
B T P R O J E C T  P R Z E D S T A W I A

Wybudujmy
pumptrack!

PRZEWODNIK PO BUDŻECIE OBYWATELSKIM



Za chwilę dowiesz się:

∙ dlaczego warto zgłosić projekt;

∙ co decyduje o wygranej;

∙ jak wygląda harmonogram;

∙ jak skutecznie zgłosić projekt;

∙ czy każda lokalizacja jest dobra;

∙ jak wypełnić formularz projektu;

∙ co warto wpisać do projektu;

∙ jak i gdzie go promować;

∙ skąd czerpać inspiracje.



Dlaczego warto zaangażować
się w budżet obywatelski?

Jak?

Jeżeli włodarze miejscowości sami

nie dostrzegają realnej potrzeby

rozbudowy Waszych małych ojczyzn

m.in. o obiekty sportowo-rekreacyjne

należy im taki pomysł podsunąć. 

 

Przy pomocy Budżetu Obywatelskiego!



Budżet
obywatelski

To najłatwiejszy sposób na wybudowanie

pumptracka przy pomocy środków publicznych.

Nie tylko spełnisz swoje marzenie, ale przy okazji

zdobędziesz interesujące doświadczenie, poznasz

nowych ludzi i zrobisz coś pozytywnego dla

swojego otoczenia. 

Nie musisz być burmistrzem ani radnym, nie

musisz pracować w urzędzie, nie musisz znać

„ważnych” ludzi. Wystarczy, że masz pomysł na

projekt i wystarczającą determinację, by dotrzeć

ze swoim pomysłem do innych oraz skupić wokół

niego znajomych, którzy pomogą w promocji

projektu podczas głosowania. I tak ze zwykłego

obywatela możesz stać się społecznikiem lub

aktywistą miejskim. To banalnie proste, choć

wymaga trochę pracy i zaangażowania!



CO DECYDUJE
O WYGRANEJ PROJEKTU
W BUDŻECIE
OBYWATELSKIM?

Najczęściej wygrywają pomysły, które wskazują

realne potrzeby lub rozwiązują problemy. 

Tutaj mamy dobrą wiadomość: pumptrack wpisuje

się w obie te kategorie!



Najważniejsze cechy
rowerowego placu
zabaw pumptrack, które  
każdego przekonają do
oddania głosu

UNIWERSALNOŚĆ

Uniwersalność obiektu, jego dostępność

dla różnych grup wiekowych oraz

użytkowników różnych sprzętów

sportowych (rowerzystów, skaterów,

miłośników jazdy na BMX, longboarderów

czy osób na hulajnogach).

BEZPIECZEŃSTWO

Szwajcarska Poradnia ds. Zapobiegania

Wypadkom (BFU) umieściła PUMPTRACKI

w „niebieskiej” grupie obiektów

sportowych co jest równoznaczne

z uznaniem ich za równie bezpieczne jak

place zabaw dla dzieci.



Nie zrażaj się jeśli dostępna kwota nie
pozwala na wybudowanie od razu
dużego toru. Projekt można podzielić na
etapy i rozpocząć budowę od
mniejszego toru, a w kolejnych latach
go rozbudowywać. Skontaktuj się z nami 
i wspólnie dostosujemy koncepcję
obiektu do ram finansowych
określonych w budżecie obywatelskim.

KOSZTY

Pumptracki znajdują się w grupie

najmniej kosztownych obiektów

sportowych (zdecydowanie tańszych niż

ich klasyczne odpowiedniki np. boiska do

piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią). 

Co więcej, asfaltowa nawierzchnia

rowerowego placu zabaw jest niezwykle

odporna zarówno na intensywne

użytkowanie, jak i na warunki

atmosferyczne, co redukuje koszty

eksploatacji praktycznie do zera.



Z europejskich statystyk wynika, że
Polacy częściej niż inni obywatele UE są
zdania, że władze nie robią
dostatecznie wiele by zapewnić
obywatelom możliwość bycia aktywnym
fizycznie. Dla Ciebie oznacza to, że
pomysły na inwestycje w infrastrukturę
rekreacyjną mają potencjalnie duże
poparcie społeczne, co ułatwi zdobycie
głosów.

