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Założenia Programu
Jak rozumiemy dialog?
Dialog, o którym mowa w tym programie, toczy się we wspólnocie samorządowej. To dialog
publiczny1, ponieważ dotyczy funkcjonowania Warszawy i zaspokajania zbiorowych potrzeb jej
mieszkańców. Pomaga zarządzać miastem i podejmować decyzje w miejskich sprawach. Dialog
prowadzą wszyscy warszawiacy, w tym:









przedstawiciele administracji samorządowej,
władze miasta i dzielnic,
radni miasta, dzielnicy czy osiedla,
przedstawiciele instytucji publicznych i niepublicznych,
przedstawiciele sektora przedsiębiorców i nauki,
przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych,
aktywiści i wolontariusze działający na rzecz instytucji lub organizacji,
indywidualni mieszkańcy.

Zarówno władze, jak i organizacje, grupy lub indywidualne osoby mogą inicjować dialog.
Uczestniczyć w dialogu może każdy zainteresowany daną kwestią, a jego tematem mogą być sprawy
z różnych sfer życia społecznego. Podstawowym warunkiem dialogu jest zatem współuczestnictwo
(partycypacja).
Dialog publiczny to każda zorganizowana forma komunikacji pomiędzy władzami samorządowymi
a mieszkańcami, w sprawach związanych z zarządzaniem Warszawą, w szczególności obejmująca
procesy podejmowania decyzji.

Dlaczego dialog jest ważny dla rozwoju Warszawy?
Chcemy, aby w Warszawie, zarówno zarządzający (na wszystkich szczeblach), jak i mieszkańcy:






mieli warunki do rozmowy o najbliższej okolicy, dzielnicy, mieście oraz metropolii jako o dobru
wspólnym,
brali pod uwagę różne punkty widzenia,
aktywnie angażowali się w dialog,
wspólnie wypracowywali rozwiązania,
współdecydowali o ich wdrożeniu.

Dialog publiczny włącza mieszkańców we wspólne zarządzanie miastem.
Rozwiązywanie złożonych problemów miasta wymaga współpracy i wymiany wiedzy. Ważne jest
korzystanie z różnorodnych kompetencji, perspektyw i doświadczeń wszystkich członków wspólnoty
(zarówno władz samorządowych, jak i mieszkańców).
Dzięki dialogowi publicznemu możliwe jest bardziej efektywne zarządzanie w mieście. Pomaga on
w dokonaniu bardziej trafnej diagnozy potrzeb, dostosowaniu działań do tych potrzeb, lepszym
wykorzystaniu zasobów i obniżeniu kosztów oraz zmniejszeniu negatywnych skutków
podejmowanych decyzji.
Odróżniamy tu dialog publiczny od dialogu społecznego oraz dialogu obywatelskiego. Dialog społeczny toczy się pomiędzy rządem a
związkami zawodowymi i związkami pracodawców na podst. Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego. Dialog obywatelski ma miejsce pomiędzy władzami publicznymi a zorganizowanymi grupami obywateli,
głównie organizacjami pozarządowymi; por. m.in. http://www.pozytek.gov.pl/Podstawowe,pojecia,380.html.
1
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Dzięki dialogowi mieszkańcy mogą współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o mieście na różnych
etapach (przedstawionych na schemacie poniżej).
Cykl podejmowania decyzji
[Opis grafiki. Schemat okrągły w kolorze niebieskim, składający się z 7 kół połączonych strzałkami. Schemat
zawiera elementy cyklu podejmowania decyzji. Z każdego elementu wynika kolejny. 1 Diagnoza i analiza
potrzeb/problemów. 2 Formułowanie celów. 3 Zgromadzenie informacji i wypracowanie kierunków działań/
ogólnych rekomendacji/ opcji. 4 Analiza kierunków działań i dokonanie wyboru. 5 Opracowanie rozwiązań
w ramach wybranego kierunku. 6 Wdrożenie rozwiązań. 7 Monitoring i ewaluacja. Po zakończeniu siódmego
etapu zaczynamy ponownie etap pierwszy]

Wartości w dialogu
Dialog powinien być oparty na zaufaniu pomiędzy władzami samorządowymi a warszawiakami.
Jednocześnie zaufanie, dzięki dialogowi we wspólnocie samorządowej, może wzrastać.
Zaufanie jest rozwijane i wzmacniane przez wartości. Dialog w Warszawie chcemy opierać na takich
wartościach, jak: partnerstwo, transparentność, konsekwencja i rzetelność. Głównym celem
Programu jest podejmowanie działań zgodnych z tymi wartościami2.
[Opis grafiki. Schemat prostokątny w kolorze niebieskim, składający się z 5 elementów. Centralnym elementem
schematu jest pole Zaufanie. Wokół pola Zaufanie są 4 pola z wartościami budującymi zaufanie: partnerstwo,
transparentność, rzetelność, konsekwencja]

2

Bazujemy też na istniejących standardach – np. kanon lokalnych konsultacji społecznych (http://www.kanonkonsultacji.pl/).

Rola wartości została wskazana również w procesie debaty nad warszawską strukturą dialogu pomiędzy trzecim sektorem a administracją
samorządową – zob. Miasto w dialogu z 3 sektorem. Rekomendacje, Fundacja Pole Dialogu, Warszawa 2017.
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PARTNERSTWO oznacza:






przystępowanie do dialogu w dobrej wierze i w zgodzie z deklarowanymi intencjami,
szacunek do odmiennych racji,
troskę o dobro wspólne,
możliwość wyrażenia zdania oraz wniesienia wkładu przez wszystkich zainteresowanych,
współpracę i wymianę informacji.

TRANSPARENTNOŚĆ oznacza:






łatwy dostęp do ważnych informacji,
jasny i zrozumiały sposób przedstawienia informacji,
porozumiewanie się zrozumiałym językiem,
przejrzyste przesłanki działania u wszystkich uczestników dialogu,
dbałość o terminowe, regularne i sprawne upowszechnianie istotnych informacji.

RZETELNOŚĆ oznacza:






uzasadnianie wyrażanych opinii,,
bazowanie na rzeczowych i racjonalnych argumentach,
poszukiwanie różnorodnych informacji oraz możliwie wszechstronną analizę potrzeb
i problemów,
responsywność – tzn. administracja podejmuje działania na podstawie informacji o potrzebach
i oczekiwaniach mieszkańców oraz reaguje na te potrzeby,
udzielanie informacji zwrotnych w sposób szybki i przejrzysty.

KONSEKWENCJA oznacza:


wypełnianie podejmowanych deklaracji i zobowiązań (rozliczalność),



tworzenie standardów3 i działanie zgodnie z przyjętymi zasadami oraz dbałość o ich rozwijanie



czytelne przypisanie odpowiedzialności za prowadzenie dialogu i podejmowanie decyzji,



rzetelne informowanie o realizacji podjętych zobowiązań, w tym również problemach,



wspólne z mieszkańcami poszukiwanie rozwiązań zmierzających do zrealizowania
wypracowanych razem celów.

Takich, jak np. standardy konsultacji społecznych wynikające z Uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (z dnia 11 lipca 2013 r.) oraz Zarządzenia w sprawie określenia zasad postępowania w
Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy, czy też zasady prowadzenia
budżetu partycypacyjnego wynikające z Zarządzenia Nr 1660/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2017
r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na rok 2019.
3
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Dialog a dobre rządzenie
Cele Programu Dialog wpisują się w idee tzw. dobrego rządzenia (good governance) oraz
współrządzenia (collective governance) – rozwijane na świecie i w Polsce.
„Dobre rządzenie to sprawowanie władzy publicznej w ramach wzajemnych relacji rządu,
administracji i społeczeństwa, cechujące się otwartością, partnerstwem, rozliczalnością,
skutecznością, efektywnością i spójnością.”4
W modelu współrządzenia kładzie się nacisk na cele realizujące dobro wspólne oraz na otwarty
i partnerski proces podejmowania decyzji, z uwzględnieniem różnorodnych grup interesu. Opiera się
to na trzech podstawowych filarach: transparentności, odpowiedzialności i partycypacji 5.
Dobre rządzenie można realizować na różnych poziomach, np. państwowym czy samorządowym.
Komisja Europejska wskazuje 12 zasad dobrego rządzenia, jakie powinny obowiązywać na poziomie
lokalnym, wśród nich m.in.:









otwartość,
włączanie jak najwięcej grup mieszkańców do podejmowania decyzji,
oparcie kierunków działań na potrzebach mieszkańców,
udzielanie informacji zwrotnych,
elastyczność i gotowość do innowacji,
myślenie w kategoriach zrównoważonego i długoterminowego rozwoju,
działanie zgodnie z prawem i etyką,
odpowiedzialność za podejmowane działania, w tym wyjaśnianie podstaw decyzji 6.

Jak chcemy budować dialog?
Budowanie dialogu powinno opierać się na wspólnych wartościach oraz otwartych postawach.
Dialog powinien mieć jasno określony cel – od informowania, przez konsultowanie, po
współdecydowanie (zgodnie z modelem tzw. drabiny partycypacji)7.
W ramach każdego rodzaju dialogu powinny być zdefiniowane standardy, rozwijane adekwatne
narzędzia oraz testowane i wdrażane dobre praktyki .
[Opis grafiki. Schemat w postaci piramidy, w kolorze niebieskim, przedstawiający 5 elementów dobrego dialogu.
Od dołu: postawy i wartości, cele, standardy, narzędzia, praktyki]

4

Koncepcja Good Governance – refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki
Strukturalnej, Warszawa wrzesień 2008, str.9.
5

https://www.weforum.org/agenda/2015/07/what-is-collective-governance/.

6

http://www.coe.int/t/dgap/localdemocracy/Strategy_Innovation/12principles_en.asp.99.

7

Arnstein S.R., A Ladder of Citizen Participation, JAIP, Vol. 35, No. 4, 1996, pp.216-224.
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Trzeba mieć na uwadze, że dialog publiczny trudno jednoznacznie opisać oraz zaprojektować,
ponieważ:


Uczestnicy dialogu mogą występować w różnych (niekiedy nakładających się) rolach.



Uczestnicy dialogu mogą mieć różny zasób wiedzy, różne kompetencje, różne interesy, cele,
motywacje czy wcześniejsze doświadczenia, wreszcie różne możliwości i chęci
zaangażowania.



Uczestnicy dialogu mogą mieć różne perspektywy, np. patrzeć przez pryzmat interesów
lokalnych (własnego podwórka, najbliższej okolicy lub dzielnicy), miasta jako całości, czy też
metropolii.



Dialog można prowadzić na różne tematy, w tym m.in.: dokumentów strategicznych i polityk
rozwoju, inwestycji w przestrzeni i planów zagospodarowania przestrzennego, a także
konkretnych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu i transportu publicznego, dróg, zieleni
miejskiej i ochrony środowiska, spraw społecznych i zdrowia, kultury, edukacji i oświaty, sportu
i rekreacji oraz innych sfer.



Różny może być zakres udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji – w zależności od
konkretnych uwarunkowań i uprawnień, zgodnie z tzw. drabiną partycypacji8. Niektóre decyzje
mogą dopuszczać pełne partnerstwo (współdecydowanie), w innych przypadkach, po
zasięgnięciu opinii mieszkańców, ostateczna decyzja należeć będzie do władz
samorządowych (jak to się dzieje w przypadku konsultacji społecznych). W każdym przypadku
decyzja powinna być szeroko komunikowana uczestnikom konsultacji.



Dialog trwa cały czas – nawet gdy decyzja jest już wypracowana i trwa realizacja, mieszkańcy
powinni być informowani o jej przebiegu i ewentualnych trudnościach, a także o przebiegu i
wynikach ewaluacji.



Dialog jest reaktywny – uczestnicząc w dialogu, wymieniamy informacje i opinie, wspólnie
definiujemy potrzeby, eksperymentujemy, testujemy rozwiązania, oceniamy je i
udoskonalamy.

Program Dialog ma więc charakter interdyscyplinarny i przekrojowy, ponieważ może dotyczyć:

8

wszystkich sfer rozwoju miasta,

Por. m.in. http://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/abc-partycypacji/co-to-jest-partycypacja-obywatelska-2/.
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uczestnictwa mieszkańców w podejmowaniu decyzji o bardzo różnym charakterze (od
poziomu tworzenia wizji i strategii miasta oraz sposobów jej wprowadzania, do poziomu
spraw codziennych i lokalnych).

Polityki i plany miejskie i dzielnicowe powinny powstawać z uwzględnieniem idei wspólnego
decydowania o mieście. Powinny też być oceniane pod tym kątem.
Warszawa nie od dziś rozwija dialog. Istnieje szereg dobrych praktyk, testowane są nowe formy
współpracy i współdziałania. W ramach Programu chcemy coraz lepiej dostosowywać praktyki do idei
dialogu. Zaproponowane w Programie działania należy więc traktować jako jedne z wielu możliwych,
na bieżąco oceniać ich efekty i testować różne opcje. Należy też poszukiwać coraz to nowych dróg
budowania partnerstwa i współpracy we wspólnym podejmowaniu decyzji o naszym mieście.

Analiza potencjałów i wyzwań dialogu publicznego w Warszawie
W analizie uwzględniono te elementy, które wydają się być szczególnie istotne dla Warszawy.
Czynniki o charakterze bardziej ogólnym zawarto w analizie SWOT, w części dotyczącej szans
i zagrożeń.

Potencjały
 najwyższy w kraju poziom rozwoju i dobrobyt materialny jako dobra baza do szukania
rozwiązań realizujących dobro wspólne;
 przywiązanie warszawiaków do miejsca zamieszkania, zadowolenie z miejsca zamieszkania
na poziomie miasta i dzielnicy oraz tożsamość dzielnicowa, miejska i metropolitalna
mieszkańców Warszawy i gmin w pobliżu Warszawy – więź z miastem jako czynnik
potencjalnie motywujący do dialogu i działania na rzecz jego rozwoju;
 relatywnie wysoki poziom kapitału społecznego (na tle innych miast Polski);
 mieszkańcy jako cenni partnerzy dla administracji samorządowej:
o

wysoki poziom kapitału ludzkiego, ludzie przedsiębiorczy (z inicjatywą i dobrymi
pomysłami, w tym najwyższe w Polsce skupienie podmiotów z branży kreatywnej),
a także specjaliści i robotnicy wysoko wykwalifikowani,

o

naukowcy warszawscy: bliskość ważnych ośrodków nauki i nawiązana współpraca
z uczelniami warszawskimi,

o

aktywni działacze, organizacje i grupy lokalne, którzy nawet w sytuacji generalnej
bierności obywatelskiej będą stymulowali zmianę i dialog; włączenie się organizacji
i ruchów lokalnych w formalne zarządzanie miastem (np. rady dzielnic) oraz
artykułowane silne oczekiwania co do zwiększania udziału mieszkańców;

 deklarowany wysoki poziom poczucia wpływu mieszkańców na sprawy związane z dzielnicą/
miastem (potencjał uśpiony – nie przekłada się wprost na zaangażowanie mieszkańców);
 relatywnie wysoka aktywność obywatelska mierzona frekwencją wyborczą;
 dobra ocena władz miasta i dzielnicy w kontekście generalnego zaspokojenia potrzeb
mieszkańców;
 dobra ocena poinformowania mieszkańców przez władze miasta i dzielnic;
9

 regulacje dotyczące dialogu uwzględnione w prawie miejscowym (w tym możliwość
inicjowania konsultacji społecznych przez mieszkańców, organizacje społeczne i in.
interesariuszy społecznych);
 szerokie doświadczenia miasta stołecznego Warszawy w zakresie konsultacji społecznych (w
tym rosnąca liczba konsultacji społecznych, większość wiodących dokumentów
opracowywana z udziałem społecznym i otwartość na nowe formy włączania mieszkańców),
coraz szersze doświadczenia we współpracy administracji samorządowej z mieszkańcami
i grupami interesariuszy, aktywizacja zarówno urzędników, jak i mieszkańców;
 Centrum Komunikacji Społecznej jako jednostka koordynująca, wspomagająca i modelująca
dialog w mieście – jedna z pierwszych jednostek tego typu w samorządach polskich;
 wiele różnych możliwości udziału w dialogu i współdziałaniu (np. konsultacje społeczne,
budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, rady społeczne i in.) i otwieranie się Urzędu na
mieszkańców (np. możliwość uczestniczenia mieszkańców w pracach ciał dotąd skupiających
wyłącznie organizacje pozarządowe);
 relatywnie dobrze widoczny, łatwo dostępny dla projektodawców i głosujących budżet
partycypacyjny;
 różnorodność kanałów informowania i pozyskiwania informacji, np. Miejskie Centrum
Kontaktu Warszawa 19115;
 współpraca metropolitalna, udział w ciałach zrzeszających samorządy, współpraca
międzynarodowa;
 szczególna rola miast jako nośników wartości demokratycznych, wytwórców innowacyjnych
polityk współpracy z mieszkańcami.

Wyzwania
 relatywnie niski poziom zaufania do administracji samorządowej;
 deficyty w generalnym zaangażowaniu mieszkańców w dialog;
 trudność w angażowaniu w dialog różnorodnych grup mieszkańców (w tym młodzieży czy
studentów, którzy przyjeżdżając do Warszawy na studia, nie czują potrzeby angażowania się
w życie miasta), a w efekcie brak wiedzy administracji o potrzebach wszystkich interesariuszy
(narracja zdominowana przez grupy widoczne, dobrze zorganizowane);
 zaangażowanie mieszkańców bardziej motywowane sprzeciwem niż chęcią pozytywnej
zmiany – trudność w umieszczeniu głosów sprzeciwu na tle różnorodnych opinii na temat
kierunku rozwoju/ planowanych działań, konflikt jako dominujący kontekst dialogu;
 mechanizmy włączania głosu mieszkańców i kryteria podejmowania decyzji postrzegane jako
nieczytelne, nieprzejrzyste;
 ryzyko wykorzystywania działań dialogowych do celów fasadowych;
 niewystarczająca skuteczność administracji w odpowiadaniu na zróżnicowane potrzeby
mieszkańców związane z udziałem w dialogu;
 słabe wykorzystanie potencjału eksperckiego;
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 wyzwania w zakresie budżetu partycypacyjnego (dylematy wokół BP jako działania na rzecz
dobra wspólnego, frekwencja, potrzeba mechanizmów zapobiegania konfliktom,
usprawnienia w procesach weryfikacji, głosowania i realizacji projektów);
 słabe zarządzanie zasobami danych gromadzonych i wytwarzanych w administracji,
nieoptymalne sposoby udostępniania danych miejskich, powolność w upowszechnianiu
dobrych praktyk;
 złożoność administracji samorządowej i deficyty w zakresie zarządzania (koordynacja
inicjatyw, interdyscyplinarność);
 generalnie wysoki poziom kadr administracji samorządowej i możliwości podnoszenia
kompetencji, ale niewystarczająco rozbudowane kompetencje związane z dialogiem
publicznym i partycypacją oraz postawy otwartości w dialogu w stosunku do potrzeb;
 relatywnie niska świadomość obywatelska dotycząca zarządzania sferą publiczną, regulacji
prawnych wpływających na działanie samorządu, warunków realizacji zadań publicznych;
 relatywnie niski poziom troski mieszkańców o dobro wspólne;
 radykalizacja nastrojów społecznych.
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Analiza SWOT
Uwaga: W poniższej analizie silne i słabe strony dotyczą administracji samorządowej Warszawy, zaś
szanse i zagrożenia – aktorów/czynników zewnętrznych wobec administracji (zarówno w samym
mieście, jak i w szerszym otoczeniu).
SWOT należy czytać w powiązaniu z analizą potencjałów i wyzwań, gdyż te części diagnozy są
względem siebie komplementarne.

