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Czym jest Dialog Społeczny? 

 

Definicja klasyczna: 

- To całokształt wzajemnych relacji pomiędzy związkami zawodowymi i 

organizacjami pracodawców. Obejmuje także ich stosunki (dwustronne 

lub trójstronne) z organami państwowymi, jak rząd i jego agendy, 

samorząd lokalny i inne instytucje państwowe.  

  Dialog Społeczny na poziomie lokalnym: 

- wszelkie formy interakcji między władzą lokalną a mieszkańcami lub/i 

organizacjami 

- konsultacje społeczne rozumiane jako dialog z mieszkańcami, którego 

celem jest uzyskanie ich opinii na temat spraw istotnych dla dzielnicy lub 

miasta. Rezultatem konsultacji jest większa wiedza urzędników o 

postrzeganiu danej sprawy przez mieszkańców. 

 



Co konsultowaliśmy? 

Dokumenty o charakterze strategicznym i 

programowym dotyczące rozwoju Miasta, w 

tym programy strategicznych dotyczące kwestii 

społecznych  

Programy rewitalizacji na terenie Miasta 



Co konsultowaliśmy? 

Inwestycje wieloletnie o znaczeniu 

ogólnomiejskim, regionalnym i 

ponadregionalnym, planowane do realizacji 

z udziałem środków z Budżetu Miasta; 

(Sondaż Deliberatywny na temat Stadionu 

Miejskiego) 

Zagospodarowanie przestrzenne na terenie 

Miasta; (konsultacje mpzp, Sąd 

Obywatelski, Debata deliberatywna na 

temat Stadionu Szyca) 

Projekt budżetu Miasta (Poznański Budżet 

Obywatelski) 



Stan dialogu społecznego w Poznaniu 

 

Przy poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta działają Komisje 

Dialogu Obywatelskiego.  

 

Ciałami opiniująco-doradczymi są również Miejska Rada Seniorów, 

Młodzieżowa Rada Konsultacyjna czy Poznańska Rada Działalności 

Pożytku Publicznego.  

 

W pierwszej połowie roku spotkań o charakterze konsultacyjnym 

było 50. Oznacza to, że zinstytucjonalizowane w formie konsultacji 

społecznych spotkania przedstawicieli samorządu lokalnego z 

mieszkańcami  odbywają się przynajmniej 2 razy w tygodniu. 

 

 

 



Partycypacja społeczna 

Dobre praktyki  

Urzędu Miasta Poznania 



Spis treści 

 
1) Formy arbitrażowe – „Sąd obywatelski” w sprawie 

ul. Umultowskiej oraz Debata Deliberatywna w 

sprawie przyszłości Stadionu Szyca. 

 

2) „Referenda” lokalne – plan zagospodarowania dla 

osiedla Zieliniec. 

 

3) Aktywizacja młodzieży - Poznańska Kawiarenka 

Obywatelska 

 



SĄD OBYWATELSKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest „sąd obywatelski” ?: 

 

Technika „sądu obywatelskiego” wymaga zaangażowania niewielkiej liczby 

obywateli (12-16 osób). Nie są oni ekspertami, ani osobami bezpośrednio 

zaangażowanymi w sprawę. 

 

Pracują na zasadach zbliżonych do tych, które obowiązują w przypadku pracy 

sędziów przysięgłych – rozpatrują sprawę i wydają werdykt. Werdykt stanowi 

rekomendację dla władzy lokalnej. 

 

„Ławnicy” uzyskują materiały opisujące różne sposoby rozwiązania danego 

zagadnienia, mogą też wysłuchiwać stron i świadków. Sędziowie nie muszą dążyć 

do formalnego konsensusu, w sposób naturalny może dochodzić do ścierania się (a 

często zbliżania) poglądów. 

 

Metoda ta nie polega na przekazaniu decyzji w ręce obywateli, ale raczej na 

wspieraniu decyzji podejmowanej przez władze. 

 

 



SĄD OBYWATELSKI 

Kontekst: 

część mieszkańców jest za zachowaniem 

przejezdności odcinka ul. Umultowskiej 

części zależy na jej zamknięciu i nadaniu 

charakteru pieszo-rowerowego 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

problemowy fragment ul. Umultowskiej 



SĄD OBYWATELSKI 

 

W trakcie „sądu obywatelskiego” przedstawione zostały propozycje 

rozwiązań planistycznych dotyczące fragmentu drogi. 

