C Y R O WA WA R S Z A WA
C ZYL I J AK A?
RAPORT Z K ONSUL TA C J I SPOŁEC Z NY C H
SPOŁEC Z NY C H PROJ EK TU "POL ITY K I
C Y FROWEJ TRANSFORMA C J I M.ST.
WARSZ AWY „
30 czerwca 2020 r.
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O CO PYTALIŚMY?
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt
Polityki cyfrowej transformacji m.st. Warszawy
z perspektywą do 2030 roku. Dokument wskazuje
priorytety, wartości oraz zasady, którymi Warszawa
zmierza kierować się w rozwoju cyfrowym, wspierając
realizację Strategii #Warszawa2030.
Projekt Polityki powstał w partycypacyjnym procesie
trwającym od czerwca do października 2019 roku. W
tym czasie zaangażowaliśmy w prace nad treścią
dokumentu pracowników urzędu, przedstawicieli
sektora pozarządowego oraz naukowego. Zanim
przekazaliśmy projekt dokumentu do konsultacji
społecznych, dostaliśmy 280 uwag i opinii. Spośród
nich, 76% uwzględniliśmy w całości lub częściowo,
dopracowując treść projektu.

Konsultacje społeczne projektu dokumentu trwały od 6
marca do 3 kwietnia 2020 r.

Dlaczego potrzebujemy tej Polityki?
Każdy, kto korzysta z usług publicznych samorządu
warszawskiego, prędzej czy później zetknie się z
technologiami cyfrowymi. Ich zastosowania są coraz
powszechniejsze, dojrzalsze i bezpieczniejsze.
Budowane na ich bazie e-usługi stają się dostępniejsze,
prostsze i szybsze w obsłudze. Z każdym miesiącem i
rokiem cyfrowych rozwiązań przybywa.

Polityka cyfrowej transformacji Warszawy to wizja tego,
jak przez najbliższe 10 lat chcemy korzystać z
potencjału nowych technologii, by poprawiać jakość
życia mieszkańców oraz jakość funkcjonowania w
mieście wszystkich innych osób.
Polityka to dokument kierunkowy, który nie może
zawierać szczegółowych celów, ani terminowych zadań.
Wyznacza priorytety, wartości i zasady, które powinny
być uwzględniane w działaniach i projektach
prowadzonych przez urząd.
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O CO PYTALIŚMY?
W konsultacjach zadaliśmy pytania o ocenę ważności
proponowanych wartości oraz zasad cyfrowego
rozwoju, a także daliśmy możliwość dowolnego
skomentowania treści dokumentu.
WA R TO ŚC I – ich określenie pozwala jednoznacznie
stwierdzić, czemu warszawska transformacja
cyfrowa ma służyć.
Wartości wymienione są na str. 12.

Ankieta dostępna była w terminie 6 marca – 3 kwietnia 2020
roku pod adresem:
https://cawi.um.warszawa.pl/cyfrowa_2020.pg

Ze względu na ograniczenia wywołane stanem epidemicznym,
punkty konsultacyjne oraz spotkania zostały odwołane.
Jednocześnie konsultacje zostały wydłużone oraz dodana
została możliwość przesyłania uwag na adres
sekretariat.bcm@um.warszawa.pl.

Informacje o konsultacjach dostępne były na stronach urzędu:
Z A S A DY – informują o sposobach, metodach i
podejściach dobranych w celu realizacji
poszczególnych wartości

http://konsultacje.um.warszawa.pl/cyfrowa_warszawa_czyli_jaka
http://2030.um.warszawa.pl/cyfrowa-transformacja
https://www.facebook.com/konsultacjespołecznewarszawa

Proces konsultacji uwzględniał przeprowadzenie
ankiety online, organizację trzech punktów
konsultacyjnych oraz dwóch otwartych debat dla
środowiska startupów i NGO.
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KALENDARIUM
Start konsultacji społecznych

// 6 marca 2020 r.

COVID-19

Punkt konsultacyjny w holu Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

// 11 marca godz. 13.00-15.00

Punkt konsultacyjny w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK

// 17 marca godz. 17.00-19.00

Punkt konsultacyjny w holu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

// 18 marca godz. 13.00-15.00

Debata dla startupów w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK

Debata dla NGO pl. Europejski 1

// 27 marca godz. 17.00

// 27 marca godz. 15.30

Przedłużenie konsultacji społecznych

// 30 marca 2020 r.

Zakończenie konsultacji społecznych

// 3 kwietnia 2020 r.

