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Rezultatem konsultacji jest większa wiedza 
urzędników, czyli także Twoja, o postrzeganiu 
danej sprawy przez mieszkańców. Dzięki temu 
będziesz podejmować decyzje bliższe ich rze-
czywistym potrzebom i oczekiwaniom.

Czym są miejskie 
konsultaCje społeCzne? 

KonsulTacje społeczne To Dialog z miesz-
Kańcami, KTóRego celem jesT uzysKanie 
ich opinii na TemaT spRaw isToTnych Dla 
Dzielnicy lub miasTa.
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Co  
o konsultaCjaCh 
mówi  
prawo?21
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2
Zasady i tryb prZeprowadZa-
nia konsultacji z mieszkańca-
mi gminy określa uchwała 
rady gminy

w wypadkach przewidzianych  
ustawą oraz w innych sprawach 
ważnych dla gminy mogą być  
prZeprowadZane na jej teryto-
rium konsultacje z mieszkańca-
mi gminy

1

najważniejszym DoKumenTem jesT usTa-
wa z Dnia 8 maRca 1990 R. o samoRzą-
Dzie gminnym. zgoDnie z aRTyKułem 5a:
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o tym, czy sprawy są „ważne dla gminy”, de-
cydują zazwyczaj jej władze i do nich przede 
wszystkim należy inicjatywa w organizowaniu 
konsultacji. należy pamiętać, że prawo nakła-
da obowiązek konsultowania kwestii związa-
nych z:

ochroną środowiska: kwestię tę reguluje ustawa z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko
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zagospodarowaniem przestrzennym: kwestię tę re-
guluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym

aktami prawa miejscowego z organizacjami poza-
rządowymi: kwestię tę reguluje ustawa z dnia 24 
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie  oraz ustawa o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
z dnia 22 stycznia 2011 r.
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Czego najCzęśCiej 
dotyCzą  
konsultaCje?3
poza KwesTiami, KTóRe wyniKają z po-
wyższych usTaw, właDze loKalne 
zazwyczaj oRganizują KonsulTacje 
w spRawach, KTóRe:

dotyczą ważnych interesów 
mieszkańców, a ujawnienie 
ich stanowiska przyczynia 
się do sprawniejszego pro-
cesu decyZyjnego i… mniej-
szych protestów

wiążą się z wysokim ryzy-
kiem konfliktu, budzą silne 
emocje i mieszkańcy chcą 
uczestniczyć w pracach 
nad ich rozwiązaniem



7

1

2

3
4

5

6

7

8

Konsultacje przeprowadzone w warszawie 
w 2010 roku dotyczyły m.in.: modernizacji 
terenów zielonych, przeznaczenia budynków 
komunalnych, planowania nowych parkin-
gów, strategii rozwiązywania problemów spo-
łecznych, ochrony zabytków, rewitalizacji.
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kiedy  
organizować  
konsultaCje?4
KonsulTacje zawsze oRganizuj przed 
poDjęciem Decyzji w Danej spRa-
wie, a po zDefiniowaniu pRoblemu.  

a zatem – wtedy, kiedy już wiesz, na czym po-
lega zadanie, a wystarczająco wcześnie, żebyś 
mógł uwzględnić głosy mieszkańców w po-
dejmowanych decyzjach. nigdy nie nazywaj 
konsultacjami spotkań, na których informujesz 
o już przyjętych rozwiązaniach. po co stawiać 
się w kłopotliwej sytuacji człowieka, który pro-
si o rekomendacje w sprawach, w których już 
nic nie zostanie zmienione?
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Co zrobić,  
żeby mieszkańCy przyszli  
na spotkanie?51
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DoświaDczenie poKazuje, że luDzie 
chęTnie uczesTniczą w KonsulTacjach 
DoTyczących spRaw, na KTóRych im za-
leży. czasem jednak… nie wiedzą, że urząd 
je zaplanował. informuj o spotkaniach w lo-
kalnych mediach, poproś o pomoc w promo-
cji organizacje pozarządowe, powieś plakaty 
na tablicach informacyjnych, wyślij listy do 
uczestników, na których najbardziej ci zale-
ży… po prostu zadbaj o nagłośnienie sprawy. 
spotka cię za to podwójna nagroda. Konsulta-
cje będą cieszyły się dużym zainteresowaniem, 
a mieszkańcy docenią partnerskie nastawienie 
urzędu. 
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podobno na  
konsultaCjaCh ludzie się 
przede wszystkim kłóCą?61
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luDzie DeneRwują się, KieDy czują, że nie 
mają wpływu na spRawy, KTóRe są Dla 
nich ważne. KonsulTacje, choć czasem 
goRące, pozwalają TaK napRawDę uniK-
nąć wielu KonfliKTów. Kiedy mieszkań-
cy widzą, że ich opinie są wysłuchane przez 
urzędników i rozumieją, z czego wynikają ta-
kie a nie inne decyzje, łatwiej się im podpo-
rządkowują. jeśli przewidujesz, że spotkanie 
będzie bardzo trudne, zaangażuj moderatora. 
pomoże ci zaplanować spotkanie, poprowadzi 
je, a w przypadku silnych emocji mieszkańców, 
weźmie je na siebie.
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jak  
planować  
konsultaCje?7
najpieRw upewnij się, że w spRawie, KTó-
Ra ma być poDDana KonsulTacjom… na 
pewno nie ma goTowego Rozwiązania. 
jeśli decyzja jest ciągle przed Tobą i naprawdę 
chcesz dowiedzieć się, co myślą mieszkańcy na 
dany temat i jakie rozwiązanie byłoby najbliż-
sze ich oczekiwaniom…
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jakie kwestie są już przesądzone w tej sprawie?

