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Wprowadzenie

Niniejszy raport powstał w ramach prac Fundacji Demokracja Przyszłości nad utworzeniem
portalu internetowego mającego służyć wsparciu konsultacji społecznych. Badania zostały
przeprowadzone w formie wywiadów pogłębionych z ośmioma osobami, dobranymi w takim
sposób, aby reprezentowały szeroką grupę osób zainteresowanych tematem demokracji.
Nasze rozmowy składały się z dwóch głównych bloków - pierwszy dotyczył demokracji w
Polsce i na świecie, drugi zaś odnosił się do pytań badawczych związanych z powstaniem
portalu.

Autorzy

Rafał Stybliński – pomysłodawca i fundator Demokracji
Przyszłości. Absolwent studiów informatycznych na Politechnice
Śląskiej i podyplomowych UX na SWPS. Zawodowo programista
C# .NET, który zdobywał doświadczenie w Polsce i Wielkiej
Brytanii.

Krzysztof Abramiuk – absolwent filozofii na Uniwersytecie
Warszawskim oraz podyplomowo UX Design na Uniwersytecie
SWPS w Katowicach. Entuzjasta Design Thinking oraz badań UX i
ich stosowania w nowych technologiach. Wolontariusz  w
projektach uniwersyteckich i społecznych, w czasie wolnym
pożeracz książek, muzyki i dróg wspinaczkowych.
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Misja i wizja

Jako członkowie Zarządu Fundacji podjęliśmy się opracowania misji i wizji naszej
działalności.

Rafał, Prezes Zarządu

Misja i strategia

Jesteśmy osobami zainteresowanymi User Experience, których połączyła chęć wzmocnienia
społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, a docelowo również, z pomocą partnerów
zewnętrznych, za granicą.

Chcemy zrealizować ten cel przede wszystkim poprzez utworzenie portalu internetowego
służącego wspieraniu konsultacji społecznych na temat proponowanych zmian prawnych na
poziomie krajowym, inicjatyw obywatelskich i petycji.

Nasz docelowy proces uwzględnia:
● badania, czyli wykorzystanie kwestionariuszy oraz bezpośrednich rozmów z

osobami zainteresowanymi budowaniem społeczeństwa obywatelskiego,
● projektowanie, czyli m.in. proces tworzenia interaktywnej makiety aplikacji,
● implementację, czyli prace programistyczne mające na celu utworzenie

zaprojektowanej aplikacji,
● wdrożenie, czyli jej uruchomienie w chmurze obliczeniowej,
● rozwój portalu, czyli wdrażanie nowych pomysłów i odpowiadanie na potrzeby

użytkowników.

Zgodnie z naszym statutem głównym celem jest “promocja idei demokracji bezpośredniej,
wspomaganej przez technokrację i e-demokrację” i chcemy, aby były one uwzględnione na
portalu.

Wizja

Rozważamy udostępnienie kodu źródłowego aplikacji w formie otwartego źródła
(open-source), czyli możliwego do wykorzystania przez inne organizacje spoza granic
naszego kraju. Zamierzamy wdrożyć portal w ramach fundacji w Polsce i zachęcać do
podobnych działań fundacje lub stowarzyszenia z zagranicy.

Naszym celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w którym wszystkie
zainteresowane strony mogłyby być usłyszane, swobodnie wypowiadając się, w granicach
prawa, na tematy dla nich ważne. Co więcej, ustawy proponowane przez obywateli miałyby
szansę na realne wdrożenie w systemie prawnym, przyczyniając się do istnienia
sprawiedliwego prawa, które rzeczywiście wpłynie na zadowolenie obywateli z
funkcjonowania kraju, w którym żyjemy.
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Chcemy, aby docelowo działała rada programowa, wspierająca nas w podejmowaniu
strategicznych decyzji, a opinia ogółu społeczeństwa pomagała nam w dalszym rozwijaniu
naszego projektu.

Krzysztof, Członek Zarządu

Portal

Chcielibyśmy, żeby portal stwarzał warunki do wymiany bazujących na faktach i danych
opinii między użytkownikami oraz użytkownikami a ekspertami. Powinna być to przestrzeń
wolna od nadmiernego bodźcowania, wzbudzania skrajnych emocji i umożliwiająca wspólny
namysł nad różnymi zagadnieniami, nawet tymi trudnymi czy kontrowersyjnymi. Bardzo
ważna jest kwestia sprawdzania informacji, walki z fake newsami oraz “trollami”, którzy na
pewno się pojawią.

Ze względu na cel portalu, jakim jest praca na rzecz partycypacji społecznej i edukacji
obywatelskiej, wśród tematów poddawanych pod dyskusję mogłyby być aktualnie
procedowane akty prawne oraz te dopiero będące w fazie koncepcyjnej; ponadto można by
wprowadzić funkcję zgłaszania inicjatyw obywatelskich, choć trzeba by się zastanowić nad
mechanizmem filtrowania poważnych inicjatyw od tych robionych dla żartu.

