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Nota od Wydawcy
Publikacja „Zaplanuj, przedyskutuj, podejmij decyzję.  
Subiektywny poradnik o konsultacjach społecznych” po-
wstała w ramach projektu „Wspólne wyzwania, wspólna 
odpowiedzialność” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społeczne-
go w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pro-
jekt ten został zrealizowany w partnerstwie podmiotów  
– Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych 
oraz Powiatu Bydgoskiego.

Wszystkie opinie i treści zawarte w publikacji 
są wyłącznie opiniami autorów poradnika.
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     Wprowadzenie
Opracowanie „Zaplanuj, przedyskutuj, podejmij decyzję. Subiektywny  
poradnik o konsultacjach społecznych” to próba zebrania doświadczeń  
i stworzenia podsumowania procesów konsultacyjnych, które zrealizowaliśmy  
na przestrzeni roku w powiecie bydgoskim. Procesów, które dotyczyły bardzo 
różnych zagadnień – inwestycji, dokumentów, podziału środków, inicjatyw 
społecznych. Każdy z nich przyniósł inne, często zaskakujące doświadczenia, 
częściowo zmienił nasze podejście i nastawienie do realizacji konsultacji spo-
łecznych, rozwinął sieć kontaktów i wiedzę o możliwościach współpracy. 

Mimo, że w tytule niniejszego opracowania znalazło się określenie „porad-
nik”, to nie uzurpujemy sobie prawa do doradzania ani niedoświadczonym, 
ani doświadczonym organizatorom konsultacji społecznych. Naszą intencją 
jest zaprezentowanie zastosowanych rozwiązań, często bardzo prostych pod 
względem realizacyjnym, ale skutecznych i pozytywnie ocenionych przez  
odbiorców, jak też podzielenie się doświadczeniami, które zdobyliśmy  
w trakcie realizacji konsultacji. Każdy z prezentowanych w publikacji procesów 
konsultacyjnych możliwy jest do zaadaptowania w innych gminach i powia-
tach. Każdy można twórczo dostosować do lokalnej specyfiki i uwarunkowań.  
A jeśli jest coś, co chcielibyśmy w tym poradniku doradzić, to z pewnością 
prosta wskazówka: Nie bójmy się konsultacji! Czasami ich przebieg i wyniki 
nas zaskoczą, ale na pewno rozwiną i ubogacą nasze doświadczenia i dadzą 
mnóstwo satysfakcji.

Członkowie Zespołu Konsultacyjnego  
w projekcie „Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialność” 

Jolanta Gawryłkiewicz, Cezary Grabowski, Jan M. Grabowski,  
Katarzyna Kosińska, Janusz Lackner, Ewa Piekarska, Marlena Przybył,  

Maria Strąk, Elżbieta Wysocka
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Zamiast 
słowniczka

Wszystkie opisane w niniejszej  
publikacji działania zostały zrealizo-
wane w trakcie projektu „Wspólne 
wyzwania, wspólna odpowiedzial-
ność”, który został przygotowany  
i zrealizowany w partnerstwie  
Kujawsko-Pomorskiej Federacji  
Organizacji Pozarządowych i Po-
wiatu Bydgoskiego. Za wykona-
nie projektu odpowiedzialny był  
% zespół konsultacyjny, czyli grupa 
osób wskazana do merytorycznego 
prowadzenia projektu przez Federa-
cję (3 osoby) i Powiat (5 osób), pracują-
ca przy wsparciu moderatora. Zespół 
nie tylko zaplanował kolejne kroki  
w projekcie, ale także ich mery-
toryczną zawartość (m.in. zakres 
szkoleń dla uczestników), a przede 
wszystkim włączył się w planowanie 
i wykonanie procesów konsultacyj-
nych, których tematy sam zapropo-
nował lub przyjął do realizacji propo-
zycje zgłoszone przez uczestników. 

Uczestnicy projektu wzięli udział  
w warsztatowych szkoleniach,  
które służyły wypracowaniu scena-
riuszy procesów konsultacyjnych,  
w tym zaplanowaniu harmonogramu 
i szczegółów działań oraz budże-
tów dla ich realizacji. Nad poszcze-
gólnymi scenariuszami pracowały  

kilkuosobowe % grupy zadaniowe, 
w których brali udział przedstawicie-
le administracji i organizacji pozarzą-
dowych. W konsekwencji, planujący 
konkretne procesy konsultacyjne, 
stali się ich realizatorami.

Metody prowadzenia konsultacji 
przyjęte w poszczególnych proce-
sach zdominowała % metoda grupy 
roboczej, zakładająca, że skuteczne 
rozwiązania możliwe są tylko dzię-
ki wspólnej pracy reprezentantów 
różnych środowisk zainteresowa-
nych danym tematem. Każde z nich,  
na zasadzie równości głosów, wnosiło 
do pracy swoje doświadczenie, wie-
dzę, pomysły i otwarte było na szu-
kanie rozwiązania satysfakcjonują-
cego wszystkich uczestników grupy.  
Co więcej, traktowało wypracowane 
rozwiązanie „jako swoje”. 

Drugą z popularnych technik kon-
sultacji stosowanych w części pro-
cesów konsultacyjnych zrealizowa-
nych w trakcie projektu była metoda 
% „world cafe”, która znakomicie 
sprawdziła się jako formuła prowa-
dzenia spotkań służących generowa-
niu pomysłów, uwspólnianiu wiedzy, 
wymianie informacji i pobudzaniu 
kreatywnego myślenia. Uczestnicy 
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spotkań prowadzonych w metodzie 
„world cafe” podzieleni zostali na kil-
kuosobowe grupki, które przy stoli-
kach dyskutowały na zadany temat. 
Po pewnym czasie (np. po kilkudzie-
sięciu minutach) następowała zmia-
na i wszyscy poza tzw. gospodarzem 
stolika przesiadali się do innych sto-
lików, omawiających inny temat lub 
inny aspekt danego tematu. Gospo-
darz stołu streszczał to, co powie-
działy poprzednie grupy i zachęcał 
do dalszej dyskusji. Na zakończenie 
spotkania dyskusje podsumowy-
wano w części plenarnej. Metoda 
ta wykorzystywana była i w pełni 
sprawdziła się w kilku procesach zre-
alizowanych w projekcie. 

Dodatkowo, każdy z procesów kon-
sultacyjnych uwzględniał element 
konsultacji on-line poprzez serwis  
% stacja-konsultacja.pl, czyli serwis 
internetowy, który powstał z my-
ślą o wsparciu procesów konsultacji  

w tej ich części, która realizowa-
na jest w sposób elektroniczny  
– za pomocą formularzy ogłasza-
nych na stronach internetowych. 
Funkcjonalności serwisu pozwalają 
efektywnie realizować konsultacje 
ich organizatorom, jak i uczestni-
kom. Uczestnik konsultacji może 
dodawać w serwisie uwagi, składać 
propozycje, komentować fragmenty 
lub całość dokumentów, odnosić się 
do wypowiedzi innych. Uczestnicząc 
w konsultacjach można występować 
pod własnym nazwiskiem, można 
też pod pseudonimem. Natomiast  
organizator konsultacji może założyć  
w serwisie konto, ogłaszać i prowa-
dzić własne konsultacje. Korzystając 
z możliwości „stacji” wskazuje także 
format zestawienia uwag z konsulta-
cji. Możliwości jest mnóstwo, a jed-
nocześnie  „przebywanie na stacji”  
i korzystanie z rozwiązań jest bardzo 
proste i sugestywne, a w dodatku 
bezpłatne.



Konsultacje projektów 
infrastrukturalnych 

1Część 
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Plan 
rozwoju 
tras rowerowych

Konsultacje planu przebiegu tras 
rowerowych w powiecie bydgoskim 
okazały się „konsultacyjnym strza-
łem w dziesiątkę” – nie tylko zainte-
resowały dużą grupę mieszkańców, 
ale pozwoliły także na zebranie dużej 
liczby informacji tak o potrzebach, jak 
i o pomysłach mieszkańców w kwe-
stii przebiegu ścieżek rowerowych. 
Na bazie konsultacji powstała mapa 
przebiegu ścieżek, która uwzględnia 
liczne rozwiązania zgłoszone przez 
mieszkańców, a sam „Plan rozwoju 
tras rowerowych w Powiecie Bydgo-
skim” stał się pomysłem rozbudowy 
sieci ścieżek rowerowych w najbliż-
szych latach.”

