
Przeglądanie projektów na stronie

Aby przeglądać projekty na stronie budzet.dialoguj.pl nie jest konieczne logowanie do portalu. 
Przy użyciu przycisku Budżet, bądź też grafiki z tekstem „Możesz śmiało przeglądać projekty bez 
potrzeby logowania czy rejestracji” zostaniesz przeniesiony na stronę prezentującą projekty w Budżecie 
Obywatelskim Krakowa 2015.



Przeglądanie projektów na stronie

Projekty podzielone są na ogólnomiejskie

oraz dzielnicowe wraz z rozbiciem na 
poszczególne dzielnice

Wszystkie projekty prezentowane są w „kafelkach” znajdujących się pod mapą

Projekty, do których przypisana jest jedna lokalizacja prezentowane są również w formie pinu na mapie 
powyżej kafelków.



Aby przejść proces rejestracji należy wypełnić wszystkie 
pola obowiązkowe oraz dodatkowo osoby posiadające adres 
e-mail proszone są o jego podanie. 

Żeby oddać głos na projekty ogólnomiejskie i dzielnicowe w Budżecie Obywatelskim 2015 mieszkaniec 
Krakowa musi założyć konto w portalu. Aby to zrobić, klika w pole „Załóż konto”.

Podanie adresu e-mail nie jest obowiązkowe, jednak w 
sposób znaczący ułatwia użytkownikowi proces odzyskania 
hasła w przypadku jego zagubienia.

Wypełnianie pola rozpoczynamy od podania ulicy. W tym 
momencie system podpowiada użytkownikowi nr dzielnicy. 
Konieczne jest zweryfikowanie czy nr dzielnicy odpowiada 
miejscu zamieszkania i w razie potrzeby wskazanie właściwej 
dzielnicy z listy rozwijanej.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed skryptami udającymi 
ludzi jest tzw. „humanizer”. W tym miejscu należy wcisnąć 
pole nie jestem robotem, a następnie wskazać odpowiedź na 
proste pytanie w wyskakującym okienku.

Konieczne jest również zaznaczenie pól oświadczenia oraz 
informacja dotycząca adresu e-mail.

Ostatnim krokiem przy zakładaniu konta jest wciśnięcie przycisku „Rejestracja”. Od tej chwili użytkownik 
może logować się do portalu.

Zakładanie konta w portalu



Proces głosowania rozpoczyna się po wciśnięciu pola  „Głosuj” znajdującego się na górnej belce portalu.

Głosowanie składa się z trzech etapów

Kroki głosowania powtarzamy trzykrotnie aż wszystkie punkty zostaną przyznane trzem projektom.

Pamiętaj !!! 3 punkty to ocena najlepsza.

Etap pierwszy to głosowanie na projekty ogólnomiejskie. Wśród „kafelków” poniżej mapy odnajdujemy 
projekt, na który chcemy zagłosować i wciskamy głosuj, a następnie w wyskakującym oknie przyznajemy 
odpowiednią ilość punktów.

O ilości przyznanych 
punktów przy danym 
projekcie informuje 
gwiazdka.

Głosowanie na projekty



Aby rozpocząć etap drugi klikamy na pole  „przejdź do etapu drugiego”

Pamiętaj !!! 3 punkty to ocena najlepsza.

Kroki głosowania powtarzamy trzykrotnie aż wszystkie punkty zostaną przyznane trzem projektom.

Etap drugi to głosowanie na projekty dzielnicowe.  W kafelkach poniżej mapy prezentowane są jedynie 
projekty dzielnicy, w której mieszka zalogowany użytkownik.

Podobnie jak przy projektach 
ogólnomiejskich głos oddajemy 
wybierając interesujący projekt wśród 
kafelków i przyznając odpowiednią ilość 
punktów.

Głosowanie na projekty



Etap trzeci to podsumowanie oddanych przez użytkownika głosów.

Wyskakujący komunikat potwierdzi udział i zakończenie głosowania. Użytkownik, który podał adres 
e-mail otrzyma potwierdzenie również na swoją skrzynkę.

Znajduje się tutaj lista projektów miejskich i dzielnicowych, którym użytkownik przydzielił punkty. Jest to 
również moment, w którym można przed ostatecznym zatwierdzeniem zmienić swoją decyzję.

Aby ostatecznie zatwierdzić głosowanie należy kliknąć na pole „zatwierdź wybór i oddaj głos”

Głosowanie na projekty


