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Niniejsza prezentacja jest materiałem wspomagającym 
warsztaty szkoleniowe i nie powinna stanowić samodzielnego, 

pełnego źródła wiedzy na prezentowany temat. 



Partycypacja 

” 

… partycypacja, czyli uczestnictwo. To sposób na 
aktywne branie udziału w wydarzeniach, które nas 
dotyczą. Możliwość zabierania głosu, uczestniczenia 
ludzi w działaniach i decyzjach. 
  
… obywatelska, czyli dotycząca nas jako obywateli. 
To taki rodzaj partycypacji, który opiera się na 
komunikacji z władzą. Skupia się na wzajemnym 
wspieraniu władzy oraz obywateli we wspólnym 
podejmowaniu decyzji. 

 



Partycypacja 

” 

Gdzie  zaczyna  się  partycypacja?   

Jak  duży  wpływ  na  swoją  lokalną  politykę  

powinni  mieć mieszkańcy,  

żeby mogli mówić, że funkcjonują  

u nich mechanizmy partycypacji obywatelskiej? 



Partycypacja 

Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citzen Partcipaton," JAIP, Vol. 35, No. 4, July 1969, pp. 216-224. 



Partycypacja jak drabina 

” 

1. Władze decydują całkowicie jednostronnie i samodzielnie, nie informując opinii 
publicznej. 
 

2. Władze  decydują  całkowicie  jednostronnie  i  samodzielnie,  ale  informują  opinię   
o  podjętych decyzjach po ich podjęciu. 
 

3. Władze  decydują  całkowicie  jednostronnie  i  samodzielnie,  ale  oprócz  informowania  
opinii społecznej o podejmowanych decyzjach po ich podjęciu szeroko uzasadniają  
te decyzje, nakłaniając do ich akceptacji. 
 

4.  Przed podjęciem decyzji informują o swych planach i przyjmują do wiadomości 
pojawiające się opinie społeczne, wykorzystując je w mniejszym lub większym stopniu 
do zmiany treści decyzji. 
 

5. Przed podjęciem decyzji zasięgają aktywnie opinii poszczególnych obywateli (wybranych 
liderów, ekspertów)  czy  też  korzystają  z  wysłuchań  publicznych,  sondaży  
telefonicznych,  badań  opinii publicznej.  

Długosz Dagmir, Wygnański Jan Jakub, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji 
społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005 



Partycypacja jak drabina 

” 

6. Przed  podjęciem  decyzji  aktywnie  zasięgają  opinii,  przeprowadzając  konsultacje  
społeczne  z różnymi grupami społecznymi i ich reprezentacjami (organizacjami)  
na podstawie wymogów prawa lub politycznej woli. 
 

7. Przed  podjęciem  decyzji  zasięgają  opinii  w  ramach  ustawowo  powołanych  przez  
państwo publicznych  instytucji  konsultacyjnych  i  opiniodawczych,  których  
wysłuchanie  ma  charakter obowiązkowy. 
 

8. Przed podjęciem decyzji współpracują z partnerami społecznymi (negocjacje, wspólne 
planowanie, osiąganie konsensusu) i wspólnie z nimi podejmują kompromisową, 
wspólną decyzję na przykład w formie porozumienia lub wspólnego programu. 
 

9. Przekazują  podejmowanie  decyzji  grupom  lub  partnerom  społecznym  i  akceptują  
te  decyzje, kontrolując  ewentualnie  ich  proceduralną  legalność  i  poprawność  oraz  
zgodność  treści  decyzji  z obowiązującym porządkiem prawnym (na przykład referenda, 
układy zbiorowe pracy). 

Długosz Dagmir, Wygnański Jan Jakub, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji 
społecznej, Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005 



Partycypacja - narzędzia 

  
INFORMOWANIE SPOŁECZNOŚCI 
- ulotki 
- plakaty 
- media lokalne 
- portale internetowe 
- spotkania 
- edukacja: szkolenia, prezentacje 
  
POZYSKIWANIE INFORMACJI OD SPOŁECZNOŚCI 
- sondy 
- ankiety 
- wywiady grupowe 
- analiza skarg, wniosków, komentarzy 
- opinie ekspertów 
- protesty 
- happenngi 
  



Partycypacja - narzędzia 

” 

PROWADZENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
- spotkania publiczne 
- dni otwarte 
- warsztaty 
- zespoły robocze 
- debaty 
  
WSPÓŁDECYDOWANIE, WSPÓŁRZĄDZENIE, WSPÓŁREALIZACJA  
- zespoły doradcze i inicjatywne 
- inicjatywa lokalna 
- inicjatywa obywatelska 
- referendum 
- realizacja zadań własnych gminy 
- wolontariat 
- komitety społeczne 

opracowano na podstawie: Jakubowski M., 2001, „Partycypacja społeczna w podejmowaniu 
decyzji publicznych” Wydział Rozwoju Gminy Warszawa-Bemowo 
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