Temat konsultacji przyciągnął wie-
lu zainteresowanych, co wynika  
z pewnością ze specyfiki położenia 
powiatu (powiat otacza pierście-
niem miasto Bydgoszcz), ale też 
duże zainteresowanie konsulta-
cji było wynikiem dotychczasowej 
aktywności powiatu, który w wo-
jewództwie jest jednym z liderów  
w rozwijaniu infrastruktury rowe-
rowej. W kontekście tej aktywności, 
dodatkowego znaczenia nabiera wy-
nik konsultacji, którym jest nie tylko 
satysfakcja z zaangażowania miesz-

kańców do wspólnego i faktycznego 
planowania, czy zebranie praktycz-
nych rozwiązań dla tworzenia sieci 
ścieżek rowerowych, ale też powsta-
nie dokumentu „Plan przebiegu tras 
rowerowych…”, który będzie mógł 
być wykorzystywany w ubieganiu 
się o środki dofinansowania ze źró-
deł zewnętrznych. Bowiem to, co tak 
często jest zmorą w samorządach  
– pozyskanie konkretnych projektów 
infrastrukturalnych do sfinansowania 
ze środków ogłaszanych bez uprze-
dzenia konkursów – zostanie istotnie  
wyeliminowane – Powiat dysponuje 
teraz konkretnym planem. 

Sam proces konsultacji okazał  
się przedsięwzięciem nieskompliko-
wanym organizacyjnie i o niskim bu-
dżecie realizacyjnym.
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A) Proste rozwiązania 
konsultacyjne

Pomysł przeprowadzenia konsulta-
cji planu trasy rowerowych pojawił  
się jako jeden z pierwszych podczas 
spotkań grup zadaniowych przygoto-
wujących się do organizowania i pro-
wadzenia konsultacji społecznych.  
Zespół realizacyjny tych konsulta-
cji utworzyli pracownicy Starostwa  
Powiatowego, którzy opracowali 
scenariusz konsultacji uwzględniają-
cy przede wszystkim dwa aspekty: 
•  współpraca ze wszystkimi gmi-

nami Powiatu Bydgoskiego oraz  
z organizacjami pozarządowymi 
zainteresowanymi turystyką rowe-
rową, 

•  spotkania dyskusyjne jako pod-
stawowa metoda konsultacyjna  
(spotkania dla włodarzy gmin, 
spotkania dla zainteresowanych 
mieszkańców itp.).

Kolejne działania procesu konsulta-
cyjnego, choć trwały łącznie prawie 
pół roku, podsumować można w kil-
ku punktach.

1.  Na podstawie informacji spływa-
jących z gmin powiatu powstała 
mapa, uwzględniająca istniejącą 
infrastrukturę, jak i trasy plano-
wane do 2020 roku oraz trasy, któ-
rych powstanie zakłada się na 
kolejne lata po 2020 roku. Mapa 

powstała dzięki wsparciu mery-
torycznemu Wydziału Geodezji  
i Kartografii Starostwa Powiato-
wego w Bydgoszczy.

2.  Spotkanie konsultacyjne poświę-
cone założeniom dokumentu  
pt. „Plan Rozwoju Tras Rowero-
wych w Powiecie Bydgoskim” dla 
przedstawicieli organizacji poza-
rządowych, związanych z tury-
styką rowerową. Na zaproszenia  
odpowiedzieli m.in. przedstawi-
ciele Bydgoskiego Klubu Turysty-
ki Rowerowej „Gryf”, Bydgoskie-
go Klubu Turystyki Rowerowej 
„TURKOLE” oraz Towarzystwa 
Przyjaciół Dolnej Wisły. Ce-
lem spotkania było omówienie 
założeń planu przebiegu tras 
rowerowych w powiecie byd-



goskim oraz wymiana opinii  
i doświadczeń w zakresie pro-
wadzenia tego typu inwestycji. 
Uczestnicy dyskutowali wykorzy-
stując przygotowane wcześniej 
mapy obecnej i planowanej in-
frastruktury tras na terenach po-
szczególnych gmin.

3.  Istotnym elementem konsulta-
cji było także odrębne spotka-
nie dla reprezentantów gmin. 
Głównym punktem spotkania 
były prezentacje przygotowa-
ne przez dwóch przedstawi-
cieli środowiska rowerzystów, 
którzy nakreślili ramy prawne 
dotyczące ruchu rowerowego,  
a także przedstawili kierunki i per-
spektywy rozwoju turystyki rowe-
rowej w ujęciu wojewódzkim oraz 
powiatowym. W dyskusji wskazy-
wano potrzeby i oczekiwania zwią-
zane z przygotowaniem kolejnych 
inwestycji dotyczących tras rowe-
rowych, a także istniejące szanse  

i zagrożenia w ich długookreso-
wych planowaniu.

4.  Promocja konsultacji społecz-
nych w regionalnych i lokalnych  
mediach, w tym reklama w Radiu 

Pomorza i Kujaw – Radiu „PiK” oraz 
bezpłatne publikacje w lokalnej 
prasie. Jednocześnie do wszyst-
kich gmin powiatu oraz do orga-
nizacji pozarządowych rozkolpor-
towane zostały pakiety informacji 
o konsultacjach, w których – obok  
informacji o konsultacjach – zna-
lazła się także opisana wyżej mapa 
uwzględniająca trasy istniejące 
oraz planowane do realizacji do 
2020 i po 2020 roku. Organiza-
torzy konsultacji zachęcali do za-
mieszczenia ww. materiałów na 
stronach internetowych i do orga-
nizowania spotkań z mieszkańca-
mi, które posłużyłyby dyskusji nad 
tymi materiałami. 

5.  Równolegle do powyższych 
działań w Biuletynie Informacji  
Publicznej powiatu pojawiła się in-
formacja o prowadzeniu konsultacji  
projektu „Planu Rozwoju Tras Ro-
werowych w Powiecie Bydgoskim 
do 2020 roku”, a projekt „Planu…” 
trafił także do konsultacji na plat-
formie stacja-konsultacja.pl. 

6.  Oprócz dyskusji na spotkaniach 
otwartych, podstawowym na-
rzędziem konsultacji, był arkusz  
7 pytań zadawanych konsultują-
cym. Arkusz ten wykorzystywany 
był także na stacja-konsultacja.
pl (jako formularz do zgłaszania 
uwag) oraz na stronie BIP staro-
stwa (jako dokument do pobrania). 
Arkusz przygotowany został także 
w wersji formularza Google. 

7.  W ciągu dwóch miesięcy, od sierp-
nia do września zrealizowane  

10
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Ścieżki rowerowe  
w powiecie bydgoskim  

SKALA 1:100000

Opracowanie własne Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
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zostały trzy spotkania w gminach 
powiatu (w Solcu Kujawskim,  
Sicienku oraz Lucimiu w gm. Koro-
nowo). A do października zbierane 
były ankiety – uzyskano łącznie 
244 ankiety, z których najwięcej 
poprzez formularz Google (76) 
oraz ze spotkań otwartych (62). 
Na spotkaniach w gminach, pod-
czas których urzędnicy rozmawiali  
z mieszkańcami i gośćmi powiatu 
(m.in. w trakcie Pikniku Dożyn-
kowego w Sicienku) furorę zrobił 
symbol konsultacji – odrestau-
rowany i upiększony specjalnie 
na potrzeby konsultacji rower  
z hasłem promocyjnym procesu 
„Ścieżki łączą powiat, powiat łączy 
ścieżki”.

8.  Obecny układ sieci tras rowero-
wych oraz plany gmin i powiatu 
uwzględniające głosy mieszkań-
ców zebrane podczas konsultacji 
posłużyły do opracowania jednej 
mapy tras rowerowych oraz pla-
nu tras rowerowych. Rezultatem 

konsultacji jest „Plan Rozwoju Tras  
Rowerowych w Powiecie Bydgo-
skim do 2020 roku”, …który ma 
charakter dokumentu służącego 
planowaniu inwestycji w infra-
strukturę rowerową.
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B) Ważne uzupełnienia:

1. Koszt konsultacji

Koszt przeprowadzenia konsultacji, 
w tym opracowanie raportu z ankiet, 
prowadzenie (moderacja) spotkań dla 
gmin i NGO,  przygotowanie „roweru 
promocyjnego” zamknął się w kwo-
cie 4,8 tys. złotych. Przy czym więcej 
niż połowę tej kwoty stanowiły spoty 
reklamowe w regionalnym radiu oraz 
opracowanie wspólnej mapy (podsu-
mowania).

