JAKI „PROGRAM
PRZYCIĄGAMY TALENTY
I LIDERÓW”?
RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Slajd graficzny z logiem Warszawy

O CO PYTALIŚMY?
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Przedmiotem konsultacji społecznych był
projekt „Programu przyciągamy talenty i
liderów na lata 2021-2025”. Program jest
dokumentem wykonawczym „Strategii
#Warszawa2030” i realizuje cel operacyjny 4.3.
Jego realizacja ma zapewnić w Warszawie jak
najlepsze warunki do przyciągania z kraju i
zagranicy osób, pomysłów, inwestycji oraz
przedsięwzięć i wydarzeń wzbogacających
potencjał twórczy miasta.
Chcieliśmy poznać opinie na temat
zaplanowanych działań i projektów, które
zawarliśmy w programie.

Grafika zachęcająca do udziału w spotkaniu konsultacyjnym
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Podczas konsultacji pytaliśmy warszawiaków
i warszawianki m.in. o:
 kwestię wpływu zaplanowanych w programie
działań promujących Warszawę jako dobre
miejsce do życia, pracy i studiowania, na
przyciąganie talentów i liderów do stolicy;
 kwestię wpływu zaplanowanych w programie
działań związanych z rozwijaniem oferty
stypendiów na poprawę w Warszawie warunków
sprzyjających rozwojowi talentów i liderów, w
tym sportowców i artystów;

 kwestię wpływu zaplanowanych w programie działań
sprzyjających poprawie jakości obsługi inwestora, na
skuteczniejsze pozyskiwanie do Warszawy
inwestycji;
 kwestię wpływu zaplanowanej w programie budowy
w Warszawie wielofunkcyjnego centrum
kongresowego, na zwiększenie atrakcyjności stolicy
jako miejsca organizacji znaczących wydarzeń
kulturalnych, biznesowych czy naukowych, także o
znaczeniu międzynarodowym;
 kwestię wpływu zaplanowanej w programie
ściślejszej współpracy stolicy z gminami ościennymi,
w zakresie budowania wspólnej oferty inwestycyjnej,
na zwiększenie atrakcyjność stolicy dla inwestorów.
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Wszyscy zainteresowani mogli wysłać mail,
wypełnić ankietę – 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
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Ponadto zbieraliśmy dane za pomocą ankiety formularza online (CAWI), który składał się z 15
pytań merytorycznych.
Prosiliśmy o podzielenie się opinią na temat
zaplanowanych działań i projektów, które zawarliśmy
w programie.
Ankietę – formularz online udostępniliśmy na
stronie: www.konsultacje.um.warszawa.pl oraz
rozesłaliśmy mailowo wraz z zaproszeniem do
wzięcia udziału w konsultacjach do osób
zaangażowanych w tworzenie programu.
Uwagi, opinie i propozycje zbieraliśmy również
mailowo na adres:
konsultacje.talenty@um.warszawa.pl

Zaproszenie do ankiety – formularza online

KALENDARIUM TYTUŁ ROZDZIAŁU

KALENDARIUM
 start konsultacji społecznych

// 20 kwietnia 2021

 akcja informacyjna o konsultacjach // od 20 kwietnia do 12 maja 2021 roku
 przesyłanie opinii mailowo

// od 20 kwietnia do 12 maja 2021

 wypełnianie ankiet konsultacyjnych online
 spotkanie konsultacyjne online

// od 22 kwietnia do 12 maja 2021

// 29 kwietnia 2021 (czwartek) godz. 18:00-19:30

 zakończenie konsultacji społecznych

// 12 maja 2021

CO USŁYSZELIŚMY?

UCZESTNICY
Konsultacje społeczne kierowaliśmy do
wszystkich zainteresowanych.
W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział ok.
20 osób. W sesji pytań i odpowiedzi aktywnie
uczestniczyły 3 osoby, głównie przedstawiciele
środowiska startupowego. Do dnia opracowania

raportu transmisja miała 98 wyświetleń.
Ankietę - formularz konsultacyjny online
wypełniło 6 osób.

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
Uczestnicy wyrazili opinię, że w programie zbyt

Pytano o to, jakich inwestorów chce przyciągać

duży nacisk położono na promocję miasta, a zbyt

Warszawa.

mały na realne działania.

Poddano w wątpliwość zasadność planów realizacji

Zwrócono uwagę, że zbyt mały nacisk kładziony

centrum kongresowego, w odniesieniu do trwającej

jest również na współpracę miasta z wiodącymi

pandemii i realizacji większości wydarzeń w formie

stołecznymi uczelniami oraz ogółem – nauką.

online.