Działalność fundacji

Portal to rzecz jasna flagowy "produkt" fundacji. W przyszłości jednak, poza bieżącym
zarządzaniem portalem, przed fundacją być może staną inne zadania. Tam, gdzie się mówi
o tym, że nowoczesna edukacja powinna uczyć współdziałania, nowych technologii itd. tam
jest też pole do zagospodarowania, gdy np. mowa uczeniu odpowiedzialności za wspólne
sprawy, współdziałanie przy załatwianiu dotyczących nas wszystkich problemów i
budowaniu kultury kompromisu.

Pytania badawcze
Przed przygotowaniem scenariusza badań postawiliśmy kilka pytań badawczych.

Od aktywnych obywateli chcieliśmy się dowiedzieć:

1. Kim są? Jakie jest wśród nich postrzeganie demokracji?
2. W jaki sposób biorą udział w tworzeniu demokracji?
3. Gdzie widzą słabości w funkcjonowaniu demokracji?
4. Jak chcieliby widzieć rozwój demokracji w Polsce i na świecie?
5. Czy i jak portal internetowy mógłby pomóc w rozwoju demokracji?
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Screener

Przed rozpoczęciem wywiadów musieliśmy zrekrutować osoby, z którymi chcieliśmy
porozmawiać. W tym celu został, na podstawie naszych wymagań, przygotowany dla nas
przez agencję rekrutacyjną screener z pytaniami, które zostały zadane potencjalnym
respondentom.

Grupa badawcza

● 50% kobiet, 50% mężczyzn
● 100% osób interesujących się wydarzeniami w kraju i na świecie: polityka, prawo,

finanse, wydarzenia, kultura (regularność czytania na poziomie min. 5 dni w
tygodniu, portale tematyczne, ogólnoinformacyjne np. TVN24, Gazeta.pl, NaTemat.pl
itd.)

● 3 osoby w grupie wiekowej 18-26
● 3 osoby w grupie wiekowej 27 - 60
● 2 osoby w grupie wiekowej 60+
● Wykształcenie min. średnie lub wyższe (bez założeń)
● 100% osób korzystających z Internetu i smartphone'a min. 7 raz w tygodniu

Treść screenera

1. Czy Pan/i bądź ktoś z Pań/i najbliższych (rodziny, przyjaciół) pracuje bądź pracował
w którejś z branż?

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

Marketing / badania rynku Zakończ

Psychologia / socjologia

Agencje reklamowe / public relations

Żadne z powyższych Kontynuuj

2. Jaka jest Pana/i sytuacja zawodowa?

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

Prowadzę własną działalność Kontynuuj

Pracuję na podstawie umowy o dzieło /
zlecenie / kontraktu - pełny etat

Pracuję na podstawie umowy o pracę

Żadne z wymienionych Zakończ
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3. Płeć

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

Kobieta 50% mężczyźni; 50% kobiety

Mężczyzna

4. Wiek

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

18-26 lat 3 osoby

27-60 lat 3 osoby

powyżej 60 lat 2 osoby

5. W jakim mieście Pan/i mieszka?

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

do 100 tysięcy Kontynuuj 2 osoby

300-450 tysięcy Kontynuuj 2 osoby

powyżej 500 tysięcy Kontynuuj 4 osoby

6. Jakie ja Pan/i wykształcenie?

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

Wyższe (ukończone studia magisterskie /
licencjackie / inżynierskie)

Kontynuuj

Średnie (w tym zdana matura)

Podstawowe Zakończ

Inne

7. Jak często korzysta Pan/i z internetu?

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

Przynajmniej 1 x dziennie przez co najmniej
30 minut

Kontynuuj

Kilka razy w tygodniu Zakończ
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8. Czy interesuje się Pan/i wydarzeniami w kraju i na świecie?

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

Tak Kontynuuj

Nie Zakończ

9. Jakiego typu są to wydarzenia? (Można wybrać kilka)

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

Polityka Kontynuuj, zaznaczone co najmniej 3

Prawo

Finanse

Wydarzenia ogólne

Kultura

Inne, jakie? Zakończ

10. Z jakich źródeł Pan/i korzysta aby zapoznawać się z tymi wydarzeniami? (Można
wybrać kilka)

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

internetowe portale tematyczne i
informacyjne

Konieczne wskazanie + odpowiedź otwarta
jakie są to portale/osoby o różnych źródłach
- poglądy prawicowe i lewicowe, centralne

portale społecznościowe - Twitter, FB,
Instagram lub inne

Kontynuuj, tylko jeśli wskazana odpowiedź
1, + odpowiedź otwarta jakie są to media

telewizja - wiadomości wieczorne, kanały
informacyjne

radio

prasa, gazety
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11. Jak często zapoznaje się Pan/i z tymi wydarzeniami na portalach internetowych?

