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Łódzki Budżet Obywatelski 2021/22 – raport z ewaluacji 

 

1. Wstęp 

 Działania ewaluacyjne dotyczące Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/22 były 

prowadzone równolegle do jego procedury – ewaluacja miała charakter kroczący, pozwalający  

na uzyskanie informacji z różnych perspektyw i na różnych etapach ŁBO. W ramach działań 

ewaluacyjnych przygotowano i udostępniono mieszkańcom i mieszkankom Łodzi dwie ankiety (jedną 

na etapie składania propozycji zadań, drugą na zakończenie całego procesu), co więcej, osoby 

zainteresowane procesem mogły przekazać swoje opinie i rekomendacje w trakcie prowadzonych 

przez Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi działań informacyjnych.  

Przy tworzeniu raportu z ewaluacji wykorzystano również zebrane opinie i rekomendacje  

z konsultacji społecznych, poświęconych Uchwale w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

projekt Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego oraz opinie urzędników i urzędniczek na temat ŁBO, 

uzyskaną w trakcie osobnego procesu ewaluacji aplikacji do zarządzania opiniowaniem w jego 

ramach. Raport z konsultacji stanowił przy tym punkt odniesienia – dodatkową weryfikację wyników 

ewaluacji – dane z ewaluacji aplikacji natomiast posłużyły do oceny, na ile wskazywane podczas 

poszczególnych działań problemy i niedogodności wynikają z niedostosowania procedury, na ile 

natomiast są uwarunkowane prawnie lub wynikają z braku społecznej komunikacji pomiędzy 

poszczególnymi interesariuszami procesu.  

Ankiety zostały podzielone na bloki zgodnie z procedurą Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 

Mieszkańcy i mieszkanki miasta zostali zapytani o opinie i rekomendacje dotyczące składania 

projektów, współpracy z przedstawicielami i przedstawicielkami Urzędu Miasta Łodzi oraz sposobu 

wyboru projektów do dalszej realizacji. W każdej z ankiet znalazł się także blok ogólny, zawierający 

pytania o samą ideę budżetu obywatelskiego, pogląd na tegoroczną edycję Łódzkiego ŁBO  

z perspektywy wcześniejszych ośmiu. Łącznie w badaniach ankietowych wzięło udział 268 osób  

(w pierwszej ankiecie dostępnej w dniach 17-28 maja 2021 roku 30 osób, w drugiej, dostępnej  

w dniach 15-31 grudnia 2021 roku, 238 osób). Różnica w zainteresowaniu ankietami jest związana  

z grupami do których były kierowane – w przypadku ankiety majowej, główną grupą odbiorców byli 

liderzy i liderki ŁBO, w przypadku ankiety opublikowanej w grudniu, była ona kierowana  

do wszystkich mieszkańców i mieszkanek miasta.  
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Poza pytaniami ogólnymi i pytaniami o samą procedurę ŁBO, w ankietach znalazły się 

również pytania dotyczące kontekstu funkcjonowania ŁBO – promocji, działań informacyjnych, zasad  

i aspektów prawnych. Dlatego niniejszy raport został podzielony na trzy podstawowe części: 

 Część I - ocenę procesu Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/22 z podziałem na jego 

etapy,  

 Część II - ocenę zasad ŁBO, 

 Podsumowanie. 

 

2. Część I – ocena procedury Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/22  

W ramach prowadzonych działań ewaluacyjnych mieszkańcy i mieszkanki Łodzi zostali 

zapytani o ocenę każdego z etapów Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. Pierwsza  

z przeprowadzonych ankiet skierowana była do osób składających projekty – wśród uczestniczących 

w ankiecie, 14 osób przeszło już procedurę składania, 4 osoby przygotowywały swój pomysł.  
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W przypadku drugiej ankiety, złożenie 

projektu lub projektów zadeklarowało 88 osób. 218 

osób brało natomiast udział w wyborze projektów 

do realizacji w kolejnym roku. 20 respondentów nie 

wzięło udziału w procedurze Łódzkiego Budżetu  

w ogóle – osoby te nie brały udziału w ewaluacji 

poszczególnych etapów ŁBO – mogły natomiast 

wypowiedzieć się na temat idei budżetu 

obywatelskiego na poziomie ogólnym oraz odnośnie 

łódzkiej procedury. Obie ankiety bazowały  

na doświadczeniu respondentów i respondentek – 

mechanika obu narzędzi została zaprojektowana 

tak, by osoby niezaangażowane w składanie 

projektów nie musiały odpowiadać na pytania 

szczegółowe dotyczące tego etapu, podobnie  

w przypadku głosowania. Wszyscy uczestnicy  

i uczestniczki ewaluacji mogli natomiast zabrać głos 

w kwestiach uniwersalnych, dotyczących zasad, 

promocji, informacji etc.  

