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 Droga Mieszkanko,  
  Drogi Mieszkaƒcu Warszawy!

	 W	2015	roku	po	raz	drugi	b´dziemy	współdecydowaç	o	tym,	na	co	zostanà	
wydane	pieniàdze	z	kasy	miasta.	Rusza	kolejna	edycja	bud˝etu	partycypacyjnego,		
w	ramach	którego	mamy	do	rozdysponowania	ponad	51	mln	zł.	To	prawie	dwa	
razy	wi´cej	ni˝	rok	temu.

Pierwsza	edycja	pokazała	ogromne	zaanga˝owanie	mieszkaƒców	Warszawy,		
wyzwoliła	ich	potencjał	i	obudziła	potrzeb´	współpracy.	W	głosowaniu	nad	ponad	
2	200	projektami	–	zgłoszonymi	przez	warszawiaków	–	wzi´ło	udział	blisko	167	
tysi´cy	osób.	336	wybranych	projektów,	które	zostanà	zrealizowane	w	2015	roku,	
sprawi,	˝e	nasze	miasto	b´dzie	lepsze,	pi´kniejsze,	bardziej	przyjazne.	

W	tym	roku	Warszawa	daje	Ci	jeszcze	wi´cej	mo˝liwoÊci.	Mo˝esz	pomóc	jà	
zmieniç.	Mo˝esz	sprawiç,	by	była	jeszcze	bli˝sza,	jeszcze	bardziej	Twoja.	Ty	wiesz	
najlepiej,	czego	brakuje	w	Twojej	okolicy,	co	nale˝y	zmieniç	albo	poprawiç.

Od	stycznia	do	czerwca	2015	roku	mo˝esz	włàczyç	si´	w	bud˝et	partycypacyjny.	
Mo˝esz	zgłosiç	swój	pomysł,	porozmawiaç	o	potrzebach	dzielnicy,	w	której	miesz-
kasz,	uczysz	si´	lub	pracujesz,	a	tak˝e	zagłosowaç	na	najlepsze	i	najbardziej		
potrzebne	projekty.	

W	Twoje	r´ce	przekazujemy	broszur´,	która	krok	po	kroku	wyjaÊni,	co	to	jest	
bud˝et	partycypacyjny	i	jak	mo˝esz	si´	włàczyç	w	jego	realizacj´.	Odpowie-
my	na	pytania,	jak	opisaç	swój	pomysł	i	gdzie	nale˝y	go	zgłosiç,	gdzie	warto	
porozmawiaç	o	swoich	projektach,	jak	b´dzie	przebiegało	głosowanie	na	projekty	
oraz	gdzie	uzyskaç	wszelkie	niezb´dne	informacje.

Ju˝	dziÊ	zastanów	si´,	na	co	warto	wydaç	miejskie	pieniàdze.

 Co to jest 
  bud˝et partycypacyjny?

	 Bud˝et	partycypacyjny	to	szereg	działaƒ,	które	umo˝liwiajà	mieszkaƒcom	
współdecydowanie	o	cz´Êci	bud˝etu	Warszawy.		
	
Dzi´ki	mo˝liwoÊci	składania	projektów,	dyskusji	o	potrzebach	dzielnic	i	mieszkaƒ-
ców	oraz	głosowaniu	na	projekty	masz	realny	wpływ	na	najbli˝sze	otoczenie	oraz	
na	to,	jak	b´dzie	rozwijała	si´	Warszawa.
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  Wa˝ne:
	Bud˝et	partycypacyjny	to	nie	tylko	pieniàdze,	ale	cały	proces,	podczas	któ-

rego	mo˝esz	zdecydowaç,	na	co	zostanie	przeznaczona	okreÊlona	cz´Êç	bud˝etu	z	
kasy	miasta.

 Skàd si´ biorà pieniàdze 
  na bud˝et partycypacyjny?

	 W	Warszawie	bud˝et	partycypacyjny	odbywa	si´	na	poziomie	dzielnic.	
Oznacza	to,	˝e	w	ka˝dej	dzielnicy	realizowany	jest	osobny	bud˝et	partycypacyjny,	
czyli	jest	ich	w	sumie	18.	Ka˝da	dzielnica	przeznacza	na	to	okreÊlonà	kwot´	ze	
swojego	bud˝etu	(od 1 do 2%	bud˝etu	dzielnicy	zaplanowanego	na	rok	2016).

Bud˝et	partycypacyjny	to	publiczne	pieniàdze,	o	których	zdecydujà	mieszkaƒcy.	
Nale˝y	pami´taç,	˝e	nie	sà	to	dodatkowe	Êrodki,	ale	konkretne	kwoty	pochodzàce	
z	dotychczasowego	bud˝etu	dzielnicy.	W	całej	Warszawie	do	dyspozycji	
mieszkaƒców	jest	dokładnie	51 215 551	zł.

Kwoty	okreÊlone	przez	zarzàdy	dzielnic	do	dyspozycji	mieszkaƒców:

Bemowo		............................................................ 	2	117	247	zł
Białoł´ka		........................................................... 	3	000	000	zł
Bielany		.............................................................. 	3	389	365	zł
Mokotów	............................................................ 	5	406	320	zł
Ochota		............................................................... 	2	330	000	zł
Praga-Południe	................................................. 	4	171	462	zł
Praga-Północ		.................................................... 	2	755	884	zł
Rembertów		.......................................................... 	648	000	zł
ÂródmieÊcie		..................................................... 	6	200	000	zł
Targówek		........................................................... 	2	860	000	zł
Ursus		................................................................. 	1	524	253	zł
Ursynów		............................................................ 	6	100	000	zł
Wawer	................................................................ 	2	000	000	zł
Wesoła		.................................................................. 	600	000	zł
Wilanów		............................................................... 	800	000	zł
Włochy		.............................................................. 	1	216	520	zł
Wola		................................................................... 	4	551	000	zł
˚oliborz		............................................................. 	1	545	500	zł
suma		................................................................ 	51 215 551	zł
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 Co mi daje udział
   w bud˝ecie partycypacyjnym?