PROMOWANIE AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu

jest świetną alternatywą dla spędzania

czasu przed ekranem urządzeń

elektronicznych, pozwala zdystansować

się do problemów dnia codziennego oraz

nakreca do działania.

TWORZENIE WIĘZÓW SPOŁECZNYCH

Utworzenie miejsca spotkań dla

rywalizacji, samorealizacji oraz

budującego więzy społeczne, tak ważne 

w czasach rosnącej izolacji społecznej.



Harmonogram

Zapoznaj się z kolejnymi etapami
budżetu obywatelskiego w Twojej
miejscowości.

Przygotowaliśmy dla Was
przewodnik po całym procesie 
z wieloma wskazówkami, które
zebraliśmy od osób, którym udało
się doprowadzić ich projekt do
zwycięstwa i realizacji.

Zgłaszanie projektów.

Weryfikacja i opiniowanie projektów.

Procedura odwoławcza od

niedopuszczenia projektów do głosowania.

Zatwierdzenie ostatecznej listy projektów.

Głosowanie mieszkańców na projekty.

Podanie do publicznej wiadomości

wyników głosowania.

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Jeśli postanowisz zgłosić swój

projekt rowerowego placu

zabaw pumptrack, warto

przyjrzeć się bliżej zasadom

danej edycji budżetu

obywatelskiego.

Te zasady mają zazwyczaj

postać konkretnego

dokumentu. Może się on

nazywać „regulaminem

budżetu obywatelskiego” lub

po prostu „zasadami budżetu

obywatelskiego”.  Pamiętaj, że

Twój projekt musi być zgodny

z tym dokumentem – inaczej

nie przejdzie etapu

opiniowania i zostanie

odrzucony.

Zgłaszanie
projektów

co możemy zrobić?

gdzie?

kiedy?

w jaki sposób?

Regulamin każdego budżetu

partycypacyjnego zawiera

podstawowe odpowiedzi na

pytania: 



Uwaga!
Niestety nie na każdym wolnym terenie można realizować

projekty do budżetu obywatelskiego. Musisz upewnić się, że

projekt jest zlokalizowany na działce stanowiącej własność

miasta lub gminy. A jeśli to np. teren szkoły, nie zapomnij, że

zgodę na realizację projektu powinien udzielić także dyrektor.

Jeśli nie wiesz do kogo należy teren, który Cię interesuje,

skontaktuj się z urzędnikami wyznaczonymi do pomocy

potencjalnym wnioskodawcom w Twoim budżecie

obywatelskim.

Lokalizacja
Jest to sprawa niezwykle istotna, ponieważ

jeśli na tym etapie popełnisz błąd, Twój

wniosek może zostać odrzucony.
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Asfaltowy pumptrack (trzy osoby jeżdżące)

Źródła hałasu i ich poziom

Sąsiedzi?
Warto pomyśleć, czy mieszkańcy będą

zadowoleni z nowego sąsiedztwa.

Na szczęście asfaltowy pumptrack należy do

najcichszych obiektów rekreacyjnych i nie

należy go porównywać do skateparku.

Kogo możesz spytać?
Jeśli chcesz upewnić się, że wybrany teren

będzie właściwy, możesz zasięgnąć informacji

w Referacie Infrastruktury Technicznej

i Gospodarki Przestrzennej, w Urzędzie

Gminy, w danej miejscowości.

80 dB



PAMIĘTAJ!

Z uwagi na sposób jazdy po pumptracku, teren pod jego

budowę powinien być płaski lub lekko pochyły. Nie

stanowi problemu nieregularny kształt działki. Możliwe

jest zaprojektowanie obiektu wśród drzew lub innych

“przeszkód” z zachowaniem odpowiednich stref

bezpieczeństwa. Urozmaicony, rowerowy plac zabaw

PUMPTRACK zaczyna się od powierzchni ok. 800 m²,

jednak najbardziej cenione przez użytkowników

i najpopularniejsze są obiekty o powierzchni od 1000 m².



