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Termin 
 

 
21 grudnia 2020 r.  – 27 stycznia  2021 r.  

 
 
Liczba 
uczestników 
 

 
3 osoby zgłosiły uwagi drogą mailową, 10 osób wzięło udział w 
spotkaniu w dniu 5 stycznia 2021 r., 9 osób wzięło udział w spotkaniu 
w dniu 20 stycznia 2021 r.  
 
 
 

  
Organizatorzy 
 
 
 
 
 
Przedmiot 
konsultacji 
 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji  
 
   W ramach konsultacji chcieliśmy wspólnie z mieszkańcami 
przeanalizować sposób działania Regulaminu konsultacji społecznych, 
określić zagadnienia, które sprawiają nam problemy i znaleźć dla nich 
rozwiązania, uporządkować ścieżki postępowania w sprawach 
inicjowania i prowadzenia konsultacji społecznych w Toruniu. 
Konsultacje były prowadzone w trzech etapach: 
- w pierwszym etapie - diagnoza problemów, na które natrafiamy 
przy inicjowaniu i realizacji konsultacji. 
- w drugim etapie zastanawialiśmy się, w jaki sposób zmienić zapisy 
regulaminu, by zredukować problemy wskazane w pierwszym etapie, 
- w trzecim etapie we współpracy z Radą Społeczną ds. Konsultacji  
Społecznych, pracowaliśmy nad  projektem uchwały zmieniającej 
Regulamin, uwzględniającym zagadnienia i propozycje wypracowane 
w dwóch pierwszych etapach działania.  
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Akcja 
informacyjno
-promocyjna 

 
 

 
 

Przebieg 
konsultacji 

 
 
 
 
 

Konsultacjom społecznym towarzyszyła akcja informacyjna 
skierowana do mieszkańców. Zastosowano następujące narzędzia 
komunikacyjne: 
 serwisy internetowe Urzędu Miasta Torunia: 

www.torun.pl,www.konsultacje.torun.pl, www.bip.torun.pl 
 informacje przesłane toruńskim radom okręgów, organizacjom 

pozarządowym oraz radnym  Miasta Torunia 
 informacje w mediach lokalnych 

 
 
Harmonogram konsultacji społecznych  
- 21 grudnia 2020 r. - początek konsultacji społecznych 
- 21 grudnia 2020 r.  – 27 stycznia 2021 r.- zgłaszanie uwag drogą  
elektroniczną 
- 5 stycznia 2021 r. – spotkanie on-line dla mieszkańców (diagnoza) 
- 20 stycznia 2021 r. – spotkanie on-line dla mieszkańców (warsztat) 
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Koszty 

 
 
 
 
 

 

 
 
Spotkania on-line 
5 stycznia 2021 r. o godz. 17.00 zostało zorganizowane pierwsze 
spotkanie, na którym staraliśmy się wraz z mieszkańcami dokonać 
diagnozy problemów, które pojawiają się przy inicjowaniu i realizacji 
konsultacji. Uczestnicy spotkania wskazywali na brak możliwości 
zbierania podpisów poparcia w trakcie pandemii, zbyt dużą liczbę 
mieszkańców wymaganą przy składaniu wniosku o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych. Zwracano uwagę, że ścieżka prowadzenia 
naborów wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych jest 
nieprecyzyjna (nabór ciągły / nabór październikowy). Podkreślano 
również, że wiedza mieszkańców w zakresie możliwości składania 
wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych jest 
niewystarczająca. Wskazywano, że należy dokonać zmian zapisów 
Regulaminu dotyczących składu Rady Społecznej ds. Konsultacji 
Społecznych – zdaniem niektórych uczestników do  Rady nie powinni 
być powoływani urzędnicy (szczegółowe zestawienie uwag znajduje 
się na str. 5 raportu).    
W dniu 20 stycznia 2021 r. zorganizowano kolejne spotkanie, na 
którym wspólnie z mieszkańcami zastanawialiśmy się, w jaki sposób 
zapisy regulaminu należy zmienić, aby zredukować problemy 
wskazane w diagnozie. Uczestnicy spotkania wskazywali propozycje 
rozwiązań, jednocześnie określając także korzyści i zagrożenia 
wynikające z zaproponowanej zmiany. Zaproponowano m.in. 
zmniejszenie liczby osób popierających wniosek o przeprowadzenie 
konsultacji, wykorzystanie narzędzi elektronicznych potwierdzających 
tożsamość osoby, poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do 
składania wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych, 
doprecyzowanie zadań Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych i 
wydłużenie jej kadencji. (szczegółowe zestawienie propozycji znajduje 
się na str. 6 raportu).  
 
Konsultacje internetowe 
Do 27 stycznia 2021 r. można było przesyłać uwagi drogą 
elektroniczną. Z tej możliwości skorzystały 3  osoby.  
 