2. Czego dowiedzieliśmy się z ankiet?

W arkuszu pytań (ankiecie) zastoso-
wanym w konsultacjach pojawiły się 
pytania nie tylko bezpośrednio zwią-
zane z konsultowanym zagadnieniem, 
ale też pytania, których zadaniem było 
potwierdzenie czy przyjęty sposób pla-
nowania inwestycji jest zasadny i/lub 
oczekiwany przez mieszkańców: „Czy 
Twoim zdaniem konsultacje tego doku-
mentu z mieszkańcami są celowe?”
Odpowiedzi można podzielić na dwie 
grupy:

 

a)  pierwsza grupa odnosząca się do 
samej idei demokracji lokalnej, 
współuczestniczenia mieszkańców 
w kreowaniu ich otoczenia, w party-
cypowaniu w podejmowaniu decyzji 
przez władze lokalne, np.: mieszkań-
cy mają często inny punkt widzenia 
niż decydenci; konsultacje pozwalają 

poznać oczekiwania mieszkańców; 
konsultacje z mieszkańcami są bar-
dzo ważne w każdej sprawie, to oni 
wiedzą, co aktualnie jest potrzebne 
i wymaga modyfikacji; mamy wpływ 
na sprawę; gmina jest dla mieszkań-
ców; chcemy aktywnie uczestniczyć  
w życiu społecznym i móc podejmo-
wać decyzje, dzięki temu obywatele 
czują, że mają wpływ na to, co osta-
tecznie zostanie zatwierdzone i że 
ich zdanie jest dla kogoś ważne;

 

b) druga grupa związana bezpośred-
nio z tematyką tras rowerowych,  
np.: drogi rowerowe są budowane dla 
mieszkańców, a konsultacje mogą do-
starczyć istotnych uwag projektantom; 
ważna jest turystyka rowerowa; kon-
sultacje pozwolą na urealnienie pomy-
słów projektantów, tak aby ścieżki były 
użytkowane, a nie były budowane, po 
to, aby spełnić bliżej nieokreślone cele; 
TYLKO mieszkańcy znają trasy swoich 
spacerów rowerowych lub tras do pra-
cy rowerem.

Ważnym uzupełnieniem ankiety była 
metryka uczestników, która koncen-
trowała się na dwóch punktach: „gmina 
– miejsce zamieszkania” (w odpowie-
dziach najwięcej wskazań dotyczyło 
gmin powiatu, choć 9% wszystkich an-
kietowanych stanowili mieszkańcy 
Bydgoszczy) oraz „czy korzystasz  
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-KONSULTACJE SPOŁECZNE-

Pomóż nam opracować „Plan Rozwoju Tras Rowerowych w Powiecie Bydgoskim 

do 2020 roku” – dziękujemy za poświęcenie czasu i wypełnienie ankiety

1. Proszę wpisać nazwę gminy – miejsca zamieszkania ………………………………

2. Czy Twoim zdaniem konsultacje tego dokumentu  
z mieszkańcami są celowe?

o TAK, ponieważ ………………………………………………………..
o NIE, ponieważ ………………………………………………………..

3. Czy korzystasz z roweru?
o NIE, ponieważ ……………………………………………………
o TAK – głównie turystycznie, rekreacyjnie, sportowo,
o TAK – głownie komunikacyjnie (np. dojazd do pracy, szkoły, sklepu, itp.),

Na jakiej trasie poruszasz się najczęściej na rowerze? Proszę wskazać przebieg, np. 
od – do, przez …………………………………………………………………………

4. Które ze ścieżek, przedstawionych na załączonej mapie, powinny Twoim zdaniem 
zostać wybudowane jak najszybciej ?– wskaż trzy
……………………………………………………………………………

5. Czy znasz atrakcje turystyczne w Powiecie Bydgoskim, które należałoby udostępnić 
dla rowerzystów?

o TAK, są to: ……………………………………………
o NIE

6. Podaj propozycje przebiegu trasy, która Twoim zdaniem jest potrzebna, ale nie 
została uwzględniona na mapie?
Proszę wskazać przebieg, np. od – do, przez
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………

7. Budowa których tras rowerowych jest Twoim zdaniem bardziej potrzeba w 
Powiecie Bydgoskim ze względu na funkcję:

o poprawiających bezpieczeństwo podczas przejazdu?
o ułatwiających dotarcie do atrakcyjnych turystycznie miejsc?

Miejsce na uwagi, spostrzeżenia:

POWIAT 
BYDGOSKI

z roweru?” (4 osoby spośród 244 an-
kietowanych udzieliły odpowiedzi 
negatywnej). Przeważająca liczba an-
kietowanych (155) wskazała, iż jeździ 

na rowerze głównie turystycznie, re-
kreacyjnie i sportowo, ponad trzy razy 
mniej osób jeździ komunikacyjnie lub 
też łączy obie te funkcje. 

Wzór ankiety zastosowanej w procesie konsultacyjnym
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W ankiecie znalazło się również 
miejsce na uwagi i spostrzeżenia 
związane z tematem. Dla organiza-
torów konsultacji zaskakująca była 
liczba pozostawionych w tej czę-

ści ankiety odpowiedzi (48!). Treść 
uwag zgłoszonych przez wypełnia-
jących ankietę to nie tylko proste 
komentarze: 

„Bardzo fajny pomysł z tym formularzem!”
„Ścieżki dotychczas budowane są zdecydowanie za wąskie.”

„Ścieżka rowerowa na trasie Nakło-Bydgoszcz przynajmniej
przez część mieszkańców Kruszyna, Pawłówka będzie 

wykorzystywana nie tylko rekreacyjnie, ale również jako trasa 
jaką rowerzyści pokonywać będą w drodze do pracy.”

„Część obecnie istniejących ścieżek powinna zostać poprawiona
lub oznakowanie powinno być zmienione na drogę dla pieszych 

ze znakiem „nie dotyczy rowerzystów” C-16/T-22. Przykład ście-
żek, które nie powinny nimi być: Niemcz (ulica Bydgoska od 

Jeździeckiej do Malczewskiego), Trzciniec (przy budynkach).”

ale też uzasadnienie konkretnych rozwiązań: 

lub nawet konkretne rozwiązania:
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3.  Sposób prezentacji tras rowerowych

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 243 z drogą powiatową 1518C  
w Byszewie - początek ścieżki

1.  ścieżka rowerowa położona wzdłuż pasma jezior Byszewskich pomiędzy  
Byszewem a Buszkowem w ciągu drogi powiatowej 1518C Nowy Dwór -  
Byszewo (od jej skrzyżowania z drogą wojewódzką 243 w Byszewie Rys. 8) 
oraz dalej w ciągu drogi gminnej (do jej skrzyżowania z drogą krajową 25  
w Buszkowie Rys. 7) – długość odcinka ca. 7,3 km

Najistotniejszym elementem kon-
sultacji tras rowerowych jest taka 
prezentacja tras – zarówno w formie 
materiału do konsultacji, jak i wi-
zualizacji wyniku konsultacji, – aby 
ich umiejscowienie i przebieg były 
zrozumiałe dla wszystkich zainte-

resowanych. Bo tak naprawdę nie 
każdy potrafi „czytać mapy”, czasami 
potrzeba więc schematów, zarysów. 
Poniżej prezentujemy dwa przykłady 
opisu fragmentów tras rowerowych, 
które powstały w wyniku konsultacji.
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Skrzyżowanie drogi krajowej 25 z drogą gminną za Buszkowem - początek 
ścieżki

2. ścieżka rowerowa położona wzdłuż drogi krajowej 25 na odcinku od ronda 
Lotników Koronowskich 
Rys. 14 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką 243) poprzez Nowy Dwór 
(Rys. 15) do Buszkowa – dług. odcinka ca. 5,7 km

Odcinek drogi krajowej 25 w Nowym Dworze
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Droga krajowa 25 przy rondzie Lotników Koronowskich w Koronowie

Droga krajowa 25 przy rondzie Lotników Koronowskich w Koronowie
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Opracowanie własne Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy



Konsultacje  
dokumentów 

2Część 
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Regulamin 
konsultacji 
oraz 
Karta oceny 
ofert