ZGRANY ZESPÓŁ
ZAWSZE WYGRYWA!

W pojedynkę niestety niewiele zdziałasz.

By Twój projekt zwyciężył, niezbędne jest

zaangażowanie do jego promocji wielu osób.

Zespół zawsze daje przewagę. Dzięki stworzeniu

grupy kilku lub kilkunastu osób otwierają się

nowe możliwości promocyjne.



PODZIELCIE SIĘ ZADANIAMI:
wypełnianie wniosku;

utworzenie stron na portalach społecznościowych;

zaprojektowanie plakatu promującego;

zbieranie podpisów poparcia dla projektu.

PUMPTRACK DLA WSZYSTKICH
Postaraj się zarazić jak najwięcej społeczności,

które docelowo mogłyby korzystać w przyszłości

z pumptracka.

KTO MOŻE POMÓC?
Możesz zaciekawić pomysłem lokalne media jako

czymś nowym w Twoim mieście/gminie. Podobnie jest

ze sklepami rowerowymi, które również proponujemy

zaktywizować. Przez takie sklepy przewija się zwykle

wiele osób, które potencjalnie mogą zagłosować

na Twój pomysł.

NIECH SIĘ DOWIEDZĄ!
Im więcej osób wie, czy mówi o projekcie, tym

lepiej. Koniecznie napisz do nas za pośrednictwem

maila lub FB. Chętnie wspieramy takie oddolne

inicjatywy, promując je na naszych profilach

w mediach społecznościowych.



Formularz projektu? 
Dla Ciebie to pestka!

TYTUŁ  PROJEKTU

Zazwyczaj limitowany konkretną liczbą

znaków lub wyrazów np.: „Rowerowy plac

zabaw - PUMPTRACK”, „Tor rowerowy dla

każdego”, „Arena każdego rowerzysty”.

LOKALIZACJA PROJEKTU

Określenie miejsca realizacji projektu

(adres/nr działki).

OPIS PROJEKTU

Powinien być zwięzły, zawierać

wszystkie elementy projektu i być

atrakcyjny dla jak największej liczby

odbiorców. Tu również zazwyczaj

trzeba zmieścić się w limicie znaków.

Podstawowa zasada zarządzania projektami mówi

– co nie jest spisane, nie będzie zrealizowane!

Musisz więc spisać swój pomysł, wykorzystując do

tego obowiązujący w danej edycji budżetu

obywatelskiego formularz. Mimo że w różnych

samorządach mogą mieć one nieco inny wygląd,

zawsze należy wskazać podstawowe informacje 

o przedsięwzięciu.



Przykładowe opisy
Możesz wykorzystać poniższe

przykłady w Twoim wniosku, ale

rób kopiuj/wklej z głową, niech to

się dobrze czyta :)

PUMPTRACK jest obiektem stworzonym do dobrej zabawy. Ułożona

w pętlę trasa, dzięki odpowiednio wyprofilowanym zakrętom

i przeszkodom umożliwia rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez

konieczności pedałowania (odpychania się).

PUMPTRACK jest specjalnie zaprojektowanym

torem przeszkód składającym się  z garbów,

zakrętów profilowanych oraz małych „hopek”

ułożonych w takiej kolejności, by możliwe było

rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez

konieczności pedałowania. Nabieranie prędkości

możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym

przeszkodom (garbom), na których użytkownik

wykonując ruchy góra-dół (tzw. pompowanie)

porusza się w wybranym kierunku wykorzystując

siłę ciężkości i siłę odśrodkową.

Jazda na PUMPTRACKU świetnie wpisuje się w nurt sportów

popularnych wśród młodzieży, których uprawianie nie wymaga

monotonnych treningów, lecz jest ciągłą zabawą. Jazda na torze

angażuje wszystkie grupy mięśniowe i jest niesamowicie wymagająca

fizycznie. Rowerowy plac zabaw PUMPTRACK pozwala małym dzieciom  

w bezpieczny sposób oswoić się z rowerem na nierównościach terenu

jak i stawia wyzwanie doświadczonym zawodnikom.