 
Konsultacje przeprowadzono bezkosztowo. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

5 
 

Uwagi 

Dane osobowe oraz fragmenty tekstu wskazujące na autora tekstu zostały zanonimizowane z uwagi na ochronę prywatności osoby fizycznej na 
podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (anonimizacji  dokonała Magdalena Kamińska – pracownik Wydziału 
Komunikacji Społecznej i Informacji) 

Uwagi zgłoszone na spotkaniu w dniu 5 stycznia 2021 r.  

Lp. Zgłoszone zagadnienie/problem 

1. Zbyt duża liczba mieszkańców wymagana przy składaniu wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych 

2. Brak możliwości zbierania podpisów poparcia w trakcie pandemii. 

3. Brak zróżnicowania wymaganej liczby podpisów poparcia pod wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji -w zależności od typu konsultacji 
(ogólnomiejskie / lokalne / środowiskowe). 

4. Zbyt mała liczba podmiotów uprawnionych do zgłaszania wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych - poszerzyć katalog podmiotów 
uprawnionych do składania wniosków np. o Radę Seniorów. 

5. W składzie Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych nie powinno być urzędników. 

6. Brak wskazania możliwości odwoływania członków Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych w przypadku braku aktywności z ich strony oraz 
nieuczestniczenia w posiedzeniach. 

7. Wnioski o przeprowadzenie konsultacji społecznych składane w trakcie roku nie są opiniowane przez Radę Społeczną ds. Konsultacji Społecznych. 

8. Brak sprecyzowania w Regulaminie możliwości składania wniosków w trakcie całego roku. 

9. Nieprecyzyjna ścieżka prowadzenia naborów wniosków o przeprowadzenie konsultacji społecznych - nabór ciągły/nabór październikowy. 

10. Brak jednolitych mechanizmów informowania mieszkańców o dalszym losie niezakończonych konsultacji społecznych. 



 
 

6 
 

11. Niewystarczająca wiedza mieszkańców w zakresie możliwości składania wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych. 

12. Nieprecyzyjny zapis dotyczący możliwości publikacji raportu w terminie 60 dni od zakończenia konsultacji możliwości wydłużenia tego terminu. 

13. Zmniejszenie możliwości wnioskowania o przeprowadzenie konsultacji dla okręgów nieposiadających swoich rad - jednostek pomocniczych. 

 

Uwagi zgłoszone na spotkaniu w dniu 20 stycznia 2021 r.  

Lp. Zagadnienie Propozycje Korzyści wynikające 
z zaproponowanego 

rozwiązania 

Zagrożenia związane z 
zaproponowanym 

rozwiązaniem 
1. Zbyt duża  liczba  mieszkańców wymagana przy 

składaniu wniosku o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych. 
 

- zmniejszyć ilość wymaganych 
podpisów  do 25 osób   
- propozycja, aby wniosek był 
zgłaszany przez 1 osobę, nie powinno 
być w ogóle ograniczenia w tej kwestii 
 - propozycja, aby wniosek była 
składany przez co najmniej 25 osób lub 
wprowadzić zakres między 25 a 40 
osób (brak sprecyzowania, od czego 
miałaby zależeć wymagana ilość 
podpisów) 
-  zmniejszyć ilość wymaganych 
podpisów do 25 osób (należy wziąć 
pod uwagę pandemię i zmniejszenie 
aktywności społecznej mieszkańców) 
- zmniejszyć ilość wymaganych 
podpisów do 15 osób, zgodnie z 
wymogami obowiązującymi przy 

zwiększenie 
zaangażowania 
obywatelskiego 

 Nie wskazano 
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składaniu wniosków do budżetu 
obywatelskiego lub zmniejszyć do 1 
osoby, tak jak w przypadku składania 
propozycji do budżetu miasta,   

2.  Brak możliwości zbierania podpisów poparcia w 
trakcie pandemii. 

- warto rozważyć rozwiązania 
elektroniczne (może e-puap),  
potwierdzające tożsamość danej 
osoby,  
- wykorzystać aplikację do budżetu 
obywatelskiego przy potwierdzaniu 
tożsamości osoby popierającej 
wniosek, 
- forma papierowa zbierania podpisów 
poparcia powinna zostać zachowana, 
nie można ograniczać formy składania 
podpisów tylko do formy 
elektronicznej  

zachowanie zasad 
reżimu sanitarnego 
podczas pandemii, 
brak konieczności 
kontaktu z innymi 
mieszkańcami 
chcących poprzeć 
wniosek 
wnioskodawcy 

możliwość wykluczenia osób 
starszych nieposiadających 
dostępu do Internetu 

3. Brak zróżnicowania wymaganej liczby podpisów 
poparcia pod wnioskiem o przeprowadzenie 
konsultacji – w zależności  od typu konsultacji 
(ogólnomiejskie/lokalne/środowiskowe). 

- wprowadzić mechanizm podobny do 
zastosowanego w budżecie 
obywatelskim (15 osób wymagane 
przy wnioskach o zasięgu  
ogólnomiejskim, mniejsza ilość przy 
konsultacjach lokalnych) 

zwiększenie 
aktywności 
obywatelskiej 

Nie wskazano 

4. Zbyt mała liczba podmiotów uprawnionych do 
zgłaszania wniosku o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych – poszerzyć katalog uprawnionych 
podmiotów uprawnionych  do składania 
wniosków. 