	 Uczestniczàc	w	bud˝ecie	partycypacyjnym,	masz	wyjàtkowà	mo˝liwoÊç	
decydowania	o	tym,	na	co	zostanà	wydane	Êrodki	z	kasy	miasta.	Masz	realnà	
szans´	poprawiç	swoje	najbli˝sze	otoczenie	i	wpływ	na	to,	jak	b´dzie	rozwijała		
si´	Twoja	dzielnica.	W	ten	sposób	mo˝esz	współdecydowaç	o	Warszawie.

 Kto mo˝e wziàç
   w nim udział? 

	 Je˝eli	mieszkasz	w	Warszawie,	to	bud˝et	partycypacyjny	jest	właÊnie	dla	
Ciebie!	Nie	musisz	tutaj	byç	zameldowany!	Ka˝dy	mieszkaniec	Warszawy	mo˝e	
si´	włàczyç	w	decydowanie	o	cz´Êci	bud˝etu	miasta.	

  Uwaga!
	W	bud˝ecie	partycypacyjnym	mogà	braç	udział	tak˝e	osoby	niepełnoletnie,	

które	nie	ukoƒczyły	18	lat	oraz	cudzoziemcy,	którzy	nie	posiadajà	polskiego	obywa-
telstwa	i	numeru	PESEL,	ale	stale	zamieszkujà	w	Warszawie.

JeÊli nie masz jeszcze 18 lat	–	dołàcz	zgod´	rodzica/opiekuna	prawnego		
na	udział	w	bud˝ecie	partycypacyjnym.

JeÊli nie posiadasz polskiego obywatelstwa i numeru PESEL –	zgłoÊ	si´		
do	Wydziału	Obsługi	Mieszkaƒców	dowolnego	urz´du	dzielnicy	(WOM).	Tam	
zostaniesz	wpisany	na	list´	osób	składajàcych	projekty	i	głosujàcych.	Zabierz	
ze	sobà	wa˝ny	dokument	podró˝y	wydany	przez	paƒstwo,	którego	jesteÊ	oby-
watelem	(dowód	osobisty	lub	paszport).	

 Jak włàczyç si´ 
  w bud˝et partycypacyjny?
 1. Mo˝esz	wypowiedzieç	si´	w	organizowanych	dyskusjach.
 2. Mo˝esz	zgłosiç	projekt.
 3.	Mo˝esz	zagłosowaç	na	najlepsze	i	najbardziej	potrzebne	projekty.

Jak	widzisz,	sposobów	na	włàczenie	si´	w	tworzenie	bud˝etu	partycypacyjnego	
jest	kilka.	Mo˝esz	wybraç	jeden	z	nich	lub	wziàç	udział	we	wszystkich.	
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 Co to jest projekt  
  do bud˝etu partycypacyjnego?
	 Podstawà	bud˝etu	partycypacyjnego	sà	pomysły	zgłoszone	przez	
mieszkaƒców,	czyli	tzw.	projekty.	Projekty	mogà	dotyczyç	wielu	sfer,	jakimi	na	co	
dzieƒ	zajmuje	si´	urzàd	dzielnicy	czy	jednostki	miejskie	(np.	Zarzàd	Dróg	Miej-
skich,	Zarzàd	Oczyszczania	Miasta):	sportu,	rekreacji,	edukacji,	kultury,	komu-
nikacji,	ochrony	Êrodowiska,	pomocy	społecznej,	przestrzeni	publicznej,	zieleni	
miejskiej	itp.

Formularz	z	opisem	pomysłu	na	projekt	do	bud˝etu	partycypacyjnego		
i	wszystkimi	potrzebnymi	załàcznikami	b´dzie	mo˝na	z∏o˝yç	od 17 stycznia  
do 17 lutego 2015 r.

Zastanów	si´	nad	tym,	co	jest	dobre,	a	co	jeszcze	wymaga	ulepszenia		
w	poszczególnych	dzielnicach,	a	tak˝e	w	Twoim	najbli˝szym	sàsiedztwie.		
Porozmawiaj	z	sàsiadami.	Je˝eli	masz	pomysł	na	popraw´	lub	rozwój	swojego	
najbli˝szego	otoczenia,	opisz	go	w	projekcie.	Pomocne	mogà	byç	dyskusje	
dotyczàce	potrzeb	i	priorytetów	w	dzielnicach.	Podczas	tych	spotkaƒ	mo˝esz	
porozmawiaç	o	potrzebach	dzielnicy	z	innymi	mieszkaƒcami	i	władzami	dziel-
nicy	a	tak˝e	dowiedzieç	si´,	jakie	działania	inwestycyjne	planowane		
sà	w	najbli˝szym	czasie.	Pozwoli	to	na	lepsze	przygotowanie	projektu.		
Spotkania	i	dyskusje	z	mieszkaƒcami	b´dà	si´	odbywaç	do 16 stycznia 2015 r. 
w ka˝dej dzielnicy.

 Jakie projekty mog´ zgłosiç?
	 Projekty	do	bud˝etu	partycypacyjnego	mogà	mieç	charakter	inwestycyjny,	
jak	np.	budowa	placu	zabaw	czy	postawienie	latarni	oraz	mogà	byç	pozainwesty-
cyjne	np.	zaj´cia	pozalekcyjne,	Êwi´to	ulicy	i	inne.

