieloletnie doświadczenie w zakresie angażowa-
nia obywateli na platformach partycypacji społecznej sprawia, że dzięki ich 
działaniom władze lokalne mogą podejmować efektywne decyzje, odpowia-
dające realnym potrzebom mieszkańców.

MindMixer (https://www.mindmixer.com/) to platforma, której celem 
jest poprawienie efektywności i wydajności partycypacji publicznej (szeroki 
zasięg, niskie koszty, szybkość wymiany informacji) w porównaniu z narzę-
dziami tradycyjnymi. Umożliwia użytkownikom dzielenie się ideami na te-
mat polityki miasta i tematów związanych z jego rozwojem, komentowanie 
pomysłów innych uczestników i tworzenie rankingów. MindMixer podnosi 
jakość partycypacji, dysponuje wieloma sposobami angażowania na każdym 
etapie procesu partycypacji − pozwala członkom społeczności mapować po-
mysły, zdobywać nagrody, wspierać lub komentować koncepcje sąsiadów  
i brać udział w dyskusjach z lokalnymi liderami. Zachęca do działania, sto-
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sując bardzo atrakcyjne elementy teorii gier i grywalizacji. Platforma Mind-
Mixer dostępna jest w ponad 90 językach.

Delib (https://www.delib.net/) to platforma wyposażona w trzy narzę-
dzia: 

przestrzeń obywatelską (• CitizenSpace) – wspierającą kompleksowy pro-
ces zaangażowania społeczeństwa: od projektowania i tworzenia me-
chanizmu reagowania, poprzez gromadzenie danych, po ostateczne 
informacje zwrotne i publikowanie odpowiedzi;
symulator • − narzędzie do eksperymentowania z różnymi wariantami 
decyzyjnymi (wraz z wizualizacją konsekwencji), ustalania prioryte-
tów i skonsultowania budżetów oraz 
dialog • − konstruktywne rozmowy on-line w przypadku projektów 
wymagających dyskusji ze społecznością lokalną. 

PlaceSpeak (https://www.placespeak.com/) to platforma zaangażowa-
nia obywatelskiego stworzona w 2010 r. przez kanadyjską firmę o tej samej 
nazwie, oparta na lokalizacji, zaprojektowana w celu konsultacji z ludźmi 
w określonych granicach geograficznych. Wyposażona w pakiet narzędzi  
i funkcji do zbierania opinii i konsultacji z mieszkańcami kwestii lokalnych, 
takich jak transport, zdrowie publiczne, zagospodarowanie przestrzenne, 
budżety miejskie.

MetroQuest (https://metroquest.com/) to jedno na najpopularniejszych 
w Ameryce Północnej rozwiązań w zakresie publicznego zaangażowania 
społeczności w planowanie urbanistyczne i transportowe, które zarówno 
edukuje społeczeństwo w kwestii symulacji alternatyw, jak i zbiera informa-
cje od tysięcy mieszkańców. Uzyskane w ten sposób opinie i spostrzeżenia 
wspierają władze lokalne przy podejmowaniu decyzji.

Platforma Opengov (https://opengov.com/) oferuje narzędzia do ko-
munikacji bezpośrednio ze społecznością i promowania współpracy z wy-
korzystaniem portalu pomysłów i opinii obywateli. Zwiększa zrozumienie  
i zaangażowanie dzięki interaktywnym pulpitom nawigacyjnym, które prze-
kształcają dane w informacje. Pozwala na organizację konsultacji społecz-
nych, wysłuchań publicznych, wypełnianie formularzy mobilnych oraz prze-
prowadzanie ankiet i symulacji budżetowych. 

OpenNorth (https://www.opennorth.ca/) to szeroki wachlarz usług 
i produktów, które poprawiają zarządzanie i uczestnictwo obywatelskie  
i wspierają miasta w byciu „smart”. Jest swoistym centrum, które łączy glo-
balne otwarte dane i otwarte sieci rządowe z otwartymi inteligentnymi mia-
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stami w celu zwiększenia skutecznego dzielenia się wiedzą, współpracy i in-
teroperacyjności. 

EngagementHQ (https://www.bangthetable.com/) to kolejna wielo-
funkcyjna platforma do informowania, słuchania, gromadzenia pomysłów  
i budowania społeczności. Wyposażona w zestaw narzędzi typu fora, opisy 
projektów, pytania i odpowiedzi, ankiety, kanał wiadomości, „wirtualne no-
tatki samoprzylepne”, miejsce do zbierania opinii i zdjęć bezpośrednio na 
mapie itp., oferuje różnorodne integracje ułatwiające łączenie się z innymi 
systemami oraz zautomatyzowane narzędzia analityczne i raportujące po-
zwalające na śledzenie zainteresowania projektem oraz szybką identyfikację 
kwestii krytycznych dla zaangażowanej społeczności.

Na uwagę zasługuje też Citizen Budget (https://www.citizenbudget.
com/) − symulator on-line budżetu obywatelskiego. To potężne i innowa-
cyjne narzędzie, które pomaga budować lepsze relacje ze społecznością, edu-
kować mieszkańców i uzyskiwać ich opinie dotyczące budżetu. W przeci-
wieństwie do zwykłych ankiet lub oprogramowania do wizualizacji budżetu 
Citizen Budget pokazuje w czasie rzeczywistym wpływ wyborów uczest-
ników na finanse gminy, przekazując wiedzę na temat ograniczeń, na jakie 
napotyka ich gmina, i skłaniając do kompromisów. Symulacje budżetowe 
tworzą dwustronny dialog, zapewniając obu stronom bogate i szczegółowe 
informacje. Mieszkańcy mają wygodny dostęp on-line do konsultacji doty-
czących budżetu w dogodnym czasie i we własnym tempie, co stanowi wy-
raźną przewagę nad tradycyjnymi spotkaniami publicznymi.

Zarówno na świecie, jak i w Polsce internetowe narzędzia umożliwiające  
i usprawniające partycypację obywatelską stosowane są na coraz szer-
szą skalę i ich potencjał z pewnością nie został jeszcze wyczerpany. Za-
prezentowany powyżej przegląd platform pokazuje, iż różnią się między 
sobą zarówno pod kątem wymogów sprzętowych, interaktywności z użyt-
kownikami, dostępnych modułów i funkcjonalności, sposobu gromadzo-
nych i przetwarzanych informacji, jak i możliwościami integracji z innymi 
systemami. Jak w przypadku każdego oprogramowania tak i tu tworzyć 
można rankingi, od najprostszych narzędzi przez bardziej zaawansowane 
serwisy, aż do kompleksowych, zintegrowanych, wielonarzędziowych plat-
form. Jednak polecanie każdemu samorządowi, w każdej sytuacji korzysta-
nia z najbardziej rozbudowanych narzędzi byłoby błędem (por. Matczak  
i inni, 2015). Dobór wsparcia informatycznego powinien uwzględniać 
koszty wdrożenia i prostotę interfejsu oraz być proporcjonalny do potrzeby. 
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Funkcje systemu powinny być odpowiednie do zadań, a zasięg do liczby 
mieszkańców.

ICT gwarantują szeroki i szybki dostęp, interaktywność oraz szybką in-
formację zwrotną, dzięki czemu możliwe jest bardziej efektywne oddzia-
ływanie na mechanizmy demokratyczne. Rosnąca rola Internetu (jako naj-
bardziej dynamicznie ewoluującego narzędzia ICT) w szeroko rozumianej 
partycypacji obywatelskiej i coraz istotniejszy jego wpływ na społeczeństwo 
jest jednym z najważniejszych argumentów uzasadniających dalsze badania  
i rozwój w tym obszarze.

Analizując to w ramach tematyki smart city, jej badacz Boyd Cohen, obser-
wując inicjatywy inteligentnych miast na całym świecie, wskazał trzy rodzaje 
podejścia miast do korzystania z nowoczesnych technologii w zależności od 
podmiotu inspirującego takie działania. Jego zdaniem, smart cities mogą być 
napędzane (Dominiak, 2015; Dominiak, 2016):

aktywnością firm technologicznych (model ten określił mianem ge-• 
neracji 1.0), którym najbardziej zależy na generowaniu popytu na 
rozwiązania informatyczne, bez zwracania uwagi na to, czy propo-
nowane technologie są tym miastom potrzebne, czy rozwiązują ich 
rzeczywiste problemy w sposób najbardziej efektywny;
inicjatywą władz lokalnych (generacja 2.0) • − faza rozwoju z decy-
dującą rolą administracji publicznej, poszukującej technologicznych 
rozwiązań dla problemów zdiagnozowanych w swoich miastach. Na 
tym etapie proces korzystania z tego, co mają do zaoferowania firmy 
ICT, jest dużo bardziej świadomy i zarazem selektywny. Nie chodzi  
o sam fakt wdrożenia technologii, lecz przede wszystkim liczy się 
jego efekt;
twórczym zaangażowaniem mieszkańców (generacja 3.0) • − podejście 
obserwowane od 2015 r., dotyczy tzw. inteligentnych miast obywa-
telskich, otwierających się na aktywną postawę mieszkańców w kre-
owaniu rozwoju. Rolą władz lokalnych staje się tworzenie przestrzeni 
i możliwości do wykorzystania różnorodnego potencjału obywateli, 
w tym tworzenia własnych rozwiązań technologicznych (np. poprzez 
wykorzystanie danych publicznych).

Warto w tym kontekście wspomnieć też o Partnerstwie na Rzecz 
Otwartego Rządu (Open Government Partnership − OGP), powołanym 20 
września 2011 r. na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Jest to 
wielostronna inicjatywa, której celem jest m.in. promowanie wykorzystania  
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nowych technologii do wzmacniania współpracy między władzą a obywa-
telami. Do OGP należy dziś 79 krajów. Zobowiązały się one do zwiększa-
nia dostępności informacji o działaniach rządowych, wspierania partycypacji 
obywatelskiej, wdrażania najwyższych standardów uczciwości zawodowej na 
wszystkich poziomach administracji oraz poszerzania dostępu do nowych 
technologii w celu zapewnienia otwartości. Polska wykazała, że spełnia mi-
nimalne kryteria wstępne i obecnie znajduje się na liście krajów kwalifikują-
cych się do przystąpienia do OGP. 