C O VID-19
Ze względu na ograniczenia wywołane stanem
epidemicznym, punkty konsultacyjne oraz spotkania
zostały odwołane.
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UCZESTNICY
194 głosy w konsultacjach
W konsultacjach oddano 190 głosów w formie ankiety
online. 45% głosów pochodziła od osób, które
zdeklarowały przynależność do sektora nauki (wśród nich
studenci i pracownicy naukowi), 24% - sektora
prywatnego, 21% - sektora publicznego (wśród nich
warszawscy urzędnicy), 5% - sektora pozarządowego.
4 głosy przesłano e-mailem, z czego 1 głos pochodził od
osoby indywidualnej, 3 głosy były wypowiedziami w
imieniu instytucji:
•

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze

•

Stowarzyszenie Mobilne Miasto

•

Microsoft Sp. z o.o.
Przedstawiciele jakich sektorów wypowiedzieli się w formie
ankiety konsultacyjnej online?
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OPINIE I POMYSŁY
Głównym źródłem uwag do projektu była ankieta
konsultacyjna online, w której sformułowano w sumie
115 uwag. Część uwag odnosiła się do szczegółowych
treści dokumentu, a część z nich dotyczyła całości i
miała charakter ogólny. Drugim źródłem uwag były
wypowiedzi
mailowe, w których w efekcie analizy zidentyfikowano
19 uwag. W sumie zarejestrowano 134 uwagi1.
Znaczną część wszystkich uwag – ok. 50% stanowią
uwagi zgłoszone przez studentów Akademii im. Leona
Koźmińskiego w Warszawie. Treść niektórych uwag
pozwala się domyślać, że udział w ankiecie był
zadaniem realizowanym w ramach jednego z kursów na
Akademii.

Kto formułował uwagi szczegółowe do dokumentu (wykres
uwzględnia tylko ankietę konsultacyjną online)
1 Do

raportu załączony jest plik z zestawieniem uwag wraz z odniesieniem się do ich
treści.
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OPINIE I POMYSŁY
Odnosząc się do uwag zgłoszonych w ramach
odpowiedzi na pytania otwarte oraz uwag
przekazanych mailem zastosowaliśmy prostą
kategoryzację. Ułatwiło to analizę obszernego
materiału, jaki pozyskaliśmy w ramach konsultacji.
Forma lub treść
7% uwag dotyczyło formy dokumentu (klarowność
układu, przejrzystość języka itp.)
93% uwag dotyczyło kwestii merytorycznych

Nacechowanie

Wiodące tematy uwag merytorycznych

43
uwagi

23
uwagi

15
uwag

7% uwag miało charakter negatywny

13

82% uwag miało charakter neutralny

uwag

11% uwag miało charakter pozytywny

10
uwag

- oszczędność czasu i zasobów,
intuicyjność oraz wygoda korzystania z
usług
- kompetencje cyfrowe, edukacja
cyfrowa, ryzyko pogłębienia wykluczenia
cyfrowego
- ład i potencjał danych, rejestry
referencyjne, otwarte dane, analiza i
decyzje oparte na danych

- modele tworzenia, rozwoju i utrzymania
oprogramowania, kompatybilność i
integracja systemów
- bezpieczeństwo
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OPINIE I POMYSŁY
Wartości

26 %

Większość uwag odnosiła się do którejś spośród
7 wartości wg następującego rozkładu:
22%

Usługi blisko użytkownika

13%

Wysoka kultura cyfrowa użytkowników

10%

Efektywność urzędu

9%

Innowacyjność

7%

Przejrzystość w zarządzaniu miastem

6%

Większe zaangażowanie użytkowników

6%

Bezpieczeństwo i prywatność użytkowników

WA R TO ŚC I – ich określenie pozwala jednoznacznie
stwierdzić, czemu warszawska transformacja
cyfrowa ma służyć.

Pozostałe uwagi odnosiły się do treści całego
dokumentu (16%) lub formy ankiety (4%), zdarzały
się również pojedyncze uwagi nieodnoszące się do
meritum oraz uwagi o charakterze informacji lub
pytania (6%).
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OPINIE I POMYSŁY
Istotność wartości
W ankiecie konsultacyjnej online zadaliśmy pytanie o
istotność 7 wartości sformułowanych w projekcie Polityki.
Wartości odpowiadają na pytanie, czemu służyć ma
realizacja Polityki w obszarze cyfrowym. W pytaniu
zastosowana została skala 1-5.
Wszystkie zaproponowane wartości okazały się dla
uczestników bardzo istotne (średnia sześciu
wartości mieściła się w zakresie pomiędzy 4 a 5 punktów).
Istotność wartości "Wysoka kultura cyfrowa
użytkowników" oceniona została wyraźnie niżej niż
pozostałych wartości. Trudno rozstrzygnąć, czy niższe
oceny jednostkowe wynikały z niezrozumienia pojęcia
"kultury cyfrowej" czy z tego, że to co się pod nim kryje
(np. wysokie kompetencje cyfrowe, ograniczanie
wykluczenia cyfrowego, umiejętność wykorzystania
technologii) okazało się mniej istotne.

