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Z poprzednich rozdziałów wiemy już, że zieleń jest dla 
mieszkańców miasta ważna, a także aktywizuje i jednoczy 
społeczności lokalne wokół projektów na rzecz budowania 
jej potencjału. Budżet partycypacyjny stanowi impuls do 
wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni miasta 
oraz pozwala mieszkańcom przejąć inicjatywę w tym 
zakresie. W niniejszym rozdziale przyjrzymy się, jak budżety 
partycypacyjne funkcjonują, odwołując się do coraz bardziej 
licznych i zróżnicowanych polskich przykładów.
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Wprowadzenie

Zielona infrastruktura doceniana jest przez spo-
łeczność lokalną, co odzwierciedla wzrost aktyw-
ności mieszkańców na rzecz budowania potencjału 
przyrodniczego miasta. Zaangażowanie obywateli 
w rozwój terenów zieleni odbywa się między in-
nymi poprzez aktywności w parkach miejskich (joga 
w parku, plenery fotograficzne, imprezy biegowe, 
np. parkrun Łódź, Łódź Park Tour), porządkowanie 
i urządzanie podwórek miejskich oraz zgłaszanie 
projektów dotyczących zieleni. Obywatelskie inicja-
tywy, dzięki ukierunkowaniu na konkretny obszar, 
stają się opłacalne społecznie, środowiskowo, eko-
nomicznie oraz pozwalają zachować cechy fizyczne 
i tożsamość danego terytorium. Projekty zazielenia-
nia miast są często realizowane w formule budżetu 
partycypacyjnego, zwanego również budżetem 
obywatelskim. Ten nowy instrument partycypacji 
społecznej w ostatnich latach robi zawrotną karierę, 
staje się popularny zarówno w małych jak i dużych 
miastach Polski. Badania przeprowadzone w ma-
łych miastach (do 20 tys.) województwa łódzkiego 
i śląskiego pozwoliły zidentyfikować i zinwentary-
zować budżety partycypacyjne odpowiednio w 1/4 
małych miast woj. łódzkiego i 1/3 woj. śląskiego 
(Rzeńca i Sobol, 2018). Na stronie internetowej 
<www.budzetyobywatelskie.pl> podano, iż w 2017 r. 
były one realizowane w osiemdziesięciu jednostkach 
samorządu terytorialnego, a ich wartość finansowa 
była mocno zróżnicowana, od ok. 100 tys. zł do 
40 mln zł (w Łodzi). W ostatnim czasie budżet 
partycypacyjny aplikowany jest również na pozio-
mie województwa, m.in. łódzkiego, opolskiego, 
małopolskiego.

Istota budżetu partycypacyjnego

Partycypacja społeczna jest jednym z fundamentów 
rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatel-
skiego oraz przykładem realnego zaangażowania 
mieszkańców w życie „małych ojczyzn”, miast 
i gmin. Oznacza udział obywateli w zarządzaniu 
sprawami publicznymi społeczności, której są 
członkami (Hausner, 1999). Jest wyrazem koncep-
cji governance (współrządzenie, współzarządzanie), 

w której odchodzi się od klasycznego modelu zarzą-
dzania opartego na zhierarchizowanych instytucjach 
oraz decyzjach podejmowanych na najwyższych 
szczeblach, a promuje się nie tylko dwustronną 
komunikację pomiędzy mieszkańcami miast oraz 
władzami publicznymi, ale także aktywne angażo-
wanie mieszkańców w proces decyzyjny (Bovaird 
i Löffler, 2003). Partycypacja społeczna stanowi 
ważny czynnik podnoszenia efektywności polityki 
miejskiej oraz współzarządzania miastem. Świa-
domi, współuczestniczący mieszkańcy wpływają na 
efektywniejsze zaspokajanie potrzeb lokalnych, ra-
cjonalizację wydatków publicznych czy jakość usług 
świadczonych przez samorząd (Kalisiak-Mędel-
ska, 2015). Poprzez kontrolę społeczną wymuszają 
przejrzystość lokalnych procesów decyzyjnych.

Do klasycznych narzędzi partycypacji społecznej 
zalicza się pięć instrumentów: wybory, referendum, 
konsultacje społeczne, postępowanie administra-
cyjne i akcje bezpośrednie. Szczególną formą kon-
sultacji społecznych jest budżet partycypacyjny. 
Jest to narzędzie, które daje mieszkańcom moż-
liwość współdecydowania o przeznaczeniu części 
miejskiego budżetu na określone cele. Jest z jednej 
strony działaniem aktywizującym społeczeństwo, 
z drugiej sposobem na takie kierowanie miastem, 
aby mogło ono jak najpełniej odpowiadać na realne 
potrzeby mieszkańców. Budżet partycypacyjny jest 
instrumentem polityki rozwoju lokalnego o cha-
rakterze operacyjnym, który możemy analizować 
z perspektywy ekonomicznej, prawnej i społecznej 
(rysunek 1).