SILNE STRONY
Doświadczenie w
rozwijaniu narzędzi
dialogu na poziomie
miasta i dzielnic.
Istnienie regulacji
dotyczących dialogu w
prawie miejscowym –
ugruntowane narzędzia
oraz ciała dialogu.
Coraz szersze
doświadczenia
współpracy administracji
samorządowej z
mieszkańcami; coraz
bardziej zróżnicowane
możliwości udziału;
szereg ugruntowanych
dobrych praktyk.
Coraz więcej
pozytywnych opinii o
potrzebie dialogu w
ramach samorządu.
Istnienie różnorodnych
kanałów informowania,
pozyskiwania informacji
oraz partycypacji.
Istnienie miejsc i
przestrzeni dialogu.
Działalność
wyspecjalizowanego
biura nadającego

SŁABE STRONY

SZANSE

ZAGROŻENIA

Złożoność struktury
administracji
samorządowej w
Warszawie – trudności
związane w szczególności
z przepływem informacji i
koordynowaniem działań,
rozproszenie zadań i
odpowiedzialności.

Wysoki kapitał ludzki
warszawiaków –
mieszkańcy z potencjałem
(przedsiębiorczy,
wykształceni, aktywni
zawodowo i społecznie) i
silnie związani z
Warszawą.

Wielość istniejących
przepisów prawnych,
niedostosowanie do
szybkich zmian
społecznych i
komunikacyjnych.

Ograniczone
współdziałanie pomiędzy
różnymi komórkami
administracji
samorządowej (biura/
dzielnice/ jednostki
miejskie).
Obok pozytywnych,
istnienie również
negatywnych doświadczeń
we współpracy
administracji
samorządowej z
mieszkańcami – potrzeba
budowania zaufania i
właściwej informacji
zwrotnej.
Niewystarczające w
stosunku do potrzeb
wsparcie koordynatorów
działań partycypacyjnych –
w szczególności, biorąc
pod uwagę ich
umocowanie w strukturze
Urzędu.

Relatywnie wysoki poziom
kapitału społecznego w
Warszawie (na tle innych
miast Polski).
Istnienie aktywnych osób i
grup zaangażowanych w
sprawy miasta i
posiadających zasoby
wiedzy eksperckiej.
Funkcjonowanie licznych i
wyspecjalizowanych
organizacji
pozarządowych.
Coraz lepiej
zorganizowane,
rozwijające się i
wyedukowane, świadome
praw społeczeństwo
obywatelskie.
Wzrastająca świadomość
ogółu warszawiaków
dotycząca miasta i
deklarowane poczucie

Zmiany przepisów
prawnych (w tym
możliwe zmiany
organizacyjne i
ustrojowe).
Zmiany władzy,
kadencyjność –
ryzyko dla ciągłości
działań.
Nadal relatywnie niski
poziom zaufania
społecznego oraz
zaufania do władz
publicznych.
Nadal dość niski
(pomimo stałego
rozwijania) poziom
wiedzy i aktywności
obywatelskiej, niski
poziom troski o dobro
wspólne.
Brak ugruntowanych
społecznych
nawyków związanych
z aktywnością,
partycypacją i
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kierunek rozwoju oraz
standardy dialogu w
Warszawie (CKS), a
także sieci
koordynatorów
poszczególnych narzędzi
partycypacji w
dzielnicach
i jednostkach (ds.
konsultacji społecznych,
budżetu
partycypacyjnego,
inicjatywy lokalnej).
Potencjał kadrowy
administracji
samorządowej (wiele
wyspecjalizowanych
komórek
organizacyjnych z
profesjonalną obsługą
urzędniczą).
Wieloletnia współpraca
administracji
samorządowej z
sektorem pozarządowym
(na szczeblu miasta i
dzielnic).
Współpraca z innymi
samorządami, w
szczególności
metropoliami w Polsce i
na świecie.

Kultura organizacyjna
administracji
samorządowej
niedostatecznie
nastawiona na rozwijanie
dialogu, różnice w tym
zakresie pomiędzy
biurami, dzielnicami i
jednostkami.

poinformowania oraz
wpływu.

Kultura organizacyjna
administracji
samorządowej
niedostatecznie
nastawiona na innowacje
w codziennym działaniu.

Oczekiwania dotyczące
zmian w kierunku
responsywności
administracji i
elastycznych form
zarządzania, w tym coraz
większe oczekiwanie
partycypacji mieszkańców
w podejmowaniu decyzji.

Niedostateczne
wykorzystanie potencjału
ekspertów, w tym na
etapie diagnozy i
mapowania problemów.
Słabość zarządzania
wiedzą w ramach
administracji
samorządowej i
ograniczone
upowszechnianie dobrych
praktyk.
Brak systemowych
rozwiązań podnoszących
wiedzę z zakresu działania
samorządu i aktywności
obywatelskiej.

Rozwijanie zarządzania w
nurcie Good Governance i
Collective Governance na
poziomie Unii Europejskiej,
w politykach krajowych
oraz na poziomie
samorządów.

Rozwój nowych technologii
(łatwość udostępniania
danych, zarządzania
informacją), które można
wykorzystać w dialogu
(aplikacje na smartfon,
tablet, Internet, fora
społecznościowe) oraz
rozszerzająca się liczba
użytkowników tych
technologii.
Oddolne tworzenie nowych
miejsc aktywności i
dialogu, organizowanych w
przestrzeni publicznej.

wolontariatem, w tym
wśród młodych
warszawiaków.
Brak zaangażowania
starszej młodzieży w
wieku studenckim w
dialog z Miastem,
ugruntowane w braku
poczucia „bycia u
siebie” i niechęci
angażowania się w
miejsce
tymczasowego
pobytu.
Istnienie trudno
rozwiązywalnych
konfliktów
społecznych
wynikających z różnic
ważnych interesów
oraz wartości, częsta
postawa braku
akceptacji dla zmian
w otoczeniu.
Radykalizowanie się
nastrojów, skrajne
postawy w debacie
publicznej i dialogu.
Pogłębiające się
napięcia
światopoglądowe
oparte na
wartościach, w tym
również dotyczące
sposobu działania
instytucji publicznych
i samorządowych.
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Cele Programu
[Opis grafiki. Schemat w kolorze niebieskim. W górnej części duże prostokątne pole przedstawiające cel główny
Programu – Wspólnie decydujemy o naszym mieście. W dolnej części 4 mniejsze kwadratowe pola, które
zestawione łącznie odpowiadają wielkości pola powyżej. Każde z 4 pól przedstawia cel wspierający cel główny.
Cel 1 Zwiększenie dostępu do wiedzy o mieście oraz transparentności działań Urzędu. Cel 2 Wzmocnienie
kultury dialogu w mieście stołecznym Warszawa. Cel 3 Rozwój metod, form i narzędzi partnerskiego dialogu
publicznego. Cel 4 Pogłębienie kompetencji obywatelskich i samorządowych oraz zaangażowania w dialog
o mieście]

Cel główny: WSPÓLNIE DECYDUJEMY O NASZYM MIEŚCIE
Miasto to przede wszystkim jego mieszkańcy: ich świadomość obywatelska, kreatywność,
różnorodne kompetencje i gotowość do zaangażowania na rzecz wspólnego dobra stanowią
kluczowy zasób Warszawy.
Mieszkańcy są nie tylko użytkownikami miasta, ale też profesjonalistami w różnych dziedzinach,
członkami grup formalnych i nieformalnych, przedstawicielami organizacji i instytucji.
Podstawą rozwoju Warszawy jest budowanie silnego i odpowiedzialnego partnerstwa pomiędzy
przedstawicielami administracji samorządowej a mieszkańcami w ich różnorodnych rolach
społecznych i zawodowych. Kluczowe znaczenie ma zatem upowszechnienie kultury dialogu oraz
poszerzanie i upraszczanie metod angażowania obywateli we wspólne zarządzanie miastem.

Cel 1: Zwiększenie dostępu do wiedzy o mieście oraz transparentności działań
administracji
Otwartość i transparentność w zarządzaniu miastem jest podstawą dla budowania zaufania
i partnerstwa w dialogu.
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Warunkiem, który umożliwia mieszkańcom włączanie się w dialog publiczny, jest dostęp do
wiedzy na temat okolicy, dzielnicy, miasta czy metropolii, w tym:









zakresu kompetencji struktur samorządowych,,
wyzwań, problemów i potencjałów miejskich,
strategii poszczególnych szczebli administracji samorządowej,
zewnętrznych uwarunkowań i ograniczeń polityki miejskiej,
dylematów, wobec których stoją władze samorządowe,
interesów, jakich zaspokojenie powinien oferować samorząd,
planów długofalowych i krótkoterminowych,
codziennych kryzysów oraz sukcesów.

Samorząd warszawski dysponuje szerokimi danymi na temat miasta i jego pozycji na tle innych
samorządów, a także danymi na temat dotychczasowych i planowanych działań. Co roku powstają
liczne ekspertyzy, opracowania i publikacje o charakterze informacyjnym, edukacyjnym czy
promocyjnym.
Zasadnicze znaczenie ma w tej sytuacji efektywne gromadzenie tych danych i zarządzanie nimi (np.
ich kategoryzowanie, syntetyzowanie, przekładanie na informacje użyteczne zarówno dla
specjalistów, jak i mieszkańców nie będących specjalistami).
Rzetelne i łatwo dostępne informacje przyczyniają się do wzrostu aktywności obywatelskiej
i społecznej mieszkańców oraz identyfikacji z miastem jako wspólnotą. Otwarte dane publiczne
sprzyjają też rozwojowi innowacyjności. Dostęp do wiedzy umożliwia mieszkańcom artykułowanie
interesów oraz formułowanie opinii i propozycji. Bardzo ważne jest przy tym:





przestrzeganie standardów informowania przez administrację o uwarunkowaniach prawnych
i innych czynnikach wpływających na możliwy zakres podejmowanych decyzji (szczególnie
w konsultacjach społecznych),
sposób udzielania informacji zwrotnych mieszkańcom (szczególnie w konsultacjach
społecznych),
sposób przedstawiania uzasadnień podejmowanych decyzji.

Cel zostanie zrealizowany poprzez projekty służące zwiększeniu transparentności działań
administracji samorządowej oraz efektywności gromadzenia, zarządzania i publicznego
udostępniania wiedzy o mieście, w szczególności o prowadzonych działaniach związanych
z dialogiem i na potrzeby takich działań.
Projekty są również nastawione na:





rozwój różnorodnych sposobów komunikacji miasta stołecznego Warszawy z mieszkańcami,
skuteczne docieranie do grup odbiorców o różnych potrzebach,
uproszczenie i przyspieszenie kontaktów pomiędzy Urzędem a mieszkańcami,
dbałość o język komunikacji i dążenie do tworzenia prostych przekazów, zrozumiałych dla
każdego odbiorcy.

Dzięki realizacji tego celu mieszkaniec zainteresowany włączeniem się w dialog o mieście będzie
miał łatwy dostęp do informacji o możliwych sposobach zaangażowania oraz zasadach działania
różnych narzędzi dialogu. Będzie mógł dokonać wyboru sposobu zaangażowania w zależności od
swego obszaru zainteresowań czy dostępności czasowej.
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Działania na rzecz wzmacniania transparentności
Proponowane projekty:
1.1 Warszawski model dialogu
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Harmonogram: 2018 – 2022
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wiedzy o zasadach, warunkach
i narzędziach dialogu w Warszawie oraz możliwych ścieżkach partycypacyjnego udziału
w podejmowaniu decyzji. Jednym z elementów projektu będzie opracowanie
i upowszechnienie wytycznych oraz dobrych praktyk w tym zakresie, w celu wskazania ich
potencjału oraz ograniczeń, a także ugruntowania standardów działania, w ramach których
dialog z mieszkańcami podejmowany jest na jak najwcześniejszym etapie planowania zmian
i traktowany jako równie istotny element, jak decyzje o charakterze technicznym.
Projekt zakłada również usprawnienie promocji narzędzi dialogu, zarówno wewnątrz
administracji samorządowej, jak i wśród mieszkańców, poprzez realizację szerokiej kampanii
edukacyjnej informującej o możliwościach partycypacji i współtworzenia miasta (m.in. poprzez
korzystanie z budżetu partycypacyjnego, inicjatywy lokalnej, systemu grantów, wolontariatu,
konsultacji społecznych lub miejsc aktywności lokalnej) oraz zachęcającej do korzystania
z narzędzi partycypacji w mieście. Projekt obejmie także rozwój promocji wdrożeń
zrealizowanych w oparciu o dialog z mieszkańcami oraz służyć będzie dyskusji nad
użytecznością istniejących standardów dla różnych procedur udziału mieszkańców
w podejmowaniu decyzji.

1.2 Warszawskie dane – jeden punkt dostępowy do wysokiej jakości danych o mieście
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za cyfryzację Miasta
Biuro współpracujące: biuro odpowiedzialne za politykę informacyjno-promocyjną
Harmonogram: 2018-2020
Ogólnym celem projektu jest zwiększenie udziału mieszkańców w procesie współrządzenia
miastem, poprzez wykorzystanie potencjału cyfryzacji i technologii informacyjnokomunikacyjnych. Działania projektowe doprowadzą do powstania wygodnego dostępu do
bazy wiedzy o funkcjonowaniu miasta, co zwiększy transparentność oraz pozytywnie wpłynie
na poziom zaufania mieszkańców do miejskich instytucji.
Projekt zakłada realizację następujących działań głównych:
1. Dostarczenie bazy informacji o wybranych aspektach funkcjonowania miasta, poprzez
stworzenie i utrzymanie jednego punktu dostępu w sieci do wysokiej jakości otwartych
danych miejskich, sprofilowanych pod kątem zróżnicowanych kompetencji cyfrowych
użytkowników.
2. Integracja i koordynacja działań jednostek miejskich zaangażowanych w tworzenie,
aktualizację oraz utrzymywanie odpowiedniej jakości źródeł miejskich danych.
3. Rozwój produktów opartych na danych: narzędzia udostępniane użytkownikom
umożliwiające praktyczne, codzienne wykorzystanie dostępnych danych do
podejmowania decyzji życiowych i osobistych.
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Udostępnienie danych przez Warszawę wpłynie na pobudzanie aktywności obywateli, będzie
inspirować do współtworzenia rozwiązań na rzecz bardziej przyjaznego miasta oraz przyczyni
się do tworzenia wizerunku miasta otwartego.

Działania na rzecz rozwoju polityki informacyjnej
Proponowane projekty:
1.3 Warszawa 19115
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania Urzędu
Biura współpracujące: biuro odpowiedzialne za cyfryzację Miasta, biuro odpowiedzialne za
politykę informacyjno-promocyjną
Harmonogram: 2018 - 2022
Projekt obejmuje rozwój systemu Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 a także
promowanie tego systemu jako kompletnej i użytecznej bazy wiedzy dla mieszkańców –
zarówno specjalistów, jak i niespecjalistów – a nie tylko centrum zgłaszania spraw
wymagających interwencji.
Elementem projektu jest opracowanie i wdrożenie zasad gromadzenia wiedzy i zarządzania
wiedzą o mieście w samorządzie warszawskim.
Portal będzie umożliwiał wielokryterialne przeszukiwanie i analizowanie informacji.
Obejmować będzie zarówno stan istniejący, jak i planowany (np. plany inwestycyjne).
Portal oferować będzie również wyszukiwarkę radnych (miasta, dzielnic, osiedli), m.in. według
obszaru aktywności (lokalizacji), obszaru zainteresowania/specjalizacji, działalności (np.
w komisjach), przynależności partyjnej/organizacyjnej.
Projekt obejmie również stworzenie i upublicznienie wspólnego kalendarza działań
organizowanych lub współorganizowanych przez miasto stołeczne Warszawa, z możliwością
filtrowania typów wydarzeń/lokalizacji (np. konsultacje społeczne, sesje rady, posiedzenia
komisji dialogu społecznego, spotkania tematyczne, terminy opiniowania dokumentów).
Oprócz zwiększenia otwartości działań Urzędu dla mieszkańców, kalendarz powinien być
narzędziem usprawniającym współpracę wewnątrz administracji samorządowej (np.
opracowanie systemu rezerwacji terminów z poszczególnych poziomów administracji
samorządowej; funkcja poszukiwania partnerów do projektu).
Możliwe jest również utworzenie na portalu interaktywnej bazy uczestników dialogu
(organizacji, grup formalnych, nieformalnych, aktywistów) – baza kontaktów może być
współtworzona przez wszystkich zainteresowanych (na zasadzie zapisów do
tematów/obszarów) i dostępna dla przedstawicieli miasta stołecznego Warszawy oraz forów
dialogu.
System będzie przetestowany na wybranym temacie/ wybranych tematach związanych
z dialogiem (konsultacje społeczne lub budżet partycypacyjny).
1.4 Opracowanie i wdrożenie w nowym standardzie strony internetowej Urzędu Miasta i urzędów
dzielnic
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za politykę informacyjno-promocyjną
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Harmonogram: 2018 - 2020
Projekt ma na celu wprowadzenie jednolitych standardów organizacji i prezentacji treści na
stronach internetowych Urzędu Miasta i wybranych do pilotażu urzędów dzielnic,
a w późniejszym terminie jednostek miejskich. Nowy portal miejski to nowa jakość
w komunikacji Miasta z mieszkańcami przy użyciu strony www. Tożsame strony wpłyną na
lepszą rozpoznawalność treści publikowanych przez poszczególne komórki miejskie, dzięki
czemu będą one bardziej wiarygodne. Standard powinien obejmować m.in. kategoryzację
i tagowanie (oznaczanie informacji) zgodnie z zasadami dostępności stron internetowych
WCAG 2.0. (w tym m.in. zasadę publikowania plików w formie umożliwiającej
przeszukiwanie), zwiększenie zakresu linkowania dokumentów towarzyszących (projekty,
protokoły, sprawozdania i in.) i multimediów (np. nagrań audio posiedzeń istotnych gremiów
decyzyjnych lub spotkań plenarnych w ramach konsultacji społecznych, a w istotnych
przypadkach – streamingu). Ujednolicenie obejmie również zwiększenie spójności przekazu
i uproszczenie języka komunikacji oraz stosowanie nowoczesnych rozwiązań graficznych.
Na stronie internetowej dostępne będą również wszystkie miejskie publikacje tematyczne
(ulotki, broszury, ale także gry planszowe itp.) z możliwością pobrania i/lub informacją
o miejscu dystrybucji wersji papierowych. Na potrzeby sprawnego funkcjonowania portalu
konieczne będzie utworzenie zespołu redakcyjnego. Zespół powinien być utworzony
w końcowej fazie tworzenia portalu, m.in. w celu testowania tworzonej strony.
1.5 Rozwój i upowszechnienie sposobów i narzędzi komunikacji w środowisku lokalnym
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Harmonogram: 2018 - 2020
Celem projektu jest zaproszenie mieszkańców do dialogu poprzez zwiększenie dostępności
informacji o działaniach samorządu, wymianę informacji między samorządem
a mieszkańcami, przy współpracy z lokalnymi liderami, w przestrzeni publicznej i w miejscach,
których dotyczy informacja.
Projekt wdrażany przez Urząd ma na celu rozwijanie i bieżące dostosowywanie sposobów
i narzędzi komunikacji do potrzeb i wymagań adresatów oraz rodzaju informacji.
W ramach projektu zostaną zgromadzone informacje o narzędziach, technologiach
i sposobach obecnie stosowanych; rozpoznane potrzeby i wymagania adresatów, zebrane
ograniczenia i potrzeby nadawców i pośredników informacji. Przeprowadzony zostanie pilotaż
rozwoju i zastosowania wypracowanych sposobów i narzędzi komunikacji na terenie
wybranych dzielnic.
W ramach upowszechnienia efektów projektu przeprowadzone zostaną działania związane ze
wzajemnym uczeniem się, współpracą, określaniem oraz wymianą sprawdzonych rozwiązań,
innowacyjnych sposobów i doświadczeń w zakresie sposobów i narzędzi komunikacji (np. cykl
warsztatów).