  Wa˝ne
Bud˝et	partycypacyjny	dotyczy	dzielnic.	Mogà	byç	one	podzielone		

na	mniejsze	obszary	(rejony),	w	których	mo˝na	składaç	projekty.

W	zwiàzku	z	tym	mo˝esz	składaç	projekty	na	poziomie:
1. ogólnodzielnicowym	–	jest	to	obszar	całej	dzielnicy,	albo
2.	lokalnym	–	gdy	kwota	przeznaczona	dla	danej	dzielnicy	została	podzielona		
	 na	mniejsze	obszary,	albo
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3. lokalnym	i	ogólnodzielnicowym	–	w	przypadku,	gdy	bud˝et	partycypacyjny		
	 dotyczy	zarówno	całej	dzielnicy,	jak	i	jej	mniejszych	obszarów	

Ka˝dy	poziom,	zarówno	lokalny,	jak	i	ogólnodzielnicowy,	ma	przypisanà	kwot´,		
za	którà	zostanà	zrealizowane	wybrane	przez	mieszkaƒców	projekty.	Zanim	przy-
gotujesz	projekt,	sprawdê	jaka	kwota	jest	do	dyspozycji	w	obszarze	lub	w	dzielnicy,		
w	której	chcesz	zło˝yç	projekt.

   Uwaga!
		Kwota	zgłoszonego	przez	Ciebie	projektu	nie	mo˝e	przekraczaç	kwoty	

przeznaczonej	w	danym	obszarze	czy	dzielnicy.	Np.	je˝eli	w	Twoim	obszarze		
do	dyspozycji	jest	300	tys.	zł,	Twój	projekt	nie	mo˝e	byç	dro˝szy.

Zespoły	ds.	bud˝etu	partycypacyjnego	wprowadziły	w	niektórych	dzielnicach	
maksymalnà	kwot´	przysługujàcà	na	realizacj´	jednego	projektu.
Sprawdê,	czy	w	Twojej	dzielnicy	nie	ma	takiego	limitu.	Je˝eli	został	wyznaczony	
limit	na	projekt	np.	do	200	tys.	zł,	nawet	jeÊli	cała	kwota	na	obszar	wynosi		
300	tys.	zł,	to	Twój	projekt	nie	mo˝e	byç	dro˝szy	ni˝	200	tys.	zł.

O	zasadach	podziału	dzielnicy	na	obszary	i	poziomy	lub	ich	braku	oraz		
o	podziale	kwot	na	poszczególne	obszary	zadecydował	wczeÊniej	dzielnico-
wy	Zespół	ds.	bud˝etu	partycypacyjnego,	który	składa	si´	z	przedstawicieli	
mieszkaƒców,	organizacji	pozarzàdowych,	klubów	radnych	działajàcych		
w	radzie	dzielnicy,	radnych	niezrzeszonych,	przedstawicieli	rad	osiedli		
i	urz´dników.	Posiedzenia	Zespołu	sà	otwarte	dla	wszystkich,	najbli˝sze		
terminy	tych	spotkaƒ	znajdziesz	na	stronie	urz´du	dzielnicy.

Informacje	na	temat	podziału	dzielnic	i	limitów	znajdziesz	na	stronach	urz´dów	
dzielnic	oraz	stronie	www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

 Mam ju˝ pomysł na projekt. 
  Co dalej?

	 Je˝eli	wiesz	ju˝,	jaki	pomysł	chciałbyÊ	zgłosiç	do	bud˝etu		
partycypacyjnego,	musisz	wypełniç	formularz.	Mo˝esz	to	zrobiç	poprzez	stron´	
www.twojbudzet.um.warszawa.pl,	a	formularze	w	formie	papierowej	znajdziesz	
w	siedzibie	urz´du	dzielnicy.	
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  Wa˝ne
Pomysł,	który	zgłaszasz,	musi	mieÊciç	si´	w	zadaniach	m.st.	Warszawy.		

Zadania	te	sà	opisane	m.in.	w	statucie	m.st.	Warszawy	oraz	w	uchwale	kompeten-
cyjnej	(dokumenty	te	sà	dost´pne	na	stronie	www.bip.warszawa.pl).

1.	WymyÊl	nazw´	projektu,	która	b´dzie	atrakcyjna	i	zrozumiała,	a	zarazem	
		 oddajàca	jego	specyfik´.	W	trakcie	głosowania	to	właÊnie	nazwa	znajdzie	
		 si´	na	papierowej	karcie	do	głosowania.

2.	Zastanów	si´	nad	charakterem	projektu	(lokalny	lub	ogólnodzielnicowy).	Czy	
	 odpowiada	on	na	potrzeby	mieszkaƒców	tylko	konkretnego	obszaru	(o	ile	takie	
	 obszary	zostały	wyznaczone	w	dzielnicy,	w	której	składasz	projekt),	czy	posłu˝y	
	 mieszkaƒcom	kilku	obszarów,	czy	całej	dzielnicy.

3.	OkreÊl	jego	lokalizacj´.	Pami´taj,	˝e	projekty	powinny	byç	realizowane		
	 na	terenach	m.st.	Warszawy.	Niektóre	dzielnice	dopuszczajà	mo˝liwoÊç		
	 realizacji	projektów	na	innych	terenach.	JeÊli	tak	jest,	musisz	dołàczyç	zgod´	
	 właÊciciela	terenu.	Map´	z	informacjami,	do	kogo	nale˝y	dany	teren,	znajdziesz	
	 na	stronie	www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

4.	Zastanów	si´,	czego	b´dzie	dotyczył	Twój	projekt:	edukacji,	ochrony	Êrodowiska,		
	 sportu,	kultury	oraz	do	jakiej	grupy	go	kierujesz:	dzieci,	seniorów,	rodzin		
	 z	dzieçmi,	młodzie˝y,	osób	z	niepełnosprawnoÊcià	i	innych.	Dzi´ki	temu	póêniej	
	 łatwiej	b´dzie	przeglàdaç	i	wyszukiwaç	projekty	na	stronie	internetowej.