Rysunek 1. Budżet partycypacyjny jako instrument 
polityki rozwoju lokalnego (opracowanie własne)
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Od 2019 r. budżet partycypacyjny będzie in-
strumentem obligatoryjnym dla miast na prawach 
powiatu1, dotychczas był instrumentem fakulta-
tywnym. Nadal będzie on fakultatywny dla pozo-
stałych miast i gmin2. Budżet partycypacyjny jest 
instrumentem ekonomicznym, gdyż głównym ce-
lem jego stosowania jest poprawa przejrzystości 
dysponowania finansami miejskimi, zwiększenie 
efektywności wydawania środków budżetowych 
poprzez ich redystrybucję według potrzeb miesz-
kańców oraz ograniczanie marnotrawstwa. Wpro-
wadzenie budżetu partycypacyjnego ma na celu 
włączanie grup społecznych w proces zarządzania 
sprawami lokalnymi, budowanie więzi społecznej 
poprzez realizację wspólnych pomysłów, a także 
przywracanie zaufania obywateli do władz (instru-
ment oddziaływania psychospołecznego). Budżet 
partycypacyjny wpisuje się w filozofię funkcjonowa-
nia samorządu jako wspólnoty władz i mieszkańców 
danej jednostki terytorialnej, współdziałających na 
rzecz jej rozwoju.

Zasadniczym celem budżetu partycypacyjnego 
jest uspołecznienie wydatkowania środków z bu-
dżetu lokalnego poprzez włączenie mieszkańców 
do dyskusji na temat potrzeb i priorytetów spo-
łeczności lokalnej z perspektywy ich wspólnego do-
bra. Niemniej jednak, żeby to nastąpiło, niezbędne 
są: ramy organizacyjne i prawne dające podstawę 
jasnych i transparentnych procedur, odpowiedni 
poziom kapitału społecznego oraz pewna „masa 
krytyczna” aktywności obywatelskiej na rzecz zmian. 
Budżet partycypacyjny pozwala uwolnić potencjał 
społeczności lokalnej, którego odzwierciedleniem 
są wyraźnie artykułowane potrzeby oraz zgłaszane 
projekty i podejmowane inicjatywy (rysunek 2).

Procedura projektowania i wdrażania budżetu 
partycypacyjnego jest analogiczna w wielu miastach 
Polski i opiera się na bliźniaczych rozwiązaniach 
dotyczących m.in. zakresu czasowego (zgłaszanie 
projektów, głosowanie i realizacja w bieżącym roku 

Rysunek 2. Ramy budżetów partycypacyjnych 
(opracowanie własne)

lub zgłaszanie projektów i głosowanie w roku po-
przedzającym realizację), zasad zgłaszania projek-
tów (zakres merytoryczny projektów, maksymalna 
wysokość nakładów na wykonanie jednego zadania, 
wiek zgłaszającego projekt) oraz głosowania. Zakres 
merytoryczny zaś jest mocno zróżnicowany, oddaje 
charakter uwarunkowań lokalnych, specyfikę po-
trzeb i oczekiwań społecznych.

Zielony budżet partycypacyjny 

jako instrument budowania 

potencjału przyrodniczego miasta

Budżety partycypacyjne obejmują szeroką paletę 
projektów zgłaszanych przez mieszkańców, ich 
różnorodność wskazuje na zróżnicowane potrzeby 
i deficyty w wielu obszarach funkcjonowania mia-
sta. Badania przeprowadzone w trzech dużych 
polskich miastach (Katowicach, Łodzi i Poznaniu, 
edycja 2015, realizacja 2016) wykazały, że istotną 
grupę stanowią zadania z szeroko pojętej ochrony 
środowiska. W Łodzi 88 z 645 projektów (14%), 
w Poznaniu 45 ze 110 (40%), w Katowicach 40 
z 335 (11%) dotyczyło kwestii poprawy jakości 

1  Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funk-
cjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 130). Budżet partycypacyjny będzie musiał 
opiewać na kwotę nie mniejszą niż 0,5% „wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu”. 
Zapis ten dotyczy 66 polskich miast, które w praktyce będą musiały zdecydować się na ten krok w 2019 r. Reszty miast zapis ten 
nie dotyczy, dlatego budżety obywatelskie będą mogły tak jak dotychczas najczęściej być prowadzone w myśl ustawy o samorządzie 
gminnym w oparciu o artykuł 5a: „1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gmin mogą być 
przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy”.

2 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1990 r., nr 16, poz. 95, z późn. zm.).
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środowiska. Jeśli zaś chodzi o wartość zgłaszanych 
projektów, ich udział wynosił w Łodzi i Poznaniu 
49%, a w Katowicach 26%3 (tabela 1). Pokazuje 
to, że zadania zaspokajania zbiorowych potrzeb 
wspólnoty w zakresie ochrony środowiska i przy-
rody, które należą do zadań własnych gminny (art. 7, 
ust. 1, pkt 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym), nie są w pełni realizowane przez 
samorząd i wymagają uzupełnienia.

Liczba zgłoszeń w poszczególnych kategoriach 
świadczy o olbrzymich potrzebach w zakresie zie-
lonej infrastruktury. W trzech badanych miastach 
projekty, które kompleksowo obejmowały kwestię 
zielonej infrastruktury, stanowiły około połowy 
zgłaszanych inicjatyw. W Katowicach i Łodzi 1/4 
z nich została wybrana, a w Poznaniu 1/3. Wśród 

nich były m.in. projekty: „Winnice Poznania”, zmie-
rzający do utworzenia w centralnej części miasta 
ogrodu społecznego, którego główną uprawą będą 
winorośle; parki dzielnicowe, osiedlowe i zieleńce 
w Poznaniu, „Zielone patio miejskie – bezpieczna 
strefa rekreacji, aktywności, spotkań”, którego celem 
jest rewitalizacja podwórek przy reprezentacyjnej 
ulicy Łodzi, ul. Piotrkowskiej.