Na ile istotne dla uczestników konsultacji są wartości, jakimi Warszawa chce kierować się w
rozwoju cyfrowym? (skala 1-5, dane z ankiety online)
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OPINIE I POMYSŁY
1 propozycja nowej wartości
W ramach uwag wskazano jedną propozycję wartości, o
którą dokument powinien zostać uzupełniony. Osoba
proponująca wskazała, że transformacja cyfrowa
powinna iść w parze ze zrównoważonym rozwojem.
Przekonanie to miało już odzwierciedlenie w
podrozdziale projektu "Po co nam polityka cyfrowej
transformacji?" (s. 4), gdzie czytamy m.in.: "Strategia
#Warszawa2030 wskazuje, że przyszłość stolicy
zaplanowano zgodnie z koncepcjami zrównoważonego
rozwoju oraz inteligentnego miasta.„

Wiele propozycji rozwiązań szczegółowych
W uwagach zawartych zostało wiele propozycji
szczegółowych rozwiązań technologicznych czy
organizacyjnych. Ze względu na wysokopoziomowy
charakter dokumentu, jakim powinna być warszawska
polityka miejska, propozycje te nie mogą zostać
uwzględnione w projekcie. Polityka to dokument
kierunkowy, stanowiący deklarację zasad i wartości,
które powinny być traktowane jako wytyczne do
uwzględnienia w programach. Odnosi się do sposobu
działania oraz wskazuje najważniejsze zagadnienia w
danej dziedzinie.
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OPINIE I POMYSŁY

Dążymy do stosowania najlepszych praktyk w dziedzinie zarządzania projektami,
korzystając z aktualnych trendów (np. podejścia zwinnego).

Istotność zasad
W projekcie Polityki sformułowano 35 zasad, którymi
urząd zamierza się kierować, dążąc do realizacji
zadeklarowanych 7 wartości. Uczestnicy ankiety online
wskazywali, na ile dla urzędu powinny być istotne
poszczególne zasady (skala 1-5). Podsumowanie ocen
wskazało, że w przypadku 33 zasad średnia ocen
wypadła w zakresie 4-5. W przypadku 2 zasad – w
zakresie 3-4. Wobec tego należy uznać, że wszystkie
zasady powinny być istotne dla urzędu.
Najmniej zrozumiałe?
Uczestnicy mieli możliwość wyboru opcji "Trudno
powiedzieć" (zamiast wskazania oceny w zakresie 1-5).
Obok wymieniono 9 zasad, które miały powyżej 10
wskazań "Trudno powiedzieć". Może to wskazywać na
to, że zasady te były mniej zrozumiałe dla uczestników.

Wspieramy realizowane przez instytucje otoczenia miasta inicjatywy i innowacje
cyfrowe czy technologiczne, które odpowiadają na zdefiniowane wyzwania miasta i
są spójne z założeniami Polityki.
Jesteśmy otwarci na różne metody analizy danych, takie jak analizy przekrojowe i
predykcyjne, metody sztucznej inteligencji oraz uczenie maszynowe.
Realizujemy ideę otwierania danych publicznych, publikując wybrane zbiory danych
na miejskiej platformie w celu ich ponownego wykorzystywania.

?

Otwarte dane miasta udostępniamy w sposób dostosowany do zróżnicowanego
poziomu kompetencji i potrzeb użytkowników, stosując aktualne standardy
otwartości danych publicznych.
Analogowe usługi publiczne wspieramy usługami cyfrowymi.
W przypadku pośrednictwa w dostarczaniu miejskich usług cyfrowych, określamy
zasady zarządzania danymi przez pośredników oraz monitorujemy ich stosowanie.
Przez wysoką jakość dostarczanych usług odpowiadających potrzebom
użytkowników, budujemy zaufanie do miejskich usług cyfrowych oraz do celów i
sposobów, w jakich miasto wykorzystuje dane użytkowników.
Projektujemy i realizujemy spójną architekturę informacyjną miasta.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE
W efekcie analizy uwag sformułowano następujące
rekomendacje do zmian w treści projektu Polityki:

1

Wyraźne uwzględnienie elementu stosowania
oprogramowania open source w tworzeniu miejskich
rozwiązań cyfrowych (modyfikacja sformułowania jednej
z zasad)