W ogólnej ocenie osób wypełniających ankiety, Łódzki Budżet jest oceniany dobrze.  

Podczas analizy wyników można wskazać aspekty każdego z etapów, które stanowią w oczach 

mieszkańców i mieszkanek niedogodność, wymagają większej uwagi po stronie realizatora. Są to 

najczęściej kwestie związane z dostępem i czytelnością informacji oraz transparentnością analiz – nie 

wpływają one na ogólne postrzeganie Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego jako narzędzia, zarówno 

edukacji obywatelskiej, służącego do rozwoju społeczności lokalnych, jak i sposobu zmiany, poprawy 

lokalnej rzeczywistości. Zmienną dodatkowo wpływającą na ocenę procedury, jest efektywność, 

widoczność i skuteczność prowadzonych przy ŁBO kampanii informacyjnych, promocyjnych  

i edukacyjnych – dostęp do informacji może mieć kluczowe znaczenie przy planowaniu działań  

i harmonogramów, może także wpływać znacząco na ocenę etapów.  
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2.1. Etap składania projektów  

Etap składania projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/22 jest oceniany 

ogólnie dobrze, zarówno w pierwszej jak i drugiej ankiecie.  

 

 

W przypadku drugiej ankiety, liderzy i liderki ŁBO zostali poproszeni o uzasadnienie swoich 

odpowiedzi. Najczęściej wskazywanym aspektem składania zadań wpływającym na ocenę etapu był 

formularz i sama procedura (23 wskazania, z czego 15 pozytywnych). Na drugim miejscu, mieszkańcy 

i mieszkanki Łodzi oceniali omawiany etap komplementarnie – 17 razy wskazano na ocenę ogólną,  

16 wskazań miało charakter pozytywny. Na trzecim miejscu, wpływ na ocenę etapu miała 

prowadzona przez Urząd Miasta Łodzi kampania informacyjna. Kategorię „Wsparcie i informacja” 

wskazało 10 osób, z czego 7 oceniło ją na plus. Na czwartym miejscu, czynnikiem wpływającym było 

prowadzone opiniowanie projektów – 9 wskazań. W tej kategorii pojawiło się najmniej opinii  

i uzasadnień pozytywnych, co może być wskazaniem do konieczności poprawy współpracy pomiędzy 

osobami merytorycznymi, analizującymi a liderami i liderkami projektów.  
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Ewaluacja etapu składania projektów została pogłębiona w drugiej ankiecie. Respondenci  

i respondentki zostali zapytani o opinię odnośnie formularza zgłaszania projektu, terminów w których 

można składać swoje propozycje, pomocy uzyskiwanej od osób pracujących w Urzędzie Miasta Łodzi 

oraz kampanii informacyjnej, prowadzonej przez Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi. 

Ogólnie każdy ze wspomnianych aspektów został oceniony dobrze – o ile, w opinii większości 

wypełniających ankietę, proces składania projektów jest dobrze zorganizowany, o tyle w jego trakcie 

zdarzają się sytuacje wymagające poprawy i zmiany, po pierwsze, pod kątem ułatwienia dostępu do 

informacji, po drugie, pod kątem czytelności i łatwości przygotowania swojej propozycji, po trzecie, 

związane z promocją samej procedury i docieraniem do różnych grup interesariuszy ŁBO i po czwarte, 

w celu zwiększenia świadomości, czym jest, jak działa i dlaczego funkcjonuje budżet obywatelski,  

nie tylko w Łodzi – jako narzędzie stosowane szeroko w całej Polsce.  
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2.1.1. W kontekście oceny formularza składania 

projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, 

większość osób wypełniających drugą ankietę 

oceniła formularz pozytywnie - 76 osób z 88 

deklarujących złożenie projektów  wskazało 

odpowiedzi „Bardzo dobrze - jego wypełnienie nie 

sprawiło mi trudności” lub „Dobrze – jego 

wypełnienie wymagało dodatkowej wiedzy,  

ale nie było trudne”. Poproszeni o wskazanie 

potencjalnych zmian, które uczyniłyby formularz 

prostszym, bardziej intuicyjnym i łatwym, 

większość respondentów i respondentek nie miała 

konkretnych propozycji (brak sugestii jako 

kategoria analityczna pojawiła się 31 razy). 