jakie są propozycje urzędu
w danej sprawie?

w jakich kwestiach 
brakuje wam 
pomysłów?
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1. Zbuduj piramidę konsultacji, czyli roz-
pisz sprawę, o której myślisz, tak żebyście i Ty, 
i Twoi współpracownicy rozumieli, jaki ro-
dzaj wiedzy chcecie zyskać dzięki spotkaniom 
z mieszkańcami.
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Nie ma seNsu dyskutować o tym, czego Nie da się zmieNić. 
Powiedz mieszkańcom, jakie kwestie są PrzesądzoNe 

i z czego to wyNika (Prawo, budżet, czas, miejsce, PlaN za-
gosPodarowaNia itP.).

Podczas koNsultacji Przedstaw mieszkańcom ProPozycje 
urzędu. Powiedz jedNak, że jesteście gotowi Na ich zmiaNę 

Pod wPływem Nowych oPiNii i wskazówek. 

Podczas koNsultacji PoProś mieszkańców o ProPozycje 
rozwiązań, wcześNiej Podając im „waruNki brzegowe” 

z dołu Piramidy. 

1

2

3

4

5

6

7
8



14

2. na podstawie piramidy wypisz pytania, 
które zadasz podczas konsultacji. pamiętaj, 
że konsultacje to spotkanie, na których mówić 
mają mieszKańcy. od tego, czy i jakie im za-
dasz pytania, będą zależały ich odpowiedzi. To 
pozornie proste, ale błędem wielu urzędników 
jest… zagadywanie mieszkańców. 

3. określ grupę, która jest najważniejsza 
dla sprawy podlegającej konsultacjom. 
pomyśl, na czyjej obecności najbardziej ci zależy?
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Kogo w największym 
stopniu dotyczy  
problem, który  

będzie przedstawiony  
podczas konsultacji? 

Kto posiada  
informacje,  
których ci  
brakuje? 
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4. przygotuj uczestników konsultacji:  
pomóż im samym przygotować się do  
dyskusji.

zadbaj, żeby mieszkańcy mieli aktualne infor-
macje o sprawie. częstym błędem jest poka-
zywanie mieszkańcom istotnych dokumentów 
dopiero podczas spotkań. ludzie denerwują 
się wówczas, że są zaskakiwani nowymi dany-
mi. nie warto popełniać tego błędu: po prostu 
umieść dokumenty na stronie internetowej,  
roześlij je pocztą elektroniczną, przygotuj ko-
pie, które łatwo będzie można otrzymać lub 
obejrzeć w urzędzie.
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5. wybierz miejsce, w którym odbędą się 
konsultacje: niech będzie naprawdę łat-
wo dostępne.

gdzie powinno odbywać się spotkanie, żeby 
miejsce było wygodne dla mieszkańców? Kie-
dy i gdzie najłatwiej spotkać mieszkańców, na 
których głosie najbardziej ci zależy? pamiętaj, 
że dla części z nich urząd wcale nie jest dogod-
nym miejscem – czują się w nim jak petenci, 
a nie partnerzy dialogu. 
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6. zaplanuj sposób prowadzenia spotkań. 
ich najważniejszym celem jest zebranie opinii 
mieszkańców. czasem bardzo proste metody, na 
przykład gotowy formularz, który wypełnia każdy 
z uczestników spotkania, pozwalają szybko zebrać 
opinie. poświęć trochę czasu na opracowanie sce-
nariusza spotkania. a może… spróbujesz jedno-
cześnie przeprowadzić konsultacje przez internet?