Ze względu na szerokie spektrum użytkowników, ich umiejętności

i wiek, rowerowy plac zabaw PUMPTRACK może być uniwersalny lub

dostosowanydo konkretnej grupy odbiorców.



Uzasadnienie
przedsięwzięcia

WSKAZUJEMY PROBLEM JAKI
ROZWIĄZUJEMY.

DLACZEGO PUMPTRACK?

Przeciwdziałanie otyłości wśród młodzieży            

 i dzieci poprzez regularną aktywność ruchową na

świeżym powietrzu.

Miejsce spotkań dla lokalnej społeczności, które

sprzyja budowaniu dobrych relacji społecznych -

przeciwdziałanie izolacji społecznej.

Dobra alternatywa dla godzin spędzanych przed

ekranami telefonów czy komputerów.

Estetyczny i bezpieczny obiekt przeznaczony dla

wszystkich grup wiekowych.

Idealny sposób na rewitalizację zaniedbanych       

 i mało uczęszczanych miejskich skwerów czy

parków.



OKREŚLENIE KOSZTÓW
Określ koszt projektu ze wskazaniem

poszczególnych elementów.

Jeśli masz oferty wykonawców - dołącz je jako

załącznik.

Jeśli potrzebujesz pomocy w kwestii oszacowania

kosztów lub zagadnień technicznych dotyczących

pumptracka, skontaktuj się z nami! Przygotujemy

koncepcje zagospodarowania terenu wraz

z wyliczeniem nakładu pieniężnego niezbędnego

do przeprowadzenia inwestycji.

LISTA POPARCIA
Do wniosku musimy dołączyć listę poparcia

mieszkańców.

W zależności od samorządu może to być od

10 do 30 podpisów.

Lista nie będzie upubliczniona i posłuży

tylko urzędnikom.

WSKAZANIE WNIOSKODAWCY
Twoje dane osobowe.

Nawet jeśli działasz w grupie, projekt formalnie

zgłasza jedna osoba.



Przykład dla inspiracji

Na następnej stronie możesz zobaczyć jak

dokładnie wyglądało zgłoszenie do budżetu

obywatelskiego pomysłu na pumptrack

w Dąbrówce.

Projekt wygrał  głosowanie w październiku

2019, a w grudniu 2020 roku tor został

wybudowany!



Dąbrówka Pumptrack - Rowerowy plac zabaw

Grupa I: Dopiewo, Dąbrówka, Skórzewo

Kategoria: 

Infrastruktura rowerowa

Lokalizacja: 

Dąbrówka, dz. nr 91/49

Ogólny opis zadania: 

Dąbrówka Pumptrack to innowacyjny, zdobywający niezwykłą

popularność na świecie rowerowy plac zabaw przeznaczony do

zbiorowej rekreacji. To specjalnie przygotowany tor do

bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach, deskorolkach,

longboardach czy hulajnogach. Dla dorosłych, dzieci i młodzieży.

Umożliwia rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez

pedałowania czy odpychania. Przeszkody z zakrętami tworzą

zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach.

Szczegółowy opis zadania wraz z uzasadnieniem: 

Rowerowy plac zabaw Pumptrack jest specjalnie

zaprojektowanym torem przeszkód składającym się z garbów,

zakrętów profilowanych oraz małych „hopek” ułożonych w takiej

kolejności, by możliwe było rozpędzanie się i utrzymywanie

prędkości bez konieczności pedałowania. Nabieranie prędkości

możliwe jest dzięki odpowiednio wyprofilowanym przeszkodom

(garbom), na których użytkownik wykonując ruchy góra-dół

(tzw.pompowanie) porusza się w wybranym kierunku

wykorzystując siłę ciężkości i siłę odśrodkową. Jazda na

Pumptracku świetnie wpisuje się w nurt sportów popularnych

wśród młodzieży, których uprawianie nie wymaga monotonnych

treningów, lecz jest ciągłą zabawą.

