
Partycypacja obywatelska 

Partycypacja obywatelska to określenie oznaczające zaangażowanie obywateli/obywatelek w 
lokalne działania czy wydarzenia, poprzez współudział w procesach decyzyjnych – czy to 
podejmowanych przez instytucje samorządowe czy lokalne organizacje pozarządowe – 
przebiegających na szczeblu lokalnym. Nieodłącznym elementem partycypacji obywatelskiej 
jest aktywne działanie, czyli branie współodpowiedzialności za to, jak wygląda nasze 
najbliższe otoczenie, jakie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej są realizowane czy 
wreszcie w jakim kierunku zmierzają rozwiązania społeczne czy inwestycje infrastrukturalne. 
Partycypacja obywatelska kojarzona jest zazwyczaj z aktywnym współuczestniczeniem, które 
nie wiąże się wyłącznie z dostępem do informacji (np. o planowanych inwestycjach, 
opracowywanych programach), ale także – a raczej przede wszystkim – z możliwością 
aktywnego oddziaływania na przebieg procesu decyzyjnego. 
Partycypacja to możliwość zabierania głosu, artykułowania swoich potrzeb związanych z 
funkcjonowanie w przestrzeni lokalnej czy wreszcie opiniowania rozwiązań proponowanych 
przez decydentów lokalnych. Pamiętaj zarazem, że angażowanie mieszkańców/mieszkanek w 
proces decyzyjny ma sens o ile przedsięwzięcie to jest dobrze przygotowane, rzetelnie 
przeprowadzone, a jego rezultaty zostaną wprowadzone w życie. Poniżej znajdziesz 
wytyczne, które pomogą Ci profesjonalnie zaplanować poszczególne etapy tego procesu. 

Założenia związane z organizowaniem partycypacji obywatelskiej na poziomie 
lokalnym: 

Rada 1: Przekonaj przedstawicieli/przedstawicielki władzy lokalnej do idei partycypacji 
obywatelskiej 

Cechą charakterystyczną partycypacji obywatelskiej jest budowanie relacji pomiędzy 
przedstawicielami/przedstawicielkami władzy a stroną społeczną, czyli 
mieszkańcami/mieszkankami, lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz 
przedstawicielami/przedstawicielkami różnorodnych jednostek administracji samorządowej. 
W procesie partycypacyjnym brać udział powinni wszyscy ci, których – w sposób 
bezpośredni lub pośredni – dotyczą decyzje podejmowane w jego wyniku. Rezultatem 
procesu partycypacji obywatelskiej jest większa wiedza decydentów/decydentek lokalnych 
oraz urzędników/urzędniczek na temat danej sprawy, która jest ważna dla 
mieszkańców/mieszkanek. 

Rada 2: Określ założenia do działań partycypacyjnych  

W pierwszej kolejności zastanów się jaki problem ma być przedmiotem spotkań 
partycypacyjnych oraz jaki dokładnie stawiasz sobie cel związany z ich organizacją. Czy 
zależy Ci na tym, aby dotrzeć z informacją o planowanych czy realizowanych działaniach 
lokalnych do jak największej liczby mieszkańców/mieszkanek Twojej miejscowości? A może 
chcesz zaangażować te osoby w proces konsultacji społecznych, tj. opiniowania rozwiązań 
zgłaszanych przez decydentów lokalnych? Może nawet masz ambicje, aby 
mieszkańców/mieszkanki włączyć w proces współdecydowania o charakterze zmian w 
przestrzeni społecznej? Każde z tych rozwiązań wiąże się z różnym stopniem wpływu 
mieszkańców/mieszkanek na lokalne procesy decyzyjne. W przypadku działań o charakterze 
informacyjnym liczyć się musisz z dość biernym wpływem mieszkańców/mieszkanek na 
decyzje i działania realizowane przez lokalnych włodarzy. Konsultacje społeczne dają 
zdecydowanie większą możliwość oddziaływania. Osoby biorące udział w konsultacjach 



społecznych występują tutaj w roli doradców/doradczyń, wyrażających swoje zdanie i 
dzielących się opiniami na temat poddawanych zaopiniowaniu rozwiązań. Zgłaszane przez 
mieszkańców/mieszkanki opinie i uwagi nie są jednak wiążące dla 
przedstawicieli/przedstawicielek władz. To od ich dobrej woli zależy, w jakim stopniu 
wykorzystają zdobyte w ramach konsultacji informacje. Największy stopień oddziaływania 
obywatelskiego mamy w przypadku współdecydowania. Wówczas mieszkańcy/mieszkanki są 
traktowani jak równa strona w procesie podejmowania decyzji, mają tym samym realny 
wpływ na planowanie działań czy rozwiązań lokalnych oraz proces ich wdrażania. 