Działania na rzecz wzmacniania potencjału eksperckiego w dialogu o mieście
Proponowane projekty:

18

1.6 Naukowa Warszawa
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Harmonogram: 2018 - 2022
Celem projektu jest zaangażowanie potencjału warszawskiego sektora nauki do oparcia na
wiedzy eksperckiej decyzji i działań Urzędu oraz podnoszenia jakości życia w mieście
i usprawnienia działań administracji samorządowej.
Projekt służy wzbogacaniu wiedzy o mieście i usprawnieniu rozwiązywania problemów
związanych z jego rozwojem oraz włączeniu naukowców jako stałych partnerów w dialogu na
temat rozwoju Warszawy. Projekt wzmacnia również identyfikację naukowców z Warszawą.
Prace prowadzone są w trzech obszarach:
1. Systematyzowanie współpracy w Urzędzie oraz gromadzenie wiedzy o kontaktach
i przedsięwzięciach podejmowanych przez poszczególne
jednostki oraz
o potencjalnych tematach i partnerach współpracy w przyszłości. Ważnym zadaniem
jest też opracowywanie i wdrażanie nowych procedur odpowiadających specyfice
projektów naukowych oraz dokumentów służących merytorycznej współpracy.
2. Wspieranie zainteresowań badawczych Warszawą oraz promocja zrealizowanych
badań (angażowanie studentów i młodych naukowców do dialogu na temat rozwoju
Warszawy, rozwijanie narzędzi).
3. Wspieranie przepływu wiedzy między urzędnikami i naukowcami pełniącymi rolę
ekspertów i dostarczającymi wiedzę umożliwiającą urzędnikom podejmowanie działań
i decyzji służących rozwojowi miasta (w tym rozwijanie narzędzi).

Cel 2: Wzmocnienie kultury dialogu w mieście stołecznym Warszawa
Rozwój kultury dialogu wewnątrz Urzędu opiera się na trzech filarach:
 wzmocnieniu poczucia misji i otwartych postaw,
 wzmocnieniu kompetencji w zakresie prowadzenia dialogu i rozwiązywania konfliktów,
 rozwoju sposobów komunikacji i współpracy w ramach administracji samorządowej,
Współdecydowanie o mieście wymaga partnerskich relacji. Dla budowania i podtrzymywania takich
relacji ważne jest, by wszyscy pracownicy Urzędu, począwszy od kadry najwyższego szczebla,
doceniali zarówno wagę dialogu z mieszkańcami, jak i potrzebę wzmacniania kultury dialogu
wewnątrz Urzędu.
Kultura dialogu w administracji samorządowej zakłada wspieranie postaw otwartych, służebnych
wobec mieszkańców, odpowiedzialności i innowacyjności. Opiera się na rozwijaniu Urzędu jako
organizacji „uczącej się” poprzez gromadzenie wiedzy, wzmacnianie pozytywnych doświadczeń,
bazowanie na dobrych praktykach, a także wspólne docenianie sukcesów zespołowych
i indywidualnych. Kultura dialogu wewnątrz Urzędu powinna modelować kulturę dialogu
z mieszkańcami.
Dla rozwoju współpracy i koordynacji dialogu ważne jest:


rozwijanie sieci instytucjonalnych (w szczególności pomiędzy biurami m.st. Warszawy
a urzędami dzielnic oraz wzmocnienie udziału jednostek i spółek miejskich w systemie
komunikacji wewnętrznej w samorządzie);
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tworzenie zespołów projektowych składających się z przedstawicieli komórek z różnych
poziomów administracji oraz różnych specjalizacji;



ujednolicanie podejścia do podobnych problemów w różnych obszarach działania
administracji poprzez upowszechnianie dobrych praktyk, nastawionych na mieszkańca;



stałe doskonalenie kompetencji kadr administracji samorządowej w zakresie prowadzenia
dialogu publicznego i komunikacji.

Efektem realizacji celu będzie:







poprawa koordynacji zarządzania i realizacji różnych polityk w Warszawie,
usprawnienie współpracy wewnętrznej (zwiększenie szybkości i efektywności wymiany
informacji),
poprawa jakości decyzji w sprawach publicznych (w oparciu o współpracę interdyscyplinarną
i wiedzę ekspercką),
rozwijanie sieci relacji w strukturze administracji samorządowej,
lepsza kumulacja i wymiana wiedzy na temat potrzeb mieszkańców,
lepsze rozpoznanie potencjalnych partnerów do współdziałania.

Zaproponowane kierunki działań lub projekty służące realizacji powyższego celu powinny powstawać
i być rozwijane partycypacyjnie oraz obejmować wszystkie szczeble administracji samorządowej:
biura m. st. Warszawy, urzędy dzielnic m. st. Warszawy, a także jednostki i spółki miejskie.

Działania wewnętrzne na rzecz wzmacniania postaw nastawionych na dialog
Proponowane projekty:
2.1 Wzmocnienie wagi dialogu jako elementu misji urzędnika
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania Urzędu
Biura współpracujące: biura odpowiedzialne za: strategię rozwoju, rozwój społeczeństwa
obywatelskiego, politykę informacyjno-promocyjną
Harmonogram: 2018 - 2022
Celem projektu jest wzmocnienie znaczenia dialogu, w szczególności dialogu publicznego,
w ramach wartości promowanych w administracji samorządowej oraz podkreślenie
powiązania pomiędzy wartościami związanymi ze służbą publiczną i dialogiem publicznym.
Projekt obejmie m.in. opracowanie niezbędnika nowego pracownika, w którym wskazane
zostaną kluczowe kierunki rozwoju Warszawy, wynikające ze Strategii #Warszawa2030,
z podkreśleniem roli dialogu w opracowywaniu i realizacji wszelkich polityk publicznych.
Działania edukacyjne, skierowane do pracowników, realizowane będą również w ramach
szkolenia wprowadzającego pierwszego dnia pracy, w ramach adaptacji kadry kierowniczej,
a także jako element wprowadzania nowych pracowników przez przełożonych.
Projekt realizowany w ramach Programu Komunikacji Wewnętrznej. Projekt powiązany
z działaniami promującymi Strategię #Warszawa2030.
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2.2 Rozwój wagi dialogu publicznego w systemie zarządzania zasobami ludzkimi
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania Urzędu
Biuro współpracujące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Harmonogram: 2018 - 2019
Celem projektu jest wprowadzenie zmian w systemie zarządzania zasobami ludzkimi
w Urzędzie m. st. Warszawy w celu rozwoju kultury dialogu. W ramach projektu dokonany
zostanie przegląd dokumentów w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz uzupełnienie
ich o niezbędne zapisy dotyczące dialogu, w szczególności w procesach rekrutacji, adaptacji,
oceny pracowniczej.

Działania na rzecz rozwijania kompetencji kadr administracji samorządowej
Proponowane projekty:
2.3 Zastosowanie profilu kompetencyjnego w zakresie prowadzenia dialogu
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Biuro współpracujące: biuro odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania Urzędu
Harmonogram: 2018 - 2020
Projekt ma na celu zastosowanie wykazu kompetencji kluczowych do wykorzystania
w różnych elementach systemu zarządzania zasobami ludzkimi, np. w rekrutacji, polityce
szkoleniowo - rozwojowej i awansowej. Po identyfikacji komórek i stanowisk kluczowych
z punktu widzenia komunikacji społecznej i dialogu publicznego, zrealizowany zostanie audyt
kompetencji i wskazane zostaną możliwe ścieżki rozwoju kompetencji.
2.4 Wzmocnienie kompetencji w zakresie dialogu, w szczególności dialogu publicznego
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Biuro współpracujące: biuro odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania Urzędu
Harmonogram: 2018 - 2022
Projekt obejmie różnorodne narzędzia wzmacniania kompetencji i budowania postaw, w tym
m.in. szkolenia (np. z zakresu narzędzi partycypacji, z zakresu budowania i zarządzania
zespołem, zarządzania zmianą, mechanizmów dialogu publicznego, zarządzania konfliktami,
w tym radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stosowania przystępnego języka, moderacji
spotkań, pracy metodą service design). Projekt zakłada również korzystanie z takich narzędzi
jak szkolenia wewnętrzne w ramach samokształcenia czy e-learning.
Projekt skierowany jest do wszystkich urzędników stykających się w swojej pracy z tematyką
dialogu (w tym w szczególności do koordynatorów działań dialogowych i kadry zarządzającej),
pracujących zarówno w Urzędzie Miasta, jak i urzędach dzielnic.

Działania na rzecz wzmacniania współpracy wewnątrz miasta stołecznego Warszawy
Proponowane projekty:
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2.5 Wzmocnienie współpracy urzędników pracujących w obszarze dialogu
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Biuro współpracujące: biuro odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania Urzędu
Harmonogram: 2018 - 2022
Projekt ma na celu wdrożenie trwałych mechanizmów współpracy i wymiany
wiedzy/doświadczeń urzędników pracujących w obszarze dialogu, stworzenie systemu
wsparcia oraz upowszechnienie organizacji pracy metodą projektową, poprzez m.in.
tworzenie wspólnot praktyków i rozwijanie mechanizmów sieciowania i dzielenia się wiedzą
w administracji samorządowej (warsztaty sieciujące, promowanie działań osób
odpowiedzialnych za dialog w Urzędzie i na zewnątrz) – zarówno między biurami, jak i biurami
a wydziałami właściwymi merytorycznie w urzędach dzielnic.
Elementem projektu będzie również przetestowanie efektywności różnych ścieżek działania
w ramach współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy różnymi szczeblami i komórkami
samorządu w planowaniu i wdrażaniu zmian z udziałem mieszkańców oraz zebrane zostaną
dobre praktyki w tym zakresie.
Zakłada się także identyfikację liderów dialogu wewnątrz administracji samorządowej
i przygotowanie ich do pełnienia roli konsultantów-mentorów dla innych pracowników Urzędu
zaangażowanych w dialog z mieszkańcami, poprzez z jednej strony rozwijanie wiedzy
merytorycznej (w ramach takich działań jak wizyty studyjne), z drugiej strony poprzez
rozwijanie kompetencji tutorskich. Efektem projektu będzie również wdrożenie warunków do
korzystania z kompetencji kadr związanych z dialogiem poprzez stworzenie listy urzędników
mogących pełnić funkcję mentora, wraz z ich obszarami specjalizacji.
Projekt skierowany jest do koordynatorów działań związanych z dialogiem (budżet
partycypacyjny, inicjatywa lokalna, konsultacje społeczne, współpraca z młodzieżą), ale
i koordynatorów działań interdyscyplinarnych oraz międzybiurowych, a także osób
reprezentujących administrację samorządową w dialogu z mieszkańcami, zarówno na
poziomie Urzędu, jak i urzędów dzielnic.
Projekt realizowany w ramach Programu Komunikacji Wewnętrznej.

2.6 Poszerzanie systemu innowacji i sugestii pracowniczych, w tym w szczególności nastawionych
na współpracę, sieciowanie i dialog wewnątrz Urzędu
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania Urzędu
Harmonogram: 2018 - 2022
Celem projektu będzie rozwinięcie poczucia sprawstwa i wpływu wśród pracowników jako
narzędzia wzmacniania otwartości Urzędu. Obok konkretnych wdrożeń projekt pomoże
w diagnozowaniu istniejących w administracji samorządowej wyzwań związanych z rozwojem
kultury dialogu. Obejmie również wzmocnienie mechanizmów niefinansowego motywowania
pracowników. Projekt obejmie też pilotaż w urzędach dzielnic.
Projekt realizowany w ramach Programu Komunikacji Wewnętrznej.
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Cel 3. Rozwój metod, form i narzędzi partnerskiego dialogu publicznego
W Warszawie podejmowane są liczne inicjatywy i systematyczne działania w zakresie dialogu
publicznego, m.in. konsultacje społeczne (w rozmaitych tematach i coraz bardziej zróżnicowanych
formach), budżet partycypacyjny czy inicjatywa lokalna, rozwijany jest także wolontariat.
W złożonej strukturze samorządu warszawskiego istnieje jednak potrzeba tworzenia jednolitych
standardów, lepszego rozeznania wśród podejmowanych inicjatyw, sieciowania pomiędzy partnerami
oraz transferu dobrych praktyk.
Jednocześnie, wciąż duża liczba mieszkańców pozostaje względnie słabo zaangażowana. Konieczne
jest zatem wypracowywanie takich form dialogu, w których zgłaszanie potrzeb, opinii czy propozycji
będzie łatwo dostępne, szybkie i nieskomplikowane. Z drugiej strony, warszawscy aktywiści –
opierając się często na wiedzy eksperckiej – wskazują na potrzebę poszerzania zakresu dialogu
i podwyższania jego jakości oraz wzmocnienia partnerstwa w tworzeniu polityk miejskich.
Cel zostanie zrealizowany poprzez projekty służące szerokiemu diagnozowaniu potrzeb społecznych
oraz tworzeniu warunków i możliwości do włączania mieszkańców w zarządzanie miastem.
Projekty będą nakierowane na:







testowanie innowacyjnych metod i narzędzi dialogu;
tworzenie miejsc i przestrzeni do rozmowy, w tym rozwijanie miejsc dialogu zarówno
w strukturze Urzędu / urzędów dzielnic, jak i poza nimi (tj. MAL-e, domy sąsiedzkie, lokalne
kawiarnie, kluby osiedlowe, kluby mam, kluby seniora itp., instytucje kultury, biblioteki, szkoły
oraz inne instytucje i jednostki miejskie);
rozwój wiedzy eksperckiej oraz dobrych praktyk w zakresie dialogu;
zwiększenie efektywności zarządzania konfliktami;
wprowadzenie systematycznej ewaluacji jakości dialogu publicznego, zarówno w ramach
wewnętrznej współpracy interdyscyplinarnej w Urzędzie, jak i wspólnie z mieszkańcami.

Dobrą praktyką powinno być sieciowanie interesariuszy lokalnych i integrowanie ich wokół Urzędu,
a także wchodzenie przedstawicieli administracji samorządowej w lokalne sieci współpracy. Ważnym
elementem wspierającym osiągnięcie tego celu powinno być również upowszechnienie praktyki
wychodzenia przedstawicieli administracji samorządowej „poza urząd” – działań w terenie,
w kontakcie z mieszkańcami oraz otwierania instytucji na mieszkańców. Konieczne będzie zatem
rozwijanie standardów współpracy administracji z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi,
instytucjami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu.
Dzięki tym działaniom zostaną wypracowane nowe narzędzia partycypacji, rozwiązywania konfliktów
i ewaluacji dialogu w Warszawie, a także pogłębi się współpraca między z różnymi grupami
uczestników dialogu – mieszkańcami / lokalnymi ekspertami i liderami / przedstawicielami biznesu /
przedstawicielami środowiska naukowego.
Realizacja tego celu będzie wspomagana przez, wprowadzony w ramach Strategii #Warszawa2030,
standard partycypacyjnego tworzenia dokumentów o charakterze programowym opracowywanych
przez miasto stołeczne Warszawa (strategie, polityki, programy), konsultowania ich z mieszkańcami
oraz włączania przedstawicieli mieszkańców do monitoringu zasad ich realizacji.
Cel ten będzie również zasilany działaniami wynikającymi z Programu Rozwoju Współpracy
z organizacjami pozarządowymi, w szczególności w zakresie otwierania ciał dialogu społecznego na
interesariuszy niebędących przedstawicielami organizacji pozarządowych, oraz rozszerzania

23

możliwości udziału mieszkańców w konsultacjach kierowanych do NGO, o ile kwestie te nie dotyczą
bezpośrednio i/lub wyłącznie tematyki zarezerwowanej dla organizacji społecznych.
Działania na rzecz rozwoju narzędzi dialogu
Proponowane projekty:
3.1 Nowe narzędzia partycypacji
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Harmonogram: 2018 - 2022
Głównym celem projektu jest rozwój i wdrażanie innowacyjnych metod i narzędzi w zakresie
diagnozowania potrzeb oraz pozyskiwania informacji, pomysłów, opinii od mieszkańców
w ramach procesów konsultacji i współdecydowania, zarówno na poziomie priorytetów
rozwojowych miasta, jak i projektowania konkretnych rozwiązań operacyjnych. Nowe
narzędzia partycypacji powinny być proste w obsłudze, wykorzystywać aktualne trendy
w rozwoju technologii i zarządzania informacją, a jednocześnie być otwarte na użytkowników
o różnych kompetencjach i możliwościach.
Projekt zakłada również testowanie innowacyjnych narzędzi dialogu, w tym nowych form
partycypacji (np. panel obywatelski), oraz wprowadzanie metod partycypacji w nowe obszary
działań Urzędu (w których dotychczas takich działań nie podejmowano). Działania pilotażowe
i wdrożeniowe będą prowadzone zarówno na poziomie miasta, jak i dzielnic
Projekt powiązany z Programem rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji
pozarządowych w zakresie działania forów dialogu.