W procesie konsultacji społecznych 
przedstawiciele władz (od szczebla  
lokalnego po centralne) przedstawiają 
obywatelom swoje plany, wysłuchują 
opinii na temat tych planów i w kon-
tekście tych propozycji mogą plany  
te zmieniać przed podjęciem osta-
tecznej decyzji. Nie oznacza to 
jednak, że konsultacje przyjęły  
się w Polsce jako proces partycypa-
cyjny, włączający wszystkich zain-
teresowanych w dyskusję i wspól-
ne wypracowywanie rozwiązań. 
Najczęściej konsultacje mają bardzo 
prosty przebieg: organizator konsultacji  
(np. samorząd) publikuje na swojej 
stronie internetowej projekt doku-
mentu do konsultacji, np. rocznego 
programu współpracy samorządu  
z organizacjami pozarządowymi  
na kolejny rok. Jednocześnie zamiesz-
cza instrukcję dla zainteresowanych 
konsultacjami typu „Propozycje  
i uwagi do projektu programu prosimy 

zgłaszać do 15 listopada br. poprzez 
przesłanie wypełnionego formula-
rza konsultacji.” Wraz z ogłoszeniem 
konsultacji publikowany jest również 
formularz, na którym należy wskazy-
wać właściwy fragment dokumentu 
(programu współpracy), do którego 
uczestnik (np. organizacja pozarządo-
wa) wnosi uwagi wraz ze wskazaniem 
proponowanej zmiany i uzasadnieniem 
jej wprowadzenia. Zainteresowani 
zgłaszają uwagi na formularzu, przesy-
łają je pod wskazany adres, a samorząd 
organizujący konsultacje weryfikuje  
te uwagi, podejmuje decyzję o ich 
uwzględnieniu bądź odrzuceniu i przyj-
muje – w drodze uchwały – program 
współpracy. Na zakończenie konsultacji  
publikowane jest zestawienie uwag, 
które wpłynęły w ramach konsultacji, 
wraz ze wskazaniem decyzji o ich przy-
jęciu bądź odrzuceniu. I tak kończy się 
procedura konsultacyjna. W kolejnym 
roku samorząd znowu przygotuje pro-
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jekt programu na następny rok, ogłosi 
konsultacje, zainteresowani zgłoszą 
propozycje zmian, samorząd uwzględni 
je bądź odrzuci i przyjmie program.

Obowiązek wynikający z ustawy został 
więc spełniony, ale czy można przy tak 
przeprowadzonych konsultacjach mó-
wić o ich efektywności? O faktycznym 
włączeniu się obu stron, a zwłaszcza 
organizacji pozarządowych i obywa-
teli w przygotowanie dokumentu?  
O zrozumieniu intencji twórców projektu  
dokumentu przez mieszkańców? I od-
wrotnie – o zrozumieniu przez samorząd 
intencji, uwag i propozycji przekazywa-
nych przez obywateli?

Jak pokazuje praktyka, konsultacje spo-
łeczne dokumentów takich jak regulamin 

konsultacji czy karta oceny stosowana w 
konkursach dla NGO to kilka prostych do 
zorganizowania i niedrogich działań. I mimo, 
że konsultacje takie dotyczą projektów do-
kumentów, to jednak proces tych konsulta-
cji nie musi być ani nudny, ani schematycz-
ny. A przede wszystkim może dać szansę,  
by z powodzeniem zaangażować lokalną 
społeczność do ich współtworzenia. 

Poniżej przedstawiamy przykłady  
konsultacji dwóch dokumentów –  
„regulaminu konsultacji społecznych” 
oraz „karty oceny ofert w konkursach  
dla organizacji pozarządowych”, – z których 
każdy został zastosowany i wdrożony przez 
dwa różne samorządy – powiatowy i gmin-
ny. We wszystkich tych procesach działania 
konsultacyjne zostały zrealizowane meto-
dą grupy roboczej.

1.  Regulamin konsultacji  
w Powiecie Bydgoskim

Grupa robocza, w skład której weszli 
przedstawiciele Starostwa Powiato-
wego w Bydgoszczy, przedstawiciele 
gmin oraz przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych z powiatu, zebrała 
się na dwóch spotkaniach roboczych  
(z „zewnętrznym” moderatorem, tj. 
osobą niezwiązaną ani z organizatorem 
konsultacji, ani z lokalnymi organizacja-

mi, pochodzącą spoza terenu powiatu) 
podczas których analizowała potrze-
by w zakresie konsultacji społecznych  
w powiecie oraz doświadczenia innych 
samorządów w tym zakresie. Wyni-
kiem pracy na spotkaniach był projekt 
regulaminu konsultacji, skierowany do 
powszechnej, trzytygodniowej kon-
sultacji wśród mieszkańców. Proces  
konsultacji zrealizowano z wykorzy-
staniem serwisu stacja-konsultacja.pl  
i uzyskano tą drogą 13 komentarzy.

Dodatkowo opracowana została iden-
tyfikacja wizualna procesów konsulta-
cyjnych w powiecie bydgoskim: logo-
typ z księgą znaku, baner internetowy 
oraz infografika dot. procesu konsulta-
cji w powiecie.
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Elementem promocji „nowego po-
dejścia” do prowadzenia konsultacji  
w powiecie były spotkania dla miesz-
kańców i organizacji pozarządowych. 
Oba zorganizowano w miejscowo-
ściach gminnych – w Koronowie 
(uczestniczyło 29 osób) oraz w Bia-
łych Błotach (z udziałem 15 osób). 
Spotkania zrealizowano z zastoso-
waniem metody „world cafe” – przy 
„stolikach” analizowane były narzę-
dzia, sposoby i możliwości prowa-
dzenia konsultacji społecznych przez 
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 
z mieszkańcami i organizacjami, jak  
i bariery dla tych konsultacji. Wnio-
ski ze spotkań ujęte zostały w 
opracowywanym regulaminie oraz  
w programie współpracy powiatu  

z organizacjami pozarządowymi. 

Rezultatem procesu konsultacyj-
nego jest regulamin „Zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji spo-
łecznych z mieszkańcami Powiatu 
Bydgoskiego”, który został przyjęty 
uchwałą Rady Powiatu Bydgoskiego.

Koszty procesu okazały się niskie – za-
mknęły się w kwocie 3,8 tys. złotych,  
a wśród wydatków pojawiły się 
wynagrodzenia dla zewnętrznych 
moderatorów, w tym dla prowa-
dzących dyskusję w formule „world 
cafe”, poczęstunek w trakcie spotkań  
w gminach, materiały biurowe oraz 
identyfikacja wizualna konsultacji  
w powiecie (tzw. „księga znaku”).
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Konsultacje te zrealizowano z zasto-
sowaniem takiego samego podejścia  
i tych samych metod jak w przypad-
ku procesu konsultacji regulami-
nu dla powiatu. Warte podkreśle-
nia są różnice między procesami, 
do których zaliczyć można udział  
w pracach grupy roboczej także 
radnych, obok przedstawicieli urzę-
du gminy i organizacji pozarządo-
wych, co zagwarantowało szerszą  
reprezentację mieszkańców w grupie 
roboczej i pozwoliło na rezygnację  
ze spotkań otwartych. 

Wypracowana na dwóch spotka-
niach robocza wersja regulaminu 
konsultowana była wśród miesz-
kańców także z wykorzystaniem 

serwisu stacja-konsultacja.pl, przy 
czym w przypadku tych konsultacji 
zebrano aż 21 komentarzy. Dodat-
kowo, idąc za przykładem działań 
konsultacyjnych Starostwa Powiato-
wego, zlecono opracowanie logoty-
pu konsultacji wraz z księgą znaku. 
Wydatki procesu konsultacyjnego 
zamknęły się kwotą 2,1 tys. złotych,  
na którą złożyły się wynagrodzenia 
dla zewnętrznych moderatorów, ma-
teriały biurowe, poczęstunek w trak-
cie spotkań grupy roboczej, a naj-
bardziej kosztownym zakupem była 
wizualizacja graficzna.

2. Regulamin konsultacji w Gminie Dobrcz

Dokument dostępny pod adresem: http://www.dobrcz.bip.net.pl/?a=5951
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Praca grupy roboczej podzielona zo-
stała na dwa etapy: w I etapie grupa  
pracowała wspólnie nad kartą oceny 
ofert dla Powiatu Bydgoskiego oraz 
Gminy Sicienko, a w II etapie prace 
prowadzono odrębnie w odniesie-
niu do poszczególnych samorządów.  
W skład grupy weszli przedstawiciel 
samorządu, lokalnych organizacji 
oraz Kujawsko-Pomorskiej Federacji 
Organizacji Pozarządowych. Pod-
czas etapu diagnozy przeanalizowa-
no kryteria ocen stosowane w innych 
samorządach poprzez weryfikację 
dokumentów na stronach interne-
towych, konsultacje telefoniczne  
i bezpośrednie, m.in., z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz wyko-
rzystano wyniki ankietyzacji prze-
prowadzonej uprzednio na terenie 
powiatu wśród organizacji pozarzą-
dowych. W ankietyzacji tej pytano 
o propozycje rozwiązań, jak i czy-
telność dotychczasowych zapisów  
w kartach oceny ofert.