Najbardziej potrzebną zmianą w obszarze 

formularza wydaje się kwestia umieszczonej  

w aplikacji mapy oraz wskazywania  

działek – lokalizacji potencjalnych projektów  

(9 wskazań) – według odpowiadających, mapa się 

zacinała, dane działek nie były widoczne  

w formularzu, nie można było również wskazać kilku działek, czy automatycznie i w pełni 

zweryfikować możliwości realizacji projektu na danym terenie. Problem stanowiły także 

poszczególne pola i ich opisy (4 wskazania), a także ogólnie pojęta przejrzystość i prostota 

formularza (4 wskazania). Osoby wypełniające ankietę zwróciły uwagę na niedostosowanie 

niektórych pól (na przykład kosztorysu), brak przykładów wycen lub samych opisów, a także 

potrzebę potwierdzenia złożenia formularza oraz możliwość pobrania go w formacie .pdf od 

razu po zakończeniu. Co więcej, 2 osoby rekomendowały usunięcie lub zmniejszenie liczby 

podpisów na listach poparcia.  

Większość ze wskazanych problemów została przekazana do Biura Aktywności 

Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi wcześniej – w trakcie spotkań i rozmów w ramach kampanii 

informacyjnej, mającej na celu wsparcie procesu składania propozycji. Co za tym idzie, 

kosztorys został poszerzony o kolejne rubryki, mapa natomiast została kilkukrotnie 

zweryfikowana pod kątem właściwego pobierania danych oraz wyświetlania działek.  
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2.1.2. W kontekście terminów oraz czasu trwania etapu składania projektów do Łódzkiego 

Budżetu Obywatelskiego 2021/22, większość mieszkańców i mieszkanek wypełniających 

drugą ankietę wskazała, że zarówno termin, jak i czas jest odpowiedni – 59 osób wskazało 

odpowiedź „Termin był odpowiedni, czas na składanie projektów wystarczający”, 21 osób 

„Termin był odpowiedni, chociaż czas na składanie projektów był zbyt krótki”.  W pytaniu 

kontrolnym „Kiedy, Twoim zdaniem powinno odbywać się składanie projektów do ŁBO?  

Jak długo powinno trwać?” 22 uczestników i uczestniczek badania wskazało konieczność 

zmiany terminu, 15 osób uznało, że czas składania projektów powinien być dłuższy, 4 osoby, 

że mógłby być krótszy.  
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2.1.3. W kontekście pomocy ze strony przedstawicieli i przedstawicielek Urzędu Miasta Łodzi przy 

składaniu projektów do ŁBO 2021/22 większość składających projekty respondentów  

i respondentek oceniła ją dobrze. 57 osób zadeklarowało łącznie ocenę „bardzo  

dobrze – uzyskałem niezbędne informacje” oraz „dobrze – uzyskałem większość potrzebnych 

informacji, część musiałam/em znaleźć samemu”, łącznie 10 osób nie było zadowolonych  

z kontaktu z przedstawicielami i przedstawicielkami Urzędu Miasta. Znaczna, biorąc pod 

uwagę pozostały rozkład głosów, reprezentacja odpowiedzi „ani dobrze, ani źle” może 

wynikać z braku prób kontaktowania się z osobami merytorycznymi, może także wskazywać 

na konieczność podniesienia jakości usług konsultacyjnych przy Łódzkim Budżecie 

Obywatelskim celem zwiększenia ogólnego zadowolenia z przebiegu analizowanego etapu.  
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2.1.4. W kontekście kampanii informacyjnej, dotyczącej 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, prowadzonej 

przez Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta 

Łodzi, mieszkańcy i mieszkanki jako najczęściej 

używane przez nich źródło informacji wskazali 

stronę internetową ŁBO (73 wskazania).  