Powyższe przykłady wskazują, iż formuła bu-
dżetu partycypacyjnego jest bardzo pojemna te-
matycznie. Przy czym należy zauważyć, iż obok 
projektów stawiających stricte na rozwój zielonej 
infrastruktury (tabela 1) znaczna część zgłoszeń 
podejmuje kwestie zieleni w mieście, mimo iż nie 
stanowi ona głównego ich celu (tabela 2). Dotyczy 
to pojedynczych nasadzeń wzdłuż remontowanych 

Tabela 1. Liczba zadań zgłoszonych i realizowanych w ramach poszczególnych kategorii „ochrona środowiska” 
(zgłoszone w 2015 r., realizowane w 2016 r.) (Bernaciak i in., 2017)

Kategoria

Łódź Katowice Poznań Razem

Z* R* Z R Z R Z R

Zielona infrastruktura 46 14 19 5 18 6 83 25

Błękitna infrastruktura 3 0 3 3 7 3 13 6

Ochrona przyrody 2 1 1 1 2 0 5 2

Ochrona powietrza i atmosfery 32 7 12 7 13 4 57 18

Opieka nad zwierzętami domowymi 1 0 5 2 2 0 7 1

Gospodarowanie odpadami 0 0 0 0 2 0 2 0

Edukacja ekologiczna 3 0 0 0 1 0 4 0

Ochrona przed hałasem 1 0 0 0 0 0 1 0

Razem 88 22 40 17 45 13 172 52

Z – zadania zgłoszone, R – zadania realizowane

Tabela 2. Zieleń w budżecie partycypacyjnym Łodzi (opracowanie własne na podst.: Wojech, 2018)

Edycja budżetu 
partycypacyjnego 
(rok zgłoszenia 

projektu/rok realizacji)
Liczba zgłoszonych 
projektów ogółem

Liczba zgłoszonych 
projektów 

uwzględniających zieleń

Liczba zrealizowanych 
projektów 

uwzględniających zieleń

I (2014/2015) 871 127 9

II (2015/2016) 645 105 17

III (2016/2017) 1572 239 18

IV (2017/2018) 1131 162 29

3  Badania obejmują okres budżetowania 2015/2016 (projekty zgłaszane/projekty realizowane) (Bernaciak i in., 2017).
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dróg i chodników, porządkowania przestrzeni wo-
kół obiektów publicznych i innych. W Łodzi od 
początku funkcjonowania budżet partycypacyjny 
(tj. od 2013 r.) jest ważnym instrumentem w za-
kresie interwencji na rzecz rozwoju zieleni i zielo-
nej infrastruktury (rysunek 3). Na stałym wysokim 
poziomie utrzymuje się liczba projektów, których 
przedmiotem jest rozwój zieleni w mieście, zarówno 
w formie celowych „zielonych” projektów, jak i pro-
jektów, w których rozwój zieleni ma charakter uzu-
pełniający (tabela 2) (Wojech, 2018).

Znaczny udział zgłaszanych do budżetu party-
cypacyjnego projektów dotyczy terenów zieleni, co 
wskazuje, że są one postrzegane jako istotna wartość 
wspólna, kluczowy zasób miasta. Możemy zatem 

mówić o zielonym budżecie partycypacyjnym, któ-
rego zakres i charakter definiują zgłaszane projekty 
(rysunek 4).

We wspomnianych wyżej trzech miastach pro-
jekty z zakresu zieleni miejskiej stanowią integralną 
część budżetu partycypacyjnego. Podobnie jest 
w przypadku Krakowa, różnica polega jedynie na 
wyeksponowaniu części „Zielonego budżetu party-
cypacyjnego” w ramach miejskiego budżetu party-
cypacyjnego (por. studium przypadku 8.2). Lublin 
z kolei ma budżet partycypacyjny zaprojektowany 
odmiennie, tzn. oddzielny budżet dotyczy wyłącznie 
projektów dedykowanych zieleni i jest realizowany 
niezależnie od ogólnego budżetu partycypacyjnego 
miasta (por. studium przypadku 8.1).

Rysunek 3. Wybrane projekty realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w Łodzi. Drzewa posadzone na 
woonerfie ul. 6 Sierpnia (po lewej); rewitalizacja parku Piastowskiego (po prawej)

Rysunek 4. Katalog zadań budżetów partycypacyjnych (opracowanie własne)
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Rysunek 5. Etapy przygotowania budżetu partycypacyjnego (opracowanie własne na podstawie: Załącznik 
nr 7 do Zarządzenia Prezydent Miasta Łodzi w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących 
budżetu obywatelskiego na 2017 r. z 19 lutego 2016 r. – Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 2016, nr 2914, z 19.02.2016 r., 
poz. 7920)

Tabela 3. Instytucjonalne wsparcie dla procesu budżetowania partycypacyjnego na przykładzie Krakowa i Łodzi 
(opracowanie własne na podstawie stron internetowych: <www.bo.malopolska.pl>, <www.bo.lodzkie.pl>)

Miasto Kraków Łódź

Forma organizacyjna Rada Budżetu Obywatelskiego miasta 
Krakowa

Rada Programowa ds. Budżetu 
Obywatelskiego

Organizacja Rady Przedstawiciele:

•  organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych (6 os.);

• Prezydenta Miasta Krakowa (11 os.);

• Rady Miasta Krakowa (4 os.);

• rad i zarządów dzielnic (10 os.);

• wnioskodawców (6 os.).

Łącznie 37 osób

Przedstawiciele:

• organizacji pozarządowych (3 os.);

• Urzędu Miasta Łodzi (4 os.);

• Rady Miasta Łodzi (3 os.);

•  jednostek pomocniczych – rad osiedli 
(3 os.);

• mieszkańców Łodzi (3 os.);

• uczelni wyższych (2 os.).