Kolejny rozdział monografii to jej część empiryczna. Przegląd badań 
wtórnych dotyczących partycypacji, zaprezentowany między innymi w roz-
dziale 5.3, skłonił autorkę pracy do zaprojektowania i przeprowadzenia 
własnego badania ankietowego na dwóch różnych próbach populacyjnych. 
Uzyskane rezultaty stanowią element poznawczy w obszarze zaangażowania 
mieszkańców w sprawy lokalne i ich współpracy z władzami oraz kolejny 
drobny przyczynek do lepszego rozpoznania bodźców skłaniających obywa-
teli do partycypacji. 
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Autorka opracowała kwestionariusze ankietowe w języku polskim i niemieckim  
i przy współpracy z BilSE Institut (https://www.bilse.de/) przeprowadziła ba-
dania ankietowe na dwóch grupach. Pierwszą stanowili studenci Uniwersyte-
tu Szczecińskiego (z trzech różnych wydziałów), drugą − objęci opieką BilSE 
Institut (Institut für Bildung und Forschung) obywatele Niemiec, mieszkań-
cy Landu Meklemburgia-Pomorze Przednie, a w szczególności Wismaru, 
Güstrow, Rostocku i Schwerina oraz okolicznych mniejszych miejscowości. 
BilSE Institut to uznana przez państwo instytucja kształcenia początkowego 
i ustawicznego, powstała w 1992 r. z siedzibą w Güstrow. Jednocześnie pełni 
rolę międzysektorowego dostawcy usług edukacyjnych w Meklemburgii-Po-
morzu Przednim. Dysponuje bogatą ofertą szkoleń zawodowych, specjali-
zuje się w łączeniu kształcenia z biznesem, oferuje wsparcie w integracji na 
rynku pracy, realizuje wiele projektów edukacyjnych. Działa też w obszarach 
zarządzania edukacją, organizacji staży i mobilności międzynarodowej.

Ankieta przeprowadzona została drogą elektroniczną z wykorzystaniem 
platformy https://www.ebadania.pl/ w okresie od czerwca do listopada 2019 r. 
Uzyskano 240 wypełnionych kwestionariuszy w Polsce i 106 w Niemczech.

Celem badań ankietowych było zebranie informacji na temat współpra-
cy władz lokalnych z mieszkańcami oraz zaangażowania mieszkańców i ich 
udziału w życiu miasta. Ankieta była w pełni anonimowa, jej wypełnienie 
zajmowało około 8 minut. Składała się z części tzw. „metryczkowej”, z in-
formacjami o cechach socjodemograficznych badanych, oraz z 15 pytań me-
rytorycznych. Głównie były to pytania jednokrotnego i wielokrotnego wy-
boru oraz prośby o ustosunkowanie się do określonych stwierdzeń na skali 
Likerta.

Rozdział 8
Wyniki badań ankietowych
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Przed przystąpieniem do analizy wyników ankiet celowe jest przedsta-
wienie charakterystyki obu grup respondentów. 

W Niemczech w badaniu udział wzięło 58 kobiet i 48 mężczyzn. 8,5% 
to osoby w wieku 18−24 lata, 53% w wieku 25−39, a reszta (38,5%) to oso-
by powyżej 40. roku życia (najstarszy ankietowany miał 63 lata). 41% to 
mieszkańcy wsi i małych miejscowości, 44% to obywatele miast od 10 tys. 
do 100 tys. mieszkańców, 12% mieszka w miastach od 100 tys. do 300 tys. 
mieszkańców. 3% ankietowanych wskazało, iż mieszka w mieście powyżej 
300 tys. mieszkańców (mimo że największym miastem obszaru, na którym 
prowadzone były badania jest Rostock, liczący niecałe 210 tys. obywateli). 
Ankietowani to głównie osoby bezrobotne (ponad 60%) lub pracujące na 
część etatu, otrzymujące od państwa tzw. świadczenia uzupełniające. Często 
są to ludzie niebędący w stanie zaplanować i zorganizować sobie dnia, któ-
rym trudności sprawiają codzienne sprawy typu zrobienie zakupów, sprzą-
tanie lub opieka nad dziećmi. Do BilSE Institut zgłaszają się samodzielnie 
lub są kierowani przez agencje zatrudnienia i pośrednictwa pracy, aby uzu-
pełnić kwalifikacje szkolne, nabyć lub rozszerzyć kwalifikacje zawodowe czy 
też odbyć szkolenie aplikacyjne − a wszystko to w celu zwiększenia swoich 
szans na rynku pracy. 13 z ankietowanych (12%) ukończyło szkoły specjalne 
dla uczniów osiągających słabe wyniki w nauce, dwie osoby (2%) miały wy-
kształcenie podstawowe. Pozostali zadeklarowali, iż posiadają wykształcenie 
średnie − 68 osób (64%) i wyższe − 23 osoby (22%). Biorąc pod uwagę in-
formacje udzielone autorce pracy przez osobę zaangażowaną w przeprowa-
dzenie badań po stronie niemieckiej, dane dotyczące poziomu edukacji zo-
stały „zawyżone” przez ankietowanych, co mogło wynikać z ich niechęci do 
ujawniania stanu rzeczywistego. 

Zgodnie z opinią pracownika BilSE Institut głównymi przyczynami bez-
robocia w Meklemburgii-Pomorzu Przednim są właśnie niskie kwalifikacje 
bądź kwalifikacje niedostosowane do rynku pracy, brak mobilności (brak sa-
mochodu i prawa jazdy) zwłaszcza na obszarach wiejskich, z wyjątkiem cen-
trów gospodarczych (Rostock, Wismar, Schwerin) i niewielka motywacja do 
zmiany obecnej sytuacji życiowej. Samotne matki są często przytłoczone wy-
zwaniem opieki nad dziećmi i wymaganiami pracodawców.

Druga ankietowana grupa to Polacy − studenci studiów stacjonarnych  
i niestacjonarnych (zarówno pierwszego, jak i drugiego stopnia) Uniwersyte-
tu Szczecińskiego z Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Nauk Ekono-
micznych i Zarządzania oraz z Wydziału Humanistycznego. Zatem wszyscy 
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ankietowani to osoby z wykształceniem minimum średnim, głównie młode, 
kontynuujące edukację.

W polskiej ankiecie udział wzięło 149 kobiet i 91 mężczyzn. 215 bada-
nych to osoby między 18. a 24. rokiem życia, 10 osób między 25. a 39. ro-
kiem życia i 15 osób powyżej 40 lat. Wśród ankietowanych studentów 52 
osoby zadeklarowały, że już posiadają wykształcenie wyższe (czyli np. licen-
cjat z obecnego lub innego kierunku studiów). 29% studentów wskazało jako 
miejsce stałego zamieszkania wieś lub małą miejscowość, 40% miasto od 10 
tys. do 100 tys. mieszkańców, 9% mieszka na stałe w mieście od 100 tys. do 
300 tys. mieszkańców, a 33% ma dom rodzinny w mieście powyżej 300 tys. 
mieszkańców (i miastem tym jest Szczecin).

8.1. Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami i ich udział
w życiu miasta

Pierwsze pytanie kwestionariusza miało na celu zbadanie, jak reagują 
mieszkańcy, gdy zaobserwują problem związany z usterkami technicznymi 
typu uszkodzona nawierzchnia drogi, niesprawna sygnalizacja świetlna, zde-
wastowany przystanek komunikacji miejskiej itp. Czy starają się zgłosić pro-
blem do odpowiedniego urzędu, czy liczą, że zrobi to ktoś inny, czy w ogóle 
przechodzą obok takiego faktu obojętnie? Uzyskane wyniki przedstawiono 
na wykresie 1.
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Wykres 1. Częstotliwość zgłaszania problemów zaobserwowanych w mieście

Źródło: badania własne.

Ankietowani z Niemiec podawali następujące inne powody niezgłaszania 
usterek: „nie obchodzi mnie to” (5), „nigdy nie było takiej potrzeby” (4) , 
„nie mam na to czasu” (1), „inni się tym zajmą” (1).

Wśród powodów wskazywanych przez polskich studentów dominowało 
stwierdzenie: „nie było takiej potrzeby” (16). Pozostałe powody to: „bo mi 
się nie chciało” (2) „bo po co” (1), „brak czasu na szukanie informacji kon-
taktowych do urzędu” (1), „moja mama zgłaszała” (1), „nie przeszkadza mi 
to” (1), „wierzę, że miasto zajmie się tym samo” (1), „nigdy nie przykładałam 
do tego wagi” (1).
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38%
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3%
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nie, z innych powodów

nie, bo nie wierzę, że to coś da

nie, bo nie wiem, gdzie się zgłasza takie 
rzeczy

próbowałe(a)m, ale bezskutecznie (np. nikt 
nie odbierał telefonu, odsyłano mnie gdzie 

indziej)

tak, raz

tak, kilka razy

tak, staram się zgłaszać wszelkie problemy

Czy zdarzyło się Panu/Pani zgłosić problem związany ze sprawami 
miasta (np. niedziałająca sygnalizacja drogowa, niedziałające 

oświetlenie ulicy, wyrwy w chodniku lub w drodze, zniszczona 
wiata autobusowa itp.) do odpowiedniego urzędu / instytucji? 

Polska Niemcy
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W Polsce kobiety skutecznie zgłaszały problemy do odpowiednich insty-
tucji znacznie rzadziej od mężczyzn (12% w stosunku do 24%) i częściej de-
klarowały, że nie wiedzą, gdzie zgłaszać usterki związane z funkcjonowa-
niem miasta (42% w stosunku do 31%). 6,7% kobiet (wobec 3,3% mężczyzn) 
podejmowało się prób dotarcia do odpowiedniego urzędu, ale bez powodze-
nia (tzn. albo były odsyłane do innej instytucji, albo nikt nie odbierał telefo-
nu itp.). W Niemczech zaobserwowano odwrotną prawidłowość: to kobiety 
częściej niż mężczyźni interweniowały w urzędach (28% kobiet w stosunku 
do 10% mężczyzn) i rzadziej tłumaczyły się brakiem wiedzy, gdzie zgłosić 
daną sprawą (19% kobiet w stosunku do 33% mężczyzn). 

Obserwowana różnica między grupami przy odpowiedzi „nie, bo nie 
wiem, gdzie zgłasza się takie sprawy” może z jednej strony wynikać z mło-
dego wieku respondentów w Polsce, ich małej dotychczasowej aktywności 
społecznej i „załatwianiem” takich spraw przez rodziców, ale z drugiej stro-
ny może też świadczyć o niższej dostępności urzędów polskich dla obywate-
li, co przejawia się trudnościami w szybkim zidentyfikowaniu właściwej dla 
danej sprawy instytucji i bezproblemowym uzyskaniu numeru kontaktowego 
lub adresu mailowego.