Na drugim miejscu znalazł się kontakt bezpośredni 

z przedstawicielami i przedstawicielkami Urzędu 

Miasta Łodzi (27 wskazań), na trzecim dyżury 

telefoniczne i prowadzone online za 

pośrednictwem aplikacji (10 wskazań).  

W odpowiedzi na pytanie, co powinno 

zostać poprawione w ramach kampanii, najczęściej 

wskazywaną kategorią była promocja (12 wskazań) 

Przy promocji należałoby wykorzystać lepiej media 

społecznościowa, ale tez zwrócić szczególną uwagę 

na seniorów i seniorki. Drugą najczęściej poruszaną 

kwestią były zakres merytoryczny (5 wskazań)  

i zazębiająca się z promocją kwestia dostępności 

informacji (5 wskazań).  

W ramach obu ankiet zadano mieszkańcom i mieszkankom pytanie o rekomendacje – 

co, w ich opinii powinno zostać zmienione w etapie składania projektów, by etap ten był dla 

nich łatwiejszy i prostszy. W przypadku pierwszej ankiety kierowanej do liderów i liderek 

zadań w ŁBO, uzyskano łącznie 6 odpowiedzi – z czego 3 nie stanowiły konkretnych 

rekomendacji, propozycji zmian ŁBO, 2 odnosiły się bardziej do procesu analizy niż do samego 

etapu składania projektów. Podobne wyniki dała druga ankieta przeprowadzona na koniec 

edycji Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, w której rekomendacje i opinie związane  

z promocją/informacją pojawiły się 4 razy, te dotyczące dostępności kolejne 5.  

Na pytanie zadane w drugiej ankiecie „Co, Twoim zdaniem, moglibyśmy zmienić w etapie 

składania projektów, by był on lepszy?” najczęściej pojawiającą się kategorią odpowiedzi była 

wspomniana już kategoria „analiza projektów i procedura” (17 wskazań). Drugą najczęściej 

pojawiającą się kategorią były kwestie związane z promocją i informacjami na temat ŁBO  

(4 wskazania). Propozycje poprawy związane z informowaniem o procesie łączą się z kolejną 
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kategorią wskazywaną w ankiecie – inkluzywnością samego procesu oraz dostępnością  

(po 3 wskazania). Poza wspomnianymi kategoriami, w odpowiedzi na pytanie o możliwe 

usprawnienia ŁBO, dwukrotnie pojawia się głos za wydłużeniem procesu składania zadań.  

22 osoby nie zgłosiły swoich uwag.  

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonych działań ewaluacyjnych etap 

składania projektów do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/22 został oceniony 

pozytywnie. Przez tę ocenę należy rozumieć przewagę odpowiedzi „dobrze” oraz „bardzo 

dobrze” nad pozostałymi w zadanych pytaniach ankietowych – nie ma jasnych, wyraźnych 

przesłanek, by modyfikować jego obecny przebieg. O ile sposób organizacji procesu oraz 

zasady dotyczące tego etapu nie wymagają doraźnych, pilnych zmian, o tyle istnieje wiele 

drobnych elementów, które można lepiej dostosować do oczekiwań mieszkańców  

i mieszkanek Łodzi. Aspekty te dotyczą zarówno kwestii samego przygotowania, złożenia  

i analizy projektu, jak i kwestii zewnętrznych – promocji, informacji, czy edukacji.  

 

2.2. Etap głosowania  

Wśród osób wypełniających drugą ankietę ewaluacyjną (pierwsza ankieta ewaluacyjna była 

dostępna przed głosowaniem), 218 wzięło udział w głosowaniu. Respondenci i respondentki zostali 

zapytani zarówno o formę głosowania i jej ocenę 

(głosowanie przy wykorzystaniu kart papierowych  

i aplikacji), jak i termin w którym głosowanie się odbywało 

oraz możliwe lub konieczne zmiany, jakie należałoby 

wprowadzić, by proces wyboru projektów w Łódzkim 

Budżecie Obywatelskim był sprawniejszy, bardziej 

przystępny z perspektywy mieszkańców i mieszkanek 

miasta. Ogólnie (przyjmując za wyznacznik odpowiedzi  

w pytaniach statystycznych, z zamkniętą listą odpowiedzi) 

etap został oceniony dobrze – nie ma wyraźnych, 

jednoznacznie wskazanych problemów i kwestii 

wymagających doraźnej, pilnej zmiany.  
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2.2.1. Osoby korzystające z aplikacji do głosowania w zdecydowanej większości oceniają tę formę 

głosowania pozytywnie – 191 osób w odpowiedzi na pytanie: „Jak oceniasz możliwość 

głosowania przy wykorzystaniu aplikacji?” wybrało opcję „zdecydowanie pozytywnie” lub 