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

1-3 razy w tygodniu, przynajmniej 10  minut Zakończ

4-5 razy w tygodniu, przynajmniej 10 minut Kontynuuj grupa zróżnicowana

6-7 razy w tygodniu, przynajmniej 10 minut

więcej niż 7 razy w tygodniu, przynajmniej
10 minut

12. Z jakiego urządzenia Pan/i korzysta, gdy zapoznaje się z wydarzeniami? (Można
wskazać kilka)

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

Telefon / Smartphone Grupa ma być zróżnicowana

Tablet

Komputer / Laptop

13. Czy kiedykolwiek brał/a Pan/i udział w badaniach rynkowych (grupach dyskusyjnych
lub wywiadach indywidualnych prowadzonych w firmie lub w domu) prowadzonych
przez jakiekolwiek firmy badania rynku?

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

Tak Dopytaj, kolejne pytanie

Nie Kontynuuj

14. Kiedy ostatnio brał/a Pan/i udział w badaniach rynkowych (grupach dyskusyjnych lub
wywiadach indywidualnych prowadzonych w firmie lub w domu) prowadzonych przez
jakiekolwiek firmy badania rynku?

Parametr Kontynuuj/zakończ - ile osób

W ciągu ostatnich 6 miesięcy Zakończ

Wcześniej niż w ciągu ostatnich 6 miesięcy Kontynuuj, zapytaj o termin i zakres
ostatniego badania
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Scenariusz badania
Przygotowaliśmy również scenariusz badania, zawierający pytania ogólne i pomocnicze.

Kategoria Pytania ogólne Pytania pomocnicze

Przywitanie Kim jesteśmy? Przedstawienie dwóch osób biorących udział w
rozmowie po stronie fundacji. Wyjaśnienie kim
jest druga osoba oraz jaka jest jej rola

Przedstawienie fundacji Fundacja Demokracja Przyszłości została
założona w listopadzie 2021 roku i jako cel
przyjęła promowanie idei demokracji.
Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o tym, jak
możemy angażować ludzi w społeczeństwo
obywatelskie.

Informacja o
nagrywaniu

Informujemy o tym, że włączamy teraz
nagrywanie dźwięku i obrazu. (Po takiej
informacji i włączeniu nagrywania pytamy osobę
oficjalnie o udzielenie na to zgody).

Czy mógłby Pan/Pani
coś o sobie
opowiedzieć?

Czym się zajmuje zawodowo?

Demokracja Co dla Pana/Pani
oznacza demokracja?

W jaki sposób Pan/Pani
bierze udział w życiu
społeczeństwa
obywatelskiego?

Czy bierze Pan/Pani udział w wyborach?
Czy podpisuje Pan/Pani petycje lub bierze udział
w inicjatywach (lokalnych lub krajowych)? (Skąd
Pan/Pani się o nich dowiedział/a?)
Czy działa Pan/Pani w jakiś organizacjach
pozarządowych albo je wspiera? (Skąd się
Pan/Pani dowiedział/a o tych organizacjach albo
potrzebach?)

Jak demokracja
powinna się rozwijać i
funkcjonować w
Polsce?

W jaki sposób można wspierać demokrację?
Jak ją rozwijać?
Co my możemy zrobić, żeby się rozwijała?

A jak ten rozwój i
funkcjonowanie
powinny wyglądać na
skalę światową?

Jakie wady systemu
demokratycznego
Pan/Pani widzi?

Jak można przeciwdziałać tym wadom?

A jakie Pan/Pani widzi
zalety tego systemu?

Jak można je wzmacniać, dbać o nie i je
rozwijać?
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Jak ocenia Pan/Pani
funkcjonowanie
demokracji w Polsce?

Jakie zagrożenia widzi
Pan/Pani dla
demokracji na świecie?

Co inspirującego widzi
Pan/Pani w
demokracjach w innych
krajach?

Jakie działania angażujące obywateli Pan/Pani
zna?

Co uważa Pan/Pani o
demokracji
przedstawicielskiej?

Jakie są wady i zalety?

Co uważa Pan/Pani o
demokracji
bezpośredniej?

Jakie są wady i zalety?

Co uważa Pan/Pani o
roli demokracji na
poziomie Unii
Europejskiej?

Czy Unia Europejska powinna zacieśniać
współpracę czy być bardziej Europą ojczyzn?
Jakie zależności powinny być między
demokracjami w poszczególnych krajach?

Co uważa Pan/Pani o
roli ekspertów w
demokracji?

Kim mogą lub powinni być eksperci?

Co uważa Pan/Pani o
roli osób zaufania
publicznego w
demokracji?

Kim są osoby zaufania publicznego?
Jakie cechy powinna mieć?
Jak można taką osobą zostać?

Na ile świadomymi
uczestnikami
społeczeństwa
obywatelskiego są
Polacy?

W jaki sposób można zwiększać tę świadomość?

Z jakich źródeł
dowiaduje się Pan/Pani
o zmianach w prawie?

Jak ocenia Pan/Pani dostępność i rzetelność
tych źródeł?

W jaki sposób wyraża
Pan swoje zdanie na
temat propozycji zmian
w prawie, zarówno tych
przedstawianych przez
polityków i obywateli?