Łącznie 18 osób

Zakres zadań Monitorowanie wdrożenia i realizacji 
harmonogramu budżetu, promocja oraz 
wyrażanie – na wniosek Prezydenta 
Miasta Krakowa – opinii w sprawach 
związanych z poszczególnymi etapami 
realizacji budżetu

Monitorowanie procesu budżetu 
partycypacyjnego, analizowanie 
przebiegu wdrażania kolejnych edycji 
wraz z opracowaniem rekomendacji 
zmian w jego procedurze

Podstawa prawna Zarządzenie Nr 1281/2018 Prezydenta 
Miasta Krakowa z dnia 21.05.2018 r. 
w sprawie powołania Rady Budżetu 
Obywatelskiego miasta Krakowa

Zarządzenie Nr 2212/VII/15 Prezydenta 
Miasta Łodzi z dnia 30 października 
2015 r. w sprawie powołania 
Rady Programowej ds. Budżetu 
Obywatelskiego w Mieście Łodzi
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Dla skutecznej realizacji zielonego budżetu par-
tycypacyjnego, tak jak i dla każdego budżetu party-
cypacyjnego, istotna jest transparentna procedura. 
Sam jego projekt składa się z szeregu ściśle powią-
zanych ze sobą etapów, których nie można pominąć 
(rysunek 5). Aby działał on poprawnie i efektywnie, 
a także był atrakcyjnym oraz realnym i skutecznym 
narzędziem, niezbędne jest stworzenie samouczą-
cego się mechanizmu, który będzie mógł szybko 
reagować na błędy, nadużycia oraz inne nieprzewi-
dziane, nieoczywiste i zaskakujące problemy wystę-
pujące podczas jego realizacji (Wójkowski, 2015).

Istotną składową procedury budżetu partycypa-
cyjnego jest aktywna działalność organu opiniodaw-
czo-doradczego, który jednocześnie pełni funkcje 
kontrolne, najczęściej nosi on nazwę rady budżetu 
partycypacyjnego. Organ ten powoływany jest 
uchwałą rady miasta, w której indywidualnie zostaje 
ustalony jego skład oraz zakres działalności (tabela 3).

Zielony budżet partycypacyjny 

w skali mikro i makro

Rozwój budżetowania partycypacyjnego, przede 
wszystkim w miastach, stał się impulsem do wdra-
żania tej idei w innych jednostkach i podmiotach, 

nie tylko w skali lokalnej. Skrajnym przykładem, ze 
względu na zasięg oddziaływania, jest budżet party-
cypacyjny samorządu województwa lub podmiotu 
publicznego, jakim jest np. uczelnia wyższa (tabela  4). 
O ile w coraz większej liczbie regionów proces bu-
dżetowania partycypacyjnego jest realizowany, o tyle 
w mikrospołeczności jest spotykany rzadko.

Zasięg przestrzenny budżetu partycypacyjnego 
nie stanowi jednak ograniczenia dla zakresu mery-
torycznego. W obu przypadkach mamy do czynienia 
z ciekawymi, innowacyjnymi projektami na rzecz 
budowania potencjału przyrodniczego (tabela 4). 
Budżet partycypacyjny samorządu województwa 
łódzkiego (druga edycja w 2018 r.) koncentruje się 
na kwestiach turystyki i aktywnego wypoczynku, 
choć brak typowych zadań koncentrujących się 
na terenach zieleni. Zdecydowanie szerszy zakres 
mają projekty zgłaszane w małopolskim budżecie 
partycypacyjnym, w którego trzeciej edycji wśród 
150 zadań dopuszczonych do głosowania znala-
zły się inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej 
(„Z nosem w trawie – praktyczna edukacja przy-
rodnicza w krakowskich przedszkolach”, „Ekologia 
po Sądecku czyli chrońmy naszą wodę”, „Powstrzy-
mać SMOG – kampania informacyjno-eduka-
cyjna dla Nowego Sącza”, „Laboratorium nauki 
i zabawy w Bochni w kontekście szans i zagrożeń 

Tabela 4. Budżet partycypacyjny w skali mikro i makro (opracowanie własne na podstawie: <www.eksoc.uni.lodz.pl> 
<www.bo.lodzkie.pl>)

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 
Uniwersytetu Łódzkiego (2018 r.) Samorząd województwa łódzkiego (2018 r.)

•  „Pszczoły na wydziale, czyli pasieka na dachu 
budynku E” – projekt zakłada zakup, budowę 
oraz obsługę pierwszej na Uniwersytecie Łódzkim 
pasieki dla miejskich pszczół. Pasieka powinna być 
obsługiwana przez kwalifikowanego pszczelarza. 
Gatunek pszczół powinien być dostosowany do 
miejskich warunków klimatycznych.

•  „Eko »ek-soc«, czyli zakup budek lęgowych dla 
ptaków” – projekt zakłada zakup trzech budek 
lęgowych dla ptaków oraz ich montaż na drzewach 
w okolicy „ogrodów ek-socu”.

•  „Łagiewniki od nowa – teren rekreacyjny 
i edukacyjny od nowa” – celem zadania jest 
stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjnej 
i edukacyjnej na terenie Lasu Łagiewnickiego.

•  „Utworzenie przestrzeni relaksu i wypoczynku na 
terenie parkowym przy ul. Aleksandrowskiej 159” – 
projekt uwzględnia m.in. adaptację terenów zieleni 
(nasadzenia, pielęgnacja, mała infrastruktura – 
ławki, kosze na śmieci, stoliki).

