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Organizowany na podst. Artykułu 5a 
Ustawy o samorządzie gminnym:  

 w wypadkach przewidzianych Ustawą 
oraz w innych sprawach ważnych dla 
gminy na jej terytorium mogą być 
przeprowadzane konsultacje z 
mieszkańcami. Zasady i tryb ich 
przeprowadzania określa stosowna 
uchwała rady gminy 

 BO odróżnia od konsultacji wiążący charakter decyzji 
na podstawie umowy społecznej 

 krąg osób uprawnionych określony przez samego 
ustawodawcę. Są nimi mieszkańcy gminy, czyli osoby 
zamieszkujące w miejscowości położonej na jej 
obszarze z zamiarem stałego pobytu. 

 „Brak zameldowania nie pozbawia osoby stale 
zamieszkującej w gminie statusu członka wspólnoty 
gminnej” (wyrok NSA z 29 czerwca 1995 r., SA/Po 
518/95). 

Budżet  
obywatelski 
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 Pełna transakcyjność 

 Prostota obsługi, brak konieczności logowania 

 Głosuje każdy pełnoletni mieszkaniec 

 Kontakt z mieszkańcami głównie za pomocą 
portalu konsultacyjnego: 

 Zgłaszanie projektów 

 Głosowanie  

 Dyskusja 

 Automatyczna weryfikacja tożsamości przez 
porównanie hashy generowanych z PESELi 
głosujących i pobranych ze ŹRÓDŁA 

 Dodatkowa weryfikacja jednorazowymi 
hasłami SMS  

 Dodawanie głosów dla każdego projektu w 
czasie rzeczywistym 

Główne założenia  
systemu 
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Założony w 2009 r. 
5.4 mln fundatorów zadeklarowało 932 mln 

USD, sfinansowano 54,000 projektów. 

Inspiracja 
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 Jedyny w Polsce system umożliwiający śledzenie 
głosowania w czasie rzeczywistym 

 Jeden z 8 systemów weryfikujących automatycznie 
dane osobowe 

 Jeden z 2 systemów generujących hasła jednorazowe 
SMS 

 Jedyny system prezentujący całą przesłaną treść 
projektu 

 Jedyny system lokalizujący geograficznie każdy 
projekt 

 Średnia frekwencja dla BO – 18,11 %, w Starym 
Sączu – 50 % 

 Głosów oddanych tradycyjnie: 56, on-line 8 957. 

 Odsłony w kwietniu ‘15 (głosowanie): 83 653 

Dlaczego ten system 
jest najlepszy? 

„BUZZ” w mediach elektronicznych - 
35 artykułów prasowych, 4 audycje 

radiowe i 1 reportaż telewizyjny 

Finanse budzą emocje! 

Widoczność BO 
Starego Sącza 
w mediach 
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 Spójna graficznie część 
portalu gminy 

 Widok strony i dostępne 
funkcje uzależnione od 
etapu konsultacji: 

 Zgłaszanie projektów 

 Weryfikacja zgłoszeń 

 Głosowanie 

 Ogłoszenie wyników 

Strona  
Główna  
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 Brak logowania 

 Tekst pomocy 

 Licznik pozostałych do 
wprowadzenia znaków  

 Oznaczanie lokalizacji 
projektu na mapie 
Google 

 Możliwość dodawania 
plików graficznych do 
galerii 

 Weryfikacja anty-botowa 

 

Dodawanie  
projektu 
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 Widok macierzowy, 
projekt z krótkim opisem, 
grafiką i  liczbą oddanych 
głosów 

 Możliwość dodania 
sortowania na bazie 
tagów 

 Oddanie głosu możliwe 
dopiero po wejściu na 
stronę danego projektu 

 

Lista 
projektów 
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 Pełny opis projektu  

 Przeglądanie przesłanych 
załączników 

 Mapa z lokalizacją projektu 

 Okno do dodawania 
komentarzy 

 Moderacja komentarzy 
przed ich publikacją /po 
publikacji 

Strona  
projektu 

8 



Gdańsk, 1-3 lipca 2015 r. 

Latarnicy Polski 
Cyfrowej  

 

 

 

 

 

 

 

Lokalni Latarnicy PCRS (3 000 osób w całej Polsce) 
włączyli się w proces wdrożenia BO, szkoląc 
wykluczonych cyfrowo mieszkańców. Informacja o 
możliwości skorzystania z pomocy Latarnika Polski 
Cyfrowej była zamieszczona w materiałach 
promocyjnych oraz podana do wiadomości podczas  
spotkań z mieszkańcami 
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Łukasz Nikitin 
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Projekt realizowany w ramach programu Obywatele  

Dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG 
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