3.2 Rozwój budżetu partycypacyjnego
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Harmonogram: 2018 - 2022
Celem projektu jest włączenie mieszkańców Warszawy we współdecydowanie o części
budżetu Warszawy oraz edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków
publicznych.
Projekt zakłada rozwój budżetu partycypacyjnego w zakresie:
-

monitoringu i dopracowania procedury przeprowadzania budżetu partycypacyjnego,
odpowiadającej na potrzeby mieszkańców w oparciu o wyniki regularnej ewaluacji,
zwiększania świadomości i zaangażowania mieszkańców w zakresie budżetu
partycypacyjnego,
edukacji mieszkańców i urzędników w zakresie dialogu, w szczególności budżetu
partycypacyjnego,
transparentności procesu i realizowanych projektów,
rozwijania świadomości lokalnej, w tym poczucia odpowiedzialności za przyszłość
wspólnoty.

3.3 Warszawski LAB – platforma współpracy miasta z otoczeniem na rzecz przyciągania i testowania
innowacji dla inteligentnego rozwoju Warszawy
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za cyfryzację Miasta
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Harmonogram: 2018 - 2022
Warszawski LAB jest lokalną adaptacją zjawiska urban living labs mieszczącą się w obszarze
smart city. Miejskie laboratoria innowacji działają w wielu miejscach świata, a cel ich działania
jest jeden: powstają jako platformy przyciągania innowacji i ich testowania na żywym
organizmie miejskim.
Warszawski LAB to trzyetapowy proces przyciągania i testowania innowacji cyfrowych,
platforma informatyczna organizująca dwustronną komunikację miasto-otoczenie, realizująca
3-etapowy proces, obudowana narzędziami wzmacniającymi partycypację oraz atrakcyjne,
nowoczesne miejsce spotkań, integracji i animacji miejskiego środowiska innowacyjnego.
A także: umiejscowiony w strukturze Urzędu zespół osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie
innowacji cyfrowych, przyczyniających się do inteligentnego rozwoju miast; stale toczący się
i skoordynowany proces, w którym prowadzone są projekty badawczo-rozwojowe; miejskie
laboratorium, w którym testowane są innowacyjne rozwiązania przed etapem wdrożeń na
większą skalę.
Sposób zarządzania działaniami i rozwojem warszawskiego LAB-u czerpie z dorobku
zwinnych metodyk zarządzania (agile). Opiera się na czterech filarach manifestu
projektowania zwinnego: ludzie i interakcje (łączenie potencjału i kompetencji różnych graczy),
działające rozwiązania (szybkie wdrażanie prototypowych, doskonalonych rozwiązań),
współpraca z klientem (mieszkańcami i wszelkimi użytkownikami miasta), reagowanie na
zmiany (szybka adaptacja do zmieniających się warunków otoczenia).

3.4 Zwiększenie efektywności zarządzania konfliktami w ramach dialogu
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Harmonogram: 2018 - 2022
Celem projektu jest zwiększenie efektywności mechanizmów radzenia sobie z konfliktami
w różnych kontekstach i rodzajach procesów dialogu publicznego na różnych etapach,
w szczególności:
-

diagnozy potencjalnych konfliktów,

-

zapobiegania konfliktom,

-

zarządzania konfliktami.

Projekt zakłada rozwinięcie narzędzi mapowania interesów jako prewencji konfliktu, metod
diagnozowania konfliktów społecznych oraz modeli/protokołów działania mających na celu
wypracowywanie rozwiązań w sytuacji konfliktu (np. rozwój mediacji, metod paraarbitrażowych).
Elementem projektu będzie również rozwijanie współpracy wewnątrz struktury Miasta
Stołecznego Warszawy (np. biura i urzędy dzielnic) w kontekście rozwiązywania konfliktów
oraz współpracy przy wprowadzaniu zmian, które mogą ujawniać kontrowersje społeczne (np.
w zakresie organizacji ruchu, transportu itp.).
Projekt może opierać się na potencjale projektu Naukowa Warszawa i obejmować współpracę
z sektorem nauki.
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Działania na rzecz zarządzania wiedzą o dialogu
Proponowane projekty:
3.5 Rozwój wiedzy o dialogu
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Harmonogram: 2018 - 2022
Celem projektu jest kumulowanie, adaptowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu
innowacyjnych form i narzędzi partycypacji. Odbiorcami projektu będą zarówno
przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy (na poziomie biur, dzielnic, jednostek i spółek
miejskich), jak i aktywni mieszkańcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.
Projekt zakłada zarówno organizację działań własnych w ramach Miasta Stołecznego
Warszawy, jak i uczestnictwo w działaniach organizowanych przez inne podmioty (np.
organizacje pozarządowe czy inne samorządy).
Przykładowe działania w ramach tego projektu to konferencje, warsztaty, spotkania
inspirujące w Polsce i za granicą, wydarzenia typu TED-ex, wizyty praktyków z Polski
i zagranicy, przygotowywanie opracowań dotyczących trendów i doświadczeń w obszarze
dialogu w Polsce i na świecie.
Część działań w projekcie (np. spotkania inspirujące) może mieć charakter otwarty i być
skierowana zarówno do kadry zarządzającej i pozostałych pracowników administracji
samorządowej, w szczególności w ramach stanowisk kluczowych, jak i aktywnych
mieszkańców.

3.6 Wzmocnienie systematycznej ewaluacji jakości dialogu publicznego
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za politykę informacyjno-promocyjną
Biuro współpracujące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Harmonogram: 2018 - 2022
Celem projektu jest wzrost wiedzy i rozumienia dialogu publicznego w Warszawie poprzez
opracowanie metodologii i narzędzi oraz pilotaż badania stanu dialogu.
Projekt obejmie stworzenie i wdrożenie metodologii badania zaangażowania mieszkańców
w dialog w mieście, w celu próby opisu czynników istotnych z punktu widzenia podnoszenia
jakości partycypacji. Cel ten będzie realizowany poprzez opracowanie narzędzi
systematycznej analizy procesów dialogu publicznego oraz pilotaż prowadzony w wybranych
dzielnicach zakładający wybór konkretnego obszaru, wokół którego toczy się dialog
i opracowanie działań adekwatnych do tego obszaru.
Szczególny nacisk należy położyć na ocenę efektywności partycypacji uwzględniającą
zarówno ocenę procesu, ocenę rezultatu (podjętej decyzji) oraz efektów wdrożenia decyzji.
Projekt zakłada udział aktywnych mieszkańców i organizacji pozarządowych na etapie
opracowania metod i wskaźników oceny. W ramach projektu może zostać również nawiązana
współpraca metodologiczna na poziomie Unii Metropolii Polskich.
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Cel 4: Pogłębienie kompetencji obywatelskich i samorządowych oraz
zaangażowania w dialog o mieście
Aktywny i odpowiedzialny udział w dialogu publicznym oraz współpraca w podejmowaniu decyzji na
temat rozwoju miasta wymaga kompetencji obywatelskich i świadomości społecznej, w tym:








wiedzy o strukturach życia społecznego, politycznego i gospodarczego,
zdolności rozumienia dylematów społecznych,
argumentowania własnego punktu widzenia w oparciu o rzetelne informacje,,
rozumienia i szanowania innych perspektyw,
umiejętności prowadzenia dialogu z różnymi interesariuszami,
troski o dobro wspólne,
rozwijanie postaw nastawionych na współpracę.

Pierwszym krokiem powinno być budowanie wiedzy na temat sposobów zarządzania złożonymi
problemami miasta jako całości. Wiąże się to z rozwijaniem świadomości obywatelskiej dotyczącej
codziennych decyzji (np. udział w wyborach lokalnych czy konsultacjach), konkretnych działań na
rzecz dobra wspólnego (np. troska o środowisko), jak i negocjowania różnic interesów w ramach
szerszych układów społecznych (np. priorytety rozwojowe czy lokalizacje inwestycji).
Ze strony administracji samorządowej ważne jest nie tylko przekazywanie informacji w sposób
konsekwentny, szybki i przejrzysty, ale również motywowanie mieszkańców do zaangażowania
poprzez rzetelną informację zwrotną, a także podziękowanie za poświęcany czas.
Zadaniem Urzędu m.st. Warszawy powinno być również wspieranie projektów edukacyjnych
obejmujących kompetencje liderskie oraz kompetencje związane z dialogiem realizowane przez
organizacje pozarządowe i grupy lokalne oraz wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych
w promowaniu idei wspólnotowych.
Realizacja tego celu opiera się na kilku ważnych filarach:




upowszechnianiu wiedzy o funkcjonowaniu samorządu – w tym zakresie realizacja tego celu
jest blisko powiązana z celem 1;
wzmacnianiu kompetencji obywatelskich (w tym doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych)
oraz szczególnym wspieraniu liderów dialogu;
wzmacnianiu zaangażowania w dobro wspólne wśród mieszkańców Warszawy
i motywowaniu do działania na jego rzecz.

Działania wspierające realizację tego celu powinny być podejmowane wśród wszystkich grup
wiekowych, poczynając od najmłodszych odbiorców (przedszkolaki) przez osoby dorosłe aż po
seniorów, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie oraz partycypacji kompetentnych mieszkańców
niezależnie od wieku.
W ramach realizacji tego celu nacisk powinien być położony również na przygotowanie instytucji
miejskich do prowadzenia działań w zakresie edukacji samorządowej mieszkańców oraz wsparcie
ich w tym zakresie.
Realizacja tego celu będzie wspierana przez działania wpisujące się w cel 1.1 Strategii
#Warszawa2030 Dbamy o siebie nawzajem, gdyż do rozwoju postaw obywatelskich niezbędne jest
wykształcenie otwartych postaw i kompetencji społecznych, a także zaangażowanie na rzecz
swojego otoczenia i budowanie relacji wspólnotowych.

27

Głównymi partnerami Urzędu m.st. Warszawy w realizacji tego celu powinny być instytucje miejskie,
środowisko naukowe oraz organizacje pozarządowe. Szkoły jako instytucje edukacyjne odgrywają
szczególną rolę w rozwijaniu dialogu i partycypacji. Środowisko szkoły – zarówno samo miejsce, jak
i ludzie, którzy ją tworzą (nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy) jest przestrzenią do rozmowy
o lokalnych potrzebach, wymiany informacji, prowadzenia konsultacji, czy wreszcie podejmowania
wspólnych decyzji.
Realizacja celu jest ściśle powiązana z działaniami realizowanymi w ramach programów
operacyjnych: Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych na lata 2016-2020, Program Rozwoju
Edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 oraz Program Warszawa Przyjazna Seniorom na lata
2013-2020.

Działania na rzecz rozwoju kompetencji obywatelskich
Proponowane projekty:
4.1 Edukacja o dialogu i nabywanie kompetencji obywatelskich
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
Biuro współpracujące: biuro odpowiedzialne za politykę edukacyjną
Harmonogram: 2018 - 2022
Celem projektu jest stworzenie systemowych działań w zakresie edukacji samorządowej
i obywatelskiej skierowanych do ogółu mieszkańców Warszawy oraz umożliwienie im
powszechnego dostępu do tej oferty, poprzez m.in.:
-

-

opracowanie jednolitych założeń dotyczących miejskiej edukacji samorządowej
i obywatelskiej;
opracowanie oraz wdrożenie programów, narzędzi edukacyjnych i pomocy dydaktycznych
mających na celu rozwijanie wiedzy o działaniu samorządu i poznawaniu swoich praw oraz
rozwijanie postaw nastawionych na dialog i współpracę (w tym poprzez materiały filmowe,
seminaria, warsztaty). Działania powinny być adresowane dla różnych grup – od
przedszkola do seniora;
stworzenie i wdrożenie systemu szkoleń i wsparcia dla dyrektorów i pracowników szkół,
instytucji edukacji nieformalnej, kultury (w tym bibliotek), edukacji kulturalnej, sportu,
ośrodków wsparcia rodziny, ośrodków pomocy społecznej i in. z zakresu miejskich
narzędzi partycypacji, wykorzystania ich w pracy z mieszkańcami, dialogu
i porozumiewania się w sytuacjach różnic interesów;

W projekt wpisują się działania prowadzone w ramach Programu „Młoda Warszawa. Miasto
z klimatem dla młodych 2016-2020”, m.in. projekty edukacji samorządowej dla młodzieży
„Nastolatek w samorządzie”, „Z Urzędem na Ty” i „Aktywuj dzielnie” oraz projekty z Programu
Wzmacniania Wspólnot Lokalnych, m.in.. Niezbędnik aktywnych mieszkańców.

Działania na rzecz zaangażowania w dialog o mieście
Proponowane projekty:
4.2 Stworzenie i rozwijanie systemu motywacji i wsparcia osób zaangażowanych w dialog
Biuro wiodące: biuro odpowiedzialne za rozwój społeczeństwa obywatelskiego
28

Biuro współpracujące: biuro odpowiedzialne za politykę edukacyjną
Harmonogram: 2018 - 2022
Celem projektu jest rozwijanie motywacji do działań na rzecz dialogu oraz rozwijanie
kompetencji liderskich w tym zakresie poprzez:
-

-

-

-

-

stworzenie programu oraz uruchomienie akademii rozwoju dialogu publicznego / szkoły
liderów dialogu publicznego: wspieranie budowania kompetencji obywatelskich i liderskich
u przewodniczących KDS/DKDS, radnych wszystkich szczebli, młodzieżowych radnych
oraz aktywistów miejskich (także niezrzeszonych). Elementem Programu powinno być
docenianie aktywności liderów w różnych obszarach życia publicznego i w różnym wieku;
opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia dla mniej aktywnych grup mieszkańców
w zakresie istniejących narzędzi dialogu (w tym budżetu partycypacyjnego, inicjatywy
lokalnej, konsultacji społecznych);
opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia dla instytucji (np. domy kultury, szkoły)
w zakresie rozwijania ich własnych budżetów partycypacyjnych oraz inicjatyw
we współpracy z mieszkańcami. Elementem tego działania powinno być również wsparcie
w pracy z mieszkańcami przy wykorzystaniu okołomiejskich instrumentów;
rozwijanie i wspieranie samorządności różnych grup w ramach istniejących struktur
instytucjonalnych (przedszkoli, szkół i in.) oraz ciał dialogu (np. Rady Seniorów, rad
młodzieżowych, rad osiedli i in.);
rozwój systemu motywowania i doceniania aktywności na rzecz konstruktywnego
rozwiązywania problemów w mieście oraz dialogu i dbałości o dobro wspólne.

Projekt powiązany z działaniami w ramach programów: Młoda Warszawa, Programu Rozwoju
Edukacji, Programu Wzmacniania Wspólnot Lokalnych oraz Programu Rozwoju m.st.
Warszawy i organizacji pozarządowych.

Zarządzanie Programem
Program Dialog na tle innych dokumentów
Program Dialog jest jednocześnie wieloletnim programem operacyjnym Strategii rozwiązywania
problemów społecznych na lata 2009 - 2020 (tzw. Społecznej Strategii Warszawy / SSW)9
i programem rozwoju Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do roku 2030 (dalej: Strategii
#Warszawa2030). Jest również zgodny z celem Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego
Warszawy do roku 2030, jakim jest wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego, udział
mieszkańców OMW w kształtowaniu zrównoważonej metropolii, oparty na idei społeczeństwa
obywatelskiego.
Społeczna Strategia Warszawy zakładała powstanie programu Rozwój dialogu i komunikacji
społecznej, który miałby służyć instytucjonalizacji współpracy między administracją publiczną
a lokalnym społeczeństwem obywatelskim czyli mieszkańcami Warszawy, nieformalnymi
inicjatywami społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które swoją
aktywnością wypełniają przestrzeń publiczną. Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego miałaby
polegać przede wszystkim na ustaleniu i stosowaniu zasad oraz procedur, które zapewnią
9

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009
Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r.

–

2020 przyjęta uchwałą nr XLVI/1427/2008 Rady Miasta Stołecznego
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mieszkańcom Warszawy i szeroko rozumianym organizacjom pozarządowym (sformalizowanym
i nieformalnym) nie tylko systematyczny udział w procesie podejmowania decyzji, ale również
faktyczny wpływ na decyzje podejmowane przez władze publiczne. SSW przewidywała powstanie
dokumentu, który odnosić się miał do szeroko pojętego dialogu obywatelskiego, część odnoszącą się
do dialogu z organizacjami pozarządowymi przejął jednak Program Rozwoju Współpracy m. st.
Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)10.
Niniejszy Program odnosi się zatem do dialogu z udziałem władz samorządowych i mieszkańców,
niezależnie czy są oni zrzeszeni w organizacjach społecznych, pracowniczych, branżowych i innych,
czy też nie, a więc tzw. dialogu publicznego. PRW precyzuje zaś te działania, które odnoszą się
specyficznie do organizacji pozarządowych. Oba dokumenty programowe pozostają więc w ścisłym
powiązaniu i ich realizacja powinna opierać się na zasadach synergii.
Program Dialog odwołuje się wprost do celu operacyjnego Strategii #Warszawa2030 –
Odpowiedzialna wspólnota, wpisując się w cel 1.2 – Wspólnie decydujemy o naszym mieście (przyjęty
jako cel niniejszego Programu). Jak podkreśla się w Strategii #Warszawa2030, zbudowanie
odpowiedzialnej wspólnoty będzie miało największy wpływ na osiągnięcie wizji strategicznej,
ponieważ skupia się na postawach społecznych, w tym również postawach osób odpowiedzialnych
za realizację polityk rozwoju miasta. Dlatego też szczególnie ważna jest synergia pomiędzy
Programem Dialog i Programem Wzmacniania Wspólnot Lokalnych do roku 202011, którego zakres
również wpisuje się w cel operacyjny Strategii #Warszawa2030 – Odpowiedzialna wspólnota 1.1.
Dbamy o siebie nawzajem. Odwołania do innych programów wskazane są w opisie poszczególnych
projektów.

Formuła opracowania Programu
Program powstawał w trwającej ponad rok ścisłej współpracy:




mieszkańców (przede wszystkim aktywistów miejskich),
przedstawicieli administracji samorządowej, zarówno miejskiej (w tym również jednostek
i spółek miejskich), jak i dzielnicowej,,
radnych (dzielnicowych i osiedlowych).

Trzon zapisów powstał w ramach pracy różnych forów:







spotkania plenarne,
warsztaty diagnostyczno-kreatywne,
zespoły robocze,,
spotkania eksperckie,
uzgodnienia wewnętrzne,
konsultacje społeczne.