•  „Są pszczoły – jest życie” – zadanie edukacyjne 
upowszechniające wiedzę na temat znaczenia 
bioróżnorodności przyrodniczego otoczenia ludzi 
i znaczącej roli zapylaczy, w tym zwłaszcza pszczoły 
miodnej – jako wskaźnika stanu środowiska.
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cywilizacyjnych”) oraz inwestycji (np. „Rewitaliza-
cja parku przy Muzeum Lotnictwa w Krakowie”, 
„Zaprojektowanie i urządzenie zieleni na dwóch 
rondach drogi wojewódzkiej nr 975 w miejscowo-
ści Wierzchosławice”). Niewielki udział projektów 
inwestycyjnych na poziomie regionalnym wynika 
z katalogu zadań samorządu województwa, ale rów-
nież kwestii prawno-własnościowych.

Budżet partycypacyjny w mikrospołeczności 
(np. społeczności akademickiej) jest nowym ob-
szarem, który daje możliwość przedkładania „zie-
lonych” projektów. Wśród propozycji do Budżetu 
Obywatelskiego na Wydziale Ekonomiczno-So-
cjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego znalazły się 
dwa projekty zgłoszone przez studentów (łącznie 
zgłoszono 25 projektów), które podejmują kwestie 
przyrody w mieście. Mimo generalnie niewielkiego 
udziału podobnych propozycji w ogólnej liczbie 
projektów, należy podkreślić ich innowacyjność, 
tym bardziej że wyszły one od studentów nauk 
ekonomicznych.

Inne instrumenty inwestowania 

partycypacyjnego

Narzędziami nawiązującymi charakterem do bu-
dżetu partycypacyjnego, które mogą być wykorzy-
stane do zwiększenia udziału zieleni w mieście, są 
m.in. lokalne inicjatywy inwestycyjne oraz fundusze 
sołeckie. Lokalna inicjatywa inwestycyjna jest to 
forma partycypacji oparta na współpracy admini-
stracji samorządowej i mieszkańców, wprowadzona 
do Ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie4. Generalnie współudział miesz-
kańców może polegać na:

• włączeniu się w realizację inwestycji poprzez 
pracę społeczną (np. wykonanie projektu, re-
alizacja zadania);

• dofinansowanie realizacji inwestycji jako wkład 
własny poprzez wpłatę środków pieniężnych 
na konto gminy;

• świadczenie pomocy rzeczowej, np. przekaza-
nie, udostępnienie materiałów, surowców itp.

Lokalna inicjatywa inwestycyjna jest rzadko 
wykorzystywana w Polsce, aczkolwiek w praktyce 
przejawy tego typu współpracy można dostrzec. Bez 
formalizacji realizowane są działania wspomagające 
czy inicjujące rozwój terenów zieleni. Przykładem 
mogą być parki typu „pop-up” (spontaniczne, czę-
sto tymczasowe), które wpisują się w rewitalizację 
przestrzeni miejskiej. Są to instalacje tworzone na 
pewien czas, nie wymagają dużych przestrzeni ani 
dużych nakładów finansowych, nawiązują tym sa-
mym do instalacji artystycznych czy reklamowych. 
Istotnym elementem jest natomiast udział w pro-
jekcie społeczności miejskiej.

Fundusz sołecki dedykowany jest obszarom 
wiejskim (również w gminach miejsko-wiej-
skich) i ma charakter fakultatywny5. Istotne jest, 
iż pulę środków funduszu sołeckiego stanowią 
fundusze wydzielone w ramach budżetu gminy, 
ale pochodzące z budżetu państwa. Zatem 
gmina, uruchamiając procedurę funduszu so-
łeckiego, dostaje dodatkowe środki na realizację 
potrzeb mieszkańców. Fundusz stwarza szansę 
na aktywizację ludzi, budowanie relacji społecz-
nych i postaw obywatelskich wokół kluczowych 
potrzeb lokalnych. Badania pilotażowe zreali-
zowane w 2016 r. w gminach wiejskich Łódz-
kiego Obszaru Metropolitalnego (Feltynowski 
i Rzeńca, 2018) wykazały, iż instrument ten 
wykorzystywany jest na razie w niewielkim za-
kresie (7 gmin na 16 badanych). Wśród realizo-
wanych projektów dominują inwestycje twarde, 
infrastrukturalne, aczkolwiek były wskazywane 
również inwestycje w zakresie zieleni. Zatem 
fundusz sołecki, podobnie jak budżet partycypa-
cyjny, posiada olbrzymi potencjał stymulowania 
rozwoju terenów zieleni.

Zakończenie

Strukturę miasta tworzy nie tylko architektura zlo-
kalizowanych w nim budynków i placów, ale też sieć 
odpowiednio zaprojektowanych i właściwie wkom-
ponowanych w tkankę miejską zespołów roślinnych 

4  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450).
5  Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301, z późn. zm.).
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(m.in. drzew i krzewów), które decydują o estetyce 
krajobrazu i warunkach życia mieszkańców. Obec-
nie powiększanie terenów zieleni w miastach jest 
utrudnione poprzez nadmierną urbanizację, obja-
wiającą się ekspansją inwestorów na tereny wolne 
od zabudowy. Z kolei procesy rewitalizacji i „od-
zyskiwania” przestrzeni miasta dla jej mieszkań-
ców stanowią szansę dla rozwoju terenów zieleni, 
poprawy jakości przestrzeni miasta i budowania 
jego wizerunku. Budżet partycypacyjny poprzez 
oddolne inicjatywy w zakresie zieleni miejskiej sta-
nowi ważny krok w kierunku budowania kapitału 
przyrodniczego. Pozwala mieszkańcom na aktywne 
włączenie się lub wymuszenie inwestycji w zieleń, 
jest instrumentem inspirującym, motywującym oraz 
wspomagającym działania na rzecz potencjału przy-
rodniczego miasta. Budżet partycypacyjny stanowi 
odpowiedź na potrzebę samostanowienia miesz-

kańców również w kwestii kształtowania zieleni 
w mieście. Dla skuteczności procesu budżetowania 
partycypacyjnego istotne jest, aby:

• był on rzeczywistą formą konsultacji społecz-
nych, podczas których dokonuje się selekcji 
i priorytetyzacji zadań z punktu widzenia spo-
łeczności miejskiej;

• tworzył przestrzeń do dyskusji nad potrzebami 
społeczności lokalnej dotyczącymi zieleni i wa-
runków ekologicznych w mieście;

•  nie został uproszczony do zgłaszania projek-
tów i plebiscytu na nie;

• motywował do angażowania w sprawy miasta 
coraz większą rzeszę mieszkańców oraz róż-
nych grup społecznych;

• był narzędziem edukacji na rzecz rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego świadomego 
ekologicznie.
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STUDIUM PRZYPADKU 8.1

Zielony Budżet w Lublinie

Katarzyna Zaleska
Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, Urząd Miasta Lublin

W 2017 r. Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce, 
wprowadził Zielony Budżet, czyli dedykowany 
zieleni budżet partycypacyjny. Przez dwa miesiące 
mieszkańcy miasta zgłaszali projekty utworzenia 
czy też rewitalizacji terenów zieleni. Ich wnioski 
mogły zawierać pełną dokumentacją budowlaną, 
samą tylko koncepcję lub przyjąć formę opisu ze 
wskazaniem, na jakiej działce powinna pojawić się 
zieleń i w jakiej formie. Istotnym warunkiem było 
również to, by projekt dotyczył przestrzeni ogólno-
dostępnej i otwartej dla wszystkich mieszkańców.

W 2017 r. na realizację Zielonego Budżetu prze-
znaczono 2 mln zł. W efekcie mieszkańcy miasta, 
przedstawiciele rad dzielnic, organizacji pozarzą-
dowych oraz spółdzielni mieszkaniowych zgłosili 
107 wniosków, które poddane zostały ocenie for-
malnej i merytorycznej. Oceną formalną zajęły się 
jednostki Urzędu Miasta Lublin, sprawdzając m.in. 
własność gruntów, zapisy w planie miejscowym, 
uzbrojenie terenu.

Projekty dotyczyły utworzenia skwerów i miejsc 
wypoczynku, nasadzeń w pasach drogowych, ochrony 

Rysunek 6. Skwer przy ul. Biedronki. Koncepcja zagospodarowania tego skweru powstała w Biurze Miejskiego 
Architekta Zieleni we współpracy z radą dzielnicy. Układ drogowy został wykonany na zlecenie Wydziału 
Inwestycji i Remontów, urządzenia zabawowe i sportowe oraz pergola powstały dzięki działaniom Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, natomiast nasadzenia zrealizowano w ramach Zielonego Budżetu
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cennego drzewostanu, utworzenia łąk kwietnych, 
ogrodów deszczowych, sadów owocowych i par-
kletów oraz ustawienia mebli miejskich. Wszystkie 
miały na celu zwiększenie powierzchni i atrakcyjności 
terenów zieleni i miejsc odpoczynku, a tym samym 
poprawienie jakości życia w mieście. Łączny koszt 
zgłoszonych projektów wynosił blisko 16 mln zł.

Po selekcji formalnej nad projektami pochylił się 
powołany w tym celu zespół ekspertów, w skład któ-
rego weszli urzędnicy – przedstawiciele Biura Par-
tycypacji Społecznej, Biura Miejskiego Architekta 
Zieleni, a także zaproszeni społecznicy, uznani w lu-
belskim środowisku architekci, architekci krajobrazu 
i animatorzy kultury. Eksperci analizowali wnioski 
pod względem udziału zieleni, kontekstu otoczenia, 
miejsca realizacji, innowacyjności oraz funkcjonalno-
ści. W wyniku analiz zespół wskazał osiem kategorii 
tematycznych projektów: skwer, rabata, nasadzenia 
przyuliczne, parklet, meble miejskie i donice, łąka 
kwietna, ochrona zieleni istniejącej, dokumentacja 
projektowa. Następnie każdy z projektów przypisano 
do odpowiedniej kategorii, z których wyłoniono naj-
ciekawsze zgłoszenia. Po ocenie formalnej i mery-
torycznej do realizacji trafiły 24 projekty. Dziewięć 
z nich zrealizowano w pełni, piętnaście pozostałych, 
ze względu na ich szeroki zakres, zostało zrealizowa-
nych częściowo w wybranych lokalizacjach.

Dzięki pierwszej edycji Zielonego Budżetu 
udało się zrealizować m.in. następujące projekty:

• modelowa ochrona alei kasztanowców przy 
ul. Świętochowskiego;

• ogród kieszonkowy przy ul. Cyrulicznej – 
miejsce, które pełni funkcję zielonej sali wy-
kładowej;

• cztery skwery w różnych częściach miasta 
z nową myślą i nowymi standardami dotyczą-
cymi wyposażenia i roślinności;

• nasadzenia w pasach drogowych, skwerach, ra-
batach i donicach – 213 drzew, ponad 17 000 
krzewów, około 4000 bylin.