- dodać do katalogu Radę Seniorów                     zwiększenie 
aktywności osób 
starszych w procesach 
konsultacji 
społecznych 

Potencjalnie duża liczba innych 
podmiotów aspirujących do 
tego uprawnienia 

5. W składzie Rady Społecznej ds. Konsultacji 
Społecznych nie powinno być urzędników. 

- - Naruszenie norm dialogu 
społecznego 

6. Brak wskazania możliwości odwoływania 
członków Rady Społecznej ds. Konsultacji 

- w przypadku dwukrotnej 
nieobecności członka Rady 

W radzie będą 
zasiadać tylko osoby 

Nie wskazano 
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Społecznych w przypadku braku aktywności z ich 
strony oraz nieuczestniczenia w posiedzeniach. 

wystosować pismo do Prezydenta z 
prośbą o odwołanie członka, zgodnie z 
zapisami wskazanymi w uchwale 
dotyczącej funkcjonowania Rady 
Działalności Pożytku Publicznego,  
 
- doprecyzować zadania Rady (Rada 
ma być pośrednikiem między PMT a 
mieszkańcami, czy rada jest 
potrzebna?) 

zaangażowane do 
pracy na rzecz lokalnej 
społeczności 

7. Wnioski o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych składane w trakcie roku nie są 
opiniowane przez Radę Społeczną ds. Konsultacji 
społecznych. 
Brak sprecyzowania w Regulaminie możliwości 
składania wniosków w trakcie całego roku. 
Nieprecyzyjna ścieżka prowadzenia naborów 
wniosków o przeprowadzenie konsultacji 
społecznych – nabór ciągły/nabór 
październikowy. 

- uwydatnić w zapisach Regulaminu 
możliwość ciągłego składania 
wniosków o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych, 
 
- wprowadzić mechanizm zasięgania 
opinii Rady dla każdego wniosku,  
 
- uporządkować ścieżkę postępowania, 
 
- wprowadzić formularz elektroniczny  
inicjujący konsultację społeczną, 
wykorzystać aplikację „Dbam o Toruń”, 
gdzie byłby także dostępny formularz 
składania wniosku, 

większa przejrzystość 
procedury, prostsza 
ścieżka postępowania 
przy podejmowaniu 
przez mieszkańca 
inicjatywy w zakresie 
złożenia wniosku 

Nie wskazano 

8. Brak jednolitych mechanizmów informowania 
mieszkańców o dalszym losie niezakończonych 
konsultacji społecznych. 

- jeśli nie ma możliwości publikacji 
raportu w terminie,  publikować 
wstępną treść raportu, zawierającego 
zbiór zagadnień zebranych w procesie 
konsultacyjnym,  
 
- informować na stronie o aktualnym 

większa 
transparentność 
procesu 
konsultacyjnego 

Nie wskazano 
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stanie zaawansowania prac nad 
raportem,  

9. Niewystarczająca wiedza mieszkańców w zakresie 
możliwości składania wniosku o przeprowadzenie 
konsultacji społecznych. 

- grafiki instrukcyjne właściwym 
sposobem informowania mieszkańców 
o procedurze konsultacyjnej,  
 
- zwiększenie aktywności organizacji 
pozarządowych, rad okręgów, 

zwiększenie 
aktywności 
obywatelskiej 
mieszkańców 

Nie wskazano.  

10. Zmienić zapis dotyczący korzystania z Dobrych 
Praktyk Konsultacji Społecznych 

-  Umożliwi stosowanie 
bardziej 
współczesnych i 
obszernych 
opracowań na temat 
konsultacji 
społecznych 

Nie wskazano. 

11. Zrezygnować ze wskazywania form prowadzenia 
konsultacji 

Zastosować zapis o formach 
adekwatnych do tematyki i zakresu 
konsultacji społecznych 

Usprawni procedurę 
konsultacyjną 

Potencjalne ograniczanie 
stosowanych form konsultacji 

12. Pozostałe zagadnienia zaproponowane przez 
uczestników spotkania 

- stosować różnorodne i adekwatne do 
tematu narzędzia konsultacyjne 
zamiast wskazywania konkretnych 
(konsultowanie tej kwestii  z RS ds. KS) 

Nie wskazano Nie wskazano 

13. - RS ds. KS  jako ciało opiniodawczo-
doradcze - nowy status dla rady 
- wykorzystać w pełni potencjał rady,  

Nie wskazano Nie wskazano 

14.  - propozycja zmiany zapisu  par. 5 ust.  
3 pkt 4  „niewiążący” na 
„rekomendujący” 

Proponowany zapis 
zmniejszy niekorzystny 
wydźwięk 
sformułowania 
„niewiążący” 

Nie wskazano.  