jeśli planujesz spotkanie: sprawdź czy jest  
wystarczająco dużo miejsc siedzących w wy-
branym prZeZ ciebie miejscu.
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Zadbaj o oZnacZenie miejsca konsultacji. ta-
bliczki ze strzałką „konsultacje miejskie – ser-
decznie zapraszamy” ułatwią mieszkańcom zna-
lezienie drogi i… wprowadzą dobry nastrój. 
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7. zaplanuj harmonogram konsultacji 
i ogłoś go z wyprzedzeniem, żeby miesz-
kańcy wiedzieli, jak będzie wyglądał cały 
proces podejmowania decyzji.
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jakie terminy są 
najbardZiej do-
godne Z punktu 
widZenia miesZ-
kańców?

jakie byłyby naj-
bardZiej dogod-
ne dla urzędu? 
trzeba to jakoś 

pogodzić.
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CZy  
naprawdę  
warto?8
waRTo. napRawDę. DobRze pRzepRowa-
Dzone KonsulTacje pozwolą ci zDobyć 
infoRmacje, KTóRe oKażą się pomocne 
pRzy poDejmowaniu Decyzji i pozwolą 
pRzewiDzieć TRuDności, KTóRe możesz 
napoTKać pRzy jej wDRożeniu. wielu 
urzędników myśli, że zna reakcje mieszkań-
ców i w związku z tym nie ma sensu pytać 
ich o zdanie. nieprawda. nikt nie jest w sta-
nie przewidzieć, co sądzi na dany temat tak 
zróżnicowana grupa, jak mieszkańcy Twojego 
miasta. zobaczysz, że wysiłek włożony w or-
ganizację konsultacji, naprawdę ci się opłaci. 
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powodzenia!



materiał przygoto-
wany w ramach pro-
jektu „wzmacnianie 
mechanizmu party-
cypacji społecznej 
w m.st. warszawie”, 
realizowanego dzięki 
wsparciu udzielone-
mu przez norwegię 
poprzez dofinanso-
wanie z norweskiego 
mechanizmu finan-
sowego.





W konsultacjach  
najważniejsze jest to, żeby mieć 
świadomość, czego właściwie 
urzędnik chce się dowiedzieć  
od mieszkańców.  
a my najczęściej myślimy o tym, 
co im powiedzieć.





odkąd zobaczyłem, że można 
zaprosić do konsultacji  
najbardziej zainteresowanych, 
a nie namawiać do udziału 
wszystkich mieszkańców,  
uwierzyłem, że to  
przedsięwzięcie się uda.





w konsultacjach niezwykłe jest 
to, że człowiek wychodzi  
z urzędu, spodziewa się  
strasznej awantury, a tam  
siedzą rozsądni ludzie  
i po prostu mówią, co myślą.





jak do wszystkiego,  
do konsultacji trzeba się  
dobrze przygotować.  
i jak się to zrobi, one się udają.





konsultacje to taka nasza 
prawdziwa demokracja, jak na 
greckiej agorze. może dlatego 
zawsze mam tremę.





nasi mieszkańcy na początku 
w ogóle nie rozumieli, po co są 
te konsultacje i mało kto  
przychodził. musiało minąć 
kilka spotkań, żeby zobaczyli,  
że warto, bo dyskusje jednak 
wpływają na ostateczne decyzje.





nie opłaca się oszukiwać 
mieszkańców. oni od razu 
wiedzą, że urząd robi 
konsultacje a decyzja jest już 
podjęta - i właśnie wtedy się 
awanturują.





warto włożyć wysiłek w dobrą 
promocję konsultacji, żeby 
dowiedzieli się o nich ludzie, 
którzy są zainteresowani 
sprawą, a rzadko bywają 
w urzędzie. sama informacja 
w gablotce nie wystarcza, bo 
ludzie jej nie czytają i nie
przychodzą na spotkania.





wydawca: miasto stołeczne warszawa 
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Koordynacja: justyna piwko
Tekst: ilona iłowiecka-Tańska
opracowanie graficzne: studio graficzne TempeRówKa, www.temperowka.pl
Korekta: agnieszka skórzewska
 
egzemplaRz bezpłaTny

publikacja finansowana ze środków miasta stołecznego warszawy 
oraz norweskiego mechanizmu finansowego.
 
www.konsultacje.um.warszawa.pl