Testem χ2 zbadano, czy istnieje zależność między zgłaszaniem pro-
blemów a grupą, z jakiej pochodzi ankietowany. Czy respondenci jednego 
z krajów częściej niż drugiego informują odpowiednie instytucje o usterkach 
we własnym mieście?

Dane empiryczne umieszczone zostały w tablicy czteropolowej o s wier-
szach i k kolumnach, gdzie ni i nj oznaczają liczebności brzegowe. 

Grupa
Zgłaszanie problemów

nitak nie
polska 53 187 240
niemiecka 29  77 106
nj 82 264 346

Dla przyjętego poziomu istotności α=0,05 i dla 1 stopnia swobody war-
tość krytyczna χ2

α
 w tablicy rozkładu χ2 wynosi 3,841. 
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Wartość statystyki χ2 obliczono według wzoru (1).

     (1),

gdzie:
Eij − liczebności teoretyczne (oczekiwane), wyliczone według formuły:

     (2),

gdzie: n − liczebność próby.

Statystyka χ2 wynosi 1,131. Ponieważ χ2 <χ2
α, nie ma podstaw do twier-

dzenia, że ankietowani z grupy polskiej częściej niż badani z grupy niemiec-
kiej (lub odwrotnie) zgłaszają nieprawidłowości dostrzeżone w miejscu za-
mieszkania. 

W kolejnym pytaniu ankietowani, którzy zgłaszają problemy związane ze 
sprawami miasta, zostali poproszeni o wskazanie formy komunikacji, jaką 
najczęściej wykorzystują do tego celu.

χ 2 = 
(nij – Eij)

2

 Eij

Eij = 
(ni * nj)

 n
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Wykres 2. Kanały komunikacji podczas zgłaszania usterek
do odpowiednich instytucji

Źródło: badania własne.

Niemcy znacznie częściej niż Polacy wskazywali, iż korzystają z trady-
cyjnego kontaktu telefonicznego (65% wobec 40%), a 21% udaje się wręcz 
osobiście do danej instytucji, aby zgłosić problem. Tak czyni jedynie 7% ba-
danych studentów z Polski. Ci z kolei znacznie częściej wykorzystują for-
my elektroniczne (mail, strona internetowa lub aplikacja udostępniana przez 
urząd), ale też częściej niż ankietowani z Niemiec piszą tradycyjne listy.

Taki rozkład wyników może być efektem tego, iż badani w Polsce to 
osoby młode, przeważanie biegle wykorzystujące technologie informacyj-
no-komunikacyjne w życiu codziennym. Z kolei tradycyjne listy mogą być 
skutkiem zakorzenionej w Polsce biurokracji, w której wszelkie kontakty 
urzędowe (wnioski, podania, petycje itp.) wymagały i w zasadzie w wielu 
przypadkach wciąż wymagają formy pisemnej opatrzonej podpisami, a po-
siadanie potwierdzenia wpłynięcia pisma stanowi jedyną podstawę do rekla-
macji lub dalszego procedowania. 

Następne pytanie dotyczyło udziału ankietowanych w konsultacjach spo-
łecznych.
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3%
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Jakie były najczęstsze kanały komunikacji podczas zgłaszania 
usterek do odpowiednich instytucji?

Polska Niemcy
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Wykres 3. Udział w konsultacjach społecznych

Źródło: badania własne.

Wśród 33 osób z Niemiec, które nie spotkały się z pojęciem konsultacji, 
jest 11 mężczyzn i 22 kobiety. Są to osoby w różnym wieku, raczej z bardzo 
małych i małych miejscowości. 8 osób z tej grupy to ankietowani po szko-
łach specjalnych, ale też 7 z wykształceniem wyższym. Z kolei 35 osób, któ-
re nie odczuwają potrzeby udziału w konsultacjach, to głównie mężczyźni 
(22 osoby) w dojrzałym wieku.
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nie, bo konsultacje w interesujących mnie 
sprawach nie odbywają się w mojej 
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nie, bo nie wiedziałem, że takie się 
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nie, ale planuję wziąć

nie, bo nie wierzę, że to coś da
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nie, nawet nie wiem, co to jest

Czy brał Pan/Pani udział w tzw. konsultacjach społecznych?

Polska Niemcy
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W grupie polskich studentów wśród osób, którym obcy jest termin kon-
sultacji społecznych, również przeważają kobiety (67%) i one również czę-
ściej niż mężczyźni (60% wobec 40%) nie czują potrzeby uczestnictwa  
w konsultacjach. 

Różnica między grupami przy odpowiedzi „nie, bo nie wiedziałem, że 
takie się odbywają”, podobnie jak w pytaniu pierwszym może wynikać z fak-
tu, iż polscy studenci mimo pełnoletniości nie interesują się sprawami spo-
łecznymi, tak jak osoby w wieku bardziej dojrzałym, ale też może świadczyć 
o niewystarczającym upowszechnianiu informacji przez polskie urzędy na 
temat odbywających się konsultacji i możliwości tego rodzaju partycypacji  
w zarządzaniu miastem.

Tę drugą tezę potwierdzałyby odpowiedzi na kolejne pytanie, gdzie pol-
scy studenci zadeklarowali aktywny udział w głosowaniach, a zatem okazali 
zainteresowanie sprawami miasta.

Wykres 4. Udział w głosowaniach dotyczących spraw miasta

Źródło: badania własne.

Pytanie to ujawniło duże zróżnicowanie pomiędzy badanymi grupa-
mi. 77% ankietowanych studentów brało udział w głosowaniu, kolejnych 
13% zamierza wziąć. Jedynie 10% nie odczuwa potrzeby udziału w zbioro-
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Czy brał Pan/Pani udział w głosowaniu dotyczącym spraw miasta?

Polska Niemcy
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wym podejmowaniu decyzji. Zdecydowanie inaczej przedstawia się sytuacja  
w grupie badanych w Niemczech. Prawie połowa nie bierze i nie planuje brać 
udziału w głosowaniach dotyczących spraw miasta, w którym mieszkają.  
W obu krajach małą popularnością cieszą się głosowania elektroniczne, co 
wynikać może nie tyle z niechęci ankietowanych do korzystania do tej for-
my, ale z braku dostępności i sporadycznego organizowania takich głosowań 
przez władze lokalne.

Przeprowadzony test χ2 potwierdził, że istnieje istotna różnica między 
udziałem w głosowaniach ankietowanych z Polski i z Niemiec. 

Dane empiryczne umieszczone zostały w tablicy czteropolowej o s wier-
szach i k kolumnach, gdzie ni i nj oznaczają liczebności brzegowe. 

Grupa
Udział w głosowaniu 

nitak nie
polska 53 187 240
niemiecka 29  77 106
nj 82 264 346

Dla przyjętego poziomu istotności α=0,01 i dla 1 stopnia swobody war-
tość krytyczna χ2

α
 w tablicy rozkładu χ2 wynosi 6,635. 

Wartość statystyki χ2 obliczona według wzoru (1) wyniosła 29,43. Ponieważ 
χ2 >χ2

α, to można stwierdzić, że badani Polacy wykazują się większą aktywno-
ścią niż Niemcy, jeśli chodzi o udział w głosowaniach dotyczących spraw mia-
sta. Wyniki są istotne statystycznie dla poziomu istotności α = 0,01, czyli przy 
założeniu 1% szans popełnienia błędu przy wnioskowaniu.

Odpowiedzi na kolejne pytanie mają związek z orientacją ankietowanych 
w kwestiach personalnych, dotyczących osób decydujących o sprawach lo-
kalnych. 54% badanych studentów zna członków rady miasta, gminy czy 
osiedla (i jedna trzecia badanych jest zadowolona z ich pracy). Wśród ba-
danych Niemców 40% deklaruje znajomość osób zasiadających w organach 
rozstrzygających o sprawach lokalnych (i jedna czwarta badanych jest zado-
wolona z ich pracy). 40% badanych Niemców nigdy się tym tematem nie in-
teresowało w stosunku do 27% takich osób w grupie polskiej.

W grupie osób znających członków rad i zadowolonych z ich pracy do-
minują kobiety zarówno w Polsce (36% kobiet wobec 32% mężczyzn), jak  
i w Niemczech (28% kobiet wobec 21% mężczyzn).
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Wykres 5. Wiedza na temat osób decydujących o sprawach lokalnych miejsca za-
mieszkania ankietowanych i zadowolenie z ich pracy

Źródło: badania własne.

Przeprowadzony test χ2 potwierdził (przy przyjętym poziomie istotności 
α=0,05) zaobserwowaną różnicę między wiedzą badanych Polaków a wie-
dzą badanych Niemców, dotyczącą osób zasiadających w radzie miasta, gmi-
ny czy osiedla. 

Dane empiryczne umieszczone zostały w tablicy czteropolowej o s wier-
szach i k kolumnach, gdzie ni i nj oznaczają liczebności brzegowe. 

Grupa
Znajomość władz lokalnych

nitak nie
polska 130 110 240
niemiecka  42  64 106
nj 172 174 346

Wartość krytyczna χ2
α

 w tablicy rozkładu χ2 dla 1 stopnia swobody  
i α=0,05 wynosi 3,841, a obliczona według wzoru (1) wartość statystyki χ2 
wyniosła 6,22.
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Również informacje uzyskane w następnym pytaniu ankiety świadczą  
o niższym zaangażowaniu w sprawy rozwoju miasta ankietowanych z gru-
py niemieckiej. 67% badanych Niemców nie wie, jakie inwestycje planowane 
są w najbliższym czasie do realizacji w ich miejscu zamieszkania (z czego 
ponad jedna trzecia nawet nie jest tego ciekawa). Wśród ankietowanych Po-
laków 51% nie ma takiej wiedzy, ale 31% badanych chętnie by się dowie-
działo, jakie są plany rozwoju najbliższej okolicy. Świadczy to o dość słabym 
doinformowaniu studentów, wynikającym albo z małej aktywności w pozy-
skiwaniu takiej wiedzy (mimo wyrażanych chęci), albo trudności w dotarciu 
do niej. Jedynie 17% ze studentów niemających wiedzy na temat lokalnych 
inwestycji wskazało, że wie, gdzie szukać takich informacji (wśród Niemców 
odpowiednio ponad 31%). 