15.  - propozycja delegowania na wolne 
miejsca  w RS ds. KS przedstawicieli 

Nie wskazano Rada powinna skupić się na 
obszarze, za który jest 
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Rady Seniorów, Rady Działalności 
Pożytku Publicznego dla Miasta 
Torunia,  Powiatowej Społecznej Rady 
ds. Osób Niepełnosprawnych, 
 
 

odpowiedzialna, Rada zawsze 
może zasięgnąć wiedzy 
eksperckiej od innych ciał 
doradczych powołanych przez 
PMT, nie ma potrzeby 
powoływania przedstawicieli 
innych rad, 

16.  - propozycja powoływania, w 
przypadku braku chętnych 
mieszkańców, dodatkowych 
przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, którzy zgłosili swoją 
kandydaturę jako przedstawiciele 
NGO, 
 

Nie wskazano. Nie wskazano.  

17.  - wydłużyć kadencję RS ds. KS, Nie wskazano Nie wskazano  
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Uwagi zgłoszone drogą elektroniczną: 
 
 

Lp. Propozycja/uwaga 

1. Opinie do uwag zgłoszonych na spotkaniu  w dniu 5 stycznia 2021 r. : 
 
Jesteśmy w okresie pandemii i Regulamin w obecnej postaci uchwalony w 2013 roku nie uwzględnia obecnej sytuacji, dlatego należy zrobić wszystko, 
aby zostały zrealizowane cele konsultacji zawarte w Regulaminie przez zmianę jego niektórych paragrafów.  
 
Ad.1) W par.2 Cel konsultacji regulamin mówi: ,,zapewnienie mieszkańcom uczestnictwa w procesie podejmowania rozstrzygnięć bezpośrednio 
wpływających na sposób lub jakość życia. W dalszej treści jest aktywizacja środowisk lokalnych, polepszenie współpracy organów miasta, zbieranie 
opinii "itd. Nie budujmy progów ilościowych  w par.5.1 regulaminu ponieważ nie sprzyja to celom konsultacji społecznych a sądzę, że Miastu zależy na 
szerszym udziale mieszkańców  Torunia. Regulamin formułuje w par.4 , że konsultacje mogą mieć zasięg ogólnomiejski, lokalny lub środowiskowy co w 
sytuacji pandemii utrudnia chociażby zbieranie podpisów do wniosku o konsultacje. Uważamy, że nie powinno być żadnych barier ilościowych 
zawartych w par.5.1 Regulaminu i każdy mieszkaniec powinien mieć prawo do zgłaszania wniosków o konsultacje społeczne w innym wypadku jest to 
wykluczenie.  
 
Ad.2) Wyjaśnienie w pkt. 1  
 
Ad.3) Wyjaśnienie w pkt. 1  
 
Ad.4) W Toruniu seniorzy stanowią około 30% populację mieszkańców miasta Torunia i powinni mieć zagwarantowaną możliwość istnienia swojej 
reprezentacji w Radzie Społecznej.  
 
Ad.5) W par. 13 Regulaminu w skład Rady Społecznej  umieszczono 3 urzędników Urzędu Miasta Torunia. Naszym zdaniem jeśli Rada ma być organem 
społecznym to w jej reprezentacji nie powinno być urzędników w innym przypadku nie powinna nazywać się społeczna. Natomiast Rada powinna być 
poszerzona o Radę Seniorów i Radę Młodzieżową. W par.20 Regulaminu napisano, że za udział w Radzie Społecznej nie przysługuje wynagrodzenie. Jest 
to sprzeczne z par.13 ponieważ urzędnicy są na etatach Urzędu Miasta i pobierają wynagrodzenie natomiast cała reprezentacja społeczna bierze udział 
w Radzie za darmo czyli społecznie. Jeśli Pan Prezydent chce sobie zapewnić kontakt z Radą Społeczną to zawsze może wyznaczyć urzędników do takiej 
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współpracy. Nie powinien tego gwarantować Regulamin. Tak więc pkt.4 par.13 Regulaminu jest do wykreślenia.  
Pragniemy wskazać, że według informacji zawartej na stronie Wydziału Komunikacji I Informacji https://www.konsultacje.torun.pl/pl/na-skroty/rada-
spoleczna-ds-konsultacji-spolecznych w składzie Rady brakuje dwóch reprezentantów mieszkańców a jest połowa kadencji Rady i w tej sprawie nic się 
nie dzieje. Regulamin jest jednocześnie Uchwałą 508/13 Rady Miasta i uchwała powinna być wykonana przez odpowiednie agendy Urzędu Miasta patrz 
par.11.  
 
Ad.6) Powinien być zapis w Regulaminie taki który promowałby aktywność członków Rady Społecznej.  
 
Ad.7 oraz Ad.8) Możliwe, że jest to niedopatrzenie i powinno być poprawione.  
 
Ad.9) Brak zdania.  
 