Wstępna diagnoza oraz rekomendacje kierunkowe zostały opracowane przy współudziale
uczestników 8 grup warsztatowych złożonych z przedstawicieli biur i urzędów dzielnic m.st. Warszawy
oraz jednostek i spółek miejskich, radnych oraz przedstawicieli mieszkańców i aktywistów
10

Uchwała nr XIV/289/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia z 09-07-2015 w sprawie przyjęcia Programu rozwoju współpracy
m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020.
11

Zarządzenie nr 1186/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji
Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020.
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społecznych. Rezultat prac zestawiony został z wynikami analiz danych zastanych oraz badań
w dzielnicach m. st. Warszawy.
Warsztaty zostały podsumowane otwartym spotkaniem w lutym 2017, gdzie przedstawiono
wypracowaną w ramach grup diagnozę potencjałów i deficytów dialogu w Warszawie oraz
zaproponowano wstępne obszary do Programu i tematykę zespołów roboczych do dalszych prac.
Usystematyzowanie i skonkretyzowanie wstępnego zestawu celów i działań Programu odbywało się
w międzysektorowych zespołach roboczych. W okresie marzec-kwiecień 2017 trwały prace trzech
interdyscyplinarnych zespołów, złożonych z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy (biur i dzielnic),
jednostek i spółek miejskich, radnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, mieszkańców
i aktywistów. Prace te były skupione wokół trzech tematów: tworzenie warunków do dialogu, dialog
w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu interesów oraz współpraca wewnętrzna w kontekście
dialogu.
W wyniku prac zespołów roboczych wypracowano strukturę celów Programu oraz wskazano
rekomendacje do działań programowych. W okresie od maja do października 2017 r. przedstawiciele
różnych biur Urzędu m.st. Warszawy pracowali nad przełożeniem tych rekomendacji na konkretne
projekty i działania operacyjne.
Nad całością prac czuwał Zespół Redakcyjny w uzgodnieniu z Komitetem Sterującym Społecznej
Strategii Warszawy, Komitetem Redakcyjnym Strategii #Warszawa2030 oraz Sekretarzem m.st.
Warszawy. Wsparciem merytorycznym służyli eksperci zewnętrzni: prof. Anna Giza-Poleszczuk,
Agata Stafiej-Bartosik, Joanna Erbel, Jan Jakub Wygnański, Edwin Bendyk oraz dr Michał Łuczewski.
Konsultacje społeczne Programu odbywają się w marcu 2018 r. Wnioski z konsultacji (sposób
uwzględniania opinii mieszkańców) opracowywane będą przy współudziale przedstawicieli
mieszkańców w składzie zespołów roboczych.
Schemat opracowania Programu Dialog
[Opis grafiki. Schemat w kolorze niebieskim, zawierający 8 prostokątnych pól, połączonych strzałkami,
ułożonych w trzech rzędach: po 3 pola w rzędzie 1 i 2 oraz 2 pola w rzędzie 3. Poszczególne pola przedstawiają
etapy opracowania Programu Dialog. Z każdego etapu wynika kolejny. Etap 1 Otwarcie prac nad Programem
– spotkanie plenarne, grudzień 2016. Etap 2 Warsztaty diagnostyczno-kreatywne (łącznie 9), styczeń – luty
2017. Etap 3 Prezentacja wyników warsztatów – spotkanie plenarne, luty 2017. Etap 4 zespoły robocze (trzy
grupy tematyczne, łącznie 8 spotkań), kwiecień – maj 2017. Etap 5 Prezentacja założeń Programu w wersji do
pracy wewnątrz Urzędu, maj 2017. Etap 6 Uszczegółowienie propozycji projektów i określenie mechanizmów
zarządzania Programem wewnątrz Urzędu, czerwiec – październik 2017. Etap 7 Prezentacja projektu Programu
po pracy wewnętrznej zespołom roboczym, luty 2018. Etap 8 Konsultacje społeczne marzec 2018]
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Sposób zarządzania i wdrażania Programu
Biurem wiodącym, odpowiedzialnym za realizację Programu, jest biuro odpowiedzialne za rozwój
społeczeństwa obywatelskiego. Dyrektor przedmiotowego biura wskazuje Koordynatora Programu.
Jednocześnie, z uwagi na interdyscyplinarny charakter Programu, jego realizacja opiera się na
współpracy z partnerami wewnętrznymi: innymi biurami Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności
biurami odpowiedzialnymi za: zapewnienie funkcjonowania Urzędu, politykę informacyjnopromocyjną, cyfryzację Miasta, edukację, urzędami dzielnic, jednostkami organizacyjnymi, a także
spółkami miejskimi. Istotna dla realizacji Programu jest również współpraca z podmiotami
zewnętrznymi, w szczególności organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami naukowymi.
Z uwagi na społeczny charakter Programu zasadniczą rolę w jego realizacji odgrywa Rada Programu
Dialog, powołana przez Prezydenta m.st. Warszawy na czas realizacji Programu i składająca się
z przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy (biur i urzędów dzielnic), reprezentantów mieszkańców oraz
Rady m.st. Warszawy. Rada pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach związanych
z projektowaniem, realizacją i oceną działań programowych, w szczególności do jej zadań należy
analiza potrzeb projektowych wynikających z realizacji Programu, dokonywanie okresowego
przeglądu postępów realizacji celów i działań Programu, opiniowanie raportów okresowych i raportu
końcowego z realizacji Programu oraz rekomendowanie wszelkich zmian związanych z Programem,
określanie priorytetów i zmian w kierunkach realizacji Programu. Posiedzenia Rady Programu Dialog
odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
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Finansowanie
Całościowy koszt realizacji działań wskazanych w Programie wyniesie 63 372 000 zł.
Rok

Budżet

2018

12 897 000 zł

2019

14 880 000 zł

2020

13 414 000 zł

2021

11 260 000 zł

2022

10 921 000 zł

Razem

63 372 000 zł

Dodatkowo należy przyjąć koszt monitoringu i ewaluacji Programu w wysokości 50000 zł, co daje
łączną kwotę 63 422 000 zł.

Monitoring i ewaluacja
Wskaźniki realizacji celu głównego wynikają bezpośrednio ze wskaźników realizacji celu
strategicznego 1. Odpowiedzialna wspólnota Strategii #Warszawa2030 oraz celu szczegółowego 1.2.
Wspólnie decydujemy o naszym mieście.
Nazwa wskaźnika

Jednos
tka
miary

Źródło danych

Poziom
agregacj
i

Wartoś
ć
bazowa

Wartość
pośrednia
(2020 r.)

Wartość
docelowa
(2022 r.)

CEL STRATEGICZNY 1. ODPOWIEDZIALNA WSPÓLNOTA
Indeks zaufania

%

Barometr Warszawski
(wskaźnik syntetyczny)

Warszaw
a

Do
uzgodnienia
w ramach
prac nad
Strategią
#Warszawa2
030

Wskaźnik ogólny celu 1.2. „Wspólnie decydujemy o naszym mieście” ze Strategii Warszawa2030
Indeks aktywności obywatelskiej

%

Barometr Warszawski

(Odsetek mieszkańców
podejmujących aktywność
obywatelską w sprawach
lokalnych)

Warszaw
a

Do
uzgodnienia
w ramach
prac nad
Strategią
#Warszawa2
030

Cel 1. Zwiększenie dostępu do wiedzy o mieście oraz transparentności działań administracji
Poczucie poinformowania
(Odsetek mieszkańców dobrze
oceniających informowanie

%

Barometr Warszawski

Warszaw
a

77%

+3%

+5%
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Nazwa wskaźnika

Poziom
agregacj
i

Wartoś
ć
bazowa

Wartość
pośrednia
(2020 r.)

Wartość
docelowa

Barometr Warszawski

Warszaw
a

66%

+3%

+5%

Barometr Warszawski
(dodatkowe pytanie),
badanie dedykowane

Warszaw
a

Określo
na na
podstaw
ie BW
2018 r.

+5%

+8%

Określo
na w
badaniu
pilotażo
wym w
2018 r.

+3%

+7%

Określo
na na
podstaw
ie
badań w
roku
2018 r.

+3%

+5%

1

2

Jednos
tka
miary

Źródło danych

%

%

(2022 r.)

mieszkańców Warszawy o
istotnych dla nich sprawach
dotyczących życia w mieście)
Poczucie wpływu
(Odsetek mieszkańców
uznających, że władze miasta
uwzględniają opinie i pomysły
mieszkańców w swoich pracach)
Znajomość miejskich narzędzi
dialogu

Cel 2. Wzmocnienie kultury dialogu w mieście stołecznym Warszawa
Indeks jakości dialogu
wewnętrznego i współpracy w
Mieście Stołecznym Warszawa

%

Badanie wewnętrzne

Warszaw
a

Cel 3. Rozwój metod, form i narzędzi partnerskiego dialogu publicznego
Wykorzystanie miejskich narzędzi
dialogu

Wdrożenie innowacyjnych
narzędzi dialogu lub
wprowadzenie mechanizmów
dialogu w obszarach do tej pory
niewykorzystywanych

%

Barometr Warszawski,
Badanie Jakości
życia…, badanie
dedykowane (wskaźnik
syntetyczny)

Warszaw
a

produkt

Dane CKS

Warszaw
a

Cel 4. Pogłębienie kompetencji obywatelskich i samorządowych oraz zaangażowania w dialog o mieście
Wskaźnik kompetencji
obywatelskich na bazie Civic
Competence Composite Indicator

%

Nowe badanie

Warszaw
a

Określo
na w
badaniu
pilotażo
wym w
2018 r.

Określona
na
podstawie
pilotażu w
2018 r.

Określona
na
podstawie
pilotażu w
2018 r.

Ewaluacja Programu przeprowadzona będzie każdorazowo przez zewnętrznych ewaluatorów,
zgodnie z priorytetami ustalonymi we współpracy z Radą Programu. Zakłada się przeprowadzenie
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śródokresowej ewaluacji Programu w roku 2020 oraz ewaluacji końcowej, po zakończeniu wdrażania
Programu. Ewaluacja śródokresowa będzie miała na celu ocenę trafności zaproponowanych
kierunków i działań (w stosunku do potrzeb zidentyfikowanych), skuteczności podjętych działań oraz
ich wpływu na efekty na poziomie celów, a także zaproponowanie ewentualnych zmian w przyjętych
kierunkach działań.

Zestawienie aktów prawnych dotyczących dialogu, konsultacji
i partycypacji
Akty prawa krajowego


Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(w szczególności roz.1, art.3-5, art.8, art.9; roz.3, art.39-43, roz.4, art.44-45);



Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w
szczególności roz.2, art.17, art.18-19);



Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (w szczególności art.4-5a, art.35).

Akty prawa miejscowego


Statut m.st. Warszawy, stanowiący załącznik do uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXII/743/2008
z dnia 10 stycznia 2008 r. (par. 10, w szczególności pkt. 2);



Uchwała nr XLVI/1427/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2009-2020.



Uchwała nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy;



Zarządzenie nr 4925/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 września 2013 r.
w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku
z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy;



Zarządzenia (wydawane każdego roku) w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st.
Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego na dany rok. Aktualnie obowiązuje zarządzenie
nr 1660/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2017 r. w sprawie
konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego
na rok 2019;



Zarządzenie nr 1299/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie określenia zasad wyznaczania koordynatorów ds. budżetu partycypacyjnego,
powoływania i uzupełniania składu osobowego zespołów ds. budżetu partycypacyjnego
w dzielnicach, a także zakresu ich działań, w ramach konsultacji społecznych z mieszkańcami
m.st. Warszawy w zakresie budżetu partycypacyjnego, który ma być przeprowadzany w danym
roku;



Uchwała nr LXI/1692/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej;
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Uchwała nr XIV/289/2015 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia z 9 lipca 2015 r. w sprawie
przyjęcia Programu rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku
2020;



Zarządzenie nr 1186/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 sierpnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Wzmacniania Wspólnoty Lokalnej na lata 2015-2020;



Zarządzenie nr 674/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 maja 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;



Uchwała nr XXXVI/898/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 października 2016 r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2017 roku z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Słownik pojęć
Administracja samorządowa – formalnie rozumiana jako część administracji publicznej
wykonywana przez organy podziału terytorialnego. W Programie rozumiana jako struktura
administracyjna złożona z biur, urzędów dzielnic i jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich.
Budżet partycypacyjny (inaczej: budżet obywatelski) – demokratyczny proces dyskusji
i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec gminy ma możliwość
decydowania o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu gminnego lub też publicznego.
Dialog obywatelski – forma kontaktu między władzą państwową a organizacjami trzeciego sektora,
polegająca na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy ustaleń dotyczących celów,
instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej.
Dialog publiczny – definiowany w tym Programie jako każda zorganizowana forma komunikacji
pomiędzy władzami samorządowymi a mieszkańcami w sprawach związanych z zarządzaniem
miastem, w szczególności obejmująca procesy podejmowania decyzji dotyczących miasta.
Dialog społeczny – 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, w celu osiągania
porozumienia w sprawach kontroli nad zmiennymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi w skali
makro i mikro. Regulowany Ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego.
Kapitał społeczny – termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element
procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na
wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej
korzyści (z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia).
Konsultacje społeczne – forma dialogu, którą prowadzi Urząd z mieszkańcami, po to, by zasięgnąć
ich opinii na temat różnych istotnych kwestii.
Metropolia – duże miasto, będące centrum gospodarczym i kulturalnym dla większego obszaru (tzw.
obszaru metropolitalnego).
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Miasto stołeczne Warszawa – samorządowa struktura administracyjna złożona z biur, urzędów
dzielnic i jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich. W Programie termin stosowany zamiennie
z terminem „administracja samorządowa” oraz ze skrótem Miasto .
Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW) – obszar wyznaczony przez Mazowieckie Biuro
Planowania Regionalnego na podstawie badań przeprowadzonych w 7 grupach zagadnień
(przestrzeń, środowisko, społeczeństwo, gospodarka, transport, infrastruktura techniczna
i inwestycje), w oparciu o największe nasilenie powiązań funkcjonalno-przestrzennych i najwyższe
wartości wskaźników analizy ekonomicznej.
Urząd m.st. Warszawy – struktura administracyjna złożona z biur Urzędu oraz dzielnic m.st.
Warszawy. W Programie termin stosowany zamiennie ze skrótem Urząd.
Urzędnicy – w Programie rozumiani jako pracownicy administracji samorządowej / miasta
stołecznego Warszawy (czyli zarówno biur, urzędów dzielnic, jednostek organizacyjnych i spółek
miejskich).
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Dialog w Warszawie – diagnoza12
Warszawiacy mają duży potencjał…
 Warszawa, jako stolica kraju oraz centrum kultury, nauki, biznesu, innowacji i mediów, zapewnia
największe możliwości rozwojowe spośród polskich miast. Warszawiacy to ludzie
przedsiębiorczy, pomysłowi, z wysokim udziałem specjalistów i robotników wykwalifikowanych13.
Województwo mazowieckie, w tym w szczególności Warszawa, skupia najwięcej podmiotów
z branży kreatywnej i odnotowuje najwyższy udział tzw. klasy kreatywnej otwartej na innowacje.
Sektor kreatywny wpływa z kolei na rozwój innych sektorów gospodarki i przyciąga wysokiej
jakości kapitał ludzki, co oddziałuje na kształtowanie atrakcyjnej przestrzeni życiowej dla
mieszkańców oraz biznesu14. Ten potencjał mieszkańców Warszawy może być pomocny we
wspólnym rozwiązywaniu problemów miasta i mierzeniu się z wyzwaniami rozwojowymi.

są zadowoleni ze swojego miasta…
 Warszawa jest największym miastem w Polsce, a jego mieszkańcy są w zdecydowanej
większości zadowoleni z miejsca swojego zamieszkania. 94% mieszkańców jest zadowolonych
z mieszkania w Warszawie, 92% jest zadowolonych z życia w dzielnicy, a 90% z życia w okolicy
zamieszkania15.
 Pod względem poziomu cywilizacyjnego oraz dobrobytu materialnego Warszawa zajmuje
pierwsze miejsce wśród 28 największych polskich miast16.
 Ok. 80% mieszkańców wybrałoby ponownie Warszawę jako miejsce zamieszkania, nieliczni
wskazują na miasto (5%) lub wieś (3%) w pobliżu Warszawy lub inne duże miasto w kraju (5%)17.

uważają, że władze samorządowe znają i realizują ich potrzeby…
Na poziomie miasta:

12

Niniejsza diagnoza opiera się na kilku podstawowych źródłach danych:

- danych statystycznych z cyklicznych badań miejskich: Barometru Warszawskiego i Badania jakości życia mieszkańców warszawskich
dzielnic. Przy tabelach lub w przypisach podano każdorazowo źródło, zaś liczby zostały zaokrąglone do pełnych procentów;
- danych z innych badań społecznych i opracowań badawczych, w tym opracowań wewnętrznych m.st. Warszawy, szczególnie na
potrzeby Strategii #Warszawa2030;
- danych zebranych w ramach warsztatów diagnostyczno-kreatywnych oraz spotkań z ekspertami prowadzonych na wstępnym etapie
tworzenia Programu.
Stan danych na czerwiec 2016 r.
13

Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Szmigiel-Rawska M., Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy. Raport syntetyczny,
Warszawa 2014.
14

Dziemianowicz W., Mackiewicz M., Szmigiel-Rawska M., Potencjały i wyzwania Obszaru Metropolitalnego Warszawy, 2014,
http://omw.um.warszawa.pl/potencjaly-i-wyzwania-obszaru-metropolitalnego-warszawy/ (dostęp 20.05.2017).
15

Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic, 2015.