Co ciekawe, wśród osób niezainteresowanych w grupie Niemców prze-
ważają mężczyźni (33% mężczyzn i 15% kobiet), a w grupie Polaków jest 
równowaga (11% kobiet i 11% mężczyzn). Wielkość miejscowości w obu kra-
jach raczej nie różnicuje badanych pod tym kątem.

Wykres 6. Wiedza na temat inwestycji realizowanych w najbliższym czasie w miejscu 
zamieszkania ankietowanych
 

Źródło: badania własne.
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Przeprowadzony test χ2 potwierdził (nawet przy przyjętym poziomie 
istotności α=0,01) zaobserwowaną różnicę między wiedzą badanych Pola-
ków a wiedzą badanych Niemców, dotyczącą inwestycji planowanych w ich 
miejscach zamieszkania.

Podobnie jak poprzednio, dane empiryczne umieszczone zostały w tabli-
cy czteropolowej o s wierszach i k kolumnach, gdzie ni i nj oznaczają liczeb-
ności brzegowe. 

Grupa
Wiedza na temat inwestycji lokalnych

nitak nie
polska 118 122 240
niemiecka  36  70 106
nj 154 192 346

Wartość krytyczna χ2
α

 w tablicy rozkładu χ2 dla 1 stopnia swobody  
i α=0,01 wynosi 6,635, a obliczona według wzoru (1) wartość statystyki  
χ2 wyniosła 6,88.

Do ciekawych wniosków prowadzą odpowiedzi na pytanie o źródła in-
formacji na temat działań władz lokalnych. Ankietowani mieli możliwość 
zaznaczenia trzech najczęściej wykorzystywanych źródeł informacji. 

Okazuje się, że badani w Polsce najczęściej (66%) i zdecydowanie częściej 
niż badani w Niemczech (34%) pozyskują informacje ze stron internetowych 
i (w przypadku Polaków) częściej są to inne strony niż oficjalne witryny urzę-
dów miasta czy gminy. Z kolei najpopularniejszym źródłem wiedzy o działa-
niach władz lokalnych dla badanych w Niemczech są gazety lokalne (52%). 
Dla Niemców ważnym źródłem jest też radio i telewizja (30%) oraz znajomi 
(25%), którzy we wskazaniach Polaków również zajmują wysoką (drugą) po-
zycję z 31% wskazań.

W obu badanych grupach niewielki odsetek czerpie wiedzę z ulotek 
(5−7%) oraz własnego doświadczenia, zdybywanego podczas uczestniczenia 
w życiu miasta (7−8%). Niewiele jest osób, które deklarują brak jakiejkolwiek 
wiedzy (8−9%), przy czym przeważnie jest to świadome ignorowanie tych 
kwestii, wynikające z braku zainteresowania. Osoby, które nie posiadają wie-
dzy na temat działań władz lokalnych, a jednak chciałyby taką wiedzę posia-
dać, w obu grupach stanowią jedynie 2% badanych.
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Wykres 7. Źródła, z jakich ankietowani czerpią wiedzę na temat działań władz lokal-
nych

Źródło: badania własne.

Ankietowani poproszeni zostali o ocenę relacji władz lokalnych z miesz-
kańcami. Mogli zaznaczyć dowolną liczbę stwierdzeń, z którymi się zgadza-
ją. W przypadku obu badanych grup respondenci najczęściej nie czuli się 
kompetentni, by wydawać ocenę. 45% w grupie polskiej i aż 54% w gru-
pie niemieckiej zaznaczyło tylko jedną odpowiedź, informującą, iż posiada-
ją zbyt mało informacji, aby sformułować opinię na temat kontaktów i sto-
sunków władz z mieszkańcami. Jeśli chodzi o grupę polskich studentów, to 
18% dostrzega bierność mieszkańców w zakresie współpracy z władzami, 

2%

7%

8%

9%

52%

30%

26%

25%

10%

2%

5%

7%

8%

18%

19%

30%

31%

54%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

nie mam żadnej wiedzy na ten temat, ale 
chciał(a)bym mieć

z ulotek

z doświadczenia (uczestniczę w życiu 
miasta)

nie mam żadnej wiedzy na ten temat, bo 
mnie to nie interesuje

z lokalnych gazet

z radia lub TV

ze strony www urzędu miasta / gminy

od znajomych

z innych stron internetowych

Z jakich źródeł czerpie Pan/Pani wiedzę na temat działań lokalnych 
władz? 

Polska Niemcy



101

8.1. Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami i ich udział w życiu miasta

a 17% wskazuje na niewystarczającą komunikację pomiędzy decydentami  
a obywatelami. Jedynie 5% uznało, iż decyzje władz uwzględniają potrzeby 
mieszkańców i tyle samo osób (5%) było przeciwnego zdania. Można zatem 
powiedzieć, że ankietowanym trudno ocenić aspekt wsłuchiwania się przez 
decydentów w oczekiwania obywateli i ich uwzględniania przy podejmowa-
niu decyzji.

Nieco inaczej rozkładają się odpowiedzi ankietowanych z Niemiec. 18% 
dostrzega brak wiedzy mieszkańców na temat możliwości wpływania na de-
cyzje dotyczące miasta, po 10% wskazuje na niewystarczającą komunikację 
oraz brak uwzględniania przez decydentów potrzeb mieszkańców. Jedynie 
3% badanych z grupy niemieckiej skarży się na brak rzetelnej informacji na 
temat podejmowanych działań, przy 11% takich wskazań w grupie polskiej.
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Wykres 8. Ocena relacji władz lokalnych z mieszkańcami

Źródło: badania własne. 
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Istnienie statystycznie istotnych różnic w ocenie relacji władz i mieszkań-
ców przez obie badane grupy zbadano przy wykorzystaniu testu χ2. Dane 
empiryczne umieszczone zostały w tablicach czteropolowych o s wierszach  
i k kolumnach, gdzie ni i nj oznaczają liczebności brzegowe. 

Grupa
Mam zbyt mało informacji,

by wydać ocenę ni

tak nie

polska 109 131 240

niemiecka  57  49 106

nj 166 180 346

Grupa

Moim zdaniem mieszkańcy nie są 
aktywni (z różnych powodów), jeśli 

chodzi o współpracę ni

tak nie
polska 44 196 240
niemiecka  6 100 106
nj 50 296 346

Grupa
Nie ma wystarczającej komunikacji 

pomiędzy decydentami a obywatelami ni

tak nie

polska 40 200 240

niemiecka 11  95 106

nj 51 295 346

Grupa

Dostrzegam brak wiedzy mieszkańców 
na temat możliwości wpływania na 

decyzje dot. miasta ni

tak nie

polska 31 209 240

niemiecka 19  87 106

nj 50 296 346
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Grupa

Są deklaracje chęci do współpracy 
z mieszkańcami, ale niewiele z nich 

wynika ni

tak nie

polska 28 212 240

niemiecka  0 106 106

nj 28 318 346

Grupa
Nie ma rzetelnej informacji na temat 

podejmowanych działań ni

tak nie

polska 26 214 240

niemiecka  3 103 106

nj 29 317 346

Grupa

Widoczne są starania władz, by 
zaangażować mieszkańców w procesy 

podejmowania decyzji ni

tak nie

polska 23 217 240

niemiecka  8  98 106

nj 31 315 346

Grupa
Nie ma problemów ze wzajemną 

komunikacją ni

tak nie

polska 16 224 240

niemiecka  2 104 106

nj 18 328 346

Grupa
W swoich decyzjach władze nie 

uwzględniają potrzeb mieszkańców ni

tak nie

polska 13 227 240

niemiecka 11  95 106

nj 24 322 346
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Grupa
Decyzje władz uwzględniają potrzeby 

mieszkańców ni

tak nie

polska 12 228 240

niemiecka  7  99 106

nj 19 327 346

Grupa
Władze często organizują konsultacje 

społeczne ni

tak nie

polska 10 230 240

niemiecka  2 104 106

nj 12 334 346

Dla poziomu istotności α=0,05 i dla 1 stopnia swobody wartość krytycz-
na χ2

α
 w tablicy rozkładu χ2 wynosi 3,841. Wartości statystyk χ2 obliczone 

według wzoru (1) wynoszą odpowiednio:

Ocena relacji władz lokalnych z mieszkańcami Wartości 
statystyk χ2

mam zbyt mało informacji, by wydać ocenę 2,057*

moim zdaniem mieszkańcy nie są aktywni (z różnych powodów),
jeśli chodzi o współpracę 9,552*

nie ma wystarczającej komunikacji pomiędzy decydentami a obywatelami 2,341*

dostrzegam brak wiedzy mieszkańców na temat możliwości wpływania na 
decyzje dot. miasta 1,492*

są deklaracje chęci do współpracy z mieszkańcami, ale niewiele z nich wynika 13,455**

nie ma rzetelnej informacji na temat podejmowanych działań 6,133*

widoczne są starania władz, by zaangażować mieszkańców w procesy 
podejmowania decyzji 0,374*

nie ma problemów ze wzajemną komunikacją 3,406*

w swoich decyzjach władze nie uwzględniają potrzeb mieszkańców 2,802*

decyzje władz uwzględniają potrzeby mieszkańców 0,364*

władze często organizują konsultacje społeczne 1,142*

* – różnice istotne na poziomie α=0,05

8.1. Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami i ich udział w życiu miasta



106

Rozdział 8. Wyniki badań ankietowych

Zatem, przy przyjętym poziomie istotności α=0,05, o różnicach pomię-
dzy badanymi grupami można mówić w przypadku oceny deklaracji chęci 
do współpracy z mieszkańcami i ich urzeczywistniania, oceny zaangażowa-
nia mieszkańców we współpracę z władzami oraz oceny przekazywania in-
formacji przez władze na temat podejmowanych działań (dla tych przypad-
ków χ2 > χ2

α). W pozostałych przypadkach nie ma podstaw od odrzucenia 
hipotezy o niezależności oceny relacji władz z mieszkańcami od grupy ba-
dawczej, z jakiej pochodzi ankietowany.