W jaki sposób chciałby
się Pan/Pani móc
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angażować w zmiany w
prawie na poziomie
ogólnokrajowym?

Jaka jest rola mediów
społecznościowych w
społeczeństwie
obywatelskim?

Co Pan/Pani uważa o
obywatelskich
inicjatywach
ustawodawczych?

Czy zna Pan/Pani przykład takiej inicjatywy?

Co by Pana/Panią
zachęciło, żeby
przedstawić własną
obywatelską inicjatywę
ustawodawczą?

Jak by Pan/Pani pracował/a nad
przygotowaniem takiej inicjatywy?

Portal Przedstawienie
naszego pomysłu

Jako fundacja chcielibyśmy utworzyć portal
internetowy, który promowałby rozwój
społeczeństwa obywatelskiego. Chcielibyśmy
stworzyć przestrzeń do merytorycznej dyskusji
na temat zmian prawa w Polsce.

Na ile taki portal jest
potrzebny?

Dlaczego?
Czego brakuje na innych portalach?
Czym musiałby się wyróżniać?

Jakie funkcjonalności
najchętniej by Pan/Pani
widział na takim
portalu?

Proszę opowiedzieć jak taki portal mógłby
według Pana/Pani funkcjonować.

Chcielibyśmy skupić się
na prawie
ogólnokrajowym. Co
Pan/Pani o tym myśli?

Dlaczego?
Jakie trudności mogą się przed nami pojawić?

Jakie podobne
działania w zakresie
angażowania obywateli
w dyskusję nad
zmianami w prawie
ogólnokrajowym
Pan/Pani zna?

Czy takie działania zna Pan/Pani w internecie?

Dla kogo powinien być
ten portal?

Kto przede wszystkim chciałby korzystać z tego
portalu?
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Kto jeszcze powinien
uczestniczyć w
działaniu tego portalu?

Jakie grupy uczestników Pan/Pani widzi?
Kto zagwarantowałby rzetelność, bezstronność i
efektywność na tym portalu?
Proponujemy udział obywateli, ekspertów,
etyków i osób zaufania publicznego. Co
Pan/Pani o tym myśli?

Jak reagować na
niepoważne propozycje
na portalu?

W jaki sposób użytkownicy powinni promować
dobre propozycje?
Jakie rozwiązania w funkcjonowaniu tego portalu
zapobiegłyby promowaniu niepoważnych
propozycji?

Jak radzić sobie z
potencjalną mową
nienawiści?

Jakie propozycje powinny być bezwzględnie
usuwane lub blokowane?

Jak powinna
funkcjonować
moderacja na takim
portalu?

Kim dla Pana/Pani jest moderator?
Jak rekrutować osoby do moderacji?
Czy powinni to być wolontariusze?

Jak zachęcić ludzi do
uczestnictwa w życiu
portalu?

Kiedy ludzie mieliby poczucie sprawczości
korzystając z tego portalu?
W jaki sposób wytworzyć to poczucie
sprawczości?
Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w
takiej społeczności?

Co Pan/Pani sądzi o
możliwości głosowania
na portalu i jak by to
miało działać?

W jakich sprawach i jak często powinny się
odbywać głosowania?
Jaka powinna być rola głosowania na tym
portalu?
Jak tworzyć pytania i możliwe odpowiedzi w
głosowaniach?

Jak identyfikować
użytkowników na
portalu?

Jakie dane użytkownika powinny być konieczne
przy rejestracji, a jakie wyświetlane?
Jak weryfikować uczestników portalu, aby unikać
tworzenia wielu kont przez jedną osobę?

Jaka powinna być rola
fact-checkingu
(sprawdzania
prawdziwości twierdzeń
podawanych jako fakty)
na takim portalu?

W jaki sposób ją wprowadzić na portalu?

Jakie działania fundacji,
poza internetem, byłyby
Pana/Pani zdaniem
potrzebne i możliwe?

Jaka powinna być zależność między portalem a
działalnością fundacji poza siecią?
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Podsumowanie Jak taki portal mógłby
funkcjonować za
dwadzieścia lat?

Jakie zmiany na świecie lub w technologii
mogłyby wpłynąć na ewolucję portalu?

Czy ma Pan/Pani jakieś
przemyślenia związane
z naszą rozmową lub
chciałby Pan/Pani
rozszerzyć jakiś temat
lub dodać własny?

Czy jeżeli chcielibyśmy
o coś dopytać, to czy
możemy się ponownie
skontaktować?

Podziękowanie za
poświęcony czas i
wartościowe informacje

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i
przekazane nam, wartościowe informacje
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Część I: Demokracja

Znaczenie demokracji

Co dla Pana/Pani oznacza
demokracja?

Dla większości respondentów demokracja to wolność wyrażania się np. wolność słowa. Dla
trójki rozmówców demokracja oznacza ogólną swobodę: swobodę wypowiedzi, swobodę
wyboru oraz to, że państwo nie ingeruje w ich życie. Jedna osoba powiedziała nam, że
demokracja dla niej to też możliwość bycia wysłuchanym przez tę władzę. Trzy osoby
wskazały także na równouprawnienie i szacunek dla każdego bez względu na postawę,
którą się reprezentuje.