„pozytywnie”. Oczywiście, dostępność aplikacji i wygoda wynikająca z możliwości głosowania 

bez wychodzenia z domu to jeden aspekt – drugą kwestią jest przejrzystość interfejsu, jego 

dostępność i intuicyjność. W odpowiedzi na pytanie: „W jaki sposób możemy podnieść jakość 

aplikacji?” udzielono łącznie 35 rekomendacji dotyczących interfejsu i sposobu obsługi 

aplikacji (25 wskazań), treści dostępnych na stronie (4 wskazania) i samego sposobu 

głosowania, tzw. Systemu (6 wskazań). W przypadku głosowania papierowego,  

w odpowiedzi na pytanie: „Jak oceniasz możliwość głosowania przy użyciu kart 

papierowych?” dominują odpowiedzi „ani pozytywnie, ani negatywnie”.  
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Może to wynikać z faktu, że większość uczestników i uczestniczek ewaluacji nie 

korzystało z tej formy głosowania – jedynie 18 osób wskazało kartę papierową jako sposób 

oddania głosu. Należy jednak zwrócić uwagę na relatywnie wysoki odsetek osób oceniających 

głosowanie papierowe negatywnie lub zdecydowanie negatywnie – liczby te znajdują swoje 

potwierdzenie w odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób możemy podnieść jakość głosowania 

przy wykorzystaniu kart papierowych?” w którym 11 osób wskazało tę formę jako możliwe 

źródło nadużyć związanych ze zbieraniem głosów i wykorzystywaniem danych osób nie 

biorących czynnie udziału w procesie ŁBO, kolejne 10 rekomendowało zlikwidowanie kart 

papierowych w całości. Z drugiej jednak strony karty papierowe poprawiają dostępność 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, wynikają z przyjętego postulatu inkluzywności, pozwalają 

głosować w budżecie obywatelskim osobom wykluczonym cyfrowo.  

 

2.2.2. W kontekście terminu w którym odbywało się głosowanie oraz długości trwania 

głosowania, większość ankietowanych osób wskazała, że zarówno termin jak i czas trwania 

były właściwe – 175 osób uznało, że w tym aspekcie nie trzeba nic zmieniać. Wśród 

pozostałych głosów, 13 osób wskazało konieczność wydłużenia głosowania w kontrze do 8, 

które opowiedziały się za jego skróceniem. Pozostałe osoby albo nie miały uwag, albo 

wskazało czas w którym głosowanie odbywało się w poprzedniej edycji. Co do terminu 

głosowania, 5 osób rekomendowało przyspieszenie głosowania i jego organizację jeszcze 

latem. 
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2.2.3. Na pytanie podsumowujące ewaluację tego etapu („Co jeszcze, Twoim zdaniem, 

powinniśmy poprawić, by etap głosowania był dla Ciebie bardziej zachęcający/wygodny?”), 

18 osób wskazało zasady ŁBO i podstawy prawne, 24 osoby kwestie związane z promocją 

Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego. 4 osoby rekomendowały zmiany w aplikacji i głosowaniu, 

3 w harmonogramie. Również 3 osoby wskazały możliwe nadużycia występujące w trakcie 

głosowania ze względu na funkcjonowanie kart papierowych. Rekomendacje z zakresu 

promocji dotyczyły zarówno widoczności kampanii promocyjnej jak i jej zakresu 

merytorycznego  - zasady budżetu obywatelskiego wymagają zebrania w jednym miejscu, 

lepszego, czytelniejszego opracowania, uproszczenia.  