5.	Opisz	sposób,	w	jaki	b´dà	korzystali	z	Twojego	projektu	mieszkaƒcy	po	jego	
	 zrealizowaniu.	Czy	b´dzie	dost´pny	dla	wszystkich,	czy	b´dzie	mogła	z	niego	
	 skorzystaç	tylko	okreÊlona	grupa.

6.	Opisz	szczegółowo,	na	czym	polega	Twój	pomysł	i	z	jakich	działaƒ	b´dzie	si´	
	 składał.	Je˝eli	dokładnie	opiszesz	swój	projekt,	urz´dnicy	b´dà	mogli	zrozumieç	
	 jego	cele	oraz	planowany	sposób	realizacji.		

7.	Uzasadnij	swój	pomysł,	jego	znaczenie	dla	dzielnicy	lub	lokalnej	społecznoÊci.	

8.	Oblicz	przybli˝ony	koszt	projektu,	mo˝esz	skorzystaç	z	przykładowego	cennika		
	 działaƒ	na	stronie	www.twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto).		
	 Je˝eli	nie	potrafisz	dokładnie	oszacowaç,	ile	kosztujà	dane	działania,	nie		
	 przejmuj	si´.	Chodzi	o	to,	aby	wykazaç	szacunkowe	kwoty.	Ostatecznej		
	 weryfikacji	dokonajà	pracownicy	urz´du	dzielnicy	oraz	jednostek	miejskich,		
	 którzy	merytorycznie	zajmujà	si´	takimi	działaniami.	Pami´taj	jednak,		
	 ˝e	w	wyniku	tej	weryfikacji,	kwota	mo˝e	ulec	zmianie.

9.	Zastanów	si´,	czy	Twój	projekt	w	kolejnych	latach	b´dzie	wymagał	utrzymania,		
	 sprzàtania,	konserwacji,	czyli	czy	b´dzie	generował	koszty	na	kolejne	lata.		
	 Opisz	to	w	formularzu.
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     Pami´taj!
		Wypełnij	wszystkie	pola	formularza.	O	swoim	projekcie	porozmawiaj		

z	innymi	i	zbierz	30	podpisów	od	osób,	które	podobnie	jak	Ty	uwa˝ajà,	˝e	Twój		
pomysł	jest	wa˝ny	i	warty	poparcia.	Podpisy	zbierz	na	specjalnym	formularzu		
poparcia,	a	nast´pnie	dołàcz	go	do	formularza	zgłoszeniowego.

Złó˝	projekt	poprzez	stron´	www.twojbudzet.um.warszawa.pl	albo	przeka˝		
dokumenty	do	urz´du	dzielnicy	(osobiÊcie	albo	listownie	na	adres	urz´du	dzielni-
cy	z	dopiskiem	„Bud˝et	partycypacyjny	2016”)	nie	póêniej	ni˝	do 17 lutego 2015 r.	
Decyduje	data	wpływu	formularza	do	urz´du.

 Na co jeszcze 
  musz´ zwróciç uwag´?
1. Realizacja	projektu	nie	mo˝e	przekraczaç	jednego	roku	(projekty	b´dà		
	 realizowane	w	2016	r.).	Nie	jest	to	proste,	poniewa˝	mo˝e	Ci	si´	wydawaç,		
	 ˝e	pewne	rzeczy	mo˝na	zrobiç	szybko.	Pami´taj	jednak,	˝e	urzàd	obowiàzujà	
	 przepisy,	które	mogà	wydłu˝yç	wykonanie	projektu	jak	np.	przetargi,	konkursy,	
		 uzgodnienia	z	kilkoma	instytucjami.	Niektóre	projekty	z	pozoru	proste,	mogà	
	 wymagaç	szczególnego	przygotowania.	Je˝eli	masz	wàtpliwoÊç	czy	Twój	projekt		
	 mo˝na	zrealizowaç	w	jeden	rok,	skontaktuj	si´	z	pracownikami	urz´du	dzielnicy	
	 bàdê	jednostek	miejskich,	którzy	pomogà	Ci	okreÊliç	czas	realizacji	takiego	
	 projektu.

2. Niemo˝liwe	jest	zgłoszenie	projektu,	który	np.	zawiera	jedynie	budow´		
	 pierwszego	etapu	inwestycji,	albo	który	polega	jedynie	na	przygotowaniu		
	 dokumentacji	potrzebnej	do	jego	póêniejszej	realizacji.

3. Projekt	musi	byç	zgodny	z	przepisami	prawa	np.	miejscowym	planem		
	 zagospodarowania	przestrzennego	itd.

     Pami´taj!
		 Wpisz	wszystkie	swoje	dane	do	formularza,	szczególnie	zwróç	uwag´	

na	dane	kontaktowe.	Podaj	swój	adres	e-mail	i/albo	numer	telefonu.	Dzi´ki	temu	
urz´dnicy,	w	razie	potrzeby,	b´dà	mogli	si´	z	Tobà	szybko	skontaktowaç.	
Dodatkowo,	je˝eli	wyrazisz	zgod´	na	udost´pnienie	Twojego	imienia	i	nazwiska,	
inni	autorzy	projektów	b´dà	mogli	si´	z	Tobà	skontaktowaç,	aby	np.	połàczyç		
Wasze	projekty	lub	je	zmodyfikowaç.
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     Pami´taj!
		Pomoc	w	wypełnieniu	formularza	uzyskasz	na	dy˝urach	konsultacyjnych	

organizowanych	w	ka˝dej	dzielnicy.	Wszystkie	potrzebne	informacje	do	zło˝enia	
projektu,	w	tym	wzory	formularzy	oraz	terminy	dy˝urów,	znajdziesz	na	stronie	
www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

Projekty	mo˝esz	przygotowaç	dla	dowolnej	dzielnicy,	niekoniecznie	musisz	w	niej	
mieszkaç.	Mo˝esz	te˝	przygotowaç	wi´cej	ni˝	jednà	propozycj´	projektu.