Poza tym niewielkie przestrzenie w centrum 
miasta zyskały nowy wygląd, jakość i funkcję. Te-
reny przy ul. Głębokiej/Narutowicza, ul. Lipowej/
Chopina, ul. Zamojskiej, ul. Grottgera, poprzez 
wprowadzenie mebli miejskich i nasadzeń, stały się 
miejscami do odpoczynku w przyjaznym otoczeniu. 
Na ul. Grottgera udało się dzięki temu zabiegowi 

uporządkować parkowanie samochodów. Natomiast 
wprowadzenie donic z roślinnością przy ul. Są-
dowej pozwoliło na stworzenie miejsc z nowymi 
standardami dla pieszych, dzięki wyeliminowaniu 
parkowania samochodów w miejscach do tego nie-
przeznaczonych.

W drugiej edycji Zielonego Budżetu (2018) proces 
zgłaszania i wyboru projektów wyglądał podobnie. 
Doświadczenia z realizacji zadań z Zielonego Bu-
dżetu nauczyły nas, że nie ma możliwości realizowania 
w jednym roku budżetowym projektów, które składają 
się z koncepcji, projektu budowlanego i wykonania. 
Konieczne jest etapowanie takich działań. Dlatego też 
w 2018 r. mln zł przeznaczono na projekty, których nie 
udało się zrealizować w 2017 r., np. parklety i skwer 
przy ul. Szwoleżerów, skwer przy ul. Motorowej. 
Mieszkańcy od razu zrozumieli tę zależność i zgła-
szane projekty (szczególnie te dotyczące powstania 
wielofunkcyjnych skwerów) zakładały w pierwszym 
roku przygotowanie projektu budowlanego i wyko-
nawczego, a w następnych latach składanie kolejnych 
wniosków na wykonanie poszczególnych jego ele-
mentów (układu drogowego, mebli, urządzeń zaba-
wowych, a na końcu nasadzeń roślinnych).

W 2018  r. zgłoszono 74 projekty, na łączną 
kwotę 8 555 888 zł. Po ocenie formalnej i meryto-
rycznej do realizacji wybrano 16 projektów, a koszt 
ich realizacji planowano na 1 055 000 zł. Tym ra-
zem wyróżniono 7 kategorii: skwery, dokumentacja 
projektowa, ochrona zieleni istniejącej, nasadzenia 

Rysunek 7. Rewitalizacja ulicy Grottgera 
zrealizowana w ramach Zielonego Budżetu. 
Przygotowaniem koncepcji i zakupem mebli 
zajęło się Biuro Miejskiego Architekta Zieleni, 
nasadzenia oraz remont ulicy i chodnika 
wykonał Zarząd Dróg i Mostów
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przyuliczne, meble miejskie, doliny rzeczne, inne. 
W tej edycji do najbardziej interesujących projektów 
można zaliczyć:

• „Przywracamy normalność na znanej ulicy czy 
Radziszewskiego bez błota” – eksperci zwró-
cili uwagę na zaangażowanie mieszkańców 
w walkę z parkowaniem aut na trawnikach 
i chodnikach;

• „Zielony Blok Kultury i Punkt Estetyka” – 
warsztaty i szkolenia dotyczące kształtowania 
najbliższej przestrzeni;

• projekty związane z zagospodarowaniem dolin 
rzecznych.

Mimo etapowania działań, niektóre z wniosków 
prawdopodobnie nie zostaną zrealizowane w 2018 r. 
Wynika to po części z warunków, jakie panują obec-
nie na rynku, oraz charakteru wniosków, które są 
zgłaszane. Mieszkańcy wyczerpali już pulę doraź-
nych działań, mających na celu poprawę wizerunku 
najbliższego otoczenia i składają wnioski bardziej 
złożone, dotyczące większych założeń (np. parki 
czy wielofunkcyjne skwery wypoczynkowe). Nabór 
wniosków do Zielonego Budżetu został ogłoszony 
po raz trzeci, a z każdą jego edycją wprowadzane 
są zmiany mające na celu usprawnienie wykonania 
projektów.
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STUDIUM PRZYPADKU 8.2

Działania ZZM w Krakowie wspierające 
zgłaszanie „zielonych” projektów do Budżetu 
Obywatelskiego

Aleksandra Mikolaszek
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (ZZM) jako 
jednostka miejska od początku swojego powstania 
(lipiec 2015 r.) włączył się w Budżet Obywatelski 
Miasta Krakowa (realizowany od 2014 r.), dając tym 
samym mieszkańcom możliwość współdecydowania 
o przeznaczeniu części miejskich finansów na pro-
jekty związane z zagospodarowaniem terenów zieleni. 
W przypadku budżetów partycypacyjnych bardzo 
istotną kwestią jest współdziałanie urzędu z miesz-
kańcami. Stąd powołanie w ramach ZZM zespołu 
„Kraków w zieleni” (por. studium przypadku 1.2), 
którego zakres działania jest odbiciem idei wzmoc-
nienia relacji między urzędem a krakowianami.

„Kraków w zieleni” od początku powstania miał na 
celu edukowanie mieszkańców na temat zieleni oraz 
rozwiązań w zakresie jej kształtowania stosowanych 
na świecie. Działania takie wydają się nieodzowne 
dla wspierania związanych z zielenią projektów zgła-
szanych do Budżetu Obywatelskiego. Zgłoszenie 

bowiem projektu do budżetu to już etap finalny, odpo-
wiedź na zdefiniowane potrzeby dotyczące najbliższej 
okolicy czy działań o charakterze ogólnomiejskim. 
Do rozpoznania tych potrzeb i opracowania projektu 
potrzebna jest wiedza na temat możliwości, sposobów 
realizacji czy ewentualnych ograniczeń. To wszystko 
właśnie stanęło u podstaw organizacji przez „Kraków 
w zieleni” cyklicznych spotkań dla mieszkańców „Co 
w trawie piszczy”.