W II etapie procesu, pracownicy Sta-
rostwa Powiatowego konsultowali  
wypracowaną kartę oceny wśród lo-
kalnych organizacji pozarządowych  
na spotkaniu otwartym z udziałem 11 
przedstawicieli NGO, jak i za pośred-
nictwem portalu stacja-konsultacja.pl 
– w ten sposób uzyskano kolejnych  
8 opinii. Podobnie działo się w proce-
sie prowadzonym przez Urząd Gmi-
ny w Sicienku, który zorganizował 
spotkanie otwarte (uczestniczyło 

w nim 8 osób), a przez portal stacja-
-konsultacja.pl pozyskał 13 opinii.

Karta oceny ofert została zastoso-
wana krótko po zakończeniu pro-
cesów konsultacyjnych – stanowiła 
element dokumentacji konkursowej 
naboru ofert na realizację zadań pu-
blicznych przez organizacje pozarzą-
dowe w 2015 roku (w miesiąc po wy-
pracowaniu karty oceny przez grupę 
roboczą).

W przypadku konsultacji prowadzo-
nych przez Starostwo Powiatowe  
wydatki wyniosły 2,1 tys. zł, a w przy-
padku Gminy Sicienko 800,00 zł.

Karta oceny ofert organizacji poza-
rządowych zastosowana w Gminie  
Sicienko.

3.  Kryteria oceny ofert organizacji  
pozarządowych w Powiecie  
Bydgoskim i w Gminie Sicienko

Dokument dostępny pod adresem:  
http://www.bip.sicienko.pl/?cid=486&bip_id=4850
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Punkt 
Informacyjno
-Doradczy 
Wolontariatu 
w Solcu Kujawskim

Nie jest to wciąż zjawisko częste, ale 
zdarza się, że to mieszkańcy są pomy-
słodawcami konsultacji społecznych, 
a nawet „biorą sprawy w swoje ręce”  
i dopiero gotowy, tzn. dobrze prze-
dyskutowany pomysł przedkładają 
lokalnej władzy publicznej jako goto-
we (lub wstępne) rozwiązanie. 

Tak stało się w Solcu Kujawskim,  
w którym osoby aktywne w lokalnych  
organizacjach pozarządowych pod-
chwyciły zapisane w „Strategii Roz-
woju Miasta i Gminy Solec Kujaw-
ski na lata 2014-2020 (+)” plany 
zakładające rozwój wolontariatu  
w mieście. Cel wskazany w strategii 
(„Zorganizowana sieć wolontariatu 
– uruchomienie Centrum Wolonta-
riatu”) stał się dla nich inspiracją do 
podjęcia społecznych działań nad 
koncepcją centrum wolontariatu. 
Po długim, bo trwającym ponad pół 
roku procesie konsultacji powstała 

konkretna propozycja, uwzględnia-
jąca i potrzeby lokalnego środowiska  
w zakresie wspierania wolontaria-
tu, i konkretne rozwiązania, i spo-
sób organizacji wsparcia dla wo-
lontariatu. Koncepcja ta stanowi 
konkretną odpowiedź na pytanie 
„jak rozwinąć wolontariat w Sol-
cu Kujawskim?”. Rozwinąć, czyli  
w praktyce – stworzyć szansę kolej-
nym osobom na włączanie się w ak-
tywność społeczną, a przede wszyst-
kim w działania, które służą dobru 
wspólnemu, pozwalają wspólnie po-
dejmować wyzwania i wspólnie osią-
gać ważne cele.

„Koncepcja wspierania i rozwoju wo-
lontariatu w Solcu Kujawskim” po-
wstała w trakcie kilkumiesięcznego 
procesu partycypacyjnego, w któ-
rym uczestniczyli mieszkańcy Miasta  
i Gminy Solec Kujawski – osoby 
zainteresowane rozwijaniem wo-



28

lontariatu, pracujące w lokalnych 
instytucjach, aktywne w lokalnych or-
ganizacjach pozarządowych, ucznio-
wie i nauczycieli soleckich szkół. Zde-
cydowaną większość uczestników 
stanowiły osoby z doświadczeniem 
aktywności wolontarystycznej. Dla-
tego też uczestnicy procesu bazowali  
w dużej mierze na własnych do-

świadczenia i obserwacjach. Jednak 
najistotniejszym materiałem dla pla-
nowania działań były wyniki prze-
prowadzonych we wrześniu 2014 
roku badań kondycji wolontariatu  
w Solcu Kujawskim, które rozpoczęły 
proces konsultacji społecznych. Pro-
ces ten można opisać jako pięć kro-
ków (etapów): 

1. Zaczęło się od powstania gru-
py inicjatywnej na rzecz kon-
cepcji rozwoju wolontariatu, 
która składała się z czterech 
osób – wszystkie one związa-
ne są z sektorem organizacji 
pozarządowych. Grupa przy-
gotowała scenariusz działań 
i w oparciu o ten materiał 
przeprowadziła proces kon-
sultacyjny.

2. Między czerwcem a wrze-
śniem 2014 roku grupa ini-
cjatywna przeprowadziła ba-
dania dot. kondycji i potrzeb 
wolontariatu w lokalnej 
społeczności – badania pro-
wadzone były w oparciu  
o narzędzia badawcze przy-
gotowane przez członków 

grupy i zweryfikowane przez 
socjologa. Badanie prowa-
dzone było przede wszyst-
kim z wykorzystaniem ankiet, 
które najczęściej wypełniane 
były w trakcie bezpośred-
niej rozmowy osoby ankie-
tującej i ankietowanej, jak 
też w wersji dostępnej on-
-line. Pytano wolontariuszy  
– o ich motywacje do działa-
nia, źródła satysfakcji, obszary 
aktywności, jak też trudności  
w pracy wolontarystycznej. 
Pytano potencjalnych wolon-
tariuszy – dlaczego interesują 
się wolontariatem, ile czasu 
są w stanie poświęcić na ak-
tywność wolontariacką, jakie 
działania chcą realizować. 
Pytano organizacje i instytu-
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cje korzystające z wolontaria-
tu – co sprawia im trudności  
w rozwoju wolontariatu, ja-
kich wolontariuszy poszukują,  
co wynika dla nich z angażo-
wania wolontariuszy. Pytano 

korzystających z pomocy spo-
łecznej – jak wyobrażają so-
bie kontakt z wolontariusza-
mi, jaką widzą dla nich rolę.  
W badaniu wzięło udział po-
nad 350 osób.

Przykłady danych z badania:
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3. Badania podsumowane zo-
stały otwartym spotkaniem 
dla mieszkańców „Co dalej  
z wolontariatem w Solcu Ku-
jawskim?”, zorganizowanym 
w drugiej połowie listopada 
2014 roku, w którym udział 
wzięło ponad 40 osób. Spotka-
nie służyło nie tylko prezenta-
cji wyników badania, ale także 
wyłonieniu grupy roboczej, 
która biorąc pod uwagę wyniki  
badania, podjęła się zadania wy-
pracowania pomysłu na rozwój  
wolontariatu.

4. Wybrana na spotkaniu grupa 
(ponad 20 osób, wśród nich 
młodzież soleckich szkół, lide-
rzy organizacji pozarządowych, 
pracownicy miejskich instytu-
cji) zobowiązała się do stworze-
nia rozwiązania, które uwzględ-
ni oczekiwania i potrzeby 
mieszkańców (aktywnych bądź  
potencjalnych wolontariuszy), 
jak też organizacji pozarządo-
wych i instytucji korzystają-
cych z wolontariatu oraz rodzin  
i osób, które korzystają z pomo-
cy wolontariuszy.

5. Grupa robocza praco-
wała na pięciu spotka-
niach zorganizowanych  
w Muzeum Solca im. 
Księcia Przemysła. Pra-
cę grupy moderował  
„zewnętrzny” animator (osoba 
na co dzień niezwiązana z lokal-
ną społecznością). Podczas ko-
lejnych spotkań dyskutowano 
nad wynikami badania, uzupeł-
niono je o dodatkowe doświad-
czenia i obserwacje człon-
ków grupy, zbierano pomysły 
działań, planowano osiągnię-
cie konkretnych rezultatów  
w pierwszych latach funkcjo-
nowania mechanizmu wsparcia 
wolontariatu.