JeÊli	nie	skoƒczyłeÊ	jeszcze	18	lat,	tak˝e	mo˝esz	stworzyç	swój	projekt,		
ale	wtedy	Twój	rodzic	lub	opiekun	musi	wyraziç	na	to	zgod´,	podpisujàc		
specjalny	formularz	(Zgoda opiekuna prawnego na zgłoszenie przez osob´ 
małoletnià projektu do bud˝etu partycypacyjnego	–	do	pobrania	ze	strony	
www.twojbudzet.um.warszawa.pl	lub	z	urz´du	dzielnicy).

 Projekt zło˝ony. 
  Co dalej?

    1. Weryfikacja wst´pna
	Zło˝ony	przez	Ciebie	projekt	przejdzie	teraz	przez	kilka	etapów.	Pierwszym	

jest	wst´pna	weryfikacja,	w	trakcie	której	pracownicy	urz´dów	dzielnic		
sprawdzà,	czy:	

-	projekt	został	zło˝ony	w	terminie,
-	do	projektu	zostały	dołàczone	wszystkie	wymagane	dokumenty	(lista	poparcia,	
			zgoda	dysponenta	terenu	lub	zgoda	na	udział	podpisana	przez	rodzica		
			lub	opiekuna),
-	wszystkie	pola	formularza	zostały	wypełnione.

   Wa˝ne
	Je˝eli	Twój	projekt	b´dzie	zawierał	braki	lub	bł´dy,	pracownicy	urz´du	

skontaktujà	si´	z	Tobà	w	celu	poprawienia	projektu.	Na	wprowadzenie	poprawek	
masz	3 dni robocze	od	przekazania	informacji	o	nieÊcis∏oÊciach.	JeÊli	tego	nie		
zrobisz,	projekt	zostanie	odrzucony.	Staraj	si´	Êledziç,	co	aktualnie	dzieje	si´		
z	Twoim	projektem;	sprawdê	na	stronie	lub	skontaktuj	si´	z	koordynatorem		
dzielnicowym.

O	projektach,	które	przejdà	wst´pnà	weryfikacj´,	mo˝esz	porozmawiaç	na	spotka-
niach	dyskusyjnych.
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    2. Dyskusje o z∏o˝onych projektach
	Od 27 lutego do 22 marca 2015 r.	odb´dà	si´	spotkania	dyskusyjne	dla	

mieszkaƒców	i	autorów	projektów.	W	trakcie	tych	spotkaƒ	mo˝esz	zaprezentowaç	
swój	projekt,	zadaç	pytania	innym	twórcom	projektów	i	wysłuchaç,	na	jakie		
potrzeby	odpowiadajà	ich	projekty.

To	dobra	okazja	do	łàczenia	projektów,	modyfikacji,	zwrócenia	uwagi	na	szczegóły,	
które	wymagajà	dopracowania.	Mo˝e	si´	okazaç,	˝e	Twój	sàsiad	b´dzie	miał		
podobny	pomysł	na	projekt	w	zbli˝onej	lokalizacji	albo	zło˝ycie	dwa	ró˝ne	pro-
jekty	dla	tego	samego	terenu.	Dzi´ki	udziałowi	w	spotkaniach	b´dziesz	mógł	
porozmawiaç	o	tym,	czy	uda	si´	Wasze	projekty	połàczyç	lub	zmodyfikowaç	je	tak,	
aby	si´	wzajemnie	nie	wykluczały.

Z	projektami	mo˝esz	zapoznaç	si´	tak˝e	na	stronie	
 www.twojbudzet.um.warszawa.pl,	a	głos	w	dyskusji	mo˝esz	zabraç	te˝		
na	forum	internetowym.	Terminy	spotkaƒ	zostanà	opublikowane	na	stronie	
 www.twojbudzet.um.warszawa.pl.	Spotkania	odb´dà	si´	we	wszystkich		
obszarach,	dla	których	mo˝na	składaç	projekty.	

    Pami´taj!
		Je˝eli	nie	zło˝yłeÊ	projektu,	te	spotkania	sà	równie˝	dla	Ciebie!	Dzi´ki	nim	

mo˝esz	wpływaç	na	projekty	przygotowane	przez	innych,	aby	były	jeszcze	lepsze!	
Warto	poÊwi´ciç	troch´	czasu,	˝eby	przyczyniç	si´	do	dopracowania	projektów.	To	
wa˝ne,	aby	jak	najlepiej	odpowiadały	na	potrzeby	–	Twoje	i	innych	mieszkaƒców.

  3. Preselekcja

  Je˝eli	w	obszarze	lub	w	dzielnicy,	w	której	składasz	projekt	lub	chcesz	
głosowaç,	liczba	projektów	przekroczy	50,	odb´dzie	si´	preselekcja.

Na	specjalnych	spotkaniach	autorzy	projektów	spoÊród	swoich	pomysłów	wybiorà	
50	najlepszych,	które	trafià	do	weryfikacji	szczegó∏owej.	Ka˝dy	autor	przedstawi	
swój	pomysł,	a	nast´pnie	postara	si´	przekonaç	pozostałych,	dlaczego	to	jego	
projekt	jest	najbardziej	potrzebny.	Wybór	odb´dzie	si´	przez	głosowanie	
samych	projektodawców,	ale	spotkania	preselekcyjne	b´dà	otwarte	dla	wszystkich	
mieszkaƒców,	wi´c	ka˝dy	b´dzie	mógł	na	nie	przyjÊç.