Ad.10) Uważamy, że jest niedopuszczalnym brak informowania mieszkańców  o dalszych losach niezakończonych konsultacjach społecznych. Taki punkt 
powinien się znaleźć w Regulaminie, który nakładałby obowiązek takiej informacji. Faktem również jest, że Urząd Miasta Torunia nie odpowiada na 
pisma mieszkańców i organizacji społecznych skierowanych do jego różnych wydziałów. Według KPA art..237par.1 oraz art.9 organy administracji 
publicznej są zobowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych zdarzeń.  
 
Ad.11) Co do zasady konsultacji społecznych to powinny one być jawne i powszechne. Mają gospodarza jakim jest Urząd Miasta, wymagają 
odpowiedniej formy, wymagają przygotowania i odpowiedzi na opinie. Jawne bo wszystko co dzieje się w konsultacjach powinno być podawane do 
publicznej wiadomości. Powszechne bo powinni wiedzieć o nich wszyscy mieszkańcy. Wymagają odpowiedniej formy bo powinny zapewniać 
powszechny udział mieszkańców. Mają gospodarza bo gospodarz konsultacji jest UM, który powinien chcieć pokazać otwarcie władzy lokalnej na 
problemy mieszkańców. Wymagają odpowiedniej formy bo to organizator konsultacji powinien je poprzedzić akcją informacyjno-edukacyjną z 
umieszczeniem takich informacji z wyprzedzeniem w BIP , na spotkaniach, w prasie, w Internecie, w mediach lokalnych.  
Wówczas cel konsultacji zostanie spełniony , zwiększy to ilość osób biorących udział w Konsultacjach a Pan Prezydent będzie miał szerszy mandat do 
podjęcia decyzji w istotnych sprawach.  
W Regulaminie Konsultacji powinien być zapis o procedurze rozpoczęcia i prowadzenia każdych konsultacji w Toruniu.  
 
Ad.12) Powinien być w Regulaminie precyzyjny zapis o publikacji raportu z Konsultacji.  
 
Ad.13)Powołanie Rad Okręgów, które w obecnej chwili nie istnieją na dużym obszarze Miasta Torunia usunie ten problem.  
 
Uwaga stylistyczna: par.5.1 pkt.3 ppkt.3 Rad Społeczna powinna rekomendować Prezydentowi propozycje jako materiał pomocniczy a nie listę 
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rankingową ponieważ nie jest to wyścig sportowy. Natomiast jeśli propozycje są materiałem niewiążącym to po co jest Rada Społeczna i Konsultacje?  
Zapisy wideo spotkań zorganizowanych w Internecie przez Wydział Komunikacji i Informacji w sprawie konsultacji społecznych powinien zostać 
opublikowany na stronach Urzędu Miasta lub jego agend celem zapewnienia jawności w debacie publicznej. 

2.  (…) kadencja RS ds. KS wynosi 2 lata, co w naszej ocenie ten dwuletni okres w zupełności wystarczy i nie widzimy powodu jej przedłużać. 

3.  Opinia do uwagi nr 1 wskazanej w zestawieniu uwag z dnia 20 stycznia 2021 r. : 
Propozycje:  Zróżnicować liczbę głosów poparcia zależnie od „kalibru” sprawy.  Inna liczba dla ogólnomiejskich, inna dla lokalnych, podwórkowych: 
Pozostawić próg liczbowy – ale wnioski bez podpisów trafiają na stronę wydziału konsultacji i tam szukają sprzymierzeńców. Osoby którym spodoba się 
pomysł, mogą go poprzeć go używając narzędzi elektronicznych.   
Korzyści : Do systemu trafi więcej pomysłów – decyzja i tak podejmowana jest przez Prezydenta.  Zagrożenia : Przy rezygnacji z listy poparcia - Ryzyko 
zapchania systemu dużą liczbą wniosków niskiej jakości (zapewne można oszacować poziom takiego ryzyka)                   

4. Opinia do uwagi nr 2 wskazanej w zestawieniu uwag z dnia 20 stycznia 2021 r.  
Propozycje : Należy umożliwić kilka form, wśród nich pozostawić analogowe ale i elektroniczne. Nie komplikować za bardzo tych narzędzi bo celem jest 
pozyskanie dobrych i nośnych tematów  a nie ewidencja PESELI z meldunkiem w Toruniu  
Korzyści: narzędzia elektroniczne umożliwią zbieranie poparcia poprzez serwisy społecznościowe – a część tematów ogólnomiejskich czy branżowych 
właśnie tam wybrzmiewa.  

