JAKI „PROGRAM
PRZEDSIĘBIORCZA
WARSZAWA”?
RAPORT Z KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH

Slajd graficzny z logiem Warszawy

O CO PYTALIŚMY?

O CO PYTALIŚMY ?
Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkanek i
mieszkańców Warszawy na temat projektu
„Programu przedsiębiorcza Warszawa” - dokumentu
wykonawczego dla celu operacyjnego 2.4. „Strategii
#Warszawa2030”.

Chcieliśmy poznać opinie dotyczące zaplanowanych
działań i pomysłów, które zawarliśmy w programie.
Projekt dokumentu wraz z niezbędnymi załącznikami
oraz wszelkimi istotnymi informacjami dotyczącymi
przebiegu prac, dostępny jest w ogłoszeniu o tych
konsultacjach społecznych.

Widok fragmentu strony poświęconej konsultacjom programu

O CO PYTALIŚMY? 2
Wśród zagadnień, o które pytaliśmy warszawianki i
warszawiaków, znalazły się m.in.:
 ocena wpływu działań zaplanowanych w programie
na tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju
biznesu w Warszawie;
 ocena wpływu działań zaplanowanych w programie
na realizację polityki wygodnej lokalności w
Warszawie (rozumianej jako zapewnienie możliwości
realizacji większości codziennych potrzeb blisko
domu);
 opinia na temat stopnia atrakcyjności pomysłu
udostępnienia miejsc ułatwiających rozpoczynanie
działalności gospodarczej (np. przestrzeni
coworkingowych, hot-desków);

 opinia na temat działań zaplanowanych w programie
związanych z rozszerzeniem oferty bezpłatnych,
świadczonych przez Urząd m.st. Warszawy usług
doradczych oraz szkoleniowych dla przedsiębiorców i
planujących własny biznes;
 opinia na temat zawartości merytorycznej programu i
dostosowania jej do celu programu;
 ocena stopnia czytelności programu.

JAK PYTALIŚMY?
Wszyscy zainteresowani mogli wysłać maila,
wypełnić formularz konsultacyjny albo wziąć
udział w spotkaniu konsultacyjnym,
zorganizowanym online za pośrednictwem
platformy YouTube.
Podczas spotkania przedstawiliśmy
dotychczasowe prace nad programem i
omówiliśmy jego założenia. Zaprezentowaliśmy
przebieg konsultacji społecznych i możliwe
sposoby zgłaszania uwag. Pozostała część
spotkania została przeznaczona na sesję pytań od
uczestników spotkania. Na pytania odpowiadali
przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy oraz
eksperci.

Spotkanie konsultacyjne online na YouTube

JAK PYTALIŚMY?
Ponadto zbieraliśmy dane za pomocą rozbudowanego
formularza online (CAWI), który składał się z 15 pytań.
Prosiliśmy o podzielenie się w nim opinią na temat
zaplanowanych działań i pomysłów, które zawarliśmy
w programie.
Formularz udostępniliśmy na stronie:
www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz rozesłaliśmy
mailowo wraz z informacją o prowadzonych
konsultacjach do osób zaangażowanych w tworzenie
programu.
Uwagi, opinie i propozycje można było też zgłaszać
mailowo na adres:
konsultacje.przedsiebiorczosc@um.warszawa.pl.
Zaproszenie do formularza online

KALENDARIUM TYTUŁ ROZDZIAŁU

KALENDARIUM
 start konsultacji społecznych

// 20 kwietnia 2021 roku

 spotkanie konsultacyjne online
 przesyłanie opinii drogą mailową

 formularz on-line

// 26 kwietnia 2021 (poniedziałek) godz. 17:00-18:30
// od 20 kwietnia do 12 maja 2021 roku

// od 22 kwietnia do 12 maja 2021 roku

 zakończenie konsultacji społecznych

// 12 maja 2021 roku

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
Konsultacje społeczne kierowaliśmy do
wszystkich zainteresowanych.
W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział ok.
20 osób. W sesji pytań i odpowiedzi aktywnie
uczestniczyły 2 osoby, zadające przekrojowe
pytania dotyczące wspierania
przedsiębiorczości. Do dnia opracowania
raportu transmisja miała 76 wyświetleń.
Formularz konsultacyjny on-line wypełniło 8
osób, dzieląc się 13 rekomendacjami i
uwagami.
Opinii mailowych nie zgłoszono.
Odniesienie do wszystkich uwag i pytań
znajduje się w załączniku do raportu.

Fragment spotkania konsultacyjnego z widokiem czatu spotkania

OPINIE I POMYSŁY
 Opinie co do zakresu merytorycznego programu
wskazywały, że konsultujący nie spodziewają się,
że program wykonawczy w stopniu zasadniczym
wpłynie na warunki prowadzenia działalności
gospodarczej w Warszawie;
 Z kolei warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej w dzielnicach mają szansę –
zdaniem opiniujących – poprawić się;
 Opinie co do wpływu programu na zapewnienie
wygodnej lokalności były ostrożne, ale raczej
optymistyczne;

 Konsultujący pozytywnie oceniali przejrzystość i
zrozumiałość programu, choć pojawiły się również
oceny wyraźnie niezadowolone z tego elementu;
 Konsultujący podkreślali znaczenie działań
kierowanych bezpośrednio do przedsiębiorców;
 W wypowiedziach powtarzało się oczekiwanie
realizacji konkretnych bezpośrednich działań na
rzecz przedsiębiorczości i przedsiębiorców (np.
szkoleń).

