
NARZĘDZIA PARTYCYPACJI I DIALOGU 

 
Kto może złożyć 

projekt? 

Kiedy składa się 

formularz? 

Kto realizuje 

projekty? 

Wybór projektów 

do realizacji 

Maksymalna 

wartość 

Czas realizacji 

projektu 

 

Inicjatywa Lokalna 

 

 
 

www.inicjatywa.um.warszawa.pl 

 

FB: Warszawa lokalnie 

 
 

Mieszkańcy Warszawy  

(min. 2 osoby) – 

bezpośrednio lub za 

pośrednictwem organizacji 

pozarządowej. 

Nie trzeba być 

zameldowanym, nie 

trzeba być pełnoletnim 

(pełnoletni opiekun 

potrzebny dopiero przy 

podpisaniu umowy). 

Termin dowolny. 

Wnioski można 

zgłaszać przez cały 

rok, najlepiej 

min. 3 miesiące 

przed planowaną 

realizacją.  

 

Mieszkańcy 

realizują projekt 

(ich wkład to praca 

społeczna), 

a miasto przekazuje 

potrzebny sprzęt 

lub zakupuje usługi . 

Urzędnicy oceniają 

projekt. Do oceny 

brana jest pod 

uwagę m.in. 

celowość wniosku, 

wkład pracy 

społecznej, 

stopień 

zaangażowania 

finansowego 

miasta, 

dostępność 

inicjatywy dla 

mieszkańców 

W zależności od 

możliwości miasta 

i wartości wkładu 

mieszkańców 

(w postaci pracy 

społecznej i/lub 

przedmiotów i usług). 

Najczęściej do 

końca danego roku 

kalendarzowego. 

Cel: Integracja lokalnej społeczności 

 

Budżet obywatelski 

 

 

 

 

 

 

 

www.twojbudzet.um.warszawa.pl 

 

FB: Budżet obywatelski  

w Warszawie 

Mieszkańcy Warszawy  

(nie trzeba być 

zameldowanym w 

Warszawie ani 

pełnoletnim, ale osoby 

poniżej 13 roku za 

pośrednictwem opiekuna 

prawnego). 

 

Raz w roku 

(w okresie od grudnia 

do stycznia). 

Miasto 

realizuje zwycięskie 

projekty. 

Projekty, które 
uzyskają najwięcej 

głosów 
mieszkańców i 
mieszczą się w 

kwocie 
przeznaczonej na 
daną dzielnicą lub 

poziom 
ogólnomiejski. Aby 
być realizowanym, 

projekt musi 
uzyskać min. 100 

głosów na poziomie 
ogólnomiejskim i 50 

na dzielnicowym. 
 

Jeden projekt nie 

może przekraczać 

20% kwoty 

przeznaczonej na 

daną dzielnicę lub 

poziom 

ogólnomiejski. 

W następnym 

roku 

kalendarzowym 

po roku, w którym 

odbyło się 

głosowanie 

http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/
http://www.inicjatywa.um.warszawa.pl/
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/
http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/


Cel: Współdecydowanie mieszkańców i mieszkanek o wydatkowaniu budżetu miasta oraz zwiększenie ich wpływu na swoje 
otoczenie 

 

Konsultacje społeczne 

 

 
 

www.konsultacje.um.warszawa.pl 

 

FB: Konsultacje Społeczne 

Warszawa 

  

Pełnoletni mieszkańcy 

Warszawy 

(ogólnomiejskie – 1000 

osób, dzielnicowe – 200 

osób) oraz młodzieżowe 

rady dzielnic 

i Młodzieżowa Rada m.st 

Warszawy. 

 

Nie ma formularza. 

Konsultacje 

społeczne 

ogłaszane są przez 

urząd miasta lub 

urząd dzielnicy 

(na wniosek 

mieszkańców lub 

z własnej 

inicjatywy). 

 

Konsultacje to forma dialogu urzędu 

z mieszkańcami.  

Urząd pyta mieszkańców o OPINIĘ 

oraz zbiera ich POTRZEBY przed 

podjęciem decyzji.  

Konsultacje nie są wiążące, jest to głos 

doradczy dla urzędów. 

Konsultacje mogą przyjąć formę: uwag 

zbieranych on-line, spotkań, 

warsztatów, wywiadów, ankiet, 

spacerów badawczych, punktów 

konsultacyjnych, uwag przesyłanych 

mailem, ale i tradycyjną pocztą. 

Nie ma maksymalnej 

wartości. 

Konsultacje 

trwają co 

najmniej 21 dni. 

 

Cel: Rozmowa urzędu z mieszkańcami i mieszkankami, poznanie ich opinii oraz potrzeb 

 
 

http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/
http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/