Test istotności różnic dla dwóch wskaźników struktury pozwoli na do-
datkową weryfikację hipotezy o jednakowym procencie elementów wyróż-
nionych w dwóch populacjach. W tablicy dystrybuanty rozkładu normalne-
go N(0,1) dla dwustronnego obszaru krytycznego dla poziomu istotności 
α=0,05, wartość krytyczna uα/2 wynosi 1,96. Dla każdej oceny obliczono: 

wartość średniego wskaźnika struktury z obu prób • p

     (3),

gdzie:
n1 − liczebność próby w Polsce
n2 − liczebność próby w Niemczech
m1 − liczba ankietowanych w Polsce utożsamiająca się z danym stwier-

dzeniem
m2 − liczba ankietowanych w Niemczech utożsamiająca się z danym 

stwierdzeniem 
wartość pseudoliczebności próby • n

 

     (4)

wartość statystyki • u

     (5)

gdzie: 

m1/n1 i m2/n2 – frakcje uzyskane z obu prób

p = 
m1 + m2

       n1 + n2

n = 
n1 * n2

      n1 + n2

    m1   m2
     n1   n2

     p + q
        n

u =

q = 1 – p
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Otrzymano następujące wartości:

Ocena relacji władz lokalnych
z mieszkańcami

Polska Niemcy
p q u

m1 m1/n1 m2 m2/n2

mam zbyt mało informacji, by wydać 
ocenę 109 0,45 57 0,54 0,48 0,52 -1,43*

moim zdaniem mieszkańcy nie są aktywni 
(z różnych powodów), jeśli chodzi 
o współpracę

 44 0,18  6 0,06 0,14 0,86 3,09*

nie ma wystarczającej komunikacji 
pomiędzy decydentami a obywatelami  40 0,17 11 0,10 0,15 0,85  1,52*

dostrzegam brak wiedzy mieszkańców na 
temat możliwości wpływania na decyzje 
dot. miasta

 31 0,13 19 0,18 0,14 0,86 -1,22*

są deklaracje chęci do współpracy 
z mieszkańcami, ale niewiele z nich 
wynika

 28 0,12  0 0,00 0,08 0,92  3,67*

nie ma rzetelnej informacji na temat 
podejmowanych działań  26 0,11  3 0,03 0,08 0,92  2,48*

widoczne są starania władz, by 
zaangażować mieszkańców w procesy 
podejmowania decyzji

 23 0,10  8 0,08 0,09 0,91  0,61*

nie ma problemów ze wzajemną 
komunikacją  16 0,07  2 0,02 0,05 0,95  1,85*

w swoich decyzjach władze nie 
uwzględniają potrzeb mieszkańców  13 0,05 11 0,10 0,07 0,93 -1,67*

decyzje władz uwzględniają potrzeby 
mieszkańców  12 0,05  7 0,07 0,05 0,95 -0,60*

władze często organizują konsultacje 
społeczne  10 0,04  2 0,02 0,03 0,97  1,07*

n1 = 240, n2 = 106, n= 73,5, 
* − różnice istotne na poziomie α=0,05

Test istotności różnic dla dwóch wskaźników struktury potwierdził wy-
niki uzyskane testem niezależności χ2. Można zatem stwierdzić, z prawdopo-
dobieństwem 95%, że ocena relacji władz lokalnych z mieszkańcami jest po-
dobna w grupie badanych Polaków i Niemców we wszystkich poza trzema 
aspektami zaznaczonymi gwiazdką. 

8.1. Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami i ich udział w życiu miasta
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Kolejne pytanie ankiety dotyczyło kwestii odczuwania przez badanych 
wpływu na funkcjonowanie miasta. Nieco ponad połowa badanych Polaków 
(53,8%) i prawie jedna trzecia badanych z grupy niemieckiej (29,2%) dekla-
ruje odczuwanie wpływu, choć około 85% z nich (i dotyczy to obu grup) 
wskazuje, że jest on niewielki. Ponad 70% Niemców (i tylko 46% Polaków) 
uważa, że nie oddziałuje na sprawy lokalne i podejmowane decyzje, z cze-
go około 55% Niemców (i odpowiednio 60% Polaków) chciałoby mieć taką 
możliwość. 

W grupie niemieckiej wszystkie osoby, które zadeklarowały zadowalający 
wpływ na sprawy miasta, to bezrobotne kobiety, ze średnim lub podstawo-
wym wykształceniem. Wśród Niemców nieodczuwających potrzeby wpływu 
również dominują osoby bezrobotne (80%), przy czym nie ma wyraźnej róż-
nicy odnośnie do płci.

Z kolei wśród Polaków nieodczuwających potrzeby oddziaływania na 
sprawy miasta jest przewaga kobiet (73%). Jedynie dwie osoby w tej grupie to 
osoby po 23. roku życia.

Wykres 9. Ocena wpływu na sprawy lokalne i decyzje władz miasta

Źródło: badania własne.
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Czy zachodzą statystycznie istotne różnice w ocenie wpływu na sprawy 
lokalne w obu badanych próbach, ustalono, po raz kolejny wykorzystując 
test χ2. Dane empiryczne umieszczone zostały w tablicach czteropolowych 
 o s wierszach i k kolumnach, gdzie ni i nj oznaczają liczebności brzegowe. 

Grupa
Odczuwam zadowalający wpływ

na sprawy lokalne ni

tak nie

polska 18 222 240

niemiecka  5 101 106

nj 23 323 346

Grupa
Odczuwam jedynie niewielki wpływ

na sprawy lokalne ni

tak nie

polska 111 129 240

niemiecka  26  80 106

nj 137 209 346

Grupa
Uważam, że nie mam wpływu na sprawy 

lokalne, ale chciałbym mieć ni

tak nie

polska  66 174 240

niemiecka  41  65 106

nj 107 239 346

Grupa

Uważam, że nie mam wpływu na sprawy 
lokalne i nie odczuwam potrzeby aby go 

mieć ni

tak nie

polska 45 195 240

niemiecka 34  72 106

nj 79 267 346

Dla poziomu istotności α=0,05 i dla 1 stopnia swobody wartość krytycz-
na χ2

α w tablicy rozkładu χ2 wynosi 3,841. Wartości statystyk χ2 obliczone 
według wzoru (1) wynoszą odpowiednio:

8.1. Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami i ich udział w życiu miasta
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Ocena wpływu na sprawy lokalne i decyzje władz miasta Wartości 
statystyk χ2

odczuwam zadowalający wpływ na sprawy lokalne    0,92*

odczuwam jedynie niewielki wpływ na sprawy lokalne 14,5*

uważam, że nie mam wpływu na sprawy lokalne, ale chciałbym mieć  4,3*

uważam, że nie mam wpływu na sprawy lokalne i nie odczuwam potrzeby, aby 
go mieć  7,4*

* − różnice istotne na poziomie α=0,05

Przy przyjęciu poziomu istotności α=0,05, jedynie w przypadku odczu-
wania zadowalającego wpływu na sprawy lokalne można mówić o braku 
różnic między ankietowanymi grupami. W pozostałych przypadkach (dla 
których χ2 > χ2

α) nie ma podstaw do stwierdzenia, że deklaracje nie zależą 
od badanej grupy.

W trakcie ankiety badani zostali zapytani o udział w zbiórce funduszy na 
finansowanie oddolnej inicjatywy lokalnej. 76% badanych Polaków i 93% ba-
danych Niemców nie brało udziału w takiej zbiórce, przy czym odpowiednio 
44% i 29% ankietowanych jako powód podało, że w ich miejscu zamieszka-
nia taka zbiórka nigdy się nie odbyła.

W Polsce w zbiórce udział wzięło 27% badanych kobiet i 17% badanych 
mężczyzn, w Niemczech odpowiednio 6,9% i 6,25%.

Wykres 10. Udział ankietowanych w zbiórce funduszy na finansowanie lokalnej ini-
cjatywy mieszkańców

Źródło: badania własne.
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Grupa

Brałam/brałem udział w zbiorówce 
funduszy na sfinansowanie lokalnej 

inicjatywy mieszkańców ni

tak nie

polska 57 183 240

niemiecka  7  99 106

nj 64 282 346

Test χ2
 wykazał, że są podstawy do twierdzenia, że udział ankietowa-

nych w oddolnie inicjowanych zbiorkach zależy od grupy badawczej, z której 
pochodzą, bowiem dla poziomu istotności α=0,01 i dla 1 stopnia swobody 
wartość krytyczna χ2

α w tablicy rozkładu χ2 wynosi 6,635, a obliczona war-
tość χ2 wyniosła 14,34.

Ankietowanych zapytano również, czy słyszeli o zbiórkach funduszy na 
finansowanie lokalnych inicjatyw (niekoniecznie u siebie w regionie) z wy-
korzystaniem platformy finansowania społecznościowego. O takich narzę-
dziach słyszało jedynie 38% badanych Polaków i 13% badanych Niemców.

Wykres 11. Świadomość możliwości zorganizowania zbiórek pieniędzy za pomocą 
platform finansowania społecznościowego

Źródło: badania własne.

8.1. Współpraca władz lokalnych z mieszkańcami i ich udział w życiu miasta
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Grupa

Słyszałam/em o zbiórkach funduszy na 
finansowanie lokalnych inicjatyw 

z wykorzystaniem platformy 
finansowania społecznościowego

ni

tak nie

polska 90 150 240

niemiecka  14  92 106

nj 104 242 346

Obliczona wartość χ2 wynosi 20,64, zatem podobnie jak w poprzednim 
pytaniu i tu test niezależności (dla poziomu istotności α=0,01) wykazał, że 
są podstawy do twierdzenia, że świadomość możliwości zbiórek pieniędzy 
na inicjatywy lokalne za pomocą platform finansowania społecznościowego 
zależy od grupy badawczej, z jakiej pochodzi ankietowany.