Rada 3: Określ zasoby niezbędne do przeprowadzenia procesu partycypacji 
obywatelskiej  

Zastanów się, jakich zasobów potrzebujesz, aby przeprowadzić proces partycypacyjny w 
Twojej miejscowości. Na zasoby te składają się m.in. czas, środki pieniężne, osoby gotowe 
zaangażować się w planowane przez Ciebie działania, organizacje/instytucje zainteresowane 
organizacją tego 

Rada 4: Określ kto powinien brać udział w partycypacji obywatelskiej 

Partycypacja obywatelska to inicjatywa, w której wziąć może udział każda zainteresowana 
osoba. Zastanów się jednak kto w Twoim odczuciu powinien aktywnie włączyć się w proces 
partycypacji. Pomocne będzie dla Ciebie odpowiedzenie sobie na poniższe pytania: kogo 
bezpośrednio dotyczy dany problem? kogo pośrednio dotyczy dany problem? kto jest nim 
zainteresowany? kto może przyczynić się do jego rozwiązania? Dzięki temu wyłonią Ci się 
kluczowe osoby/grupy/organizacje/instytucje, które szczególnie powinny być brane pod 
uwagę w ramach zapraszania do udziału w procesie partycypacyjnym. Postaraj się, aby w 
proces partycypacji obywatelskiej włączyły się autorytety lokalne oraz liderzy/liderki, tj. 
osoby, które swoją postawą mogą wesprzeć inicjatywę oraz podzielić się swoją wiedzą 
merytoryczną i doświadczeniem. 

Rada 5: Wybierz metody sprzyjające organizacji partycypacji obywatelskiej 

Zastanów się nad techniką czy formą, jaką chcesz wykorzystać w ramach angażowania 
mieszkańców/mieszkanek w proces partycypacji obywatelskiej. Wachlarz potencjalnych do 
wykorzystania rozwiązań jest bardzo szeroki. Ważne, aby Twój wybór padł na to 
rozwiązanie, które jest najbardziej adekwatne do: charakteru wybranego przez Ciebie 
problemu, zakładanego przez Ciebie celu, zakładanych przez Ciebie rezultatów, osób 
biorących udział w tym przedsięwzięciu oraz posiadanych przez Ciebie zasobów. 

Rada 6: Zachęć społeczność lokalną do wzięcia udziału w partycypacji społecznej 

Społeczność lokalna to niezbędny element procesu partycypacji obywatelskiej. Bez 
zainteresowania oraz aktywnego zaangażowania społeczności lokalnej nie można mówić o 
partycypacji obywatelskiej. Zastanów się w jaki sposób chcesz dotrzeć z informacją o 
realizowanej inicjatywie do jak najszerszego grona odbiorców/odbiorczyń. Przemyśl 
koncepcję samego przekazu, tj. w jaki sposób chcesz przedstawić problem oraz jakie będzie 
artykułować korzyści związane z angażowaniem się w proces partycypacji. Pamiętaj, aby nie 
składać obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić. W przeciwnym razie nie tylko nie 
osiągniesz zakładanego celu, ale i zrazisz mieszkańców/mieszkanki do podobnych inicjatyw 
organizowanych w przyszłości. Określ konkretny, ale i realny do osiągnięcia cel oraz 



planowany rezultat działań partycypacyjnych. Otwarcie mów o potencjalnych trudnościach 
czy ryzyku związanym z budowaniem dialogu porozumienia pomiędzy władzami lokalnymi a 
społecznością lokalną. W ramach upowszechniania informacji o prowadzonych działaniach 
partycypacyjnych korzystaj z: ulotek i broszur, plakatów, tablic informacyjnych, stron 
internetowych lokalnych instytucji samorządowych, stron internetowych lokalnych 
organizacji pozarządowych, mediów lokalnych, listów wrzucanych do skrzynek pocztowych, 
mailingu, spotkań informacyjnych. 

Rada 7: Wybierz miejsce i termin spotkania 

Wybierz miejsce, w którym odbędą się spotkania, w ramach których społeczność lokalna 
włączana będzie w proces decyzyjny. Zadbaj o to, aby było to miejsce dostępne dla 
wszystkich zainteresowanych osób (np. osób korzystających z różnych środków transportu, 
osób o różnym stopniu sprawności fizycznej, osób z małymi dziećmi). Zastanów się na 
korzyściami oraz negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z zorganizowania tego 
spotkania w urzędzie. Z rozwagą wybierz także termin spotkania, mając na uwadze potrzeby 
osób, które chcesz zaprosić do udziału. 