Powiedziano nam również, że demokracja to to ustrój, w którym w teorii przynajmniej
powinny obowiązywać “rządy ludu” lub rządy większości. Jedna z respondentek wskazała,
że tak rozumiana demokracja jest atrapą, faktyczne rządy przedstawicieli są bardzo odległe
od rządów ludzi bezpośrednio. Bardzo odległe pojęcie. Z kolei innych respondent wskazał,
że demokracja “to taki fajny ustrój w państwie prawa, jeden z możliwych, który powoduje, że
większość obywateli ma prawo decydować”.

Jedna osoba wskazała, że w sumie to od uwarunkowań zewnętrznych zależy, czy
demokracja jest ustrojem dobrym czy nie. Czasem zachodzą takie okoliczności, które
wymagają szybkich, niepopularnych decyzji, a w demokracji podejmowanie takich decyzji
jest szalenie kłopotliwe. Ponadto takie decyzje, które nie przysporzą poparcia w sondażach i
w wyborach są odkładane z miesiąca na miesiąc.

Jedna osoba powiedziała, że ważne w demokracji jest to, by osoby nawet mające bardzo
kontrowersyjne zdanie na jakiś temat powinny zostać wysłuchane.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Demokracja to wolność wyrażania się (np.
wypowiedzi)

4

Demokracja to swoboda 3

Demokracja to poszanowanie innej osoby 3

Demokracja to uszanowanie i wysłuchanie
drugiej strony

2

Pojedyncze opinie:

● Demokracja to możliwość bycia wysłuchanym przez władzę
● Ważne, by osoby mające kontrowersyjne poglądy też zostały wysłuchane
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● Demokracja nie zawsze jest dobrym ustrojem, zależy od okoliczności
● Demokracja to atrapa, bo jest to odległe pojęcie.
● W demokracji większość obywateli ma prawo decydować.
● W demokracji trudno podejmować niepopularne decyzji, kiedy jest konieczność

podjęcia ich szybko.

Cytaty:

“Nie ma czegoś takiego jak idealna demokracja. Na świecie to nie jest wykonalne, ludzie są
różni, mentalność ludzi jest różna, ciężko o prawdziwą demokrację, to jest idylla”

Uczestnictwo w życiu obywatelskim

W jaki sposób Pan/Pani
bierze udział w życiu
społeczeństwa
obywatelskiego?

Czy bierze Pan/Pani udział w wyborach?
Czy podpisuje Pan/Pani petycje lub bierze udział w inicjatywach
(lokalnych lub krajowych)? (Skąd Pan/Pani się o nich
dowiedział/a?)
Czy działa Pan/Pani w jakiś organizacjach pozarządowych albo je
wspiera? (Skąd się Pan/Pani dowiedział/a o tych organizacjach
albo potrzebach?)

Większość badanych, jeżeli ma okazję, to podpisuje petycje, m.in w internecie (np. Avaaz).
Wszyscy badani wyrazili zainteresowanie tym co się dzieje na świecie i powiedzieli, że
śledzą na bieżąco informacje z różnych źródeł, przede wszystkim z internetu. Dwie osoby
wskazały, że aktywnie wypowiadają się w internecie w mediach społecznościowych, np.
komentując posty lub wchodząc w dyskusje z politykami.

Wszyscy badani biorą udział w wyborach, jedna osoba będzie brać udział po raz pierwszy,
inna z kolei przez pewien czas “była bardzo zła” i nie brała udziału, ale teraz bierze.

Dwie osoby wspomniały, że uczestniczą regularnie lub uczestniczyły w demonstracjach.
Jedna osoba powiedziała nam, że korzysta z mediów społecznościowych, żeby się
zorganizować i na przykład zaprotestować w jakiejś kwestii. Często w wypowiedziach
badanych przewija się motyw mediów społecznościowych jako dobrego miejsca, gdzie
można się zorganizować.

Połowa osób powiedziała nam, że nie angażuje się aktywnie w działania np. fundacji. Jeden
z respondentów wspomniał, że przyczyną, dla której nie działa w organizacjach
pozarządowych jest brak czasu i inne priorytety. Osób, które w jakiś sposób działały
aktywnie było dwie (fundacja dla dzieci w szpitalu i stowarzyszenie dla zwierząt).

Dla dwóch osób to działania lokalne są szczególnie ważne, np. udział w budżecie
partycypacyjnym.

Dwie osoby wskazały, że podpisują petycje elektronicznie. Jedna osoba uważa
podpisywanie petycji przez internet za szczególnie istotne dla niej ze względu na wygodę
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takiego rozwiązania. Kolejna wskazała, że trudno je posortować i znaleźć te, które są
interesujące. Powiedziała także, że mechanizm konsultacji społecznych jest obecnie w
Polsce słaby, bo trwa zbyt krótko.