Jazda na torze angażuje wszystkie grupy mięśniowe i jest niesamowicie

wymagająca fizycznie. Rowerowy plac zabaw Pumptrack pozwala małym

dzieciom w bezpieczny sposób oswoić się z rowerem na nierównościach

terenu, jak i stawia wyzwanie doświadczonym zawodnikom. Ze względu na

szerokie spektrum użytkowników, ich umiejętności i wiek, rowerowy plac

zabaw Pumptrack może spełniać rolę toru dla każdego lub można

dostosować go do konkretnej grupy odbiorców. Atrakcyjność Pumptracka

dla użytkowników różnych grup wiekowych oraz dyscyplin sportowych:

rowerzystów, skaterów, miłośników jazdy na BMX, longboarderów czy osób

na hulajnogach. Pumptrack-i znajdują się w grupie najmniej kosztownych

obiektów sportowych (zdecydowanie tańszych niż ich klasyczne

odpowiedniki np. boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią). Co

więcej, asfaltowa nawierzchnia rowerowego placu zabaw jest niezwykle

odporna zarówno na intensywne użytkowanie jak i na warunki

atmosferyczne, co redukuje koszta eksploatacji praktycznie do zera.

Dodatkowe informacje

Technologia wykonania: Mrozoodporny materiał na nasypy, podbudowa pod

warstwę jezdną z kruszywa łamanego 0-31,5 mm, warstwa jezdna z betonu

asfaltowego AC8s układanego warstwą 5-7 cm. Wyklucza się możliwość

stosowania destruktu asfaltowego.

Koszty: 

Składowe części zadania             Szacunkowy koszt

Projekt                                                               5.000 zł

Przygotowanie terenu                                   10.000 zł

Uformowanie nasypów                                 50.000 zł

Wykonanie nawierzchni                                70.000 zł

Elementy dodatkowe (placyk)                      10.000 zł

Razem                                                           145.000 zł



Projekt został zatwierdzony? 
Czas na promocję!

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Załóż profil projektu na portalu

społecznościowym.

LOKALNE MEDIA

Skontaktuj się z lokalnymi gazetami,

portalami internetowymi, lokalną

telewizją. Pumptrack to oryginalny

pomysł, o którym z chęcią opowiedzą

swoim odbiorcom.

Poproś o poparcie lokalnych liderów i organizacje.

Dyrektor szkoły, ośrodek sportu i rekreacji. 

Bardzo dobrze jeśli Twój projekt choćby tylko

deklaratywnie wspierają inne znane w danej

społeczności osoby. To naprawdę ma znaczenie!

Jeśli popiera Cię przewodniczący Rady Osiedla,

dyrektor domu kultury lub znany osiedlowy

społecznik – Twoje szanse od razu rosną.



Podczas głosowania i promocji trzeba dotrzeć do ludzi

w wieku 30-50 lat, ponieważ oni najchętniej głosują.

Bardzo ważne jest również dotarcie do najmłodszych

grup, często osoby poniżej 18. roku życia nawet

nie wiedzą, że mają prawo głosować.

Zorganizuj wydarzenie, np. w szkole, gdzie

na komputerze z dostępem do internetu

pomożesz oddawać głosy. Głosującym możesz

przy okazji zadać „zadanie domowe”, żeby

pomogli swoim rodzicom i dziadkom oddać

głos przez internet. Jest duża szansa,

że namówią ich na oddanie głosu na

pumptrack. Dwie pieczenie na jednym ogniu! 

Głosowanie już się rozpoczęło? 

Nadal możesz działać!



Zwróć uwagę, że w nazwie nie pada słowo pumptrack. Jest to obce słowo i dla wielu

osób nic niemówiące. W Bydgoszczy nie było wtedy jeszcze żadnego pumptracka, więc

ogólna nazwa „Tor do jazdy na rowerach, rolkach, deskorolkach, hulajnogach” nie

pozostawiała wątpliwości dla osób nie w temacie. Zaznaczenie w ten sposób jak

uniwersalny jest pumptrack też ma duże znaczenie.