Pojawiła się opinia, że w programie brakuje

Zastanawiano się również, czy w ramach budżetu

odpowiedniego wsparcia dla zdolnej młodzieży

programu, planowane są środki na wsparcie

z całego świata.

organizatorów wydarzeń międzynarodowych

Uznano za niewłaściwe oczekiwanie autorów
programu, że w dobie pandemii i eliminacji barier
odległości, konieczna jest przeprowadzka do
danego miasta, aby działać na jego rzecz.

realizowanych w Warszawie.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI
 Ze względu na niewielką liczbę zgłoszonych uwag i
opinii, trudno jest formułować bardzo jednoznaczne
wnioski na podstawie przedstawionych ocen
programu.
 Konsultujący trafnie zauważyli, że w dobie pandemii
trudno oczekiwać, że utalentowane osoby
przeprowadzą się do Warszawy, dlatego
w nowych projektach zgłaszanych do programu,
zweryfikowana zostanie konieczność zamieszkania
w stolicy ich potencjalnych odbiorców.
 Odpowiedzią na pytanie o to, jakich inwestorów
chce przyciągać Warszawa, są wnioski i
rekomendacje płynące z diagnozy potencjału
gospodarczego aglomeracji warszawskiej
(opracowanej pod koniec 2020 roku), która określa
5 obszarów doskonałości gospodarczej.

 Zgłoszone opinie będą stanowić inspirację do podjęcia
odpowiednich działań przy wdrażaniu programu.
 Interesariusze będą informowani o rezultatach analiz
związanych z budową centrum kongresowego i
podejmowanych w związku z tym decyzjach,
wpływających na realizację inwestycji.
 Wypracowana oferta wsparcia dla organizatorów
wydarzeń będzie odpowiednio promowana.
 Partnerzy zewnętrzni i wewnętrzni będą zachęcani do
zgłaszania propozycji projektów do realizacji w ramach
programu w kolejnych latach.
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CO DALEJ?
Kolejnym krokiem będzie uzupełnienie programu o
wnioski wynikające z konsultacji społecznych.
Następnie dokument poddamy uzgodnieniom w
ramach Urzędu m.st. Warszawy.

Aktualne informacje na temat etapu prac na
programem są dostępne na stronie „Strategii
#Warszawa2030” w zakładce dotyczącej
„Programu przyciągamy talenty i liderów”.
Program po uzgodnieniach wewnętrznych
zostanie przyjęty zarządzeniem Prezydenta m.st.
Warszawy. Następnie będzie dostępny na stronie
„Strategii #Warszawa2030”.

Strona tytułowa "Programu przyciągamy talenty i liderów"

AKCJA INFORMACYJNA TYTUŁ
DZIAŁU
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W związku z sytuacją epidemiczną akcja informacyjna
była prowadzona online. Informacje o konsultacjach
zamieściliśmy na miejskich stronach:
 Urzędu m.st. Warszawy
 platformie konsultacjach społecznych w Warszawie

 Centrum Przedsiębiorczości Smolna
 Strategii #Warszawa2030
 Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115

oraz miejskich profilach na Facebooku (Centrum
Przedsiębiorczości Smolna, Konsultacje Społeczne
Warszawa, Warszawa2030), grupie na Facebooku
(Speed Up), koncie Warszawy na LinkedIn (Grow with
Warsaw) i kanale Konsultacji Społecznych Warszawa na
YouTube, gdzie transmitowano spotkanie konsultacyjne.

Ogłoszenie na stronie Warszawa19115 informujące o
konsultacjach społecznych
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Ponadto informacje o konsultacjach wraz z
zaproszeniem do udziału w nich zostały rozesłane w
newsletterach (Newsletter Smolna, wewnętrzny
newsletter Urzędu m.st. Warszawy) oraz wysłane
mailem bezpośrednio do 61 osób i instytucji, które
uczestniczyły w powstawaniu programu. Mailing został
wysłany trzykrotnie (rozpoczęcie konsultacji,
zaproszenie na spotkanie konsultacyjne, przypomnienie
o trwających konsultacjach).
Informacje o konsultacjach programu pojawiły się też
m.in. portalu organizacji pozarządowych ngo.pl oraz na
stronach urzędów dzielnic Wilanów i Targówek.
Zaproszenie do wzięcia udziału w konsultacjach programu
zamieszczone na Facebooku

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU
Zestawienie wszystkich opinii, potrzeb, propozycji, które
wpłynęły w trakcie konsultacji można pobrać z platformy
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.
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