Spotkania	preselekcyjne	b´dà	trwały	od	23 marca do 1 kwietnia 2015 r.
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               4. Weryfikacja szczegó∏owa
		Pracownicy	urz´dów	dzielnic	i	innych	jednostek	miejskich	sprawdzà,		

czy	projekty	spełniajà	okreÊlone	wymogi	(patrz	strona	7).

Je˝eli	Twój	projekt	b´dzie	zawierał	braki	lub	bł´dy,	pracownicy	urz´du	skontaktujà	
si´	z	Tobà	w	celu	uzgodnienia	poprawek.	Dodatkowo	urz´dnicy	sprawdzà,	czy	
proponowany	kosztorys	jest	prawidłowy.	Je˝eli	b´dzie	on	za	wysoki	lub	za	niski,	
zostanie	poprawiony	tak,	aby	odzwierciedlał	faktyczne	koszty	realizacji	projektu.

Weryfikacja	projektów	potrwa	do	22 maja 2015 r.

 Mój projekt przeszedł weryfikacj´.  
  Co dalej?

	 Teraz	czas	na	promocj´	projektu.	To,	ile	osób	si´	o	nim	dowie,	zale˝y	od	
Ciebie.	Mo˝esz	zrobiç	akcj´	informacyjnà	w	swojej	okolicy,	zach´caç	znajomych		
do	głosowania,	nagraç	film	promocyjny,	wziàç	udział	w	wydarzeniach		
w	swojej	dzielnicy,	w	trakcie	których	zaprezentujesz	swój	projekt.	

   Pami´taj!
		Zapoznaj	si´	z	projektami	innych,	zanim	zdecydujesz,	na	co	b´dziesz	

głosowaç.	Przyjdê	na	wydarzenie	promocyjne	w	dzielnicy	lub	poczytaj	o	projektach	
na	stronie	www.twojbudzet.um.warszawa.pl.	

 Czas na głosowanie!

	 Przez	11	dni,	od 16 do 26 czerwca 2015 r., potrwa	głosowanie	na	projekty	
do	bud˝etu	partycypacyjnego.	Ka˝dy	mieszkaniec	Warszawy	b´dzie	mógł	oddaç	
głos	na	projekt	albo	projekty,	które	jego	zdaniem	sà	najbardziej	potrzebne.

    Uwaga!
		Nie	musisz	głosowaç	w	dzielnicy,	w	której	mieszkasz.	Mo˝esz	wybraç	

dowolnà	dzielnic´	w	Warszawie,	z	którà	czujesz	si´	zwiàzany	np.	t´	w	której	
pracujesz,	uczysz	si´	czy	lubisz	sp´dzaç	wolny	czas.	Pami´taj	jednak,	˝e	mo˝na	
głosowaç	tylko	w	jednej	dzielnicy	i	tylko	raz	–	w	innym	przypadku	wszystkie	Twoje	
głosy	b´dà	niewa˝ne.
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 Jak głosowaç? 
  Instrukcja krok po kroku
1.	Zdecyduj,	jak	b´dziesz	g∏osowaç:	przez	Internet	czy	tradycyjnie.

2.	Wybierz	dzielnic´,	w	której	chcesz	zagłosowaç.	Je˝eli	dzielnica	jest	podzielona	
	 na	obszary	–	wybierz	jeden	z	nich.	Je˝eli	dzielnica	jest	podzielona	na	dwa		
	 poziomy:	ogólnodzielnicowy	i	lokalny,	mo˝esz	zagłosowaç	na	poziomie		
	 ogólnodzielnicowym	oraz	wybraç	jeden	obszar	z	poziomu	lokalnego.

3. Zapoznaj	si´	z	listà	projektów	(na	stronie	www.twojbudzet.um.warszawa.pl).	

4. Wybierz	projekt	albo	projekty,	na	które	chcesz	głosowaç.	Koszt	realizacji		
	 projektów,	które	wybrałeÊ	nie	mo˝e	przekraczaç	całkowitej	dost´pnej	kwoty	
	 przeznaczonej	na	dany	obszar,	w	którym	głosujesz.	JeÊli	nie	głosujesz	przez	
	 Internet	policz,	czy	wybrane	przez	Ciebie	projekty	mieszczà	si´	w	tej	kwocie		
	 (w	przeciwnym	wypadku	Twój	głos	b´dzie	niewa˝ny).

5. Wpisz	swoje	dane	osobowe.	Głosowanie	jest	jawne.

6. Zagłosuj.

Jak głosowaç:
-	przez	Internet	–	na	stronie	www.twojbudzet.um.warszawa.pl –	musisz	
	 mieç	e-mail	lub	zało˝yç	adres	e-mail
-	tradycyjnie	–	na	karcie	papierowej:
	 a) wypełnionà	kart´	wrzuç	do	urny	w	urz´dzie	dzielnicy	lub	innych	punktach	
	 	 wyznaczonych	do	głosowania
	 b) wypełnionà	kart´	wyÊlij	na	adres	urz´du	dzielnicy	z	dopiskiem	„Bud˝et		
	 	 partycypacyjny	2016”.

   Uwaga!
		Je˝eli	zdecydujesz	si´	przekazaç	swojà	kart´	do	głosowania	koresponden-

cyjnie,	pami´taj,	˝eby	zrobiç	to	odpowiednio	wczeÊniej.	Aby	głos	był	wa˝ny,		
karta	musi	wpłynàç	do	urz´du	do	26	czerwca	2016	r.	–	decyduje	data	dostarczenia	
jej	do	urz´du.	