Bezpieczeństwo to kolejny ważny punkt

do zaakcentowania. Szwajcarska Poradnia ds.

Zapobiegania Wypadkom (BFU) umieściła

PUMPTRACKI w „niebieskiej” grupie obiektów

sportowych co jest równoznaczne z uznaniem ich

za równie bezpieczne jak place zabaw dla dzieci.

Nie warto reklamować toru w podobny sposób jak

skateparki, ponieważ może to zniechęcić wiele

osób. Pumptrack to przede wszystkim rowerowy

plac zabaw, a nie miejsce dedykowane do

uprawiania sportów ekstremalnych.

Przykłady z życia wzięte: Bydgoszcz
Mamy kilka cennych wskazówek, które opiszemy na przykładzie 

zwycięskiego projektu z Bydgoszczy.

Zgłoszenie wyglądało następująco:



Pumptrack znalazł się na trzecim miejscu i nie

zakwalifikował się do realizacji, a brakowało tylko 323

głosy do pobicia drugiego projektu. Liczba ludności

Bielska to 170 tysięcy, na pewno można było znaleźć tych

głosujących, zwłaszcza że głosowanie internetowe jest

bardzo łatwe i bezproblemowe, a głosować mógł każdy,

nie było ograniczeń wiekowych!

Niestety projekt nie został ponownie zgłoszony

do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. 

Szkoda marnować tak zgromadzony

potencjał. Przygotuj się na kontynuację

działania w razie niepowodzenia

za pierwszym razem.

Przykłady z życia wzięte: Bielsko-Biała
Budżety obywatelskie to wciąż nowość i frekwencja głosujących jest dość niska,

co oznacza, że naprawdę niewiele głosów potrzeba do zwycięstwa.

Zobacz wyniki głosowania w Bielsku-Białej

do budżetu na 2020 rok:



Dobrym przykładem skutecznej promocji jest zwycięstwo

projektu Pumptrack Słupca w 2016 roku z 1335 głosami w

miejscowości o liczbie mieszkańców 14 tysięcy. 

Polecamy stronę ich projektu dla inspiracji:

pumptrackslupca.pl 

Tor powstał w 2017 roku i do dziś, nieprzerwanie dobrze

służy mieszkańcom. 

Słupecki Urząd Miasta docenił tę inwestycję i doposażył

obiekt w oświetlenie, dzięki któremu jeszcze więcej osób

może z niego korzystać.

Przykłady z życia wzięte: Słupca
Już w 2016 roku pumptracki zwyciężały!

http://pumptrackslupca.pl/


CO DALEJ?

Warto pomyśleć o kontynuacji projektu 

w kolejnych latach. Rozbudowa, oświetlenie, ławki

z ładowarkami telefonów, stacje naprawy

rowerów… pomysłów na pewno nie zabraknie.

NIE WYGRALIŚCIE?

Wasza praca nie pójdzie na marne! Zgłoś projekt

do kolejnego głosowania, a zgromadzone

doświadczenia wykorzystaj do lepszego działania

i efektywniejszej promocji.

INNE MOŻLIWOŚCI?

Jest też szansa, że Twój projekt został zauważony

przez lokalne władze i można je teraz spróbować

przekonać do realizacji projektu z budżetu

gminy lub miasta.

IDŹ ZA CIOSEM!

Wygraliście? 

Wasz projekt został wybrany

w budżecie obywatelskim

w tym roku? 

Nie spoczywajcie na laurach!



Liczymy na to, że zainspirowaliśmy

Cię do działania.

Powodzenia!

Masz pytania? Nie krępuj się do nas odezwać!

Super, że chcesz działać!



BĄDŹ Z NAMI
W KONTAKCIE FACEBOOK

@btproject.eu 

INSTAGRAM

@btproject.eu

BTPROJECT.EU

https://www.instagram.com/btproject.eu/
http://btproject.eu/
https://www.facebook.com/btproject.eu/