5.  Opinia do uwagi nr 11 wskazanej w zestawieniu uwag z dnia 20 stycznia 2021 r.  
Propozycje: Wprowadzić obligatoryjne uczestnictwo Rady ds. konsultacji nie tylko na etapie zasadności wniosku ale także na etapie koncepcji procesu 
konsultacyjnego. Przy założeniu że w Radzie będą osoby które na konsultacjach społecznych się znają (nad tym też warto popracować jeszcze) to będzie 
dobre wsparcie w projektowaniu procesów z dopasowanymi i adekwatnymi narzędziami.  Koncepcja procesu konsultacyjnego mogłaby być także 
konsultowana z wnioskodawcą czy Radami Okręgowymi- oczywiście tylko kiedy ma taką gotowość.  Wnioskodawcy zapewne znają obszar tematyczny, 
społeczność której dotyczy problem- mogą pomóc doprać odpowiednie narzędzia- choćby komunikacyjne, Warto ewaluować procesy w trakcie  i 
reagować na to co się w nich dzieje, dobierając i modyfikując kolejne kroki zależnie od potrzeb.) Korzyści: Przy asyście Rady i wnioskodawców procesy 
będą mogły być różnorodne, zaczną pojawiać się nowe narzędzia i nowe osoby.  W efekcie przy pozorni większych nakładach da się uzyskać lepszy 
wyniki a także zaangażowanie społeczności nie tylko jako „klienta” konsultacji. Zagrożenia: Konsultacje z Radą czy wnioskodawcami mogą wydłużyć 
proces przygotowywania procesu i zwiększyć jego koszty (to tylko pozorne, bo finalnie rezultat będzie bardziej wartościowy) 

6.  Opinia do uwagi nr 12 wskazanej w zestawieniu uwag z dnia 20 stycznia 2021 r:   
Korzyści: Różnorodne i dopasowane narzędzia podnoszą jakość, adekwatność ale też atrakcyjność i energię procesu- dzięki temu zyskujemy na kilku 
polach, Nowe narzędzia to nowe kompetencje zespołu – to wprost przełoży  się na jakość, Zagrożenia: Wymaga to większej uwagi na etapem 
przygotować, odejścia od standardowych procedur.  Niejednokrotnie będzie wymagało wstępnej  diagnozy, Używanie nowych narzędzi często związane 
jest z potrzebą nabywania nowych kompetencji, doszkalania się, poznawania nowych narzędzi przez zespoły realizujące  procesu 
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7.  Opinia do uwagi nr 13 wskazanej w zestawieniu uwag z dnia 20 stycznia 2021 r.   
Korzyści:  Rada obecna na etapie wniosku ale i realizacji – to  może tylko podnieść jakość procesów. Zagrożenia: Może to wydłużyć czas na 
przygotowania procesów i podnieść jego koszty,  

8.  Opinia do uwagi nr 15 wskazanej w zestawieniu uwag z dnia 20 stycznia 2021 r.:  
Propozycje: (….)Wolne miejsca należy uzupełniać nowymi osobami posiadającymi kompetencje i gotowość. Ciała doradcze niech będą wykorzystywane 
gdy będzie taka potrzeba w kontekście konkretnych procesów konsultacyjnych,  Rada powinna być złożona z osób które znają się na procesach 
konsultacyjnych – tylko tak może spełniać swoją role, Członkowie Rady nie muszą być ekspertami z tematów których dotyczą konsultacje – tu korzysta 
się ze specjalistów zewnętrznych – jak Rady seniorów  MPU itd., Korzyści: Aktywne  dobieranie nowych osób ale i też usuwanie „leniuchów”  wpłynie na 
energię i jakość pracy Rady a tym samym na jakość procesów konsultacyjnych.  

9.  Opinia do uwagi nr 16 wskazanej w zestawieniu uwag z dnia 20 stycznia 2021 r.: Aktywne osoby, mające doświadczenie w procesach konsultacyjnych – 
czyli  potencjalni dobrzy kandydaci do Rady – zwykle związani są jakimiś NGOISami. To naturalne. Trudno szukać i wciskać „cywili” spełniających 
kryteria. Rada ma być różnorodna, kompetentna i sprawna  - i takich kandydatów szukajmy. Jeśli nie ma ich na wolnym rynku to dobierajmy   ludzi  z 
innych grup.  

10. Propozycja: Prowadzenie bieżącej ewaluacji procesów konsultacyjnych. Ewaluacja bieżąca – nie wiem czy jej się nie prowadzi- na pewno nie ma o niej 
wieści w sieci. Proste narzędzia ewaluacyjne przy każdym procesie – pozwolą na zbieranie cały czas danych które będą dobrą bazą do diagnozy i 
podejmowania zmian.  Taka ewaluacja pozwoli diagnozować realne błędy i problemy, rozwiązywać je na bieżąco. Mam wrażenie że bez takich danych 
nawet obecny proces jest obarczony dużym błędem,  bowiem zdiagnozowane przez nas problemy są perspektywą hermetycznego grona  Korzyści - 
Więcej danych, bieżący monitoring to  szansa na wyłapanie  błędów na wczesnym etapie, pozwala uszczelniać  procesy i wspiera podnoszeni jakości 
kolejnych działań. Pomoże też podejmować decyzje przy następnej zmianie regulaminu konsultacji, Zagrożenia: Wymaga kompetencji ewaluacyjnych 
lub wsparcia osób instytucji w prowadzeniu ewaluacji czy choćby programowaniu narzędzi.  Wymaga nakładów finansowych- szczególnie na etapie 
formułowania narzędzi i obróbki danych.  W koszcie ogólnym jest są to jednak kwoty śladowe. 