Rada 8: Zorganizuj spotkanie partycypacyjne 

Szczegółowo zaplanuj i zorganizuj scenariusz spotkania partycypacyjnego. Osoby biorące 
udział w spotkaniu powinny mieć jasność co do jego celu, przebiegu, a także zakresu realnego 
swojego wpływu na dalsze decyzje i działania. Otwarcie przekaż informacje odnośnie tego, 
jakie kwestie są już przesądzone, akie decyzje już zapadły, jakie są propozycje rozwiązań 
lokalnych instytucji/organizacji, w jakich kwestiach brak jest propozycji konkretnych 
rozwiązań, jaki wpływ na proces decyzyjny mają osoby biorące udział w spotkaniu. Powinny 
mieć one jasność odnośnie tego w jakim zakresie ich opinie będą brane pod uwagę i 
uwzględnienia w dalszym procesie decyzyjnym. Nie ma bowiem sensu dyskutować o 
sprawach, które nie podlegają już zmianom. Jeśli zapadły już nieodwracalne decyzje, 
poinformuj mieszkańców/mieszkanki z czego to wynika (np. z jakich przepisów prawa, z 
jakich ograniczeń budżetowych) 

Licz się z tym, że partycypacja obywatelska to proces, a nie jednorazowe działanie. Nie 
oczekuj zatem wygórowanych rezultatów już po pierwszym spotkaniu. Miej także na uwadze 
to, że mogą pojawić się trudne sytuacje, opór czy wręcz wrogość na linii decydenci lokalni – 
społeczność lokalna. Partycypacja społeczna nierozerwalnie łączy się z zaufaniem, poczuciem 
bezpieczeństwa oraz poczuciem sprawstwa. Często zapewnienie tych warunków wymaga 
czasu oraz cierpliwości. 

Pamiętaj, że specyfika tego typu spotkań oznacza, że głos należy przede wszystkich do 
mieszkańców/mieszkanek. Od tego, czy i jakie zadasz im pytania, będą zależały ich 
odpowiedzi. Zadbaj zarazem, aby osoby uczestniczące w spotkaniu miały aktualne informacje 
o sprawie. Częstym błędem jest pokazywanie mieszkańcom/mieszkankom istotnych 
dokumentów czy informacji dopiero podczas spotkań. Ludzie denerwują się wówczas, że są 
zaskakiwani nowymi danymi. Nie warto popełniać tego błędu: po prostu umieść dokumenty 
na stronie internetowej, roześlij je pocztą elektroniczną, przygotuj kopie, które łatwo będzie 
można otrzymać lub obejrzeć w instytucji/organizacji. 

 



Rada 9: Prezentuj regularnie efekty podejmowanych działań 

Zaplanuj harmonogram działań składających się na proces partycypacji obywatelskiej i ogłoś 
go z wyprzedzeniem, żeby wszystkie zainteresowane osoby wiedziały, jak będzie wyglądał 
cały proces podejmowania decyzji. Regularnie, w sposób czytelny i zrozumiały prezentuj 
postępy oraz wyniki poszczególnych etapów procesu partycypacyjnego. Ważne, aby 
wszystkie osoby  zaangażowane w proces partycypacji obywatelskiej dostrzegały namacalne 
efekty swej pracy i zaangażowania oraz dostrzegały nawet najmniejsze postępy współpracy z 
administracją. Cierpliwie odpowiadaj na wszelkie pytania czy wątpliwości jakie się 
pojawiają. W tym celu możesz wskazać tzw. ambasadorów, tj. osoby, które podobnie jak Ty 
pełnić będą funkcję informacyjno-edukacyjną. 

Rada 10: Doceniaj zaangażowanie społeczności lokalnej 

Podtrzymuj motywację mieszkańców/mieszkanek angażujących się w partycypację 
obywatelską. Dostrzegaj oraz doceniaj aktywność i zaangażowanie. Podkreślaj 
dotychczasowe sukcesy, decyzje czy wstępne propozycje rozwiązań. Doceniaj także 
zaangażowanie ze strony samych decydentów, także im wskazując dotychczasowe sukcesu 
oraz przypominając wizję ostatecznych rezultatów. 

Rada 11: Oceń wpływ działań partycypacji społecznej 

Po zakończeniu procesu partycypacyjni obywatelskiej w sposób obiektywny dokonaj 
ewaluacji całego przedsięwzięcia. Otrzymane wnioski pozwolą Ci nie tylko zmierzyć zakres 
osiągniętego sukcesu, ale także pozwolą Ci zidentyfikować trudności i bariery konieczne do 
wyeliminowania w przypadku podejmowania podobnych inicjatyw w przyszłości. Zastanów 
się w jaki sposób chcesz dokonać ewaluacji. Odpowiednie narzędzia powinny być już 
opracowane na samym początku całego procesu. Zastanów się co szczególnie ważne jest dla 
Ciebie w ramach ewaluacji: czy cel został osiągnięty? czy zostały podjęte konkretne 
działania? czy może stopień zadowolenia i satysfakcji ze strony mieszkańców/mieszkanek? 
Biorąc pod uwagę powyższe pytania, wybierz odpowiednie metody i narzędzia oraz 
regularnie zbieraj niezbędne informacje. 

 