6. Opracowana przez zespół 
koncepcja trafiła do konsulta-
cji społecznych na platformie 
www.stacja-konsultacja.pl. 
Materiał, na 10 stronach, opi-
sywał całość pomysłu, jak też 
zawierał pytania i wątpliwości, 
na które grupa robocza chciała 
uzyskać odpowiedzi od uczest-
ników konsultacji. Dwa przy-
kłady takich pytań poniżej: 

Pytanie (i wątpliwości) do materiału:
Czy możliwe jest stworzenie takiego modelu, w którym punkt informacyjno-
-doradczy wolontariatu jest „współprowadzony” przez wolontariuszy  
i organizacje/instytucje korzystające z wolontariatu?
Czy działalność punktu informacyjno-doradczego nie będzie „wyręczać”  
wolontariuszy, ani organizacji/instytucji w ich aktywności?

Czy, w kontekście opisu na kolejnych stronach materiału, punkt  
informacyjno-doradczy powinien być czynny w konkretnych godzinach?  
Jeśli tak, to w jakich? A jeśli nie, to jak powinien funkcjonować? 
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Pytania (i wątpliwości) do tej części materiału:

• Jakie inne tematy/zagadnienia mogą być przedmiotem  
szkoleń/warsztatów?

• Jak wyobrażasz sobie organizację spotkania integracyjnego  
(przebieg, liczba zaangażowanych)?

• Gdzie i jak organizować szkolenia motywacyjne?

7. W trakcie trwających 5 tygodni 
konsultacji do materiału wpły-
nęły 23 uwagi i komentarze 
(wyłącznie od osób fizycznych). 
Spośród zgłoszonych propo-
zycji 11 zostało uwzględnio-
nych w całości, 8 częściowo,  
a 4 nie zostały przyjęte. 

8. Ostateczna wersja materiału 
została przyjęta przez zespół 
i upowszechniona w kwietniu 
2015 roku. Przy czym upo-
wszechnienie miało specyficz-
ny przebieg – reprezentacja 
grupy roboczej spotkała się  
z burmistrz Solca Kujawskie-
go prezentując koncepcję, jak 
też zaprezentowała materiał 
wypracowany przez grupę ro-

boczą na sesji rady miejskiej.  
Na dalszym etapie, materiał ten 
trafił na strony internetowe i do 
mediów.

 
O zakresie i skali zaplanowanych 
przez mieszkańców działań świadczą  
poniższe fragmenty koncepcji. Warto 
podkreślić, że mieszkańcy zaplanowali  
i działania, na jakich powinno koncen-
trować się wspieranie wolontariatu,  
i strukturę punktu wsparcia, i źró-
dła jego finansowania, i nazwę. Na 
wszystkie te elementy, w tym również  
na wskazane w materiale źródła  
finansowania i na proponowaną nazwę 
punktu wsparcia, wpływ miały sugestie 
i opinie pozyskane w trakcie konsultacji 
na stacja-konsultacja.pl.

Wybrane elementy z wypracowanego pomysłu:

Solecki Punkt Informacyjno-Doradczy Wolontariatu („SPID Wolontariat”) 
prowadzony jest przez koordynatora punktu i zlokalizowany jest w jednej  
z instytucji publicznych na terenie Solca Kujawskiego – w strukturze  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS). Powołanie  
i funkcjonowanie SPID wynika ze „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Solec 
Kujawski na lata 2014-2020 (+)”. Fakt umiejscowienia punktu w strukturze 
MGOPS nie ma na celu oddania tego zadania Ośrodkowi, ale jest  
rozwiązaniem przede wszystkim technicznym – MGOPS jest instytucją naj-
bliższą merytorycznie tematyce działań punktu, jak i posiada doświadcz 
enia w zakresie wolontariatu. Zlokalizowanie punktu w siedzibie instytucji 
publicznej podkreśla ogólną dostępność punktu, jak i pozwala na jego  
prowadzenie w różnych „ruchomych” godzinach. W kolejnych latach funkcjo-
nowania SPID, możliwe jest rozważenie jego prowadzenia przez jedną lub kil-
ka organizacji pozarządowych (w formule powierzenia zadania publicznego).
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SPID koncentruje się na czterech głównych obszarach aktywności:

Działania punktu adresowane są do mieszkańców i społeczności Miasta  
i Gminy Solec Kujawski, co oznacza, że punkt współpracuje i pomaga także 
organizacjom niezarejestrowanym na terenie Solca Kujawskiego, ale faktycz-
nie angażującym mieszkańców miasta i gminy Solec Kujawski, jak też wspiera 
mieszkańców w poszukiwaniu/realizacji wolontariatu poza granicami gminy.

Jako sukces działań SPID w obszarze „poradnictwo wolontariatu” w pierw-
szym roku funkcjonowania punktu uznane zostanie: 
* liczba spotkań grupowych dla organizacji: 2
* liczba przedstawicieli organizacji uczestniczących w spotkaniach: 14
* liczba organizacji, które uznały poradnictwo SPID jako skuteczne: 5
* liczba spotkań grupowych dla wolontariuszy: 2
* liczba osób/wolontariuszy uczestniczących w spotkaniach: 30
* liczba osób, które uznały poradnictwo SPID jako faktycznie pomocne: 25
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Finansowanie działalności SPID

Koszty: koszty opłat eksploatacyjnych związanych z prowadzeniem biura 
(SPID); umowa koordynatora (umowa o pracę, ½ etatu); koszty korzystania ze 
specjalistów zewnętrznych (np. radca prawny, trener prowadzący szkolenie); 
bieżące koszty materiałów biurowych (piśmienniczych);  koszty promocji 
(upowszechniania, tj. dotarcia do zainteresowanych przez stronę www, profil 
na Facebooku, ogłoszenia w szkołach, instytucjach, „Wiadomości z Ratusza”, 
jednolita identyfikacja wizualna); koszty związane z rozpoczęciem działań 
(strona www, druk ulotek i plakatów, urządzenia biurowe i wyposażenie)  
– wystąpią w pierwszym roku funkcjonowania; (…)



4Część 

Konsultacje 
funduszu 
sołeckiego 
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Fundusz 
sołecki 
w Sicienku

Dyskusję o możliwościach wydatkowa-
nia pieniędzy publicznych z udziałem  
i według wskazań obywateli zdomino-
wała duża popularność budżetu par-
tycypacyjnego, obecnego w polskich 
miastach od 2011 roku. Mniej dostrze-
gana jest, choć dłużej obecna w polskim 
prawie, szczególna forma tego budżetu 
stosowana na obszarach wiejskich jaką 
jest fundusz sołecki. Fundusz to pienią-
dze wyodrębnione z budżetu gminy na 
realizację lokalnych przedsięwzięć słu-
żących poprawie życia mieszkańców  
a zgodnych ze strategią rozwoju gmi-
ny. O tym, na co zostaną przeznaczo-
ne, decydują mieszkańcy na zebraniu 
wiejskim. Podział funduszu sołeckiego 
odbywa się we wrześniu każdego roku. 

Problemem dostrzeganym w upo-
wszechnianiu idei funduszu sołeckiego 
jest szablonowy sposób informowania 
mieszkańców o możliwości wpływania  
na wydatki funduszu, który najczęściej 
ogranicza się do prostych form, takich 
jak informacja na tablicy sołeckiej, okól-
niki wysyłane do mieszkańców i ku-
renda sołecka. W powiecie bydgoskim 
problem związany z niewystarczającą 
popularnością funduszu, jak i wiedzą  
o zasadach jego funkcjonowania wi-
doczny jest zwłaszcza w miejscowo-
ściach położonych blisko Bydgoszczy, 
w których liczba mieszkańców sta-
le rośnie dzięki napływowi ludności  

z miasta, dla której Bydgoszcz jest 
wciąż centrum życiowym, ale formal-
nie są mieszkańcami okolicznych gmin. 
Dlatego też proces konsultacyjny do-
tyczący funduszu sołeckiego, który zo-
stał zrealizowany w jednej z gmin po-
wiatu bydgoskiego, musiał przewidzieć 
konieczność zmierzenia się z kilkoma 
wyzwaniami:

•  jak pozyskać osoby, które do tej 
pory nie uczestniczyły w zebra-
niach (w tym jak pozyskać miesz-
kańców napływowych),

• jak dokonać preselekcji pomysłów,

• w jaki sposób przekazać wiedzę nt. 
zasad funduszu sołeckiego.

Rozwiązania, które zostały zastosowa-
ne w tym procesie były bardzo proste 
pod względem organizacyjnym, ale 
spowodowały nieoczekiwanie wysokie 
zainteresowanie funduszem oraz po-
zwoliły na faktyczną, wspólną dyskusję 
nad celami wykorzystania funduszu. 
Rozwiązania te szybko i efektywnie  
„zaadaptowały” inne sołectwa.