 

Werdykt „ławników” polegał na wskazaniu jednego z wariantów. 

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich  

zainteresowanych stron: mieszkańców, Rady Osiedla Umultowo,  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pozarządowych organizacji 

ekologicznych oraz Miasta Poznania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debata na temat przyszłości Stadionu 
Szyca 

Poznańska debata na temat zagospodarowania Stadionu 

im. Edmunda Szyca składa się z 3 etapów. 

 

Etap I: badanie ankietowe na reprezentatywnej próbie mieszkańców 

Poznania (550) oraz mieszkańców Wildy (250). 

Badanie pozwoli uzyskać opinie mieszkańców na temat sposobów 

zagospodarowania terenu. 

Spośród ankietowanych mieszkańców rekrutowana jest grupa 120 

uczestników debaty zgodnie z kryteriami losowo-kwotowego doboru próby. 

 

Etap II: przygotowanie materiału informacyjnego dla mieszkańców. 

Materiał zawiera informację o możliwych wariantach zagospodarowania 

terenu wraz z plusami i minusami każdego z wariantów. 

Do materiału dołączone są osobne stanowiska stron/interesariuszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Debata na temat przyszłości Stadionu 
Szyca 

Etap III: Debata z udziałem 120 mieszkańców Poznania – przebieg: 

Wystąpienie Prezydenta Miasta Poznania prezentujące 4 warianty 

zagospodarowania terenu 

Wystąpienie interesariuszy 

Dyskusję 120 uczestników debaty w grupach 

Rundę pytań i odpowiedzi 

Głosowanie nad wariantami zagospodarowania oraz wypełnienie 

kwestionariusza ankiety 

 

 

 

 

 

 

   

   

                                  Stadion im. Szyca – sierpień 2007r. 

 

 

 

 

 



Debata na temat przyszłości Stadionu 
Szyca – 25 maja 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Obiekt 

sportowo – rekreacyjny” 
„Zabudowa 

mieszkaniowa” 

„Zieleń” „Zabudowa 

mieszkaniowa 

z usługami” 

Model I Model II Model III Model IV 

ZP - zieleń urządzona 

Objaśnienia 

U - zabudowa usługowa 

US - tereny sportu 

 i rekreacji 

KD - tereny dróg 

MW - zabudowa mieszkaniowa 

                        wielorodzinna 



Rozszerzone konsultacje społeczne - ZIELINIEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt mpzp  

„Strefa przemysłowa  
przy ul. Warszawskiej” 

 
Istota konfliktu: 

 

• wniosek firmy Volkswagen Sp. z o.o. 

zakładający zamknięcie ul. Smołdzinowskiej  

dla mieszkańców (droga wewnętrzna fabryki VW) 

 

• możliwości zmian układu komunikacyjnego 

 

• lokalizacja parkingu dla pracowników firmy VW 

 

• porozumienie trójstronne (władze Miasta, 

przedstawiciele VW, mieszkańcy Zielińca) 

gwarantujące wykonanie podpisanych 

zobowiązań. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•  I etap konsultacji społecznych –  8 grudnia 2011 r.,  

• pierwsze spotkanie mieszkańców z przedstawicielami 

firmy VW– luty 2012 r.,  

•  rozmowy delegatów mieszkańców z 

przedstawicielami firmy Volkswagen, 

•  brak wspólnego jednoznacznego stanowiska 

mieszkańców – 3 różne grupy interesów, 

• prośba mieszkańców skierowana do BKRS o 

przeprowadzenie głosowania  

i wyłonienie przeważającej opcji jako reprezentatywnej w 

dalszych działaniach związanych z uchwaleniem mpzp – 

czerwiec 2012 r. 

• Marzec 2013 r. – wybór przez Biuro Prezydenta 6 

wariantów zmian układu komunikacyjnego na Zielińcu w 

oparciu o badania Politechniki oraz sugestie mieszkańców 

• 12 maja 2013 r. – głosowanie mieszkańców na 

Zielińcu - w wyniku głosowania 57% mieszkańców 

opowiedziało się za zamknięciem ul. 

Smołdzinowskiej i włączeniem jej do terenu należącego 

do firmy Volkswagen, 43% mieszkańców było przeciwnego 

zdania.  

Rozszerzone konsultacje społeczne – ZIELINIEC 



Poznańska Kawiarenka Obywatelska 

 

 
 

 