8.2. Zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne

W ankiecie zamieszczono również pytania pozwalające uzyskać informacje 
na temat czynników motywujących ankietowanych do zaangażowania się  
w sprawy lokalne. Bazą do opracowania tych pytań był artykuł Ferreira i Fa-
riasa (2018), w którym autorzy analizowali wpływ różnych czynników (ha-
słowo określonych jako: uznanie, zabawa, nauka, nagrody finansowe, nagro-
dy pozafinansowe, altruizm i ideologia) na postawę jednostki, która z kolei 
oddziałuje na poziom motywacji do udziału w promowanych przez władze 
publiczne Brazylii hackathonach. Celem tych swoistych maratonów progra-
mistycznych, skierowanych do osób związanych z rozwojem oprogramo-
wania, jest stworzenie projektów przekształcających informacje publiczne  
w różnego rodzaju rozwiązania cyfrowe, dostępne dla wszystkich obywate-
li. Autorzy artykułu na podstawie przeglądu literatury i wcześniejszych ba-
dań postawili pewne hipotezy, które poddali weryfikacji. Uznali, iż stopień,  
w jakim dana osoba uważa pewne zachowanie za korzystne lub niekorzystne, 
może tłumaczyć wystąpienie tego zachowania. Zatem na to, czy człowiek 
zaangażuje się społecznie, czy nie, ma wpływ jego postawa wobec takiego 
postępowania. Wykazując się pewnymi umiejętnościami i zdolnościami oraz 
demonstrując swoje kompetencje, jednostka może podnieść swoją reputację, 
zyskać szacunek i wiarygodność w oczach innych członków społeczności 
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lub organizacji. Stąd autorzy przyjęli, że uznanie pozytywnie wpływa na po-
stawę wobec zaangażowania się. Wewnętrzne poruszenie, zabawa, przyjem-
ność oraz zadowolenie z wykonania zadania, szczególnie, gdy wysiłek nie 
jest duży, także może stanowić motywację do jego podjęcia. Oprócz zabawy 
ludzie szukają też nowych sposobów realizacji zadań, obejścia istniejących 
problemów i uczenia się poprzez działanie. Można zatem wysunąć hipote-
zę, że możliwość zdobycia nowych umiejętności również pozytywnie wpły-
wa na postawę wobec społecznego zaangażowania. Przypuszczalnie również 
bodźce zewnętrzne w postaci nagród finansowych czy pozamaterialnych 
mają pewną moc zachęcania do uczestnictwa w akcjach społecznych i będą 
oddziaływać w sposób pozytywny. Dwoma ostatnimi czynnikami, których 
wpływ na postawę wobec zaangażowania (i tym samym faktyczną partycy-
pację) analizowali brazylijscy badacze, były altruizm i ideologia. Chodzi tu  
o naturalną ludzką skłonność do dołączania do grupy, czucia się częścią spo-
łeczności i wzięcia odpowiedzialności za innych członków. Przyjęto również 
założenie, że jednostki mogą odczuwać pewną presję do wnoszenia wkładu 
w rozwój danego obszaru, traktując to jako swego rodzaju powinność i obo-
wiązek obywatelski. 

Badania w Brazylii nie potwierdziły założeń autorów odnośnie do trzech 
czynników. Na podstawie uzyskanych przez nich wyników nie można było 
stwierdzić, iż nagrody pozafinansowe, altruizm i ideologia pozytywnie wpły-
wają na postawę wobec zaangażowania w sprawy społeczne. Wyniki innych 
badań (Antikainen i inni, 2010; Battistella, Nonino, 2012; Thapa i inni, 2015; 
Wirtz i inni, 2017), w których brano pod uwagę podobne czynniki, nie wy-
kazały też dużego wpływu nagród finansowych na nastawienie obywateli do 
partycypacji.

Czy do podobnych wniosków prowadzą wyniki badania polsko-niemiec-
kiego?

8.2. Zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne
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Rozdział 8. Wyniki badań ankietowych

Na kolejnych wykresach (12−21) przedstawiono ustosunkowanie się an-
kietowanych (za pomocą skali Likerta) do dziesięciu różnych stwierdzeń.

Ankietowani zarówno z grupy polskiej, jak i niemieckiej zdecydowanie 
zaaprobowali pomysł angażowania się obywateli w sprawy własnego miasta. 
Świadczy to o ich pozytywnym nastawieniu do procesów partycypacji spo-
łecznej. Postawa współuczestnictwa w rozwiązywaniu problemów lokalnych 
jest przez nich wyraźnie akceptowana.

Wykres 12. Postawa mieszkańców wobec kwestii angażowania się w sprawy lokalne 

Źródło: badania własne.
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8.2. Zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne

Odpowiedzi badanych wskazują na bardzo małe zainteresowanie rozpo-
znawalnością w środowisku, w przypadku ich aktywności społecznej. An-
kietowanym, zwłaszcza z grupy niemieckiej, nie zależy na tego typu wyróż-
nieniu.

Wykres 13. Rozpoznawalność jako czynnik motywujący do partycypacji społecznej

Źródło: badania własne.
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Rozdział 8. Wyniki badań ankietowych

Badani Niemcy nie okazują też potrzeby uznania ich wkładu w partycy-
pację społeczną. Jedynie 20% oczekuje aprobaty i chciałoby, aby ich działa-
nia były doceniane. Sytuacja jest odmienna w grupie polskiej. Wśród ankie-
towanych studentów jedynie 15% nie zależy na uznaniu, a 60% bardzo by 
sobie tego życzyło.

Wykres 14. Potrzeba uznania jako czynnik motywujący do partycypacji społecznej 

Źródło: badania własne.
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Wyniki badania nie wskazują, aby zaangażowanie społeczne dawało an-
kietowanym z grupy niemieckiej poczucie spełnienia i zadowolenia. 27% Po-
laków (i 46% Niemców) nie postrzega partycypacji jako czynnika mogącego 
sprawić radość, a kolejnym 39% (i odpowiednio 32% Niemców) trudno jed-
noznacznie to określić. Dla 33% badanych Polaków (w stosunku do 21% ba-
danych Niemców) zaangażowanie społeczne daje powody do satysfakcji.

Wykres 15. Poczucie szczęścia jako czynnik motywujący do partycypacji społecznej

Źródło: badania własne.
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Podobne zróżnicowanie zaobserwować można, jeśli chodzi o postrzega-
nie partycypacji społecznej jako przygody. Udział w życiu społecznym przy-
godą jest dla 42% badanych Polaków (i tylko dla 23% Niemców), kolejnych 
31% Polaków (i 26% Niemców) nie jest do końca przekonanych, a 27% Po-
laków (i aż 51% Niemców) nie nazwałoby takiej aktywności przygodą. A za-
tem w przypadku grupy ankietowanych z Niemiec wyobrażenia dotyczące 
partycypacji jako formy przygody raczej nie mają miejsca i nie sprawdzą się 
jako czynnik motywujący.

Wykres 16. Postrzeganie partycypacji społecznej jako przygody

Źródło: badania własne.
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Jeśli chodzi o ocenę, czy zaangażowanie społeczne stanowi okazję do 
zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, to wśród ankietowanych z Niemiec 
równie liczna jest grupa osób twierdzących, że tak (39%), jak i tych, którzy 
twierdzą, że nie (38%). 24% badanych Niemców nie ma w tej kwestii wy-
raźnego zdania. Ankietowani polscy studenci patrzą na tę sprawę bardziej 
optymistycznie. Aż 64% uważa, że działanie na rzecz społeczeństwa byłoby 
dla nich szansą na podniesienie kompetencji, przy 14% będących przeciwne-
go zdania. Podobnie jak w grupie niemieckiej 23% respondentów trudno to 
określić.

Wykres 17. Postrzeganie partycypacji społecznej jako okazji do rozwoju

Źródło: badania własne.
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Rozdział 8. Wyniki badań ankietowych

Czynnik finansowy jako bodziec do zaangażowania również ma mniej-
sze znaczenie w grupie niemieckiej niż w polskiej. 54% badanych Polaków 
(i 33% Niemców) uważa, że miałoby większe chęci do uczestnictwa w życiu 
społecznym, gdyby wiązały się z tym korzyści materialne. Aspekt finanso-
wy nie ma żadnego wpływu na poziom skłonności do zaangażowania się  
w przypadku 18% badanych Polaków i 35% badanych Niemców.

Wykres 18. Czynnik finansowy jako motywator do partycypacji

Źródło: badania własne.

8% 10%

28%
24%

30%

21%

14%

31%

13%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1  zdecydowanie 
nie

2 3 4 5  zdecydowanie 
tak

Mój zamiar angażowania się w sprawy miasta rósłby, jeśli 
miał(a)bym z tego korzyści finansowe

Polska Niemcy



121

W przypadku grupy polskiej podobnie silne oddziaływanie co bodziec fi-
nansowy mają korzyści pozamaterialne. Z kolei w grupie niemieckiej czynni-
ki pozafinansowe są jeszcze słabszym motywatorem niż pieniądze. Dla 51% 
ankietowanych Niemców perspektywa odniesienia korzyści (innych niż fi-
nansowe) dzięki zaangażowaniu w sprawy społeczne nie stanowiłaby wystar-
czającego motywatora do działania. Jedynie 18% badanych Niemców uważa, 
że ich zamiar udziału w akcjach społecznych rósłby w miarę wzrostu profi-
tów z tego działania.

Wykres 19. Czynniki pozafinansowe jako bodziec skłaniający do partycypacji
 

Źródło: badania własne.
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Rozdział 8. Wyniki badań ankietowych

64% badanych Polaków i 43% badanych Niemców jest zdania, że angażo-
wanie się w sprawy miasta wspiera demokrację. Przeciwnego zdania jest 12% 
Polaków i aż 30% Niemców. Nieco ponad jedna czwarta w obu grupach nie 
ma jednoznacznej opinii w tej kwestii. 

Wykres 20. Postrzeganie partycypacji jako elementu wzmacniającego demokrację

Źródło: badania własne.
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8.2. Zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne

Zdecydowanie słabsze jest przekonanie (i dotyczy to obu badanych grup), 
że zaangażowanie społeczne jest obowiązkiem obywatelskim. 41% badanych 
Polaków i 23% badanych Niemców partycypację uważa za powinność spo-
łeczną, a 28% Polaków i 38% Niemców jest przeciwnego zdania.

Wykres 21. Postrzeganie partycypacji jako obowiązku obywatelskiego

Źródło: badania własne.
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Rozdział 8. Wyniki badań ankietowych

Wykres 22. Ustosunkowanie się przez badanych Polaków do stwierdzeń dotyczących 
czynników motywujących do zaangażowania społecznego

Źródło: badania własne.
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8.2. Zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne

Wykres 23. Ustosunkowanie się przez badanych Niemców do stwierdzeń dotyczą-
cych czynników motywujących do zaangażowania społecznego

Źródło: badania własne.
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Rozdział 8. Wyniki badań ankietowych

Do potwierdzenia, czy rzeczywiście istnieje związek między tym, co mo-
tywuje ankietowanych do zaangażowania się w sprawy społeczne, a grupą 
badawczą, z jakiej pochodzą, wykorzystano test χ2. Innymi słowy, czy fak-
tycznie można mówić o zależności między opiniami wyrażanymi przez an-
kietowanych na temat potencjalnych czynników − motywatorów do partycy-
pacji − a przynależnością ankietowanego do grupy badawczej.