OPINIE I POMYSŁY (2)
 Uczestnicy wyrazili opinię, że w programie
powinno poświęcać się dużo uwagi promowaniu
przedsiębiorczości.
 Pojawiły się sugestie, co do tworzenia na terenie
całej Warszawy obiektów o charakterze
inkubatorów przedsiębiorczości.
 Wśród głosów na temat programu pojawiła się
opinia, że brakuje w nim projektów
szkoleniowych dla przedsiębiorców
rozpoczynających działalność gospodarczą.
 Uczestnicy zgłaszali potrzebę wplatania w
program projektów zacieśniających współpracę
na linii miasto-nauka-biznes.

 Pojawiła się opinia sugerująca, że program powinien
zajmować się raczej łagodzeniem skutków pandemii,
a nie działaniami w zakresie tworzenia przestrzeni
coworkingowych czy prowadzenia szkoleń.
 W czasie spotkania konsultacyjnego pytano o to, na
ile program przewiduje decentralizację działań
miasta na rzecz przedsiębiorców.
 Pojawiło się pytanie o to, czy program będzie
wprowadzał konkretne ułatwienia administracyjne
dla przedsiębiorców (np. prowadzących działalność
w kilku różnych dzielnicach jednocześnie).
 Wśród pytań na spotkaniu konsultacyjnym kilka
dotyczyło również kwestii zasad wdrażania
programu, oceny jego sukcesu oraz możliwości
późniejszej modyfikacji listy zgłoszonych projektów.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
 Ze względu na niewielką liczbę wypełnionych
ankiet, trudno jest formułować bardzo
jednoznaczne wnioski na podstawie
przedstawionych ocen programu.

 Konsultujący oczekiwali niekiedy od programu
bardzo konkretnych rozwiązań, tego rodzaju
uwagi nie mogły zostać uwzględnione, ponieważ
program nie może zajmować się szczegółami
projektów, poprzez które będzie realizowany.

 Część z propozycji zmian nie mogło być
uwzględnione z uwagi na to, że dotyczyły
obszaru oddziaływania innych programów
wykonawczych.

 Zgłoszone opinie będą stanowić inspirację do
podjęcia odpowiednich działań przy wdrażaniu
programu.

 Trafne i celne okazały się wypowiedzi dotyczące
szczegółów ewaluacji i monitoringu (zauważono
brak publikacji wskaźników).

 Konfrontacja z pytaniami oraz uwagami
interesariuszy stała się okazją do dokonania
refleksji na temat zakresu planowanych projektów.
Dała także sugestię, w jakich obszarach warto
uzupełniać projekty wpisane do programu
wykonawczego.

CO DALEJ? TYTUŁ ROZDZIAŁU

CO DALEJ?
Zgłoszone uwagi, propozycje i wnioski uwzględnimy w
programie, a następnie dokument poddamy
uzgodnieniom w ramach Urzędu m.st. Warszawy.
Aktualne informacje na temat etapu prac nad
programem są dostępne na stronie „Strategii
#Warszawa2030” w zakładce dotyczącej „Programu
przedsiębiorcza Warszawa”.
Program po uzgodnieniach wewnętrznych będzie
przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.
Następnie będzie dostępny na stronie „Strategii
#Warszawa2030”.

Strona tytułowa "Programu przedsiębiorcza Warszawa"

AKCJA INFORMACYJNA TYTUŁ
DZIAŁU

AKCJA INFORMACYJNA
W związku z sytuacją epidemiczną akcja informacyjna
prowadzona była online. Informacje o konsultacjach
zamieściliśmy na:
1) miejskich stronach internetowych:
 platformie konsultacjach społecznych w Warszawie
 stronie „Strategii #Warszawa2030”
 stronie Centrum Przedsiębiorczości Smolna
 stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy

2) miejskim profilu Linkedin Grow With Warsaw (posty
informacyjne)
3) kanale „Konsultacje społeczne Warszawa” na stronie You
Tube, na którym transmitowano spotkanie konsultacyjne.
4) miejskich profilach Facebook (posty informacyjne,
wydarzenie):
 Konsultacje Społeczne Warszawa
 Warszawa2030
 Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Ogłoszenie na stronie CP Smolna informujące o konsultacjach społecznych

AKCJA INFORMACYJNA (2)
Informacje o konsultacjach zostały ponadto rozesłane
w newsletterach: Centrum Przedsiębiorczości Smolna
i wewnętrznym newsletterze Urzędu m.st. Warszawy.
Akcja informacyjna obejmowała także rozesłanie
mailowej wiadomości o konsultacjach do
potencjalnych interesariuszy programu,
reprezentujących między innymi środowisko
publicznych i niepublicznych instytucji otoczenia
biznesu.

Mailing adresowany do blisko 50 osób był wysyłany
trzykrotnie (wraz z rozpoczęciem konsultacji – 20
kwietnia 2021, jako zaproszenie na spotkanie
konsultacyjne – 26 kwietnia 2021 oraz w formule
przypomnienia o kończącym się procesie konsultacji
społecznych – 10 maja 2021).

Wydarzenie na Facebooku dotyczące spotkania konsultacyjnego

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU
Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które
wpłynęły w trakcie konsultacji jest do pobrania na platformie
konsultacji społecznych w Warszawie

INFORMACJE
JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Urzędu m.st. Warszawy
KONSULTACJE ZREALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z:
Konsorcjum firm:
DS Consulting Sp. z o.o.
Cpoint Sp. z o.o.

Konsultacje społeczne – jaki „Program przedsiębiorcza Warszawa”
PUBLIKACJA RAPORTU: czerwiec 2021