Podsumowując, etap głosowania w Łódzkim Budżecie Obywatelskim jest oceniany 

dobrze – osoby uczestniczące w ewaluacji oceniły poszczególne jego aspekty pozytywnie, 

wskazując jednak zmiany, które pozwoliłyby rozwijać ŁBO, optymalniej wykorzystywać 

przeznaczone na osiedla i projekty ponadosiedlowe kwoty, zwiększyć zasięg  

i zaangażowanie łodzianek i łodzian.  
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3. Część II – ocena zasad Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021/22 

W obu ankietach ewaluacyjnych przeprowadzonych w trakcie Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego 2021/22 mieszkańcy i mieszkanki zostali zapytani o ogólną ocenę idei budżetu 

obywatelskiego. Pytania o ideę, nie o konkretny proces stanowią punkt wyjścia – pozwalają 

skontrolować na ile ŁBO przystaje do wyobrażeń łodzianek i łodzian na temat  omawianego narzędzia 

partycypacyjnego, na ile w ogóle współdecydowanie jest formą interesującą, pożądaną  

z perspektywy interesariuszy.  

 

W opinii osób, które wzięły  udział w ewaluacji, budżet obywatelski jako idea, mechanizm 

pozwalający na współdecydowanie o mieście, jest potrzebny, ważny, jego wdrożenie i prowadzenie 

to zdecydowanie dobry pomysł. Zestawiając ocenę idei z oceną ostatniej edycji ŁBO, można 

zauważyć, że o ile idea oceniana jest dobrze, o tyle ocena konkretnego, realizowanego mechanizmu 

jest bardziej zdywersyfikowana, kategoria „ani pozytywnie, ani negatywnie” jest wskazywana przez 

83 osoby (w stosunku do jedynie 12 osób wskazujących tę odpowiedź w pytaniu o ocenę ogólną idei). 

Zmiana rozkładów odpowiedzi między oceną konkretnego mechanizmu a ogólnej idei może wynikać 

co najmniej z trzech powodów: 

3.1 Część mieszkańców i mieszkanek oczekują po budżecie obywatelskim czegoś innego - 

możliwość realizacji czegoś dodatkowego, czegoś „ekstra”. Tymczasem, co wynika  

z ustawy o samorządzie gminnym,  kwoty przewidziane na ŁBO przeznaczane są na 

realizację zadań własnych gminy, w tym doraźne potrzeby taki jak wsparcie instytucji, 
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poprawę infrastruktury drogowej, dofinansowanie programów związanych  

ze zwierzętami wolnożyjącymi i inne. Budżet obywatelski w swoim pierwotnym założeniu 

miał służyć realizacji tych zadań, które wymagają najpilniejszej reakcji i działania. Miał być 

tym samym metodą tworzenia listy projektów najbardziej pilnych, sposobem 

wskazywania i wyboru najmniej adresowanych potrzeb i odpowiedzi na nie. Oczywiście, 

budżety mogą służyć realizacji „czegoś ekstra”, trudno jest jednak realizować działania 

dodatkowe, nim lista potrzeb i niedofinansowanych obszarów życia nie zostanie 

zamknięta.  

3.2 Zmiany w Łódzkim Budżecie Obywatelskim są za mało dynamiczne - w porównaniu do 

poprzednich edycji, ŁBO 2021/22 oceniana jest dobrze (109 osób wskazało odpowiedzi 

„pozytywnie” i „zdecydowanie pozytywnie”) na drugim miejscu mieszkańcy i mieszkanki 

wskazują odpowiedź „ani pozytywnie, ani negatywnie” – 83 głosy, co sugeruje że ŁBO  

nie zmienił się na tyle, by w inny sposób go 

ocenić.  

3.3  W odpowiedzi na pytanie dotyczące zasad 

regulujących Łódzki Budżet Obywatelski 

2021/22 większość ankietowanych ocenia je 

pozytywnie – łącznie 134 osoby zaznaczyły 

odpowiedzi „Bardzo dobrze – zasady 

pozwalają na realizację projektów 

odpowiadających potrzebom mieszkańców  

i mieszkanek miasta” oraz „Dobrze – zasady 

pozwalają na realizację projektów 

odpowiadających potrzebom mieszkańców  

i mieszkanek miasta chociaż nie wszystkim”.  

47 osób nie ocenia ich ani dobrze, ani źle. 

Poproszeni o wskazanie „Co, Twoim zdaniem, 

powinno się zmienić w zasadach Łódzkiego 

Budżetu Obywatelskiego, by działał on lepiej, 

skuteczniej realizował zadania odpowiadające 

potrzebom mieszkańców i mieszkanek”, 

mieszkańcy i mieszkanki 45 razy wskazali 

konieczność zmiany zakresu zgłaszanych  

i realizowanych zadań np. ograniczenie 
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finansowania projektów dedykowanych zwierzętom oraz likwidację projektów 

infrastrukturalnych, takich jak chodniki. W ocenie ankietowanych, te zadania powinny 

być realizowane z budżetu miasta, nie z budżetu obywatelskiego, co może stanowić 

zapisaną powyżej hipotezę o niezrozumieniu i niewystarczających działaniach 

edukacyjnych prowadzonych wokół Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego.  