Spotkania te, oprócz funkcji czysto informacyj-
nej na temat podejmowanych przez miasto dzia-
łań na rzecz zieleni, miały również na celu pomóc 
mieszkańcom, którzy chcieliby złożyć projekty do 
Budżetu Obywatelskiego. Inspiracje, przedstawienie 
światowych trendów, zasygnalizowanie możliwych 
rozwiązań – wszystko to miało pobudzać miesz-
kańców do chęci kreowania otaczającej ich rzeczy-
wistości. Aby pójść krok dalej i złożyć wniosek do 
Budżetu Obywatelskiego, potrzebne są również 
praktyczne wskazówki, których podczas spotkań 
„Co w trawie piszczy” ZZM starał się dostarczać. 
Mieszkańcy mogli również pozyskać praktyczne 
informacje pod kątem projektów zgłaszanych do 
Budżetu Obywatelskiego, chociażby na temat cen 
(zielony cennik), procedur związanych z realizacją 
zadań czy kwestią własności gruntów. Tego typu 
wiedza znacznie ułatwia napisanie wniosku i takie 
jego skonstruowanie, aby był on wartościową, re-
alną propozycją, nieobarczoną błędami mogącymi 
wykluczyć go z realizacji.

Cykliczne spotkania „Co w trawie piszczy” miały 
charakter otwarty. Z czasem tematy związane ze Rysunek 8. Spotkanie z cyklu „Zielone BO”
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zgłaszaniem wniosków dotyczących zieleni do 
Budżetu Obywatelskiego stały się dominującym 
elementem spotkań. Wychodząc więc naprzeciw za-
potrzebowaniu i oczekiwaniom mieszkańców, ZZM 
postanowił zorganizować również konsultacje de-
dykowane wyłącznie Budżetowi Obywatelskiemu 
– „Zielone BO”. Każdy zainteresowany złożeniem 
wniosku mógł skorzystać z wiedzy naszych pracow-
ników, którzy wyjaśniali wątpliwości oraz udzielali 
wskazówek zarówno pod kątem merytorycznym, 
jak i technicznym (terminarz, sposób wypełnienia 
wniosku). Akcja informacyjna prowadzona przez 
pracowników ZZM poza cyklicznymi spotkaniami 
obejmowała konsultacje prowadzone w namiotach 
na miejskim rynku oraz spotkania organizowane 
w dzielnicach.

Przybliżenie mieszkańcom zagadnień związanych 
z Budżetem Obywatelskim to wyjście naprzeciw 
rosnącej w społeczeństwie chęci działania na rzecz 
dobra wspólnego, jakim jest otaczająca nas prze-
strzeń. Przekłada się to na wzrost liczby zgłaszanych 
projektów, a także na coroczne zwiększanie środków, 
które w ramach miejskiego budżetu zostają zarezer-
wowane na Budżet Obywatelski. To z kolei pozwala 
na realizację większej liczby zadań, ale przede wszyst-
kim na realizację zadań większych, ponieważ wraz 
ze zwiększeniem środków zwiększa się kwota, jaką 
można przeznaczyć na pojedynczy projekt.

Udział projektów związanych z zagospodarowa-
niem terenów zieleni systematycznie rośnie. W dru-
giej edycji krakowskiego Budżetu Obywatelskiego 
(2015) była to kwota 4 932 942 zł, a w edycji piątej 
(2018) 9 808 660 zł. Poza tym zgłaszane są coraz 
większe inwestycje, a tym samym przedsięwzięcia 
realnie wpływające na poprawę jakości życia w na-
szym mieście. Rewitalizacja Zalewu Nowohuckiego 
(2 400 000 zł) czy zagospodarowanie Zalewu Bagry 
(3 000 000 zł) to przykłady projektów zrealizo-

wanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, obra-
zujące skalę potrzeb, ale i możliwości, jakie tkwią 
w społeczeństwie zaangażowanym, mającym poczu-
cie wpływu na kształt swojego miasta.

Dzięki edukacji i pomocy miasta (zaangażo-
wanych w nią instytucji i jednostek miejskich) 
powstają projekty, które pozytywnie przechodzą 
późniejszą weryfikację. Spotkania konsultacyjne 
i pomoc specjalistów dają bowiem możliwość pra-
widłowego skalkulowania kosztów czy ustalenia lo-
kalizacji dla inwestycji, która na późniejszym etapie 
nie przesądzi o odrzuceniu projektu. Mieszkańcy 
mają więc sposobność omówienia projektów już na 
etapie samego pomysłu podczas organizowanych 
spotkań, po moment zgłaszania ich do budżetu, 
podczas którego to korygowana jest np. kalkulacja 
cenowa czy możliwość zastosowania konkretnych 
rozwiązań. Z takiego wsparcia korzysta ponad 60% 
wnioskodawców.

Jest to bardzo ważna kwestia pod kątem społecz-
nego odbioru samego narzędzia, jakim jest Budżet 
Obywatelski. Pokazuje bowiem, że miasto zmienia 
się dzięki mieszkańcom i dla mieszkańców, a każdy 
z nas może mieć realny wpływ na otaczającą prze-
strzeń.

Rysunek 9. Spotkanie z cyklu „Zielone BO”
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