Proces konsultacyjny zorientowany na 
zaplanowanie funduszu sołeckiego zo-
stał zrealizowany w sołectwie Sicien-
ko, które jest jednym z 21 sołectw w 
gminie Sicienko. Sołectwo zamieszkuje 
1000 osób. Dotychczas w zebraniach 
poświęconych funduszowi uczestni-
czyło około 30 osób. 
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Sołectwo Sicienko na tle Gminy Sicienko

Nad całością procesu konsultacyjne-
go czuwała sołtys, która w toku przy-
gotowań wspierała się grupą robo-
czą i wraz z nią poszukiwała ciekawej  
i skutecznej formy informowania 
mieszkańców o funduszu sołeckim, 
jego zadaniach, jak też poszukiwała 
efektywnych zasad preselekcji pomy-
słów. Ostatecznie zdecydowano się na 
prostą formę upowszechniania – przy-
gotowanie folderu informacyjnego, 
którego zadaniem było przede wszyst-

kim przedstawienie celu i zasad funk-
cjonowania funduszu sołeckiego. Na 
sześciu stronach składanej ulotki zna-
lazła się także prezentacja inwestycji 
i inicjatyw realizowanych w poprzed-
nich latach z funduszu sołeckiego oraz 
propozycje przygotowane przez sołtys 
i radę sołecką dotyczące inwestycji  
i inicjatyw do sfinansowania ze środ-
ków funduszu w kolejnym roku.

Folder (kolorowy, format A-4 skła-
dany do DL) wydrukowano w nakła-
dzie 3000 szt. i rozkolportowano jako 
druki bezadresowe do wszystkich  
gospodarstw domowych na terenie so-
łectwa. Elementem folderu było także  
zaproszenie do przesłania – poprzez 
e-mail kierowany do sołtys – propozy-
cji inwestycji lub inicjatyw przez miesz-
kańców, jednak… nikt nie skorzystał  
z tej możliwości.

Trzy z sześciu stron folderu: 
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Okazało się jednak, że ulotka speł-
niła zaplanowane dla niej funkcje 
– na zebranie wiejskie poświęcone 
funduszowi sołeckiemu przybyło 
ponad 70 osób. Samo zebranie zor-
ganizowano w innej niż dotychcza-
sowa konwencji – zmieniono układ 
sali, usuwając stół prezydialny, za-
kupiono słodycze, przygotowano 

napoje. Okazało się, że dla miesz-
kańców ulotka była źródłem wiedzy  
o funduszu sołeckim, część osób 
przyszła z własnymi propozycjami 
inwestycji, każda z nich była dysku-
towana oraz głosowana. Żaden z po-
mysłów nie został pozostawiony bez 
dyskusji, a spotkanie trwało do póź-
nej nocy. 

Jednak spotkanie, dyskusja i głoso-
wanie nie zakończyły procesu kon-
sultacyjnego. Po spotkaniu opraco-
wano plakat, na którym znalazło się 
podziękowanie za udział w spotka-
niu, kilka zdjęć ze spotkania oraz li-
sta inwestycji i inicjatyw ujętych we 
wniosku do wójta gminy Sicienko. 
Plakat został zamieszczony w urzę-
dzie gminy, na tablicach sołeckich  
i w ważnych punktach komunikacyj-
nych. 

Jakie były koszty organizacji tego pro-
cesu? Zamknęły się kwotą 1,5 tys. zł, 
przy czym największym wydatkiem 
okazało się opracowanie i wydruk  

folderu oraz opracowania i wy-
druk plakatu (łącznie ponad 1,2 
tys. złotych). Co ważne, wzór ulot-
ki może być wykorzystywany  
w kolejnych latach, a więc wyda-
tek ten nie powtórzy się. Na budżet 
procesu konsultacyjnego złożyły  
się także zakupy artykułów spożyw-
czych dla potrzeb organizacji spotka-
nia (element bardzo chwalony przez 
uczestników jako nadający spotkaniu  
„domowej atmosfery”) oraz kolportaż 
ulotek w formie druków bezadreso-
wych.

Ważnym wnioskiem z realizacji tego 
procesu konsultacyjnego jest reko-
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mendacja osób, które przeprowa-
dziły konsultacje, aby w kolejnych 
latach rozbudować etap preselekcji 
pomysłów, np. poprzez umożliwienie 
mieszkańcom pozostawienia opisu 
pomysłów w wybranych punktach na 
terenie sołectwa – dzięki temu moż-
liwa będzie większa dyscyplina na 
zebraniu wiejskim, a jego uczestnicy 
będą mieli więcej czasu do namysłu 
przed podjęciem decyzji.
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Poniżej prezentujemy kilka podpo-
wiedzi, wniosków, sugestii i wska-
zówek dotyczących przygotowania 
i prowadzenia konsultacji społecz-
nych. Zebraliśmy je jako element na-
szych doświadczeń, choć oczywiście 
nie stanowią one kompletnej, skoń-
czonej listy. Bowiem każdy z pro-
cesów konsultacyjnych niesie inne 
wyzwania, a w konsekwencji tak-

że inne doświadczenia. Natomiast  
z pewnością w kolejnych konsulta-
cjach nie warto „wyważać otwartych 
drzwi”, a korzystać z dobrych praktyk 
i sprawdzonych rozwiązań. Dlate-
go poniższe punkty traktujemy jako 
podsumowanie i podpowiedzi także 
dla naszych działań w przyszłości, jak 
i wsparcie dla innych organizatorów 
konsultacji społecznych.

Kilka podpowiedzi  
i wskazówek dla organizatorów 
konsultacji społecznych

Otwartość. Konsultacje społeczne to przede wszystkim 
narzędzie oraz sposób podejścia we współpracy samorządu 
z mieszkańcami. W przypadku niedużych samorządów 
gminnych, miejskich i powiatowych planowanie i przepro-
wadzanie konsultacji nie wymaga powoływania odrębnych 
stanowisk pracy lub wyspecjalizowanych komórek. Rozwią-
zaniem pożądanym, na swój sposób idealnym jest takie, 
w którym wszyscy pracownicy danego urzędu znają zasady 
i cel stosowania konsultacji społecznych 
i wiedzą kiedy należy się do nich odwołać.

Wartość dodana. Wartością dodaną dobrze zrealizowa-
nych konsultacji jest poczucie wspólnoty wśród mieszkań-
com, integracja lokalnej społeczności oraz utożsamianie 
się z tematem.



40

Otwartość. Konsultacje społeczne to przede wszystkim 
narzędzie oraz sposób podejścia we współpracy samorządu 
z mieszkańcami. W przypadku niedużych samorządów 
gminnych, miejskich i powiatowych planowanie i przepro-
wadzanie konsultacji nie wymaga powoływania odrębnych 
stanowisk pracy lub wyspecjalizowanych komórek. Rozwią-
zaniem pożądanym, na swój sposób idealnym jest takie, 
w którym wszyscy pracownicy danego urzędu znają zasady 
i cel stosowania konsultacji społecznych 
i wiedzą kiedy należy się do nich odwołać.

Wartość dodana. Wartością dodaną dobrze zrealizowa-
nych konsultacji jest poczucie wspólnoty wśród mieszkań-
com, integracja lokalnej społeczności oraz utożsamianie 
się z tematem.

Dobry plan. Proces konsultacji należy zaplanować, koniecz-
nie uwzględniając w tym planie podział zadań wśród jego 
realizatorów oraz ramy czasowe poszczególnych działań 
(harmonogram). Nie należy w konsultacjach pomijać etapu 
diagnozy, która jest istotnym, nierzadko najistotniejszym 
warunkiem dla przeprowadzenia efektywnych konsultacji. 
Wynikiem diagnozy będzie także właściwy dobór grupy 
docelowej. 

Elastyczność. Plan (scenariusz) konsultacji trzeba realizo-
wać elastycznie, tzn. być otwartym na jego zmianę, koniecz-
ność dostosowania do niespodziewanej sytuacji, ale też do 
potrzeb i do grupy docelowej. Taką zmianą może być np. 
zorganizowanie dodatkowego spotkania, rozszerzenie 
składu grupy roboczej itp.
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Dobry plan. Proces konsultacji należy zaplanować, koniecz-
nie uwzględniając w tym planie podział zadań wśród jego 
realizatorów oraz ramy czasowe poszczególnych działań 
(harmonogram). Nie należy w konsultacjach pomijać etapu 
diagnozy, która jest istotnym, nierzadko najistotniejszym 
warunkiem dla przeprowadzenia efektywnych konsultacji. 
Wynikiem diagnozy będzie także właściwy dobór grupy 
docelowej. 

