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Plan prezentacji

1. Kwestie organizacyjne
2. Wprowadzenie do tematu
3. Czym jest inicjatywa?
4. Po co ludzie działają?
5. Partycypacja 
6. Inicjatywy obywatelskie
7. Przerwa
8. Obywatelska inicjatywa ustawodawcza
9. Europejska inicjatywa obywatelska
10. Przykłady inicjatyw
11. Podsumowanie



Kwestie 
organizacyjne

 Potwierdzenie obecności (uczestnictwa) na chacie poprzez wpisanie słowa „Jestem/Dzień
dobry” (na początku szkolenia) oraz „Do widzenia/Cześć” (na zakończenie szkolenie).

 Pytania dotyczące prezentacji i poruszanych zagadnień proszę zapisywać na chacie.

 W trakcie szkolenia zaplanowana jest 10-minutowa przerwa.

 W przypadku problemów technicznych prosimy o zapisanie na czasie problemu z dopiskiem na
początku zdania #TECH.



Poznajmy się…

< wirtualne bingo >



< chmura myśli >

Z czym kojarzy się Tobie słowo 
„inicjatywa”?



 „propozycja realizacji jakiegoś nowego
projektu lub pomysłu”

 „zdolność do samodzielnych pomysłów”

 „pierwszeństwo dające przewagę w czymś”

 „inicjator - osoba dająca czemuś początek,
występująca z pomysłem”

Źródło: Słownik Języka Polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/slowniki/inicjatywa.html

inicjatywa lokalna

„forma współpracy jednostek samorządu
terytorialnego z ich mieszkańcami, w celu
wspólnego realizowania zadania publicznego na
rzecz społeczności lokalnej”

Źródło: art. 2 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Inicjatywa



Po co ludzie działają?

< RetroTool>



 Poczucie wpływu na najbliższe otoczenie

 Chęć zmian w otoczeniu i w sobie

 Potrzeba angażowania się w działania na
rzecz innych

 Korzystanie z prawnych możliwości

 Troska o dobro wspólne

 Wspieranie osób i grup potrzebujących

 Myślenie o przyszłości swojej i innych

 Współdecydowanie i kontrolowanie…

 …

Po co ludzie 
działają?



Demokracja

• obywatelska inicjatywa ustawodawcza
• referendum ogólnokrajowe
• referendum lokalne

bezpośrednia

• wybory
• zgromadzenia i manifestacje
• listy otwarte i petycje
• przynależność do organizacji społecznych 

i politycznych

pośrednia



Czym jest „partycypacja”?

<nasze skojarzenia>



Drabina partycypacji

Współdecydowanie

Konsultowanie

Informowanie





W jaki sposób przygotować się 
do realizacji inicjatywy?

<nasze skojarzenia>



Krok 1. 
Diagnoza



Co możesz powiedzieć 
o tych społecznościach?

<praca z fotografiami>



Źródło: Pexels



Źródło: Pexels



 CO? – co stanowi istotę problemu?
 KTO? – kogo dotyczy problem?
 GDZIE? – gdzie występuje problem?
 KIEDY? – jak długo trwa problem?
 JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?
 JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM?

Źródło: „Samorząd uczniowski. Przewodnik dla uczniów”, Fundacja Centrum Edukacji
Obywatelskiej

Metoda 
sześciu 
pytań



 dziennik obserwacji

 scenariusz warsztatu projekcyjnego

 kwestionariusz wywiadu

 tabela do analizy danych

 karta z pamiętnika

 kwestionariusz badawczy

 list do siebie

 kartka z kalendarza

 karta pracy z ćwiczeniem

 rozpoczęte zdania

 karta obserwacji

 dyspozycje do wywiadu

Połącz metody 

 metoda obserwacyjna
 metoda sondażu diagnostycznego
 metoda monograficzna
 metoda eksperymentalna
 metoda indywidualnych 

przypadków
 metoda badania dokumentów
 zogniskowany wywiad grupowy

i narzędzia





Krok 2. 
Planowanie



Kilka społecznych inspiracji…

<Jigsawplanet>
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<Zagramy w „Grę w zmianę”?>



Przerwa :))))



Krok 2. 
Realizacja





Sprawdź swoją wiedzę 
o samorządzie uczniowskim

<interaktywny quiz>



Krok 4. 
Promocja



Jak promować 
inicjatywę obywatelską?

<nasze myśli>





Obywatelska 
inicjatywa 
ustawodawcza

Art. 118

1. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje
posłom, Senatowi, Prezydentowi
Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów.

2. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje
również grupie co najmniej 100 000
obywateli mających prawo wybierania
do Sejmu. Tryb postępowania w tej
sprawie określa ustawa.

3. Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi
projekt ustawy, przedstawiają skutki
finansowe jej wykonania.

Podstawa prawna: Art. 118 Konstytucji RP z 1997 r.

Podstawa prawna: Ustawa o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli z dn. 24
czerwca 1999



Obywatelska 
inicjatywa 
ustawodawcza

 Za realizację odpowiedzialny jest Komitet
Inicjatywy Ustawodawczej składający się
z co najmniej 15 obywateli

 100.000 dorosłych obywateli posiadających
czynne prawa wyborcze

 Komitet wykonuje czynności związane
z: przygotowaniem projektu ustawy,
rozpowszechnianiem projektu ustawy,
zbieraniem podpisów obywateli pod
projektem ustawy.



Poznajmy obywatelskie 
inicjatywy ustawodawcze

< przegląd stron>



Europejska inicjatywa obywatelska jest ważnym

instrumentem demokracji uczestniczącej w Unii

Europejskiej, dzięki któremu milion obywateli

UE zamieszkujących w jednej czwartej państw

członkowskich może zwrócić się do Komisji o

przedstawienie wniosku dotyczącego aktu

prawnego w celu wykonania postanowień

traktatowych.

Podstawa prawna:

 Artykuł 11 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE)

 Artykuł 24 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

 Rozporządzenie (UE) nr 211/2011 i rozporządzenie (UE) 2019/788

 Artykuł 222 i 230 Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Źródło: Europejska Inicjatywa Obywatelska, https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_4.1.5.pdf

Europejska 
inicjatywa 

obywatelska



Krok 1. 

Utworzenie Komitetu Obywatelskiego

Krok 2. 

Rejestracja Inicjatywy

Krok 3. 

Zbieranie deklaracji poparcia (podpisów)

Krok 4. 

Weryfikacja i certyfikacja

Krok 5. 

Przedłożenie i rozpatrzenie

Europejska 
inicjatywa 

obywatelska



Podsumujmy to, 
co wiemy o inicjatywach…

< interaktywnie>



Karta pracy „Budżet projektu

Podsumowanie
szkolenia

<wirtualna rundka>



Karta pracy „Budżet projektu

Q and A 
o inicjowaniu i inicjatywach



Dziękuję ;) 
Mateusz Konieczny
mateusz@manufakturaprzyszlosci.pl



Dziękuję ;) 
Mateusz Wojcieszak
mateusz.j.wojcieszak@gmail.com