Dane empiryczne umieszczone zostały w tablicy sześciopolowej o s wier-
szach i k kolumnach, gdzie ni i nj oznaczają liczebności brzegowe. Poniżej 
przedstawiono tabelę dla odpowiedzi dotyczących stwierdzenia nr 1.

Uważam, że angażowanie się obywateli w sprawy 
własnego miasta to dobry pomysł

ni

Grupa tak trudno 
powiedzieć nie

polska 198 27 15 240
niemiecka  78 17 11 106
nj 276 44 26 346

Dla przyjętego poziomu istotności α=0,05 i dla 2 stopni swobody war-
tość krytyczna χ2

α w tablicy rozkładu χ2 wynosi 5,991, a wartości statystyk χ2 
obliczone według wzoru (1) wynoszą odpowiednio:

Stwierdzenie Wartości 
statystyk χ2

Uważam, że angażowanie się obywateli w sprawy własnego miasta to 
dobry pomysł 1,42*

Angażując się w sprawy miasta, chciał(a)bym być rozpoznawany(a) przez 
mieszkańców 0,95*

Angażując się w sprawy miasta, chciał(a)bym, aby mój wkład był 
doceniany 27,70*

Angażowanie się w sprawy miasta czyni / czyniłoby mnie szczęśliwszym 7,32*
Angażowanie się w sprawy miasta jest / byłoby dla mnie przygodą 8,87*
Angażowanie się w sprawy miasta jest / byłoby dla mnie okazją do 
zdobycia nowej wiedzy i umiejętności 11,42*

Mój zamiar angażowania się w sprawy miasta rósłby, jeśli miał(a)bym z 
tego korzyści finansowe 7,09*

Mój zamiar angażowania się w sprawy miasta rósłby, jeśli miał(a)bym z 
tego inne korzyści niż finansowe 24,99*
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8.2. Zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczne

Stwierdzenie Wartości 
statystyk χ2

Uważam, że angażowanie się w sprawy miasta wspiera demokrację 8,11*
Uważam, że angażowanie się w sprawy miasta jest obowiązkiem 
obywatelskim 5,37*

* − różnice istotne na poziomie α=0,05

Przy przyjętym poziomie istotności α=0,05, o różnicach pomiędzy ba-
danymi grupami można mówić w większości przypadków (tych, dla których 
χ2 > χ2

α). Ankietowanych z Polski łatwiej zmotywować do zaangażowania  
w sprawy społeczne przede wszystkim za pomocą takich zachęt, jak uznanie 
i docenienie oraz korzyści innych niż materialne, które dostrzegają w party-
cypacji. Do uczestnictwa w działaniach na rzecz miasta może ich również 
skłonić okazja do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, chęć przeżycia przy-
gody oraz czerpanie zadowolenia. Uważają też, że angażowanie się w sprawy 
miasta wspiera demokrację. Częściej niż ankietowani w grupie niemieckiej 
wskazują na fakt, iż ich zamiar podjęcia tego rodzaju aktywności rósłby wraz 
ze wzrostem korzyści finansowych.

Aby potwierdzić uzyskane wyniki, dodatkowo zastosowano test istot-
ności różnic dla dwóch wskaźników struktury. Testem tym zweryfikowano 
hipotezę o jednakowym procencie elementów wyróżnionych w dwóch po-
pulacjach, w tym przypadku chodzi o ankietowanych, którzy odpowiedzie-
li „zdecydowanie tak” oraz „tak” na poszczególne stwierdzenia, czyli tych, 
których dany czynnik motywuje do zaangażowania społecznego.

W tablicy dystrybuanty rozkładu normalnego N(0,1) dla dwustronnego 
obszaru krytycznego dla poziomu istotności α=0,05, wartość krytyczna uα/2 
wynosi 1,96.
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Rozdział 8. Wyniki badań ankietowych

Skorzystano ze wzorów (3), (4) i (5) i otrzymano następujące wartości:

Stwierdzenie
Polska Niemcy

p q u
m1 m1/n1 m2 m2/n2

Uważam, że angażowanie się obywateli  
w sprawy własnego miasta to dobry pomysł 198 83% 78 74% 0,80 0,20 1,90*

Angażując się w sprawy miasta, chciał(a)bym 
być rozpoznawany(a) przez mieszkańców  53 22% 18 17% 0,21 0,79 1,08*

Angażując się w sprawy miasta, chciał(a)bym, 
aby mój wkład był doceniany 144 60% 22 21% 0,48 0,52 6,74*

Angażowanie się w sprawy miasta czyni / 
czyniłoby mnie szczęśliwszym  80 33% 23 22% 0,30 0,70 2,18*

Angażowanie się w sprawy miasta jest / 
byłoby dla mnie przygodą 100 42% 24 23% 0,36 0,64 3,40*

Angażowanie się w sprawy miasta jest / 
byłoby dla mnie okazją do zdobycia nowej 
wiedzy i umiejętności

152 63% 41 39% 0,56 0,44 4,26*

Mój zamiar angażowania się w sprawy miasta 
rósłby, jeśli miał(a)bym z tego korzyści 
finansowe

130 54% 36 34% 0,48 0,52 3,47*

Mój zamiar angażowania się w sprawy miasta 
rósłby, jeśli miał(a)bym z tego inne korzyści 
niż finansowe

126 53% 19 18% 0,42 0,58 6,01*

Uważam, że angażowanie się w sprawy miasta 
wspiera demokrację 150 63% 45 42% 0,56 0,44 3,47*

Uważam, że angażowanie się w sprawy miasta 
jest obowiązkiem obywatelskim  98 41% 25 24% 0,36 0,64 3,09*

* − różnice istotne na poziomie α=0,05

Zgodnie z uzyskanymi wynikami można stwierdzić, że:
ankietowani w obu badanych grupach są zgodni co to tego, że anga-• 
żowanie się obywateli w sprawy własnego miasta jest dobrym pomy-
słem;
jedynym czynnikiem – motywatorem, który nie różnicuje obu grup, • 
jest „rozpoznawalność przez innych mieszkańców” – w obu grupach 
badanym zależy na niej w podobnym niskim stopniu;
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pozostałe czynniki, w szczególności, takie jak: „docenienie wkładu”, • 
„korzyści inne niż finansowe”, „okazja do zdobycia nowej wiedzy  
i umiejętności” oraz „przeżycie przygody”, w większym stopniu mo-
tywują do partycypacji w życiu społecznym ankietowanych z grupy 
polskiej niż niemieckiej.

Wizualnie dość dobrze widoczne jest to na wykresach 22 i 23, gdzie zie-
lone fragmenty wykresu są znacznie dłuższe w przypadku próby badawczej 
z Polski, dla wszystkich analizowanych stwierdzeń.

8.3. Wnioski z badań

Przedstawione wyniki są efektem badania eksploracyjnego i nieprobabili-
stycznego. Nie było intencją wyciąganie jednoznacznych wniosków i uogól-
nianie z próby. Celem była analiza form i zakresu współpracy władz lokal-
nych z mieszkańcami, ich aktywność w życiu miasta oraz próba identyfikacji 
czynników wyjaśniających motywację obywateli do partycypacji społecznej. 

Badaniem objęto dwie znacząco odmienne, zarówno pod względem wie-
ku, wykształcenia, jak i statusu zawodowego próby badawcze, pochodzące  
z różnych krajów. Różnice, jakie zaobserwowano w stosunku ankietowanych 
do zaangażowania społecznego, wynikają zatem nie tylko z narodowości, 
jaką reprezentują, ale również, a może przede wszystkim, z różnic w cechach 
socjospołecznych.

Ankietowani z grupy niemieckiej, jak oceniają ich opiekunowie z Bil-
SE Institut, to osoby skoncentrowane na sobie i swoich sprawach, żyjące 
we własnym świecie, w którym borykają się z wieloma problemami, w tym  
z kwestią bezrobocia oraz braku środków do utrzymania, i starają się zaspo-
koić podstawowe potrzeby funkcjonowania.

Wyniki ankiety pokazały, że zainteresowanie takich ludzi życiem spo-
łecznym jest na bardzo niskim poziomie. Tłumaczyć to można z jednej stro-
ny brakiem środków finansowych, który w wielu sytuacjach wyklucza ich  
z „normalnego życia”, w którym nie mogą pozwolić sobie na wyjście do te-
atru, do kina czy wyjazd na wakacje. Podstawowe wsparcie, jakie otrzymu-
ją od państwa, w postaci środków finansowych i możliwości podnoszenia 
kwalifikacji, zapewnia im egzystencję na minimalnym poziomie. To powo-
duje, że skupiają się głównie na własnych sprawach i „walce o przetrwanie”. 
Z drugiej strony ich pasywność i brak zaangażowania w kwestie społecz-

8.3. Wnioski z badań
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ne może być wynikiem niskiego poziomu wykształcenia, braku kompetencji, 
braku wiedzy na temat rozwiązywania problemów i umiejętności dotarcia do 
odpowiednich informacji. 

Mimo deklarowanego przez ankietowanych w grupie niemieckiej niskie-
go poziomu chęci partycypacji wyniki badania dotyczące zgłaszania proble-
mów związanych ze sprawami miasta nie ujawniają różnic między grupami. 
Mogą mieć na to wpływ cechy związane z narodowością, takie jak dbanie  
o porządek, sumienność, gorliwość, obowiązkowość, charakteryzujące oby-
wateli Niemiec.

Badani w grupie polskiej tłumaczą się nieznajomością instytucji, do któ-
rych należy zgłaszać problemy, co − jak wspomniano − z jednej strony może 
wynikać z młodego wieku respondentów w tej grupie, ich małej dotychcza-
sowej aktywności społecznej i wyręczaniem przez rodziców w takich kwe-
stach, ale z drugiej strony może też świadczyć o słabym rozpowszechnianiu 
informacji przez urzędy na temat zakresu realizowanych spraw.