Elastyczność. Plan (scenariusz) konsultacji trzeba realizo-
wać elastycznie, tzn. być otwartym na jego zmianę, koniecz-
ność dostosowania do niespodziewanej sytuacji, ale też do 
potrzeb i do grupy docelowej. Taką zmianą może być np. 
zorganizowanie dodatkowego spotkania, rozszerzenie 
składu grupy roboczej itp.

Praca w grupie. Uniwersalne metody, które sprawdzają się 
w działaniach konsultacyjnych to przede wszystkim praca 
metodą grupy roboczej (kilkuosobowa grupa reprezentan-
tów różnych środowisk stanowi dobrą „bazę” dla rozwijania 
powstających pomysłów i propozycji) oraz metoda „world 
cafe” (stwarzająca uczestnikom możliwość konstruktywnej, 
ale też spontanicznej dyskusji).

Zadawanie pytań. Konsultowanie dokumentów jest 
najtrudniejsze, dlatego tak ważne jest konsultowanie już ich 
założeń (a nie gotowych projektów). W konsultacjach 
dokumentów warto np. wskazać które elementy są szcze-
gólnie istotne, przygotować konkretne pytania do poszcze-
gólnych elementów konsultowanego dokumentu.
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Praca w grupie. Uniwersalne metody, które sprawdzają się 
w działaniach konsultacyjnych to przede wszystkim praca 
metodą grupy roboczej (kilkuosobowa grupa reprezentan-
tów różnych środowisk stanowi dobrą „bazę” dla rozwijania 
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najtrudniejsze, dlatego tak ważne jest konsultowanie już ich 
założeń (a nie gotowych projektów). W konsultacjach 
dokumentów warto np. wskazać które elementy są szcze-
gólnie istotne, przygotować konkretne pytania do poszcze-
gólnych elementów konsultowanego dokumentu.

Bez lobbingu. W procesie konsultacji organizator powinien 
obserwować, czy udział i aktywność zostały zapewnione 
wszystkim uczestnikom dialogu, jak też czy w procesie nie 
ma do czynienia np. z elementami lobbingu. I nie chodzi tu 
tylko o próbę osiągnięcia własnych celów przez konkretne-
go uczestnika lub ich grupę, ale też o swoiste manipulowa-
nie uczestnikami procesu przez moderatora, innego uczest-
nika, organizatora konsultacji, np. w celu przyspieszenia 
procesu konsultacji lub przeforsowania konkretnego podej-
ścia.

Monitorowanie efektów. Organizatorzy konsultacji powin-
ni monitorować nie tylko same procesy konsultacji, ale 
także wdrażanie ich efektów. Większość wyników procesów, 
szczególnie po takich konsultacjach jak “plan tras rowero-
wych” czy “punkt informacyjno-doradczy wolontariatu” jeśli 
nie będzie monitorowana, nie zostanie zrealizowana.
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nika, organizatora konsultacji, np. w celu przyspieszenia 
procesu konsultacji lub przeforsowania konkretnego podej-
ścia.

Monitorowanie efektów. Organizatorzy konsultacji powin-
ni monitorować nie tylko same procesy konsultacji, ale 
także wdrażanie ich efektów. Większość wyników procesów, 
szczególnie po takich konsultacjach jak “plan tras rowero-
wych” czy “punkt informacyjno-doradczy wolontariatu” jeśli 
nie będzie monitorowana, nie zostanie zrealizowana.
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Uzupełnienie 
Jak przygotowaliśmy
się do procesów 
konsultacyjnych

Procesy konsultacyjne nie wystartowały 
od razu. Potrzebowaliśmy czasu do ich 
zaplanowania i uruchomienia. Dlatego 
zaczęliśmy od dwudniowych szkoleń 
dla wszystkich zainteresowanych plano-
waniem i realizacją konsultacji. Szkole-
nia obejmowały takie zagadnienia, jak: 
aspekty prawne, obszary obowiązko-
wych konsultacji, rozróżnienia defini-
cyjne (konsultacje a mediacje, negocja-
cje), funkcje i standardy konsultacji oraz 
główne metody badawcze i metody 
konsultacyjne: spotkania otwarte, kon-
sultacje delfickie, warsztaty planujące, 
grupy robocze, sondaż deliberatywny, 
sąd obywatelski,  czy też budżet obywa-
telski.

– Wyszliśmy z założenia, że minimalne 
wprowadzenie teoretyczne jest niezbęd-
ne – stwierdza Marlena Przybył, dyrek-
tor Wydziału Rozwoju i Funduszy Eu-
ropejskich w Starostwie Powiatowym  
w Bydgoszczy. – W projekcie brali udział 
pracownicy Starostwa, wszystkich gmin 
naszego powiatu oraz przedstawicie-
le organizacji pozarządowych. Wielu 
urzędników, ale także społeczników nie 
znało założeń konsultacji społecznych, 
często traktowali je jako niepotrzebną  

i czasochłonną pracę albo unikali dia-
logu z mieszkańcami. Krótkie szkolenie 
było okazją do rozwiania wątpliwości,  
a także wskazania dobrych stron pro-
wadzenia partycypacji. 

Kolejny etap przygotowań do kon-
sultacji to już praca warsztatowa nad 
planowaniem procesów. Jako przykła-
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dy służyły – szczegółowo analizowa-
ne podczas warsztatów – konsultacje  
w obszarze zagospodarowania prze-
strzeni publicznej. Każda z grup zada-
niowych opracowywała własny proces, 
wspólnie omawiane były etapy konsul-
tacji. Planowane były metody diagno-
zowania i informowania o problemach, 
metody zasięgania opinii, czyli właści-
wego elementu konsultacji oraz infor-
macji zwrotnej i ewaluacji procesów.

– Praktyczne podejście do tematu kon-
sultacji społecznych to największa war-

tość tego przedsięwzięcia – ocenia Jan 
M. Grabowski, prezes zarządu Kujaw-
sko-Pomorskiej Federacji Organizacji 
Pozarządowych. – Wspólnie planowa-
liśmy procesy, analizowaliśmy potrzeby, 
dobieraliśmy metody pracy, określali-
śmy też budżet. W projekcie zastosowa-
liśmy narzędzie „bonu konsultacyjne-
go”, dlatego każda z grup zadaniowych 
miała sporą elastyczność w doborze 
metod we własnym procesie. Oczywi-
ście w toku realizacji często trzeba było 
modyfikować przyjęte scenariusze, jed-
nak etap planowania konsultacji po-
zwolił na sprawne i, co ważniejsze, efek-

tywne przeprowadzenie tych procesów. 

Warsztaty zostały zrealizowane wiosną 
2014 roku a ich wynikiem było siedem 
procesów rozpisanych szczegółowo  
w scenariuszach:

[1] Plan Rozwoju Tras Rowerowych  
w Powiecie Bydgoskim do 2020 roku 
(konsultacje założeń dokumentu)

[2] Regulamin konsultacji na potrzeby 
Powiatu i [3] Gminy Dobrcz (konsultacje 
założeń dokumentów)

[4] Kryteria ocen ofert NGO na potrzeby 
Powiatu i [5] Gminy Sicienko (partycy-
pacyjne tworzenie narzędzi)

[6] Podział funduszu sołeckiego w Si-
cienku (budżet partycypacyjny)

[7] Rozwój wolontariatu w Solcu Kujaw-
skim (partycypacyjne tworzenie kon-
cepcji)

Projekt pokazał, że konsultacje nie mu-
szą być drogie. Oszczędności pozwoliły 
na przeprowadzenie trzech dodatko-
wych procesów:

[8] Program współpracy Powiatu Byd-
goskiego z NGO i [9] Gminy Sicienko  
z NGO (konsultacje założeń programów)
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[10] Lokalna Strategia Rozwoju 2014-
2020 w Powiecie Bydgoskim (konsulta-
cje założeń dokumentu).

Każdy z procesów miał indywidualny 
plan, harmonogram, budżet (średnia 
wartość procesu konsultacji to jedynie 
2.500,00 zł), grupę osób odpowiedzial-
nych za jego przeprowadzenie. Ich re-
alizacja monitorowana i omawiana była 
podczas spotkań zespołu konsultacyj-
nego i spotkań wszystkich uczestników 
projektu.

A co z tego wyniknęło? 

Efektem jest m.in. 12 dokumentów pla-
nistycznych poddanych konsultacjom, 
6 uchwał/zarządzeń poprzedzonych 
konsultacjami, prawie 500 osób uczest-
niczących w różnych formach party-
cypacji, 13 dokumentów dotyczących 
Powiatu Bydgoskiego (52 dotyczące re-
gionu i kraju) konsultowanych w stacja-
-konsultacja.pl.