Dla jednej z rozmówczyń sposobem angażowania się w życie obywatelskie było też
uczestnictwo w komisji wyborczej

Dla jednego z naszych respondentów ważne jest współdziałanie w ramach dzielnicy przy
wykorzystaniu grupy na Facebooku, zarówno w sprawach pomocy sąsiedzkiej i ogłoszeń
sprzedaży czy wymiany, jak i na polu decyzji gminnych

Jedna osoba badana wskazała, że podmiotom szukającym zainteresowania nimi i podpisów
ciężko jest się przebić do głównego nurtu.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Respondenci nie angażują się aktywnie w
działania obywatelskie np. poprzez
działania w fundacjach

4

Lokalne działania są ważne 3

Respondenci podpisują petycje
elektroniczne

2

Cytaty:

“Jeśli się nie zna sytuacji politycznej czy historycznej to trzeba to przeżyć drugi raz i trochę
mam wrażenie, że właśnie tak się dzieje aktualnie”

“Jeśli chodzi o globalną demokrację na pewno lubię wypowiadać się w portalach
społecznościowych typu Twitter, podejmować rozmowy, podejmować żarty, ale również
jakieś rozmowy z osobami, które mają odmienne zdanie, które bardzo często się nie
zgadzają”

“Lubię brać udział również w podpisywaniu wszelkiej maści tego typu dokumentów w sposób
internetowy, przede wszystkim chodzi o wygodę”

Rozwój demokracji w Polsce

Jak demokracja
powinna się rozwijać i
funkcjonować w
Polsce?

W jaki sposób można wspierać demokrację?
Jak ją rozwijać?
Co my możemy zrobić, żeby się rozwijała?

Demokracja powinna przede wszystkim dbać o niezawisłość sądów oraz respektować
trójpodział władzy i mieć instrumenty, które by tego pilnowały. Powinna być oparta o wybór
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większości. Powiedziano nam również, że powinna kierować swoją “ofertę” w stronę
młodych ludzi, “bo to oni będą kiedyś rządzić tym krajem”; państwa demokratyczne powinny
bardziej słuchać ludzi, zwłaszcza tych młodych, budując zrozumienie sytuacji.

Usłyszeliśmy również, że aby rozwijać demokrację powinniśmy się angażować w życie
społeczne/publiczne i reagować na to, co robi władza. Powinno być propagowane na
szerszą skalę zaangażowanie np. w fundacje czy inne przedsięwzięcia. Należałoby
zmieniać ludzi i ich myślenie i rozmawiać o tym. Obywatele powinni też chodzić na wybory i
wybierać przedstawicieli, zamiast np. tylko siedzieć w Internecie i narzekać.

Jedna osoba zauważyła, że większość osób twierdzi, że jako jednostka nie znaczy nic na
wyborach. Uważa, że myślenie pojedynczych ludzi o znikomej wartości ich głosu w
wyborach ma efekt skali, ponieważ twierdzi tak więcej osób, co przekłada się na znaczącą
liczbę wyborców.

Istotne jest również nauczanie o demokracji w szkole i wypracowanie dobrej podstawy
programowej dotyczącej uczenia świadomości obywatelskiej. Jedna z respondentek
powiedziała, że należy uczyć rzeczowej debaty poprzez organizowanie różnego rodzaju
warsztatów w szkołach, w których uczniowie byliby dzieleni na grupy o różnych poglądach, a
dyskusja podlegałaby moderacji. Istotne jest uczenie tego, że ludzie mają głos i wpływ, a
także szacunku do drugiego człowieka.

Wskazano nam również, że ważna jest tolerancja dla odmiennych postaw - jeżeli czegoś się
zakaże to nie znaczy, że to zniknie. Dodatkowo, przyjęło się, że o polityce się nie rozmawia,
natomiast podczas wywiadu usłyszeliśmy opinię, że rozmowa o polityce powinna być czymś
normalnym, co nie prowadzi do kłótni i jest obecne np. przy stole. Inny temat to
dofinansowywanie działań prodemokratycznych - ważne jest dofinansowywanie takich akcji
np. poprzez zrzutki.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Należy zachęcać ludzi do zaangażowania i
rozmowy o demokracji

4

Rozwijanie demokracji to edukacja i dbanie
o świadomość swoich praw

3

Rozwijanie demokracji to dbanie o
niezawisłe sądy

2

Pojedyncze opinie:

● Demokracji nie da się rozwijać, bo jest za starym ustrojem. Trzeba zaproponować
coś nowego.

● Zdaniem jednej osoby powinny istnieć instrumenty pilnujące trójpodziału władzy.
● Należy iść z duchem czasu i obserwować zachodzące zmiany na świecie, nie tyle

kopiując rozwiązania, co prowadząc do innowacji.
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● Jeden z rozmówców zauważył, że chociaż u nas nie dochodzi do rękoczynów w
Sejmie, to poziom wypowiedzi jest bardzo niski, co ma wpływ na obywateli i
prawodawstwo.