2

Podkreślenie, że podstawą decyzji zarządczych w mieście
powinny być referencyjne bazy danych i rejestry
(modyfikacja opisu jednej z wartości)

3

Zaakcentowanie wagi współpracy miasta z sektorem
nauki w obszarze innowacyjności technologicznej
(modyfikacja sformułowania jednej z zasad)

4

Podkreślenie, że transformacja cyfrowa nie może
powodować zwiększenia wykluczenia cyfrowego i
technologicznego użytkowników (modyfikacja
uzasadnienia wprowadzenia Polityki)

5

Mając na względzie uwagi wskazujące na trudności w
zrozumieniu niektórych specyficznych i trudnych do
uniknięcia pojęć technicznych, a jednocześnie chcąc
możliwie spopularyzować przekaz Polityki,
rekomenduje się uzupełnienie projektu o infografiki
oraz upowszechnienie dokumentu z ich pomocą.
Uwagi szczegółowe, które z racji ogólnego,
kierunkowego charakteru Polityki nie mogą być do jej
treści wprowadzone, zostaną zebrane i
upowszechnione w ramach organizacji IT, w
szczególności Biura Cyfryzacji Miasta, jako wskazówki
do poszczególnych projektów i działań.

Podkreślenie dążenia do tworzenia przez miasto
użytecznych, wygodnych w obsłudze usług cyfrowych
(modyfikacja opisu jednego z priorytetów)
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CO DALEJ?
Proces konsultacji pozwolił sformułować 5
rekomendacji do zmian w treści dokumentu. Zmiany te
dotyczyły następujących zagadnień: stosowania
oprogramowania open source, tworzenie
referencyjnych baz danych, współpraca z sektorem
nauki w obszarze innowacyjności
technologicznej, niwelowanie cyfrowego wykluczenia,
tworzenia wygodnych w obsłudze usług cyfrowych.
Wynik konsultacji ugruntował przekonanie, że w celu
popularyzacji treści projektowanej polityki należy
szczególnie zadbać o czytelność używanych pojęć oraz
przystępną formę prezentacji tego, co jest
najistotniejsze.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji podjęte zostaną
następujące działania:
•
•
•
•

Wprowadzenie zmian do treści projektu Polityki
(wymienione na str. 16);
Skierowanie projektu Polityki do rewizji redakcyjnej w celu
uproszczenia języka;
Wypracowanie infografik prezentujących najważniejsze
treści Polityki;
Przekazanie projektu do dalszego procedowania (do
uzgodnień pomiędzy komórkami Urzędu m.st. Warszawy
oraz do Kolegium Prezydenta) w celu przyjęcia dokumentu.
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INFOR MA C JE O TY C H KONS ULTA C JA C H

JEDNOS TKA ODPOWIEDZ IA LNA :

Biuro Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy

R EA LIZ A C JA :

Biuro Cyfryzacji Miasta we współpracy z Centrum Komunikacji
Społecznej oraz Wydziałem Badań i Analiz Biura Marketingu
Miasta.
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DZIĘKUJEMY
ZA WSZYSTKIE OPINIE!
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ZAŁĄCZNIK NR 1
RAPORTU Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
30 czerwca 2020

C Y FR O WA WA R S Z A WA
C Z Y LI JA KA ?
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AKCJA INFORMACYJNA
Akcja informacyjna skierowana została do mieszkańców,
pracowników urzędu, środowiska warszawskich uczelni, środowiska
startupów, organizacji pozarządowych zajmujących się kwestiami
cyfryzacji oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. cyfryzacji.
Zrealizowane działania:
1.

Umieszczenie informacji o konsultacjach na stronie
konsultacje.um.warszawa.pl, na profilu Facebook
facebook.com/konsultacjespolecznewarszawa oraz stronie
2030.um.warszawa.pl/cyfrowa-transformacja.

2.

Wysłanie wiadomości e-mail z zaproszeniem do udziału w
konsultacjach do środowiska warszawskich uczelni wyższych za
pośrednictwem Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy, do środowiska startupów za pośrednictwem Biura
Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, do członków
BKDS ds. cyfryzacji.

3.

Umieszczenie informacji z zaproszeniem do udziału w
konsultacjach na portalu intranetowym pracowników Urzędu
m.st. Warszawy.

4.

Przygotowanie i przekazanie plakatów informujących do siedzib
Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej oraz
Warszawskiego Pawilonu Architektury ZODIAK.
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ZAŁĄCZNIK NR 2
RAPORTU Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
30 czerwca 2020

C Y FR O WA WA R S Z A WA
C Z Y LI JA KA ?
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