16

Aneks 5. Ranking grup społeczno-demograficznych i zawodowych na ośmiu wymiarach jakości życia w 2015 r., [w:] Diagnoza
społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, (red.) J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 508.
17

Barometr Warszawski, XI 2016.
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 65% badanych dobrze ocenia działania władz miasta, a 31% ocenia je negatywnie. Podobnie,
65% badanych zgodziło się ze stwierdzeniem, że władze miasta realizują potrzeby mieszkańców,
a 30% wyraziło ocenę przeciwną18.
 Na poziomie dzielnicy:
 58% mieszkańców uczestniczących w badaniu ocenia, że władze dzielnicy orientują się, jakie są
najważniejsze potrzeby mieszkańców, a opinię przeciwną wyraża 7% badanych warszawiaków.
Warto przy tym podkreślić, że duża część osób nie ma w tej kwestii zdania. 63% warszawiaków
pozytywnie ocenia realizację potrzeb mieszkańców przez władze samorządowe na poziomie
dzielnicy19.

uznają, że jako mieszkańcy mają wiedzę o swoim mieście i dzielnicy…
 Mieszkańcy Warszawy deklarują, że czują się poinformowani o swoim mieście. 77% badanych
dobrze ocenia poinformowanie mieszkańców Warszawy o istotnych dla nich sprawach
dotyczących życia w mieście. 58% badanych uważa również, że informowanie mieszkańców
Warszawy przez Urząd poprawiło się w ciągu ostatnich 12 miesięcy20.
 Ponad 61% warszawiaków dobrze ocenia również informowanie przez Urząd dzielnicy
mieszkańców o istotnych dla nich sprawach dotyczących aspektów funkcjonowania dzielnicy, zaś
51% mieszkańców uważa, że władze dzielnicy rzetelnie informują obywateli o swoich działaniach
21
.
Jednak wielu warszawiaków nie interesuje się sprawami lokalnymi…
 Prawie 76% badanych warszawiaków deklaruje, że nie interesuje się sprawami dzielnicy.
Szczególnie niskie zainteresowanie wyrażają ludzie młodzi i bardzo młodzi: nieco ponad 89%
osób w wieku 15-19 i 20-24 lat oraz ponad 83% osób w wieku 25-34 lat22.
 Młodsza młodzież (13-19 lat) podczas warsztatów, spotkań i debat realizowanych w ramach
Programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” wskazała, że dorośli nie
traktują ich poważnie, więc nie angażują się w sprawy szkoły, dzielnicy czy miasta, bo i tak ich
głos nie zostanie wysłuchany. Starsza młodzież (20-26 lat) to przede wszystkim studenci, często
przyjeżdżający na studia spoza Warszawy. Nie czują się oni „zaopiekowani” przez Miasto,
Warszawa nie jest „ich miejscem”, i tym tłumaczą swoje niskie zaangażowanie w najbliższe
otoczenie czy dzielnicę.
[Opis grafiki. Wykres kołowy składający się z dwóch części, oznaczonych kolorami niebieskim
i pomarańczowym. Kolorem niebieskim oznaczony jest procent osób, które nie interesują się sprawami
dzielnicy. Kolorem pomarańczowym oznaczony jest procent osób zainteresowanych sprawami dzielnicy. Kolor
niebieski: 75,7 %. Kolor pomarańczowy: 24,3 %.

18

Barometr Warszawski, XI 2016.

19

Badanie jakości życia…, 2015.

20

Barometr Warszawski, XI 2016.
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Badanie jakości życia… 2015.

22

Badanie jakości życia… 2015.
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 Najczęściej brak zainteresowania sprawami dzielnicy deklarowali mieszkańcy Woli (88%),

Białołęki (87%) i Targówka (85%). Najwyższe zainteresowanie dzielnicą zadeklarowali
mieszkańcy Włoch (44%), Ursusa (38%) i Ochoty (34%) i Żoliborza (34%)23.
[Opis grafiki. Wykres liniowy poziomy, składający się z 18 linii. Na każdej z 18 linii są dwa kolory: niebieski
i pomarańczowy. Kolor niebieski przechodzi w pomarańczowy. Wykres przedstawia procent osób
zainteresowanych sprawami dzielnicy w poszczególnych dzielnicach. Kolorem niebieskim oznaczony jest brak
zainteresowania. Kolorem pomarańczowym oznaczone jest zainteresowanie. Dzielnice ułożone są od góry,
począwszy od tej, w której zainteresowanie jest najniższe (Dzielnica Wola) aż do tej, w której zainteresowanie
jest najwyższe (Dzielnica Włochy)]

 Mieszkańcy ogólnie są znacznie bardziej zainteresowani sprawami miasta niż sprawami dzielnicy.
61% warszawiaków uczestniczących w Barometrze Warszawskim zadeklarowało, że interesuje
się działaniami władz miasta, a ogólnie tym, co się w mieście dzieje – 64%24. Dla porównania,
w drugim co do wielkości polskim mieście – Krakowie – niespełna połowa mieszkańców wyraża
23

24

Badanie jakości życia… 2015.
Barometr Warszawski XI 2016.
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zainteresowanie sprawami miasta25. Co ciekawe, inaczej przedstawia się ta kwestia wśród
młodzieży. Młodzieżowi radni zaangażowani w młodzieżowe rady dzielnic wskazują, że dzielnica
jest dla nich przestrzenią o wyraźniej zarysowanych granicach, mniejszą, a zatem łatwiejszą do
poznania i eksplorowania. Trudniej jest im zaangażować się w sprawy miasta. Nie potrafią znaleźć
w nich konkretnego punktu odniesienia, bo postrzegają je jako abstrakcyjne i zbyt ogólne.
[Opis grafiki. Wykres słupkowy pionowy, w kolorze niebieskim, składający się z 4 słupków, przedstawiających
4 stopnie zainteresowania działaniami władz miasta. Od lewej: Tak, bardzo się interesuję i specjalnie śledzę
wiadomości na ten temat 8 %. Tak, trochę się tym interesuję 53 %. Mało się tym interesuję 33 %. W ogóle się
tym nie interesuję 6 %]

[Opis grafiki. Wykres słupkowy pionowy, w kolorze niebieskim, składający się z 2 słupków, przedstawiających
stopień ogólnego zainteresowania tym, co dzieje się w Warszawie tzn. czyta artykuły w prasie o tematyce
stołecznej, ogląda programy telewizyjne bądź słucha audycji radiowych dotyczących Warszawy. Od lewej: Tak,
interesuję się 64 %. Nie, nie interesuję się 36 %]

25

Barometr Krakowski, czerwiec-październik 2016, źródło internetowe: http://barometrkrakowski.pl/raport-z-badania-2016/ (dostęp:
10.05.2017).
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Warszawiacy mają poczucie wpływu…
 Znaczna liczba respondentów – aż 66% – uważa, że władze miasta uwzględniają opinie i pomysły
mieszkańców w swoich pracach26. Dla porównania, w roku 2012 jedynie 27% badanych
mieszkańców uznało, że ich pomysły mogą być uwzględnione w rozwoju miasta 27.
[Opis grafiki. Wykres słupkowy pionowy, składający się z ułożonych parami słupków w kolorach niebieskim
i pomarańczowym. Kolorem niebieskim oznaczony jest procent osób zgadzających się ze zdaniem, że władze
miasta uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach. Kolorem pomarańczowym oznaczony
jest procent osób niezgadzających się z tym zdaniem. Wykres podzielony jest na 5 sekcji, z których każda
oznacza kolejny rok. Od lewej 2012 do prawej 2016. Rok 2012: zgadzam się 27 %, nie zgadzam się 38 %. Rok
2013: zgadzam się 27 %, nie zgadzam się 42 %. Rok 2014: zgadzam się 65 %, nie zgadzam się 28 %. Rok
2015: zgadzam się 76 %, nie zgadzam się 19 %. Rok 2016: zgadzam się 66 %, nie zgadzam się 27 %]

 Ponad połowa warszawiaków uważa, że może wpływać na sprawy związane z dzielnicą oraz
okolicą miejsca zamieszkania.
 Z drugiej strony, niewiele osób deklaruje wprost, że nie może wpływać na sprawy związane
z dzielnicą i okolicą miejsca zamieszkania, wybierają oni raczej odpowiedź ambiwalentną – „ani
się zgadzam, ani się nie zgadzam”28. Może to oznaczać, że spora liczba warszawiaków nie
jest zainteresowana posiadaniem wpływu na sprawy swojego sąsiedztwa (dzielnicy lub okolicy),
i wobec tego nie ma wiedzy, czy mogłaby taki wpływ wywierać.
 53% mieszkańców uważa, że władze dzielnicy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców
w swoich pracach (czyli mniej niż na poziomie władz miasta), a przeciwną opinię wyraża jedynie
7% badanych.
Podobnie jak w pytaniu o poczucie wpływu, wysoki odsetek mieszkańców ani się zgadza, ani się nie
zgadza ze stwierdzeniem, że władze dzielnicy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich
pracach.

26

Barometr Warszawski, XI 2016.
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Barometr Warszawski, XI 2016.
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Badanie jakości życia…, 2015.
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oraz szereg możliwości udziału w decyzjach dotyczących miasta, dzielnicy i okolicy,
na przykład…
Udział w wyborach
 Najbardziej podstawowym narzędziem współdecydowania o mieście jest udział w wyborach.
W wyborach samorządowych w 2014 r. udział w głosowaniu wzięło 47% mieszkańców stolicy29. Wynik
ten jest na poziomie przeciętnej frekwencji w wyborach do rad gmin w kraju, ale jest nieco niższy od
średniej frekwencji w województwie mazowieckim (51%), które uplasowało się na drugim miejscu
w kraju, po województwie świętokrzyskim.
Pod względem frekwencji wyborczej Warszawa wypada najlepiej na tle największych miast polskich (tj.
powyżej 400 tys. mieszkańców). Na drugim miejscu jest Kraków – 42%, następnie Gdańsk – 40%,
Poznań – 39%, Łódź – 38%, Wrocław – 36%30.
W porównaniu ze stolicami europejskimi, zaangażowanie mieszkańców Warszawy w wybory
samorządowe jest porównywalne z miastami byłego bloku wschodniego i niższe niż w większości
(choć nie wszystkich) stolic Europy zachodniej. Dla porównania, w 2016 r. w Berlinie frekwencja
w wyborach lokalnych wyniosła 67%31, a w Rzymie – 57%32, ale w Londynie mniej niż
w Warszawie, czyli 45%33. W 2014 r. frekwencja w Paryżu wyniosła 56%34, a w Pradze około
38%35.
W wyborach do rad dzielnic w 2014 r. najwyższa frekwencja została odnotowana w dzielnicach:
Wilanów (56%), Wesoła (55%) oraz Ursynów (53%). Najmniejsze – ale wciąż niewiele niższe od
średniego – zainteresowanie wyborami radnych w dzielnicach uwidoczniło się w przypadku
mieszkańców Pragi Północ (41%), Woli (43%) i Targówka (43%)36.
Wybory do rad osiedli nie cieszą się wysoką frekwencją. W 2014 r. w dzielnicy Praga Południe
średnia frekwencja wyniosła zaledwie 1,4%37. W 2015 roku w dzielnicy Wawer najwyższą
frekwencję odnotowano w wyborach do rady osiedla Aleksandrów (8,9%), a najniższą Marysin
Wawerski Północ (0,4%)38. W 2016 roku w wyborach do rad osiedli w dzielnicy Śródmieście
średnia frekwencja wyniosła 1,8%. Najwyższa frekwencja została odnotowana w przypadku

29

Generalnie, w Polsce frekwencja wyborcza w wyborach lokalnych spada wraz ze wzrostem wielkości gmin, zaś w wyborach
parlamentarnych – wzrasta wraz ze zwiększającym się rozmiarem gmin [Gendźwiłł A., Różne wybory, różne elektoraty? Specyfika
uczestnictwa w wyborach lokalnych, Studia Socjologiczne, 2017, 1(224), s.81-102].
Wyniki wyborów samorządowych z 2014 r., Państwowa Komisja Wyborcza, źródło internetowe: http://samorzad2014.pkw.gov.pl/,
(dostęp: 05.05.2017).
30

Endgültiges Ergebnis – Berlin 2016, „ARD 1”, https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2016-09-18-LT-DE-BE/index.shtml, (dostęp:
05.05.2017).
31
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Elezioni 2016 comunali del 19 giugno – ballottaggio, Ministero dell'Interno, https://archive.is/e2v4w, (dostęp: 05.05.2017).

33

London Elections 2016, „BBC”, źródło internetowe: http://www.bbc.com/news/election/2016/london/results, (dostęp: 05.05.2017).

34

Résultats des élections municipales et communautaires 2014, Ministère de l'Intérieur, https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Lesresultats/Municipales/elecresult__MN2014/(path)/MN2014/075/075056.html, (dostęp: 05.05.2017).
V Praze vyhrálo ANO, Hudeček je zklamaný. Domluvit se musí několik stran, iDNES, https://praha.idnes.cz/volby-do-prazskehozastupitelstva-dus-/praha-zpravy.aspx?c=A141011_204232_praha-zpravy_bur, (dostęp: 11.06.2017).
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Wyniki wyborów samorządowych z 2014 r., Państwowa Komisja Wyborcza, http://samorzad2014.pkw.gov.pl/, (dostęp: 05.05.2017).
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Kielar A., Rady Osiedli na Pradze Południe wybrane, „Polityka Warszawska”, http://politykawarszawska.pl/a/735, (dostęp: 05.05.2017).

Informacja o radach osiedlowych zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy,
http://www.wawer.warszawa.pl/pl/strona/samorzad/rady-osiedlowe, (dostęp: 05.05.2017).
38

45

osiedla nr VIII (2,9%) a najniższa w osiedlu nr I (0,4%)39. Brak zainteresowania działalnością rad
osiedli jest zjawiskiem typowym dla dużych miast w całym kraju40.
Wybory samorządowe w 2014 roku dowiodły również, jak istotną rolę pełnią aktywni działacze
lokalni. W wyborach do rad dzielnic skutecznie wystartowali przedstawiciele warszawskich
i dzielnicowych organizacji i ruchów, którzy obecnie na stałe współuczestniczą w rozwoju miasta
z pozycji radnych dzielnic.

Konsultacje społeczne
 Warszawa ma bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych. Od 2008
roku miasto stołeczne Warszawa prowadzi systematycznie konsultacje społeczne41. Od tego
czasu zrealizowano łącznie 154 procesy konsultacji społecznych 42. W 2013 roku Rada m. st.
Warszawy przyjęła uchwałę szczegółowo określającą zasady ich prowadzenia43. Konsultacje
przybierają także coraz częściej formy aktywne. Administracja samorządowa wychodzi ze swoimi
działaniami bezpośrednio do mieszkańców w przestrzeń miasta, dzięki czemu udaje się włączyć
do procesu konsultacji także mniej zaangażowane osoby.
[Opis grafiki. Wykres słupkowy pionowy, w kolorze niebieskim, składający się z 9 słupków przedstawiający
liczbę konsultacji społecznych w Warszawie w latach 2008-2016. Od lewej 2008 do prawej 2016. Rok 2008:
2 konsultacje. Rok 2009: 5. Rok 2010: 20. Rok 2011: 9. Rok 2012: 12. Rok 2013: 21. Rok 2014: 14. Rok 2015:
24. Rok 2016: 47 konsultacji]

 Konsultacje społeczne prowadzone są w bardzo różnych tematach. Najwięcej konsultacji
społecznych organizowanych jest w sprawach związanych z transportem – zarówno komunikacją
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Opracowanie na podstawie analizy protokołów z przebiegu głosowania w wyborach do rad osiedli, zamieszczonych na stronie
internetowej Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-92-rady_osiedli.html, (dostęp:
05.05.2017).
Por. Wybory do rad osiedli Wrocławia. Są wyniki, „Gazeta Wyborcza – Wrocław”, 24.04.2017,
http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,21680404,wybory-do-rad-osiedli-wroclawia-sa-wyniki.html?disableRedirects=true, (dostęp:
15.05.2017).
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Wszystkie poniższe wykresy obejmują lata 2008-2016 i procesy zgodne z przyjętymi zasadami dotyczącymi konsultacji społecznych.
Opracowanie na podstawie http://konsultacje.um.warszawa.pl/.
41
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Wskazana na rysunku wysoka liczba konsultacji w 2010 roku wynika z prowadzonego w tym okresie przez Centrum Komunikacji
Społecznej projektu pod nazwą „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”, realizowanego we wszystkich
dzielnicach Warszawy.
Uchwała nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy oraz Zarządzenie nr 4925/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 września
2013 r. w sprawie określenia zasad postępowania w urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z
mieszkańcami m.st. Warszawy.
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samochodową, komunikacją miejską, jak i sprawami ścieżek rowerowych (łącznie 42 projekty)
oraz zagospodarowaniem przestrzeni (37 projektów )44.
[Opis grafiki. Wykres słupkowy pionowy, w kolorze niebieskim, składający się z 7 słupków przedstawiający
liczbę konsultacji społecznych w latach 2008 – 2016 w podziale na 7 tematów. Od lewej, najczęściej
konsultowany jest transport (42 projekty). Potem przestrzeń (37), społeczne (27), środowisko (23), kultura (14),
administracja (7) i inne (4)]

 Konsultacje społeczne dotyczą zarówno tematów strategicznych (takich jak dokumenty
programowe, standardy, polityki miejskie, np. ochrona środowiska czy rozwój systemu
transportowego), jak i spraw operacyjnych – konkretnych wdrożeń i decyzji o bardzo różnej skali
(począwszy od decyzji, czy sypać sól na jednej ulicy w okresie zimowym aż po ustalanie przebiegu
międzydzielnicowej linii tramwajowej). Zasięganie opinii w sprawach operacyjnych odbywa się
znacznie częściej – łącznie w prawie 76% spraw. Jednocześnie, znakomita większość
obowiązujących aktualnie w Warszawie programów i polityk obejmowała co najmniej konsultacje
z partnerami społecznymi (organizacjami pozarządowymi), a duża część – również konsultacje
społeczne z udziałem mieszkańców.
[Opis grafiki. Wykres kołowy przedstawiający liczbę konsultacji społecznych w podziale na poziom decyzji –
strategiczny i operacyjny. Kolorem pomarańczowym oznaczony jest poziom strategiczny. Kolorem niebieskim
oznaczony jest poziom operacyjny. Kolor pomarańczowy 37 konsultacji. Kolor niebieski 117 konsultacji]

W zaproponowanej tu kategoryzacji temat „środowisko” obejmuje również zagospodarowanie parków. Z kolei temat „przestrzeń” obok
typowych spraw związanych z planowaniem przestrzennym obejmuje m.in. rozwój centrów lokalnych.
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[Opis grafiki. Wykres słupkowy pionowy, składający się z ułożonych parami słupków w kolorach niebieskim
i pomarańczowym, a cały wykres jest podzielony na 7 sekcji. Wykres przedstawia liczbę konsultacji społecznych
w podziale na 7 tematów oraz 2 poziomy decyzji. Kolorem niebieskim oznaczony jest poziom operacyjny.
Kolorem pomarańczowym oznaczony jest poziom strategiczny. Od lewej: najczęściej konsultowany był temat
transportu (36 operacyjnych i 6 strategicznych), następnie przestrzeń (35 i 2), społeczne (12 i 15), środowisko
(16 i 7), kultura (10 i 4), administracja (6 i 1) oraz inne (2 i 2)]