Drugą kategorią zmian, które według mieszkańców wpłynęłyby pozytywnie na odbiór ŁBO są 

te, dotyczące procedury i zapisów prawnych – 44 wskazania. W ramach zgłaszanych uwag nie 

przebijała się jedna konkretna propozycja zmian.  

  Trzecią kategorią rekomendowanych zmian jest przebieg procesu i komunikacja w jego 

ramach (8 wskazań) – w tym, zwiększenie działań promocyjnych i informacyjnych, nie tylko  

w kontekście samej procedury ŁBO ale również realizacji zadań wybranych za jego pomocą, a także 

ogólna poprawa komunikacji pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami a Urzędem Miasta Łodzi.  

3.4  Osoby biorące udział w drugiej ankiecie zostały 

zapytane o wprowadzoną w tej edycji, 

rozbudowaną klauzulę dostępności. W opinii 

większości klauzula ogólnodostępności działa 

poprawnie, pozwala ograniczyć projekty, które 

ze względu na swoją specyfikę nie są kierowane 

do wszystkich interesariuszy, którzy mogliby  

z nich skorzystać. W odpowiedzi na pytanie 

otwarte, w jaki sposób powinniśmy dalej 

zmieniać, czy dostosowywać klauzulę, znalazły 

się opinie  opowiadające się za bardziej 

zdecydowanym ograniczeniem projektów,  

na przykład rekomendując brak możliwości 

realizacji zadań z ŁBO, które znajdują się na 

zamkniętym terenie instytucji publicznej  

czy miejskiej.  

3.5 W ankiecie poproszono również osoby biorące 

udział w ewaluacji o wskazanie aspektów, które 

powinny zmienić się kolejnych edycjach.  

Co ciekawe, najczęściej pojawiającym się 

wskazywanym aspektem jest kwota 
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przeznaczana na Łódzki Budżet Obywatelski – w opinii 100 osób kwota ta powinna być 

większa, dzięki czemu projekty realizowane z budżetu będą lepsze, wzrośnie również 

zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek w procesy pozwalające na współdecydowanie 

o mieście.  

  

Podsumowując, Łódzki Budżet Obywatelski, w opinii osób biorących udział w ewaluacji działa 

poprawnie, jednak nieidealnie. Na podstawie analizowanych danych nie można w sposób jasny  

i oczywisty wskazać kierunków i aspektów zmian prawnych, widoczne są natomiast aspekty 

wymagające poprawy. Ewaluacja zasad, którymi rządzi się Łódzki Budżet Obywatelski nie wskazuje 

żadnego, pilnego, jednoznacznego rozwiązania, którego niezastosowanie będzie wpływać negatywnie 

na kolejne edycje.  
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4. Podsumowanie  

Podsumowując zestawione powyżej wyniki ankiet ewaluacyjnych, można stwierdzić,  

że Łódzki Budżet Obywatelski 2021/22 został oceniony dobrze. Pomimo elementów związanych  

z jakością promocji, formularza, potknięć w trakcie analizy, czy w związku z formami głosowania które 

wymagają dostosowania i mogą zostać poprawione, sama procedura, idea i rozwiązania prawne 

obecne w ŁBO działają dobrze, zdają się być poprawne. Co za tym idzie, o ile Łódzki Budżet 

Obywatelski w wielu aspektach wymaga poprawy, o tyle na obecnym etapie nie wymaga 

rewolucyjnej zmiany. Jego ogólny odbiór społeczny można poprawić działaniami w skali mikro oraz 

poprzez zwiększenie, poprawienie jakości działań dodatkowych. W zakres tych działań wchodzi,  

po pierwsze, edukacja obywatelska i partycypacyjna, po drugie promocja i działania informacyjne,  

po trzecie, rozwinięcie dialogu, zarówno o budżecie obywatelskim, jak i w ramach Łódzkiego Budżetu 

Obywatelskiego.  