   Uwaga!
		Je˝eli	głosujesz	przez	Internet	pami´taj,	aby	potwierdziç	swój	głos,	

klikajàc	w	link	aktywacyjny,	który	dostaniesz	na	swojà	skrzynk´	mailowà.	W	prze-
ciwnym	razie	Twój	głos	b´dzie	niewa˝ny.	Je˝eli	nie	dostałeÊ	maila	z	linkiem		
aktywacyjnym,	sprawdê	inne	foldery	w	swojej	poczcie	np.	spam	lub	zgłoÊ	ten		
problem	na	adres	twojbudzet@um.warszawa.pl.	
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 Kto mo˝e braç 
  udział w głosowaniu?
	
	 Udział	w	głosowaniu	mogà	braç	wszyscy mieszkaƒcy Warszawy.

	

JeÊli nie masz jeszcze 18 lat	–	dołàcz	zgod´	rodzica	lub	opiekuna	prawnego	
na	udział	w	bud˝ecie	partycypacyjnym.	JeÊli	zagłosujesz	przez	Internet		
wystarczy,	˝e	Twój	rodzic	lub	opiekun	uzupełni	swoje	dane	i	wyrazi	zgod´		
na	formularzu	elektronicznym,	który	pojawi	si´	po	tym,	jak	podasz	swój		
nr	PESEL.

JeÊli nie posiadasz polskiego obywatelstwa i numeru PESEL –	zgłoÊ	si´		
do	Wydziału	Obsługi	Mieszkaƒców	dowolnego	urz´du	dzielnicy	(WOM).		
Tam	zostaniesz	wpisany	na	list´	osób	głosujàcych.	Zabierz	ze	sobà	wa˝ny	
dokument	podró˝y	wydany	przez	paƒstwo,	którego	jesteÊ	obywatelem	(dowód	
osobisty	lub	paszport).	

  Wa˝ne
Mo˝esz	wybraç	dowolnà	liczb´	projektów,	ale	musisz	zmieÊciç	si´		

w	kwocie	wyznaczonej	dla	obszaru	lub	dzielnicy.	Np.	je˝eli	w	obszarze,	w	którym	
głosujesz,	b´dzie	do	dyspozycji	300	tys.	zł,	mo˝esz	wybraç	jeden	projekt	za	t´	
kwot´		
lub	trzy	projekty	za	100	tys.	zł	lub	10	projektów	za	30	tys.	zł.	Najwa˝niejsze,	aby	
suma	projektów,	na	które	zagłosujesz,	nie	przekroczyła	kwoty	na	dany	obszar,	czyli		
w	tym	przypadku	300	tys.	zł.

Głosowaç	mo˝na	jeden	raz.	Je˝eli	oddasz	głos	w	kilku	dzielnicach,	albo	na	ró˝ne	
sposoby	(przez	Internet	i	na	karcie	papierowej),	wszystkie	Twoje	głosy	b´dà	
niewa˝ne.	

 Wyniki głosowania
	
	 Projekty,	które	zdob´dà	najwi´cej	głosów	i	zmieszczà	si´	w	kwocie	prze-
znaczonej	dla	danego	obszaru	albo	dzielnicy,	zostanà	zrealizowane	w	2016	roku.	
JeÊli	na	danym	obszarze	lub	w	dzielnicy	pozostanà	jeszcze	Êrodki	z	bud˝etu	par-
tycypacyjnego	–	za	te	pieniàdze	zostanie	zrealizowany	projekt,	którego	koszt	nie	
b´dzie	przekraczał	wyznaczonej	kwoty	na	dany	obszar.	W	tym	wypadku	znaczenie	
b´dzie	miała	wycena	projektu,	a	nie	miejsce,	które	zajmie	w	głosowaniu.	Mo˝e	to	
byç	nawet	szósty	czy	siódmy	ze	zgłoszonych	projektów,	wa˝ne,	˝eby	wystarczyło	
na	niego	pieni´dzy.	
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Przykład:

Na obszar jest przeznaczone 300 tys. zł. Pierwszy projekt, który wybrali 
mieszkaƒcy, kosztuje 250 tys. zł, kolejny zaÊ 200 tys. zł, trzeci 20 tys. zł, czwarty 
40 tys. zł, a piàty 30 tys. zł. Oznacza to, ˝e drugi i czwarty projekt nie zostanie 
zrealizowany, poniewa˝ ich koszty przekraczajà  kwot´ na dany obszar.  
Do realizacji przejdà projekty: pierwszy, trzeci i piàty, których koszt nie  
przekroczy 300 tys. złotych.

Projekt,	na	który	nie	oddano	˝adnego	głosu,	b´dzie	uznany	za	odrzucony	przez	
mieszkaƒców,	nawet	je˝eli	w	puli	b´dà	Êrodki	na	jego	realizacj´.

Informacja	o	wynikach	głosowania,	b´dzie	podana	na	stronie		
www.twojbudzet.um.warszawa.pl	oraz	na	stronach	internetowych	i	tablicach	
ogłoszeƒ	urz´dów	dzielnic.
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 Zobacz, jak przebiega proces  
  realizacji bud˝etu partycypacyjnego

8.	

7.	

9.	

10.	

11.	

1.	

2.	

3.	

4.

5.	

6.	
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  Pami´taj

		Wszystkie	potrzebne	informacje	na	temat	bud˝etu	partycypacyjnego	
znajdujà	si´	na	stronie	www.twojbudzet.um.warszawa.pl,	na	stronach	urz´dów	
dzielnic	i	na	profilu	„Bud˝et	partycypacyjny	w	Warszawie”	na	Facebooku.