 Większość konsultacji społecznych organizowanych było przez biura lub jednostki miasta
stołecznego Warszawy: łącznie odbyły się 102 takie procesy, z czego 81 realizowanych było
przez biura i jednostki samodzielnie, zaś 21 we współpracy z dzielnicami. Za organizacje 49
procesów konsultacji odpowiedzialne były dzielnice.
Część procesów konsultacyjnych realizowanych przez biura lub jednostki Miasta są to konsultacje
wymagane przez przepisy prawa, np. konsultacje programów związanych z ochroną środowiska
(tj. Program Ochrony Środowiska przed Hałasem) lub pomocą społeczną (tj. Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).
W ostatnich latach urzędy dzielnic coraz częściej organizują konsultacje społeczne samodzielnie.
Dla porównania: w roku 2011 odbyły się tylko trzy konsultacje społeczne prowadzone przez
dzielnice, a w 2016 roku aż 19.
[Opis grafiki. Wykres kołowy, składający się z 4 części oznaczonych kolorami: niebieskim, pomarańczowym,
szarym i żółtym. Wykres przedstawia liczbę konsultacji społecznych w podziale na organizatora. Kolor niebieski
oznacza Urząd miasta (81 konsultacji). Kolor pomarańczowy oznacza urzędy dzielnic (49 konsultacji). Kolor
szary oznacza organizację wspólną (21 konsultacji). Kolor żółty oznacza inne podmioty (3 konsultacje)]
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 Wszystkie dzielnice włączają się w prowadzenie konsultacji społecznych, ale najbardziej
aktywny w organizowaniu i prowadzeniu konsultacji jest Urząd Dzielnicy Ochota (9 projektów)45
[Opis grafiki. Wykres słupkowy poziomy, w kolorze niebieskim, zawierający 18 słupków. Wykres przedstawia
liczbę konsultacji społecznych prowadzonych przez poszczególne dzielnice. Od góry umieszczone są dzielnice,
które najczęściej prowadzą konsultacje. Ochota 9, Białołęka 7, Wola, Ursynów, Mokotów po 6, Wawer,
Targówek po 5, Żoliborz 4, Wesoła, Ursus, Śródmieście, Rembertów, Praga Południe po 3, Włochy, Wilanów,
Praga Północ, Bielany, Bemowo po 2 konsultacje]

 Konsultacje w Warszawie mogą być prowadzone z inicjatywy Urzędu, ale też na wniosek
mieszkańców albo różnych ciał dialogu. Od roku 2013, kiedy przyjęto uchwałę w tej sprawie,
złożono 12 wniosków o konsultacje społeczne. W trzech przypadkach zostały one zorganizowane,
w dwóch są w przygotowaniu, a w dwóch innych sprawy zostały skierowane do innych procedur
niż konsultacje społeczne. Dwa wnioski zostały oddalone z powodu błędów formalnych, w jednej
sprawie konsultacje przestały być zasadne ze względu na zmianę sytuacji. Jedna sprawa nie
kwalifikowała się do konsultacji społecznych, a w jednej sprawie wniosek został złożony na zbyt
zaawansowanym etapie wdrożenia decyzji. Z wnioskami o konsultacje społeczne występowali
najczęściej mieszkańcy (8 spraw), w tym w 5 przypadkach reprezentowani przez organizacje
społeczne. W trzech sprawach wnioski złożyły rady dzielnic (w tym jeden wniosek młodzieżowa
rada dzielnicy), a w jednym rada osiedla.
 Liczba samych konsultacji, jak i złożonych wniosków o ich organizację, wskazuje, że konsultacje
powoli stają się coraz bardziej popularnym narzędziem dialogu. Jednak codzienna praktyka
partycypacji pokazuje, że akceptacja dla bardziej deliberatywnego sposobu podejmowania
decyzji jest nadal bardzo różna. Mimo wielu z sukcesem przeprowadzonych procesów, w których
przebieg rozmów z mieszkańcami był bardzo merytoryczny, niektórzy decydenci nadal
postrzegają konsultacje jako awanturę ze społecznością lokalną. Czasem też konsultacje
traktowane są nie tyle jako dyskusja nad daną sprawą czy pozyskiwanie opinii dotyczącej
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Suma jest wyższa niż łączna liczba konsultacji, ponieważ kilka procesów konsultacji społecznych prowadzonych było wspólnie pr zez
urzędy kilku dzielnic.
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konkretnej propozycji, ale jako sposób na rozpoczęcie pewnych działań albo zmianę już podjętych
decyzji (co widać w szczególności w niektórych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji).
 W Warszawie odbywa się wiele szkoleń dla urzędników i kadry zarządzającej, także w obszarze
partycypacji. Od 2009 roku przeszkolonych zostało w tym zakresie ponad 250 osób, jednak
działania te prowadzone były głównie w projektach realizowanych ze środków zewnętrznych.
Odbyło się także pięć wizyt studyjnych dotyczących działań partycypacyjnych w innych krajach
(Norwegia, Niemcy, Wielka Brytania), w których wzięło udział ponad 60 osób z biur i dzielnic
Miasta. W obszarze partycypacji niezwykle istotne są kompetencje osób, które zajmują się tą
tematyką, dlatego też konieczne jest bardziej całościowe podejście do tego zadania.
 Dla niektórych warszawiaków uczestniczących w konsultacjach społecznych nie w pełni czytelne
były mechanizmy dotyczące głosu mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących miasta.
Podobną obawę wskazywali uczestnicy warsztatów diagnostycznych, które odbywały się podczas
prac nad Programem Dialog. Podczas warsztatów pojawiały się wątpliwości, co do tego, jak
dalece mieszkańcy mają oraz powinni mieć wpływ na decyzję: czy mogą decydować w kwestiach
zasadniczych (np. czy dana inwestycja infrastrukturalna, szczególnie budząca kontrowersje lub
postrzegana przez część mieszkańców jako niekorzystna, ma być realizowana), czy też wybierać
ze wskazanych wariantów bez możliwości wpływania na realizację lub rezygnację z działania.
W opinii części aktywnych mieszkańców zakres wpływu mieszkańców na decyzje jest zbyt wąski
(„nic od nas nie zależy”). Ponadto informacja zwrotna po konsultacjach społecznych jest
zróżnicowana, obowiązują różne standardy argumentacji i uzasadnienia podejmowanych decyzji,
a niekiedy mieszkańcy uważają, że w ogóle brak informacji zwrotnej, dlaczego dane uwagi zostały
/ nie zostały uwzględnione, szczególnie jeśli daną sprawę prowadzi (czasem na różnych etapach)
kilka komórek miasta stołecznego Warszawy.
 Dla części mieszkańców nie jest jasne, czy w konsultacjach decyzję podejmują urzędnicy, ważąc
merytoryczne argumenty pozyskane w konsultacjach, czy też konsultacje mają status parareferendum. Zarówno decydenci, jak i mieszkańcy traktują je czasami jako proces
reprezentatywny, przeliczając odpowiedzi uczestników i zestawiając je ze sobą, sugerują podjęcie
decyzji zgodnej z większością głosów. Istotnym problemem jest fakt, że w konsultacjach nie
pojawia się całe spektrum głosów mieszkańców (nadreprezentacja opinii krytycznych). Mylone są
one często z badaniami społecznymi, a w istocie rola i status grup „widocznych - głośnych” jest
szczególnie problematyczna w sytuacjach realizacji inwestycji infrastrukturalnych (szczególnie
typu „niechcianego, a skądinąd potrzebnego”, jak spalarnie odpadów)46 oraz transportowych
(drogi, linie tramwajowe), które z zasady znacząco ingerują w istniejącą przestrzeń miejską
i, rozwiązując problemy, generują inne (np. uciążliwości związane z bezpośrednim sąsiedztwem,
ingerencja w zieleń). Sytuację komplikuje także fakt, że w mieście organizowane są różnorodne
spotkania o niekiedy nieprecyzyjnym statusie, a określenia „konsultacje” używa się często
w znaczeniu potocznym i nieadekwatnie do faktycznych formalnych zasad. Czasem takiego
nadużycia dokonują sami urzędnicy, a czasem mieszkańcy, którzy uczestnicząc w spotkaniu
informacyjnym – o jasno zakomunikowanym celu – oczekują, że ich głosy wpłyną na modyfikację
decyzji (np. w zakresie już zatwierdzonych projektów inwestycyjnych).
 Jednocześnie brakuje systematycznego i spójnego systemu ewaluacji konsultacji społecznych,
obejmującego m.in. sposób realizacji i formułowania informacji zwrotnej po konsultacjach oraz
metodę wdrażania wyników konsultacji. Ewaluacja związana z udziałem mieszkańców
w konsultacjach prowadzona była tylko w kilku procesach, zatem nie można jej wyników
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Tzw. LULU – Locally

Unwanted Land Use.

50

generalizować na wszystkie procesy. Po wtóre, ocena w nich prowadzona dotyczyła samej
procedury konsultacji, a zatem nie obejmowała np. poczucia uwzględnienia głosów mieszkańców
w ostatecznie podjętej decyzji, ani też oceny wdrożonej zmiany.
 Działania związane z partycypacją w Warszawie prowadzone były także w ramach projektów
współfinansowanych ze środków zewnętrznych i z zewnętrznymi partnerami. Od 2009 roku Urząd
był liderem lub partnerem aż pięciu takich projektów w obszarze partycypacji. Dzięki temu można
było stosować różne nowatorskie narzędzia włączające mieszkańców w podejmowanie decyzji.
Wydaje się, że w zmieniającej się rzeczywistości i przy ciągłym rozwoju technologii, trend ten
powinien być kontynuowany.

Budżet partycypacyjny
 Warszawa wyróżnia się pozytywnie wśród samorządów, które realizują budżety obywatelskie
(budżety partycypacyjne) i należy do niewielkiego grona, ok. 10% tych samorządów (obok
Dąbrowy Górniczej, Kołobrzegu, Krobia, Międzychodu, Puław, Wałbrzycha i Wrocławia), które w
ramach procedury budżetu partycypacyjnego spełniają wszystkie podstawowe kryteria
wynikające z jej definicji47, czyli procedura obejmuje spotkania mieszkańców, jasno określa środki
finansowe, toczy się cyklicznie, na całym obszarze miasta i ma wiążący charakter.
 Coraz większa liczba mieszkańców zna warszawski budżet partycypacyjny. W 2014 r. o budżecie
partycypacyjnym słyszało zaledwie 32% warszawiaków, w 2015 r. – 42%, a w 2016 r. już niemal
połowa. Wśród nich najwięcej osób było w przedziale wiekowym 45-54 lata (57%) oraz 25-34 lata
(55%). Najrzadziej o budżecie partycypacyjnym słyszeli respondenci w wieku 15-19 lat (27%)48.
 Od wprowadzenia w 2014 roku w Warszawie procesu budżetu partycypacyjnego, w kolejnych
edycjach wzrasta zainteresowanie składaniem projektów. Co roku zauważyć można coraz
więcej pomysłów poddawanych pod ocenę mieszkańców49. W pierwszej edycji (propozycje na rok
2015) zgłoszono 2236 projektów, w budżecie na rok 2018 – 2781 projektów.
[Opis grafiki. Wykres słupkowy pionowy, w kolorze niebieskim, składający się z 4 słupków. Wykres przedstawia
liczbę złożonych projektów do budżetu partycypacyjnego w latach 2014 – 2017. Od lewej 2014 (2236
projektów), 2015 (2333 projekty), 2016 (2649 projektów), 2017 (2781 projektów)]

 Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że pomimo że w warszawskim budżecie partycypacyjnym
nie ma ograniczeń dotyczących wieku (tak w zgłaszaniu swoich projektów, jak i podczas
głosowania), i pomimo że jest to jedno z nielicznych narzędzi umożliwiających młodzieży bez
czynnego prawa wyborczego wypowiadanie się w sprawach publicznych, grupa ta wciąż
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Kębłowski W., Budżet partycypacyjny. Ewaluacja, Instytut Obywatelski, Warszawa 2014, s. 20.

Ewaluacja procesu Budżetu partycypacyjnego w Warszawie na rok 2017. Raport końcowy, Warszawa, wrzesień 2016, s.65,
https://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/raport_koncowy_wrzesien_v5.pdf, (dostęp 02.05.2017 r.)
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Statystyka Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy.
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w niewielkim stopniu angażuje się w tę formę partycypacji. Większość osób w tej grupie deklaruje
wręcz, że nie słyszała o budżecie partycypacyjnym w Warszawie.
 Największy przyrost liczby złożonych projektów od początku działania budżetu partycypacyjnego
miał miejsce na Bielanach, a największy spadek na Woli. Z kolei w porównaniu z poprzednim
rokiem liczba złożonych projektów wzrosła najbardziej w Ursusie i na Żoliborzu, a najbardziej
spadła w Wesołej.
[Opis grafiki. Wykres słupkowy pionowy, w kolorze niebieskim, składający się z 18 słupków. Wykres przedstawia
liczbę zgłoszonych projektów do budżetu partycypacyjnego w 2018 roku w podziale na dzielnice. Dzielnice
umieszczone są od lewej, od najmniejszej liczby zgłoszonych projektów do największej. Wesoła 42, Rembertów
51, Wilanów 61, Ursus 87, Włochy 117, Praga Północ 118, Żoliborz 122, Ochota 148, Wola 156, Śródmieście
166, Targówek 183, Wawer 187, Białołęka 199, Bielany 202, Ursynów 209, Praga Południe 266, Mokotów 341
zgłoszonych projektów]

[Opis grafiki. Wykres słupkowy pionowy, w kolorze niebieskim, składający się z 18 słupków. Wykres przedstawia
liczbę zgłoszonych projektów do budżetu partycypacyjnego w 2018 roku na 10 000 mieszkańców w podziale
na dzielnice. Dzielnice umieszczone są od lewej, od najmniejszej liczby zgłoszonych projektów do największej.
Bemowo 5, Ursynów 8, Praga Południe 9, Targówek 10, Ursus 10, Wilanów, Praga Północ 12, Białołęka 13,
Ochota, Bielany, Śródmieście 14, Mokotów, Wola 15, Żoliborz 18, Wesoła 19, Włochy 24, Rembertów 27,
Wawer 32 zgłoszone projekty]
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 Idea budżetu partycypacyjnego cieszy się dużym poparciem mieszkańców miasta i uznawany jest
on za ważne narzędzie. 93% projektodawców i 96% mieszkańców uczestniczących w badaniu
uznało, że budżet partycypacyjny jest potrzebny50. Ideę uczestniczenia mieszkańców Warszawy
w tworzeniu budżetu dzielnicy popiera przeszło 86% respondentów51.
 rzeczywistym zainteresowaniu świadczą jednak nie tylko projekty, które składają szczególnie
aktywni, pomysłowi, zainteresowani obywatele, ale także liczba głosujących. W pierwszej edycji
głosowało 9% mieszkańców Warszawy, w drugiej 10%, zaś w edycji na rok 2017 – 7%. Wydaje
się, że spadek ten jest związany ze zmianą sposobu głosowania (rezygnacja z papierowych kart
do głosowania). Warszawa nie odbiega od największych polskich miast pod względem liczby
głosujących na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. W Krakowie (drugim co do wielkości
polskim mieście), gdzie w tym samym czasie rozpoczęła się realizacja tego typu przedsięwzięcia,
na projekty budżetu obywatelskiego głosowało 10% mieszkańców w 2014 r.52, 7,5% w 2015 r.53
i 5,7% w 2016 r54.
 Relatywnie najwięcej mieszkańców Warszawy w 2016 roku zagłosowało w dzielnicy Żoliborz
(10%), a najmniej w dzielnicy Praga-Północ (4%). Najwyraźniejsze spadki liczby głosujących
mieszkańców miały miejsce w dzielnicy Ursynów (16% w pierwszej edycji, 8% w drugiej, 7%
w trzeciej), Praga-Północ (9% w I i w II edycji, 4% w III) oraz Wesoła (odpowiednio 9%, 17%
i 8%)55.
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Ewaluacja procesu Budżetu partycypacyjnego w Warszawie na rok 2017, dz. cyt., s. 65.
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http://krakow.pl/aktualnosci/193030,26,komunikat,budzet_obywatelski__jak_glosowali_mieszkancy_.html, (dostęp: 10.05.2017).
53

r.,

Ewaluacja procesu wdrażania budżetu obywatelskiego w Krakowie w 2016 r. Raport końcowy, czerwiec - październik 2016 r.,
http://budzet.krakow.pl/zalacznik/273299, (dostęp: 10.05.2017).
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 83% projektodawców i 91% mieszkańców badanych w ramach ewaluacji stwierdziło, że budżet
partycypacyjny daje im poczucie współdecydowania o ich okolicy56. Budżet partycypacyjny
pomaga również zrozumieć, jak działa miasto. 72% projektodawców i 69% mieszkańców
zauważyło, że budżet partycypacyjny zwiększył ich wiedzę na temat działań miasta 57. 72%
projektodawców i tyle samo mieszkańców stwierdziło, że budżet partycypacyjny zwiększył ich
wiedzę na temat wydatkowania środków publicznych58. 93% projektodawców i 72% mieszkańców
potwierdziło, że potrafią wyjaśnić zasady budżetu partycypacyjnego 59.
 Osoby składające projekty są ogólnie bardziej aktywne społecznie niż głosujący (około połowy
projektodawców działa nieodpłatnie na rzecz wspólnoty mieszkaniowej lub grupy sąsiedzkiej,
instytucji edukacyjnej lub organizacji pozarządowej, podczas gdy wśród głosujących jest to około
30%). Aktywność w budżecie partycypacyjnym może być także zachętą do szerszej aktywności
społecznej w ogóle – widać to szczególnie w przypadku projektodawców: 49% projektodawców
stwierdziło, że dzięki budżetowi partycypacyjnemu zaangażowali się w inne działania społeczne 60.
W przypadku głosujących efekt ten jest znacznie słabszy (24%).
 W budżecie partycypacyjnym nie brakuje również wyzwań. Jednym z nich jest zapewnienie, aby
efekty projektów były ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych warszawiaków, a nie
tylko dla określonych (zamkniętych) grup odbiorców. Innym problemem są konflikty wokół
niektórych zgłoszonych pomysłów: część projektów napotyka sprzeciw mieszkańców, którzy
uważają, że w procedurze nie ma wystarczających zabezpieczeń związanych z diagnozą
i reagowaniem wobec propozycji działań mogących budzić kontrowersje wśród różnych grup
użytkowników (np. kierowcy samochodów versus osoby poruszające się na rowerach). Niektóre
z tych kontrowersji pojawiają się na etapie realizacji, po tym jak projekty wygrały w głosowaniu,
a do części mieszkańców dopiero na tym etapie dotarła informacja na temat planowanych działań.
Konflikty pojawiają się również w kontekście weryfikacji projektów i trudności w dialogu pomiędzy
Urzędem a projektodawcami, biorąc też pod uwagę m.in. ograniczenia czasowe. Kolejnym
wyzwaniem jest terminowość realizacji projektów, z których część w praktyce wymaga dłuższego
terminu realizacji niż wskazany w procedurze termin roczny61.