11. Propozycja: Wprowadzenie mechanizmów i zabezpieczenie środków na małe procesy - być może zaangażowanie  RO, Czy NGO  - zlecając im takie 
procesy, Brakuje małych „podwórkowych” procesów. Utrwala się przekonanie że konsultować  można tylko duże i drogie procesy czy inwestycje. Może 
warto wykorzystać te narzędzia i wejść w podwórka, małe instytucje – czemu program klubu osiedlowego nie może być uzgadniamy z mieszkańcami?   
Takie procesy można programować na 2-3 tygodnie, i mogą zamknąć się w kilkuset złotych. Korzyści: Pozwoli to na zbudowanie przekazu że ważne 
mogą być też małe sprawy. Spowoduję zaangażowanie tych dla których obecne procesy są „za duże”, nie dotykają ich podstawowych potrzeb.  Małe 
procesy są możliwe do realizacji przez inne podmioty- np. RO czy małe, lokalne  grupy- niekoniecznie NGO , Zagrożenia: Przy oddaniu małych procesów 
do realizacji innym podmiotom należy zabrać o standardy i jakość.  
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12. Propozycja: Zabezpieczenie corocznych środków finansowych (może % z budżetu na konsultacje)  na rozwój i podnoszenie kompetencji zespołu 
odpowiadającego za prowadzenie konsultacji w Toruniu i uczestnictwo wydarzeniach branżowych, Podnoszenie kompetencji i uczestnictwo w 
wydarzeniach branżowych zespołu WKSII.  Nie znam strategii wydziału w tym zakresie, ale obserwuję i poruszam się po branżowych wydarzeniach i 
brakuje mi tam czasem obecności osób pracujących w WKSII. Na Forum Praktyków Partycypacji  warszawski  CKS czy gdyński LIS – wysyła połowę 
zespołu. Wiem, ze to czas i koszty, ale być może warto być obecnym.  Zawsze można być lepszym i warto w to inwestować, To nie jest uwaga do jakości 
Waszej pracy ani ocena- tylko sugestia, że można zasoby na taki rozwój zabezpieczyć na poziomie regulaminu, Korzyści: Lepszy zespół to lepsze 
konsultacje, Wyższe kompetencje - to lepsza samoocena pracowników, Wizerunkowo WKSII tylko na tym zyska.  Zagrożenia: Koszty i czas mogą 
wydawać się przeszkodą.   Może wybrzmiewać przekonanie, że osoby zatrudnione w WKSII  powinny wszystko umieć na starcie- ale nie przejmowałbym 
się tym bo to nieprawda. 

13. Propozycja:  Wprowadzenie do regulaminu zapisu,  iż konsultacje poprzedza diagnoza i na niej opiera się proces, Diagnoza. To nie jest analiza tylko 
obserwacja klienta, Mam wrażenie,  że ten etap często jest pomijany – a jest kluczowy, podstawowy. Procesy konsultacyjne nie są oparte o to co już 
wiadomo, o dane, o badania, o wcześniejsze procesy. Przykład – prosicie o wybór wariantu przy Wschodnim- ale nie ma żadnych danych    z których 
wynikają te warianty- by c może są, ale nie są używane w dyskusji.  W związku z powyższym zmusza się mieszkańców do wyboru podoba/nie podoba – a 
to nie tak ma być.  Podobnie jest z Regulaminem Konsultacji- problemy nie powinny być  „wymyślane ” przez grupę kilku osób tylko zbierane w sposób 
ciągły, od szerokiej grupy waszych klientów przy procesach konsultacyjnych, Korzyści: Dobra diagnoza- to dobrze dopasowane leczenie i finalnie zdrowy 
pacjent, Zagrożenia: Diagnoza wymaga kompetencji i zasobów finansowych- ale szybko się zwraca. 
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Podsumowanie 
 

Przeprowadzone konsultacje umożliwiły mieszkańcom wyrażenie 
opinii i uwag w sprawie aktualizacji Regulaminu konsultacji 
społecznych. Proces był prowadzony dwuetapowo – w dniu 5 
stycznia została przeprowadzona diagnoza problemów, z jakimi 
mieszkańcy spotykają się przy inicjowaniu i realizacji procesów 
konsultacyjnych. W dniu 20 stycznia 2021 r. wspólnie szukaliśmy 
rozwiązań dla zagadnień wskazanych przez uczestników spotkania 
diagnostycznego.  
Zebrane propozycje zostaną wykorzystane w dalszych pracach nad 
tworzeniem projektu uchwały zmieniającej Regulamin konsultacji 
społecznych w Toruniu.  
 
 
 
 

 

 
Załączniki 

 
Wybrane informacje o konsultacjach w mediach lokalnych  
 

 

               Opracowanie: 

Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia 
ul. Wały gen. Sikorskiego 8 
87-100 Toruń 
E: wksii@um.torun.pl 
T: 56 611 87 47 
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Załącznik - Wybrane informacje w mediach lokalnych 

Informacja na stronie internetowej www.torun.pl, 21 grudnia 2020 r.  