JeÊli	masz	pytania	lub	wàtpliwoÊci	dotyczàce	bud˝etu	partycypacyjnego,		
pomo˝e	Ci:

1. Koordynator ds. bud˝etu partycypacyjnego.	W	ka˝dej	dzielnicy	oraz	jednostce	
	 miejskiej	jest	wyznaczona	osoba,	która	koordynuje	prace	przy	planowaniu		
	 i	realizacji	bud˝etu	partycypacyjnego.	Kontakt	do	koordynatorów	znajdziesz		
	 na	stronie	www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

2. Dzielnicowy	Zespół ds. bud˝etu partycypacyjnego.	Jego	zadaniem	jest	czuwanie	
	 nad	prawidłowym	przebiegiem	procesu	planowania	i	realizacji	bud˝etu		
	 partycypacyjnego	w	dzielnicy.	Ten	Zespół	przygotował	równie˝	rekomendacje	
	 dla	Zarzàdu	Dzielnicy	dotyczàce	podziału	dzielnicy	na	obszary,	podziału	kwoty		
	 i	okreÊlenia	limitu	na	projekt.	Składa	si´	on	z	przedstawicieli	mieszkaƒców,		
	 organizacji	pozarzàdowych,	klubów	radnych	działajàcych	w	radzie	dzielnicy,		
	 radnych	niezrzeszonych,	przedstawicieli	rad	osiedli	i	urz´dników.	Spotkania	
	 Zespołów	sà	otwarte	równie˝	dla	osób,	które	nie	sà	jego	członkami.	
	 Mo˝esz	przyjÊç	i	posłuchaç,	o	jakich	kwestiach	obecnie	decyduje,	zadaç	pytanie	
	 lub	wyraziç	swojà	opini´.	Wi´cej	informacji	o	zespołach	oraz	terminy	
	 najbli˝szych	spotkaƒ	znajdziesz	na	stronach	urz´dów	dzielnic.

3. Rada ds. bud˝etu partycypacyjnego -	dzia∏a	przy	Prezydencie	m.st.	Warszawy.		
	 Sk∏ada	si´	z	ekspertów,	urz´dników	oraz	radnych.	Rada	wspiera	bud˝et	
	 partycypacyjny	m.in.	poprzez	doradzanie,	konsultowanie	i	opiniowanie	
	 rozwiàzaƒ	oraz	monitorowanie	przebiegu	prac	nad	bud˝etem	w	Warszawie.		
	 Kontakt:	radabpwarszawa@gmail.com.

4. Mo˝esz	napisaç	wiadomoÊç	na	adres	twojbudzet@um.warszawa.pl.		
	 Odbierajà	go	pracownicy	Wydziału	Konsultacji	Społecznych	i	Partycypacji		
	 Centrum	Komunikacji	Społecznej	(CKS),	którzy	ch´tnie	odpowiedzà		
	 na	wszystkie	pytania.

5. Profil	na	Facebooku „Bud˝et partycypacyjny w Warszawie” oraz	dzielnicowe	
		 profile	bud˝etu	partycypacyjnego.	Znajdê	nas	i	polub.	Tam	na	bie˝àco		
	 informujemy	o	wszystkich	aktualnych	działaniach.



16 Bud˝et partycypacyjny na 2016 rok, 
czyli krok po kroku

 JeÊli nie bud˝et,  
  to co?

	 Bud˝et	partycypacyjny	to	nie	jedyny	sposób,	w	jaki	mo˝esz	mieç	wpływ		
na	decyzje	podejmowane	przez	władze	miasta.		Chcesz	zaczàç	działaç	na	rzecz	
Warszawy?	Mo˝liwoÊci	jest	kilka:		

-		Włàcz	si´	w	konsultacje społeczne	dotyczàce	wa˝nego	dla	Ciebie	tematu		
			lub	złó˝	wniosek	o	przeprowadzenie	konsultacji	społecznych	w	sprawie	istotnej		
			dla	Ciebie.	Wi´cej	na	stronie	www.konsultacje.um.warszawa.pl. 

-		Złó˝	wniosek	do	władz	Miasta	ze	swoim	pomysłem	dotyczàcym	działaƒ	na	rzecz	
		 wspólnoty	lokalnej	w	ramach	inicjatywy lokalnej.	Jego	realizacja	b´dzie		
	 polegała	na	współpracy	obu	stron	–	mieszkaƒców	i	miasta.	Wi´cej	na	stronie	
	 www.inicjatywa.um.warszawa.pl.	

-		Mo˝esz	wystàpiç	z	inicjatywà	uchwałodawczà.	Wi´cej	na	stronie		
	 www.inicjatywa.um.warszawa.pl.	

-		Włàcz	si´	w	prac´	rady osiedla,	czyli	jednostki	pomocniczej	działajàcej		
	 na	terenie	dzielnicy.	Wi´cej	www.radawarszawy.um.warszawa.pl.	
	
-		Postaraj	si´	o	dotacj´!	Jako	członek	organizacji	pozarzàdowej,	mo˝esz	
	 wnioskowaç	o	dotacj´	w	ramach	otwartego	konkursu	ofert	na	realizacj´	
	 zadania	publicznego	lub	o	mały	grant.

-	JeÊli	jesteÊ	członkiem	organizacji	pozarzàdowej,	włàcz	si´	w	prac´	jednej		
	 z	komisji dialogu społecznego	lub	dzielnicowych komisji dialogu  
 społecznego.	Wi´cej	na	stronie	www.ngo.um.warszawa.pl.	



Wydawca: Miasto stołeczne Warszawa
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Egzemplarz bezpłatny
www.twojbudzet.um.warszawa.pl
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