Analiza form kontaktu z urzędami wskazuje na znacznie częstsze wy-
korzystywanie dróg tradycyjnych (telefon, wizyta osobista w urzędzie) przez 
ankietowanych z grupy niemieckiej i technologii informacyjno-komunika-
cyjnych przez badanych z grupy polskiej. Tłumaczyć to można naturalną 
skłonnością osób młodszych do korzystania z internetu i znacznie mniejszy-
mi umiejętnościami osób starszych w zakresie korzystania z nowoczesnych 
kanałów komunikacji, ale też może wynikać z braku dostępu do takich na-
rzędzi (do komputera i internetu) przez ankietowanych z grupy niemieckiej.

Podobnie jest z kwestią źródeł, z jakich badani czerpią wiedzę na temat 
działań władz lokalnych. W grupie niemieckiej dominują gazety lokalne,  
a w grupie polskiej strony internetowe.

Wyniki badania ujawniły też wyraźne zróżnicowanie ankietowanych  
z obu grup w kwestiach udziału w głosowaniach dotyczących spraw mia-
sta, wiedzy na temat inwestycji realizowanych w miejscu zamieszkania oraz 
oceny wpływu na sprawy lokalne. Prawie połowa badanych Niemców nie 
odczuwa potrzeby aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu lokalnych de-
cyzji, 67% nie wie jak będzie zmieniało się miasto w najbliższym czasie,  
z czego jedna trzecia chciałaby posiadać taką wiedzę, ale też ponad jedną 
trzecią w ogóle to nie interesuje. Potwierdza to raczej pasywną postawę spo-
łeczną członków badanej grupy, wynikającą najprawdopodobniej z ich cech 
socjospołecznych.

Rozdział 8. Wyniki badań ankietowych
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Z kolei w grupie polskiej zaobserwować można dość dużą liczbę osób 
(31%), które nie mają wiedzy na temat inwestycji w mieście, ale twierdzą, że 
chętnie by ją posiedli. Tego typu deklaracje mogą świadczyć o dotychcza-
sowym braku zainteresowania takimi kwestiami, być może ze względu na 
młody wiek ankietowanych, ale też wskazują na pewną otwartość na nowe 
informacje.

Ankietowani z obu grup w porównywalnie silnym stopniu wzbraniają się 
od oceny relacji władz lokalnych z mieszkańcami, uznając, iż nie posiadają 
wystarczającej wiedzy na ten temat.

18% Polaków dostrzega, wynikający z różnych powodów, brak zaanga-
żowania mieszkańców w sprawy społeczne, który może być efektem braku 
rzetelnej informacji ze strony władz na temat podejmowanych działań, na 
co wskazuje 11% badanych z grupy polskiej. 12% dostrzega deklaracje rzą-
dzących dotyczące chęci współpracy z mieszkańcami, ale uważa, że niewiele  
z nich wynika. Żaden z ankietowanych w grupie niemieckiej nie zarzucił 
władzom lokalnym takiego postępowania.

Ponad 70% ankietowanych w grupie niemieckiej uważa, że nie ma wpły-
wu na sprawy lokalne i podejmowane przez władze decyzje, z czego 45%  
w ogóle nie odczuwa takiej potrzeby, ale 55% deklaruje, że chcieliby go mieć. 
To dość wysokie wskazanie, zwłaszcza w zestawieniu z deklarowaną pasyw-
nością w głosowaniach, brakiem wiedzy na temat władz lokalnych i sygnali-
zowanym we wcześniejszych odpowiedziach brakiem zainteresowania spra-
wami miasta.

Zróżnicowanie w badanych grupach w kwestii udziału w zbiórkach fun-
duszy na finansowanie oddolnej inicjatywy lokalnej można tłumaczyć nie 
tylko wyższą aktywnością społeczną, ale też zakładanymi mniejszymi pro-
blemami finansowymi ankietowanych z grupy polskiej.

Natomiast zróżnicowany poziom wiedzy na temat wykorzystania platfor-
my finansowania społecznościowego do zbiórek funduszy tłumaczyć można 
różnicami wiekowymi ankietowanych w obu grupach i ich kompetencjami  
w obszarze IT. 

Analiza części ankiety dotyczącej czynników motywujących do zaanga-
żowania społecznego prowadzi do wniosku o znacznie mniejszej skłonności 
do partycypacji badanych z grupy niemieckiej. W obu grupach responden-
ci zgadzają się, że angażowanie się w sprawy własnego miasta to dobry po-
mysł, jednak w przypadku ankietowanych z grupy niemieckiej deklaracja ta 
w znacznie mniejszym stopniu przekłada się na praktykę. 

8.3. Wnioski z badań
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Analizując wyniki badania, można stwierdzić, że o wiele łatwiej byłoby 
zmotywować grupę polskich studentów do partycypacji, gdyż taką aktyw-
ność traktują jako okazję do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności, ale też 
jako przygodę. Upatrują również korzyści, jakie mogą się pojawić w związku 
z takim działaniem, i szczerze deklarują, iż ich zapał do pracy rósłby w miarę 
wzrostu korzyści, zarówno finansowych, jak i pozamaterialnych. Istotne jest 
dla nich docenienie w środowisku, choć nie motywuje ich bycie rozpozna-
walnymi przez mieszkańców, mimo że oba czynniki są elementem uznania. 
Ankietowani w grupie polskiej mają też dość silne przekonanie, że angażując 
się w sprawy miasta, wzmacniają demokrację. 

Z kolei możliwości oddziaływania na motywację badanych z grupy nie-
mieckiej są bardzo ograniczone. Ich skłonność do zaangażowania się jest 
niewielka, jedynie około jedna piąta ankietowanych w aktywności społecznej 
dostrzega przygodę, okazję do spełnienia, do radości, do uznania w oczach 
innych czy odniesienia korzyści pozamaterialnych. 24% (wobec 41% w gru-
pie polskiej) postrzega ją jako obowiązek obywatelski. Nieco więcej zdaje so-
bie sprawę, iż mogłoby to być szansą na podniesienie własnych kompetencji 
i wsparciem demokracji. Taki stosunek do partycypacji najprawdopodobniej 
ma związek jest z cechami socjospołecznymi (wykształceniem, wiekiem, sty-
lem życia, sytuacją zawodową i finansową) ankietowanych i nie zależy od 
kraju, z jakiego pochodzą.

Podsumowując, mimo że badanie nie pozwala na uogólnianie wniosków, 
to ma charakter poznawczy, przyczyniło się do poprawy wiedzy na temat 
możliwości oraz metod współpracy i komunikacji na płaszczyźnie władze 
lokalne a mieszkańcy, a także wiedzy dotyczącej czynników motywujących 
ludzi do uczestnictwa w życiu społecznym. Pozwoliło też na przetestowanie 
formularza ankietowego, a samo omówienie wyników na prezentację sposo-
bu analizy danych. Tym samym badanie otwiera przestrzeń dla innych eks-
perymentów i analiz (w tym porównawczych) dotyczących aspektów party-
cypacji i zaangażowania obywateli w życie miasta.

Rozdział 8. Wyniki badań ankietowych
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Włączanie obywateli w procesy decyzyjne, ich uczestnictwo w dyskusji nad 
istotnymi dla nich sprawami oraz możliwość wpływu na podejmowane de-
cyzje, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim, to podstawa de-
mokracji i społeczeństwa obywatelskiego. 

Zagadnienie partycypacji obywatelskiej jest coraz częstszym tematem 
badań, opracowań naukowych i analiz. Oddolne inicjatywy obywateli, jak  
i ich odgórne angażowanie w działania sektora publicznego to jeden z waż-
niejszych sposobów na innowacje w tym sektorze. Stąd przedmiotem zain-
teresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków stają się kwestie związane  
z motywowaniem obywateli do partycypacji, projektowaniem i realizacją 
skutecznego procesu współpracy, poszukiwaniem metod osiągania zakłada-
nych celów i oczekiwanych efektów. Kluczowe przy tym jest upodmiotowie-
nie obywateli poprzez zapewnienie im możliwości wyrażania opinii i poglą-
dów oraz wpływu na otaczające ich środowisko.

W monografii dokonano przeglądu definicji i analizy znaczenia pojęcia 
partycypacji w kontekście różnych dyscyplin naukowych oraz klasyfikacji 
tego terminu pod kątem wybranych kryteriów. Skupiono się na partycypa-
cji publicznej, jej celach i zakładanych rezultatach. Przedstawiono korzyści 
wynikające z obywatelskiego zaangażowania oraz omówiono bariery utrud-
niające rozpoczęcie i realizację współpracy. Na tle różnych teorii nauko-
wych dokonano analizy źródeł gotowości do zaangażowania się obywate-
li i ich skłonności do partycypacji. Dużo miejsca poświęcono konsultacjom 
społecznym jako jednej z najczęstszych form współudziału obywatelskie-
go. Prezentacja szczegółowych metod partycypacji miała na celu pokazanie, 
jak szeroki i różnorodny jest wachlarz technik i narzędzi, z którego można 

Zakończenie
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wybierać w zależności od potrzeb i zadań do wykonania. Szczególną uwa-
gę zwrócono na rolę technologii ICT gwarantującej szeroki zasięg, szybkość 
wymiany informacji, interaktywność i tym samym efektywność oddziały-
wania. Podkreślono znaczenie citizensourcingu jako formy e-partycypacji 
i drogi w kierunku smart city. To właśnie twórcze zaangażowanie obywateli, 
otwarcie miast na aktywną postawę swoich mieszkańców, na tworzenie im 
przestrzeni i możliwości do wykorzystania ich potencjału, przyczynia się do 
kreowania innowacyjnych rozwiązań. 

Dialog ze społeczeństwem, angażowanie obywateli do współdecydo-
wania w sferze publicznej służy wzrostowi ich zaufania do działań władzy, 
zwiększeniu przejrzystości stosowanych procedur, buduje poczucie odpowie-
dzialności za rezultaty i wzmacnia demokrację podejmowanych decyzji. 

Niniejsza monografia nie tylko systematyzuje zagadnienia związane  
z partycypacją obywatelską w przestrzeni publicznej, ale również podkreśla 
aspekty kluczowe dla skutecznego wdrażania partycypacji, wskazuje kierun-
ki rozwoju narzędzi i kanałów komunikacji (ze szczególnym uwzględnie-
niem platform i aplikacji internetowych), dzięki którym obywatele mogą być 
rzeczywistym i konstruktywnym uczestnikiem życia publicznego. Zaprezen-
towane wyniki badań własnych to kolejne studium do prowadzenia analiz 
porównawczych w zakresie świadomości, aktywności społecznej i skłonno-
ści do współdziałania obywateli.
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