● Zdaniem jednej osoby, polityczne afery przeszłości, mające wtedy mniejsze
znaczenie, miały duży wpływ na rządzących w tym czasie, a obecnie większe afery
przechodzą bez głośniejszego echa.

● Zdaniem rozmówcy problemem są też tak zwane "wrzutki", czyli fragmenty
wprowadzanych ustaw, które nie dotyczą meritum danej ustawy, co jego zdaniem
świadczy o niskim poziomie naszej demokracji.

● Zauważono, że zarówno media prorządowe, jak i również te, które nie popierają
obecnie rządzących, nie są obiektywne

Cytaty:

“Ludzie boją się tego tematu [polityki] i mówi się, że np. przy stole nie mówi się o polityce, a
to właśnie odwrotnie powinno być, powinno się mówić, propagować chęć rozmawiania, ale
nie kłócenia się, bo kłótnia do niczego nie zmierza, siłą niczego nie zrobimy, więc to powinno
być merytoryczne, że każdy ma swój światopogląd, każdy kogoś tam powiedzmy popiera,
ale z tym można żyć. Kolor czerwony może żyć koło koloru czarnego, tak powinna żyć
demokracja, tak powinniśmy ją wspierać”.

“Jeśli każdy ma prawo wygadania się, nie budzi to gorszych reakcji. To jest jak z prohibicją,
jeśli coś jest zabronione to i tak będzie”.

Rozwój demokracji na świecie

A jak ten rozwój i
funkcjonowanie
powinny wyglądać na
skalę światową?

Według większości rozmówców demokracja powinna być obecna w jak największej liczbie
krajów świata, bo wszyscy byliby równi i nikt nie byłby prześladowany za poglądy; to
najlepszy ustrój. Niektórzy zwrócili uwagę na aspekt związany z kontekstem kulturowym i
technologicznym, którym wpływałby na działanie systemu lokalnie - nie wszytkie kraje z tego
względu mogły łatwo przyswoić ten ustrój.

Zwrócono nam również uwagę na to, że kraje w Europie oraz Stany Zjednoczone powinny
się nawzajem wspierać i stawiać na współpracę.
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Stwierdzenie Liczba respondentów

Demokracja powinna być ustrojem w jak
największej liczbie państw

4

Mentalność ludzi i poziom technologiczny
wpływa na możliwość demokracji w kraju

2

Kraje europejskie powinny się jednoczyć 2

Pojedyncze opinie:

● Demokracje już się nie rozwijają, bo są w niektórych krajach bardzo rozwinięte, a
zatem w większym stopniu chodzi o “uporządkowanie” wszystkiego.

● W większości krajów europejskich konserwatyści i partie prawicowe są odsuwane od
władzy.

● Od wybuchu konfliktu w Ukrainie, Europa bardziej się jednoczy, co jest korzystne.
● Demokracja jest jedna, a jedynie mentalność może być różna. Demokracja powinna

się rozwijać na poziomach międzynarodowym i kontynentalnym.

Cytaty:

“Demokracja dobrze się na świecie rozwijała (...) Ale w latach 60-tych, 70-tych się dobrze
rozwijała, teraz się raczej nie rozwija. W niektórych krajach jest na tyle rozwinięta. Wiele
rzeczy negatywnych się tam robi przykrywając to słowem demokracja”

Wady systemu demokratycznego

Jakie wady systemu
demokratycznego
Pan/Pani widzi? Jak można przeciwdziałać tym wadom?

Wśród wad systemu demokratycznego respondenci wymienili między innymi to, że do
władzy mogą dojść niewłaściwi ludzie, czyli tacy, którzy grają nieczysto. Ponadto wskazano
na to, że demokracja może być systemem rządów zbyt odległym od zwykłego obywatela,
który zwykłego obywatela nie słucha i powoduje lenistwo ludzi. Niechęć do rozmowy o
demokracji i aktywnego życia są problemami tego ustroju.

Usłyszeliśmy, że w demokracji niewłaściwi ludzie mogą objąć urzędy i wygrać wybory, choć
również jest to sednem demokracji, zaś w systemach autorytarnych nieodpowiedni ludzie u
władzy są na porządku dziennym.

Powiedziano nam też, że na poziomie Unii Europejskiej wadą jest podejmowanie decyzji
jednomyślnie, co powoduje opóźnienie bolesnych, choć koniecznych decyzji. Do polskiej
polityki zaś dostają się ludzie, którzy używają władzy do własnych celów i pozostają
bezkarni.
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Usłyszeliśmy również, że demokracja może być terrorem większości, gdzie większość
będzie mniejszościom narzucać swoją wolę a głosowane będzie dosłownie wszystko. Inną
kwestią było to, że w Polsce z ważnymi ustawami się błądzi, że jest “wydłużony proces
dochodzenia do usystematyzowania podstaw prawnych”.