Warszawa 19115
 W Warszawie działa system komunikacji z mieszkańcami Warszawa 19115. Umożliwia on
zarówno uzyskiwanie kompleksowych informacji na temat funkcjonowania miasta stołecznego
Warszawy, usług (procedur i etapów realizacji spraw), aktualnych wydarzeń (np. konsultacji
społecznych) czy remontów; zgłaszanie spraw wymagających interwencji administracji miejskiej,
jak również przekazywanie opinii i sugestii dotyczących usprawnienia funkcjonowania miasta
(Zmieniamy Warszawę). Obecnie nie jest to narzędzie dobrze ugruntowane w świadomości
mieszkańców – w listopadzie 2016 roku tylko 22% badanych mieszkańców słyszało o Miejskim
Centrum Kontaktu Warszawa 1911562. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że jego funkcjonalności są
stale poszerzane, narzędzie ma duży potencjał.
Ewaluacja procesu Budżetu partycypacyjnego w Warszawie na rok 2017, dz. cyt., s. 66.
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Ale poziom zaangażowania społecznego i obywatelskiego jest niski…
 W badaniach Barometru Warszawskiego przeważająca grupa – średnio aż 89% –
mieszkańców Warszawy zadeklarowała brak zaangażowania w działania społeczne
i obywatelskie. Wskazali oni, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie podejmowali żadnych
aktywności, np. w organizacji pozarządowej, wspólnocie lub organizacji religijnej, wspólnocie
mieszkaniowej czy spółdzielni, w ramach wolontariatu, działań na rzecz mieszkańców, interwencji
w urzędzie lub w inny sposób63.
[Opis grafiki. Wykres liniowy poziomy zawierający odpowiedzi na pytanie o uczestnictwo w wymienionych
9 działaniach w ostatnich 24 miesiącach. Na każdej z 9 linii są dwa kolory: niebieski i pomarańczowy. Kolor
niebieski przechodzi w pomarańczowy. Kolor niebieski oznacza, że respondent nie uczestniczył w działaniach.
Kolor pomarańczowy oznacza uczestnictwo w działaniach. Lista odpowiedzi. Udział w konsultacjach
społecznych na temat spraw dotyczących dzielnicy (odpowiedź nie 89,3 %, tak 9,6 %). Udział w akcjach
społecznych jako wolontariusz (odpowiedź nie 89,5 %, tak 9,5 %). Zbieranie podpisów pod petycją lub
interwencje w urzędzie dzielnicy lub innej jednostce samorządowej w sprawie (odpowiedź nie 91,6 %, tak 7,4
%). Działania na rzecz mieszkańców (odpowiedź nie 90,6 %, tak 8,5 %). Udział w zebraniach swojej wspólnoty
mieszkaniowej lub spółdzielni (odpowiedź nie 79,9 %, tak 19,1 %). Działania w parafii lub organizacji kościelnej
lub innej organizacji religijnej (odpowiedź nie 87,8 %, tak 10,9 %). Udział w proteście lub wiecu dotyczącym
kwestii związanej ze sprawami lokalnymi (odpowiedź nie 91,3 %, tak 7,6 %). Działania nieodpłatne w organizacji
pozarządowej (odpowiedź nie 91,6 %, tak 7,4 %). Użycie Internetu do dyskusji na temat lokalnych spraw
(odpowiedź nie 89,5 %, tak 9,4 %)]
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Najwyższą aktywność (mierzoną jako średnią wskazanych możliwości działania) zadeklarowali
mieszkańcy Pragi Południe (19%), Bielan i Żoliborza (po 18%). Najniższą – mieszkańcy Włoch
i Ursusa (po 2%). Dla porównania, w ogólnopolskich badaniach przeprowadzonych w 2014 r. ok. 17%
badanych odpowiedziało twierdząco na pytanie, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy poświęcili swój
wolny czas na dobrowolną i nieodpłatną pracę w ramach jakiejś organizacji pozarządowej
(stowarzyszenia lub fundacji), instytucji, kościoła czy innej organizacji (np. w komitecie rodzicielskim,
kole parafialnym, ochotniczej straży pożarnej, związku zawodowym, klubie, kole gospodyń wiejskich,
wspólnocie mieszkaniowej, partii lub stronnictwie politycznym itp.) 64.
Na ten brak doświadczeń społecznych i obywatelskich Polaków wskazuje Janusz Czapiński
w Diagnozie społecznej 2015, pokazując, jak ów brak uczestnictwa to w istocie brak okazji do nauki,
jak wspólnie rozwiązywać problemy i jak żyć razem w społeczeństwie. Zgodnie z tzw. indeksem
doświadczeń społecznych i działań obywatelskich ok. 21% Polaków nie ma żadnych doświadczeń
udziału w takich działaniach, a ok. 42% – doświadczenia jednostkowe65. Z drugiej strony, jak pokazuje
Czapiński, doświadczenia społeczne mają tendencję do kumulowania się w ramach tzw. syndromu
obywatelskości: osoby aktywne jednocześnie należą do organizacji, działają na rzecz społeczności,
czy biorą udział w zebraniach. W kontekście powyższych danych, zasadnym wydaje się prowadzenie
działań wzmacniających zaangażowanie społeczne i obywatelskie mieszkańców już od najmłodszych
lat, by stało się ono naturalnym elementem ich „bycia w świecie”.

Wzmocnienia wymagają także troska o dobro wspólne oraz zaufanie…
 W 2015 wzrósł minimalnie odsetek osób wrażliwych na sytuacje naruszania dobra wspólnego
(51,9% w porównaniu do 49,9% w roku poprzednim), wciąż jednak niemal połowa Polaków jest
obojętna wobec takich działań współobywateli. Głównym czynnikiem wpływającym na wrażliwość
wobec dobra wspólnego jest wykształcenie (im wyższe, tym wyższa wrażliwość), inne to m.in.
wiek, klasa miejscowości zamieszkania czy stosunek do demokracji66.
 Pod względem kapitału społecznego67 Warszawa zajmuje trzecie miejsce w Polsce, po Poznaniu
i Gorzowie Wielkopolskim68. Trzeba jednak pamiętać, że pod względem ogólnego zaufania Polska
zajmuje jedną z najniższych pozycji wśród krajów objętych w 2014 r. badaniem European Social
Survey69.
 Badani Polacy są raczej nieufni wobec innych. W badaniach CBOS z 2016 roku jedynie około

23% uczestników badań stwierdziło, że większości ludzi można ufać, podczas gdy 74% wskazało,
że w stosunkach z innymi trzeba być bardzo ostrożnym. Dla skontrastowania wskazać można

64

Pazderski F., Walczak B., Społecznicy, profesjonalni działacze czy obywatelscy malkontenci? Formalna i nieformalna aktywność
społeczna Polaków w świetle badań ogólnopolskich, w: Chimiak G., Iwińska K., Krajobraz społecznościowy – Polska 2014, Collegium
Civitas i Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, Warszawa 2015, str. 139.
Czapiński J., Stan społeczeństwa obywatelskiego, w: Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, (red.) J. Czapiński, T.
Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015, s. 348 i wcześniej. W indeksie przyjęto jednolitą wagę działań takich jak udział w
wyborach samorządowych, działania na rzecz społeczności, udział w zebraniach, praca dla innych osób lub organizacji społecznych,
przynależność do organizacji, pełnienie funkcji w organizacji.
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Wskaźnikami kapitału społecznego jest uogólnione zaufanie interpersonalne, dobrowolna przynależność do organizacji i pełnieni e w nich
funkcji, udział w nieprzymusowych zebraniach publicznych i zabieranie na nich głosu, organizowanie takich zebrań, dobrowolne działania
na rzecz społeczności lokalnej, w tym nieodpłatna praca na rzecz potrzebujących (wolontariat), udział w wyborach parlamentarn ych (lub
samorządowych) oraz pozytywny stosunek do demokracji, stosunek do mniejszości np. seksualnych i generalnie otwartość na innych.
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kraje skandynawskie. W badaniu ESS w 2014 r. na pierwszym miejscu znalazła się Dania – 70%
ma zaufanie do innych ludzi, następnie Finlandia – 66% i Norwegia – 62%70.
W tzw. syntetycznym indeksie zaufania w badaniu CBOS z 2016 roku nieufność przeważała nad
zaufaniem w niemal wszystkich analizowanych grupach społeczno-demograficznych, za
wyjątkiem badanych z wyższym wykształceniem, o miesięcznych dochodach netto na osobę
wynoszących co najmniej 2000 zł, mieszkańców największych miast oraz kadry kierowniczej
i specjalistów z wyższym wykształceniem71. Przy czym, jak wynika z bardziej zaawansowanych
analiz, zaufanie w relacjach społecznych zależne jest przede wszystkim od wykształcenia (im
wyższe wykształcenie, tym wyższe wskaźniki zaufania). Niezależnie od ogólnej nieufności,
zaufaniem darzymy jednak osoby z najbliższego kręgu, z którymi utrzymujemy codzienne relacje.
Znakomita większość ankietowanych ufa swojej najbliższej rodzinie (98%), a także znajomym
(92%) oraz dalszym krewnym (88%), a dalej osobom, z którymi pracuje na co dzień (81%) oraz
swoim sąsiadom (75%)72.
Według badania porównawczego, zrealizowanego w miastach europejskich, Warszawa znalazła
się na 22. miejscu pośród europejskich stolic pod względem zaufania wśród mieszkańców. Wobec
stwierdzenia „Generalnie mówiąc, większości mieszkańców /miasta/ można ufać”, 45% badanych
warszawiaków odpowiedziało twierdząco. Najwyższe wskaźniki zaufania zanotowano w miastach
skandynawskich (Kopenhaga – 85%, Helsinki – 84%, Sztokholm – 83%). Za Warszawą ulokowały
się m.in. Praga (42%) i Budapeszt (38%), zaś najniższy wskaźnik zaufania zanotowano w Sofii
(34%)73.
Przy czym, generalnie w stolicach wskaźnik zaufania jest niższy niż w pozostałych miastach. Dla
porównania, w Białymstoku ocena zaufania wyniosła 73%, w Gdańsku – 65%, w Krakowie – 62%.
Najwyższy wskaźnik zaufania odnotowano w fińskim Oulu (92%).
Badani mieszkańcy deklarowali wyższy poziom zaufania wobec mieszkańców z sąsiedztwa niż
miasta w ogóle. W Sztokholmie 94% uczestników badań stwierdziło, że ufa mieszkańcom
z sąsiedztwa, w Oslo – 93%. W Warszawie zaufanie do osób z sąsiedztwa zadeklarowało 69%
badanych (22. miejsce wśród stolic europejskich) – mniej niż w innych miastach Polski:
Białymstoku (77%), Gdańsku (75%) i Krakowie (71%)74.
 Władze lokalne obdarzane są umiarkowanym zaufaniem. W badaniach realizowanych przez
CBOS zaufanie do władz lokalnych zadeklarowało 64% badanych, podczas gdy najwyższe
wskaźniki zaufania uzyskały organizacje charytatywne (Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy –
85%, Caritas – 83% i PCK – 79%). Najniższym zaufaniem badani obdarzyli partie polityczne (20%
zadeklarowało zaufanie do nich, podczas gdy 65% – brak zaufania)75. W badaniach Kantar Public
(dawniej TNS Polska) zaufanie do władz lokalnych (wójt, burmistrz, prezydent) zadeklarowało
średnio 51% Polaków (dziesiąte miejsce wśród 35 wskazanych instytucji). Dla porównania,
największym zaufaniem wśród instytucji publicznych cieszyły się straż pożarna (79%), pogotowie
ratunkowe (72%) oraz wojsko (69%). Najniższą pozycję uzyskał sejm, do którego zaufanie
zadeklarowało 31% osób badanych. W przypadku tzw. zaufania netto - wskazania pozytywne
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(„zdecydowanie tak” i „raczej tak”) minus wskazania negatywne („raczej nie” i „zdecydowanie nie”)
- władze lokalne uzyskały 17 punktów procentowych (najwyżej notowana straż pożarna otrzymała
66%, zaś najniżej notowany sejm – minus 25%)76. W realizowanym rok wcześniej badaniu GUS
wskazano, że poziom zaufania do władz lokalnych jest w Polce niższy w dużych miastach niż w
małych gminach, a w miastach pow. 500 tys. mieszkańców władzom lokalnym ufa ok. 35% osób77.
W warszawskim „Badaniu jakości życia” z listopada 2015 roku zaufanie do osób sprawujących
władzę lokalną zadeklarowało 35,5% badanych warszawiaków, zaś brak zaufania – 22%.
Największa grupa uczestników badań (40,3%) wybrała ostrożną odpowiedź „Ani mam, ani nie
mam zaufania”78.
Interesujące są również oceny zaufania wobec administracji samorządowej odnotowane
w badaniu jakości życia w miastach europejskich. Różnice są tu bardzo znaczące: od najwyższej
oceny ze strony mieszkańców Zurychu, z których 90% zadeklarowało zaufanie do administracji
samorządowej, aż do zamykających listę rzymian, z których jedynie 26% wyraziło podobną ocenę.
Najwyższy wskaźnik deklaracji braku zaufania odnotowano we włoskich miastach (Rzym
i Palermo – 70% uważa, że administracji samorządowej nie można ufać, Neapol – 68%). Wśród
badanych warszawiaków 49% zgodziło się, że administracji samorządowej można ufać, zaś 45%
wyraziło opinię przeciwną. Tym samym Warszawa ulokowała się na 18. miejscu pośród stolic
europejskich pod względem zaufania do administracji samorządowej79.

Rozwój miasta wymaga również dobrych mechanizmów rozwiązywania konfliktów…
Zarządzanie rozwojem miasta wymaga zaspokajania potrzeb różnych grup mieszkańców,
odchodzenia od nieefektywnych rozwiązań, testowania innowacji, reagowania wobec
prognozowanych zmian długofalowych i wobec bieżących kryzysów. To nieustające wyzwanie
godzenia różnych interesów i podejmowania trudnych decyzji, które nie u wszystkich mieszkańców
znajdą zrozumienie. Szereg planów i decyzji miasta stołecznego Warszawy budziło kontrowersje
i konflikty, również pomiędzy różnymi grupami mieszkańców. Konflikty są szczególnie częste
w związku z inwestycjami infrastrukturalnymi (np. most Krasińskiego, obwodnica śródmiejska,
tramwaj na Gocław czy drogi dla rowerów), organizacją ruchu (np. zwycięski projekt z budżetu
partycypacyjnego dotyczący zwężenia ulicy Stryjeńskich na Ursynowie czy organizacja ruchu
w rejonie ulicy Ebro na Bemowie) czy zagospodarowaniem przestrzeni (np. Pole Mokotowskie).
Jak pisze Janusz Czapiński, zasadniczym elementem kapitału społecznego jest zaufanie. Gwarantuje
ono przyjęcie rozwiązań nastawionych na dobro wspólne, czyli najlepszych dla całej wspólnoty, choć
niekoniecznie najbardziej korzystnych dla indywidualnych jej członków80. W Warszawie potrzebne
jest prezentowanie tego rodzaju dylematów związanych z zarządzaniem miastem, włączenie
mieszkańców do namysłu nad nimi oraz wdrożenie czytelnych i skutecznych mechanizmów
rozwiązywania konfliktów interesów, mających w centrum uwagi dobro wspólne.
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i usprawnienia działania administracji samorządowej…
Struktura organizacyjna miasta stołecznego Warszawy jest bardzo złożona, a zarządzanie
poszczególnymi obszarami – często rozproszone pionowo (pomiędzy biurami i dzielnicami oraz
jednostkami) oraz poziomo (np. pomiędzy biurami), a także przestrzennie (np. brak centralnego
ratusza). Struktura organizacyjna odbierana jest zarówno przez część mieszkańców, jak i przez
urzędników jako nieczytelna i nadmiernie branżowa („silosowa”). Ponad 60% urzędników
uczestniczących w badaniach stwierdziło, że spotykają się z sytuacjami, kiedy pojawiające się
trudności w wewnętrznym przepływie informacji mają negatywny wpływ na podejmowanie
prawidłowych decyzji i realizację zadań. Również kultura organizacyjna wymaga wzmocnienia
w zakresie promowania postaw oraz wdrażania narzędzi współpracy między poszczególnymi
szczeblami samorządu oraz komórkami organizacyjnymi 81.

a także dobrego rozpoznania potrzeb osób aktywnych i tych mniej zaangażowanych
w dialog o mieście
Mieszkańcy przeciętnie aktywni i bardzo aktywni różnią się w swoich oczekiwaniach wobec Urzędu.
Innowacyjni i zaangażowani mieszkańcy są kluczowym zasobem tzw. smart cities (inteligentnych
miast), twórcami zmian, inspiratorami przełamywania schematów i przekraczania barier. Tym samym
często wysoko stawiają poprzeczkę oczekiwań wobec instytucji, które by dobrze skorzystać z ich
potencjału, muszą stale rozwijać skuteczność swoich sposobów działania. Jak wynika z raportu
„Pomysłowość miejska”, działania wspierające innowacyjność powinny mieć m.in. charakter
wielosektorowy, w którym administracja nie ma pozycji dominującej; rozwiązywanie problemu
wymaga neutralizacji barier biurokratycznych i elastycznego podejścia („pozytywnego ryzyka”) 82. Dla
aktywnych mieszkańców urzędowe ścieżki działania wydają się zbyt sztywne, reakcje zbyt powolne,
a podejście urzędników – sceptyczne i nadmiernie zachowawcze83. Administracja samorządowa
powinna zatem oferować narzędzia i formy dialogu mieszkańcom w różnym wieku, o różnych
oczekiwaniach, kompetencjach oraz dostępności czasowej.
**************

Z analizy danych statystycznych przedstawionych w diagnozie wyłania się względnie pozytywny
obraz dialogu w Warszawie – na poziomie ogólnych deklaracji mieszkańców. Wynika z niego również,
że poczucie poinformowania czy wpływu niekoniecznie przekłada się na faktyczne działania na rzecz
miasta – możemy mieć tu do czynienia z postawą typu „wiem, ale nie działam”. Z drugiej strony,
z warsztatów z udziałem faktycznych „działaczy” - przedstawicieli administracji samorządowej,
ekspertów czy aktywistów miejskich wyłania się dużo bardziej złożony obraz sytuacji, w którym można
wskazać wiele konkretnych trudności i problemów dialogu publicznego, ale również konkretne
zasoby, na których warto budować. Spojrzenie aktywnych uczestników dialogu jest często bardziej
krytyczne niż wynika z ogólnych badań opinii publicznej, jest to jednak zarazem spojrzenie bardziej
wnikliwe, oparte na różnych perspektywach. Przedstawione wyżej dane są zatem trudne do
jednoznacznej interpretacji w kontekście dialogu publicznego. Istnieje potrzeba wypracowania takich
sposobów badania dialogu, aby uwzględnić zarówno złożoność i różnorodność jego uczestników,
tematów, jak i narzędzi oraz bardziej wyrafinowanych sposobów pomiaru jakości dialogu publicznego.
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