 

Cały tekst: 

Regulamin Konsultacji Społecznych opisuje sposób prowadzenia oraz raportowania konsultacji w 
Toruniu. Określa, kto może złożyć wniosek w sprawie konsultacji, kto podejmuje decyzję o ich 
przeprowadzeniu, ważne terminy związane z konsultacjami, sposób prowadzenia konsultacji, sposób 
powoływania i działania Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych. Rozpoczynają się pracę nad 
jego aktualizacją. 

Regulamin został przyjęty przez Radę Miasta Torunia w lutym 2013 r. Opracowano go w wyniku 
współpracy samorządu Torunia ze stroną społeczną - jako wspólny dokument przygotowany przez 
grupę reprezentatywną złożoną z przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców Torunia, 
radnych oraz urzędników Urzędu Miasta Torunia (uchwała nr 508/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 
lutego 2013 r.). 

Pierwsza aktualizacja tego dokumentu nastąpiła w roku 2018 (uchwała nr 835 Rady Miasta Torunia  z 
dnia  22 marca 2018 r.). Kolejna w maju 2020 r., w zawiązku z koniecznością dostosowania form 
prowadzenia spotkań konsultacyjnych - spotkania zdalne - do wymogów sanitarnych wprowadzonych 
w związku z pandemią korona wirusa (uchwała nr 381 Rady Miasta Torunia z dnia 14 maja 2020 r.).   

W ramach kolejnej aktualizacji chcemy wspólnie z mieszkańcami przeanalizować sposób działania 
regulaminu, określić zagadnienia, które sprawiają nam problemy i znaleźć dla nich rozwiązania, 
uporządkować ścieżki postępowania w sprawach inicjowania i prowadzenia konsultacji społecznych 
w Toruniu. 
Konsultacje będą prowadzone w trzech etapach: 
- w pierwszym etapie będziemy diagnozować problemy, na które natrafiamy przy inicjowaniu i 
realizacji konsultacji. 
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Będziemy pracować online na spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się 5 stycznia 2021 r. o godz. 
17:00, za pomocą aplikacji MS Teams 
Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: 
konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „Regulamin konsultacji etap I”. Zgłoszenia przyjmujemy 
do 5 stycznia, do godziny 15:00. 
W odpowiedzi na zgłoszenie prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać 
na jeden z dwóch sposobów: 
1) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, 
skorzystaj z tej opcji! 
2) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie 
być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft 
Teams). 
Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon. 
- w drugim etapie zastanowimy się, w jaki sposób zmienić zapisy regulaminu, by zredukować 
problemy wskazane w pierwszym etapie. 
Na warsztat online, na którym spróbujemy z mieszkańcami wypracować propozycje nowych 
zapisów Regulaminu, zapraszamy w dniu 20 stycznia 2021 r. o godz. 17:00. 
Podobnie jak w przypadku etapu I warsztat zostanie przeprowadzony za pomocą aplikacji MS Teams. 
Aby wziąć udział w drugim spotkaniu wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: 
konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „Regulamin konsultacji etap II”. Zgłoszenia przyjmujemy 
do 20 stycznia 2021 r., do godziny 15:00. 
- w trzecim etapie, we współpracy z Radą Społeczną ds. Konsultacji  Społecznych, zostanie 
opracowany projekt uchwały zmieniającej Regulamin. Projekt ten będzie uwzględniać zagadnienia i 
propozycje wypracowane w dwóch pierwszych etapach działania. Projekt uchwały zostanie następnie 
 opublikowany w sieci w celu zebrania końcowych opinii. Termin tej publikacji nie jest na razie znany, 
zależy od momentu ukończenia prac przez RSdsKS. Skonsultowany z mieszkańcami projekt zmian 
Regulaminu, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta Torunia, będzie przekazany jako projekt 
uchwały na sesję Rady Miasta Torunia.                                    

 
Napisz do nas 
Zachęcamy zainteresowanych tematem do udziału w spotkaniach warsztatowych. Jeżeli jednak nie 
możesz w nich uczestniczyć, a chcesz się wypowiedzieć - napisz do nas! 

 do 27 stycznia 2021 r. czekamy na uwagi i propozycje przesłane drogą mailową na adres: 
konsultacje@um.torun.pl 

 zgłaszając uwagę i propozycję działania korzystaj z formularza, który można pobrać poniżej 
Materiały do pobrania: 

 kliknij tutaj, aby pobrać obowiązujący obecnie Regulamin konsultacji społecznych (tekst 
jednolity) 

 kliknij tutaj, aby pobrać formularz zgłaszania uwag 
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Informacje na stronie internetowej www.konsultacje.torun.pl, 21 grudnia 2020 r.  
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Informacje na stronie internetowej www.torun.twoje-miasto.pl, 21 grudnia  2020 r.  
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Informacja na stronie www.bip.torun.pl, 22 grudnia  2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