Zapytaliśmy respondentów o to, jak przeciwdziałać tym wadom. Powiedzieli nam, że należy
uczyć ludzi swobodnie rozmawiać o polityce i demokracji. Polityka w odczuciu badanych jest
tematem tabu, podczas gdy powinna być żywa, obecna tu i teraz w życiu obywatela.
Wspomniano też, że należy próbować składać inicjatywy obywatelskie, edukować od
najwcześniejszych lat, a także uświadamiać ludzi, że normalnym jest nie mieć czasami racji.
Należy także zachęcać do głosowania.

Usłyszeliśmy również, że ludzie nie powinni bać się propagować swoich poglądów i nie
powinni myśleć, że demokracja jest tylko na papierze; powinni wiedzieć, że to faktycznie
działa, istnieje, funkcjonuje, więc nie bać się i rozmawiać na ten temat, żeby ludzie nie
uważali tego za temat tabu.

Powiedziano nam też, że od samych polityków powinno się wymagać większej autorefleksji,
aby zdawali sobie sprawę, że demokracja to nie gra planszowa, tylko faktyczne dążenie do
zmian na lepsze.

Wskazano nam również na słabość funkcjonowania obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej,
ponieważ pomimo zebrania stu tysięcy podpisów nie ma obowiązku prawnego, żeby taką
inicjatywę rozpatrzyć po jej wniesieniu.

Za wadę został uznany wydłużony proces dochodzenia do usystematyzowanych podstaw
prawnych, czyli zbyt długie dyskusje na niektóre tematy.

Co do przeciwdziałania: konstytucja powinna być podstawową lekturą w szkołach,
odpowiednio wyjaśniana, a także należy pokazywać prawa i jak można wywierać wpływ
najpierw na swoje małe środowisko.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Żeby przeciwdziałać wadom, należy uczyć
ludzi swobodnie rozmawiać o polityce i
demokracji

2

Pojedyncze opinie:

● Odległość między reprezentantami i ludźmi jest na tyle duża, że powoduje to lenistwo
intelektualne wyborcy.

● Demokracja dopuszcza czasem to, że ludzie wybiorą niewłaściwych reprezentantów.
● Na poziomie europejskim: wadą jest konieczność jednogłośnego zatwierdzania

decyzji.
● Być może zbytnia tolerancja dla tego, co może uchodzić za złe jest wadą demokracji.
● W sprawnym podejmowaniu decyzji powinien pomagać charyzmatyczny lider (np.

działacz, dziennikarz obywatelski). Dobry przywódca jest ważny, jest to ktoś, kto
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będzie przedstawicielem ludzi - osoba, polityk, działacz, dziennikarz obywatelski,
taka osoba w imieniu której albo za którą podążają tłumy.

● Etyka jest tylko jedna, zaś problemem demokracji może być zbytnia tolerancja w
delikatnych, światopoglądowych sprawach, takich jak dyskutowanie na temat
dostępu do eutanazji.

● Główne sposoby przeciwdziałania władzy, z której się jest niezadowolonym, to
protesty i branie udziału w wyborach.

Cytaty:

“Bałagan jest okropny [...], odwoływanie z Sejmu do Senatu, z Senatu do Sejmu, wrzucanie
z powrotem ustaw, które dla części społeczeństwa są akceptowane. To bardzo boli, że nie
można czegoś ustalić, tylko trzeba drążyć, takie przeciąganie liny, a chciałabym, żebyśmy
byli narodem bardziej spójnym, mimo różnic, ale w podstawowych wartościach”.

Zalety systemu demokratycznego

A jakie Pan/Pani widzi
zalety tego systemu? Jak można je wzmacniać, dbać o nie i je rozwijać?

Dla naszych badanych główną zaletą demokracji jest brak przymusu: możliwość posiadania
własnych poglądów, brak presji, że powinno się myśleć w określony sposób podobający się
władzy oraz możliwość wypowiedzenia własnego zdania (cztery osoby). Powiedziano nam
jeszcze, że zaletą demokracji jest równość, w tym sensie, że każdy ma takie samo prawo
wierzyć w to, co chce i oddać głos na kogo chce. Inną kwestią była możliwość życia w taki
sposób, jaki się sobie wymyśli.

To co respondenci uważają za wzmacnianie demokracji można rozwijać przez uczenie w
szkole kultury debaty, szacunku do drugiego człowieka i jego odmiennych od naszych
poglądów oraz nauka tworzenia społeczności, budowanie relacji oraz symulacje w szkole.

Usłyszeliśmy także, że można by wzmacniać zalety demokracji poprzez tworzenie grup
ludzi, najpierw w Internecie a potem w rzeczywistości, podzielających wspólne wartości oraz
uczenie w szkołach dumy z tego, że mamy demokrację i że możemy decydować o sobie.
Można także próbować obiektywnie informować ludzi o różnych sprawach, z wielu punktów
widzenia -  żeby zmusić do myślenia, wyciągania wniosków.

Pojawiły się także sugestie podjęcia stricte politycznych działań, które miałyby prowadzić do
zmiany rządzącego obozu politycznego - petycje, nagłaśnianie różnych spraw.

Powiedziano nam także, że we wspieraniu demokracji ważne jest tworzenie grup
regionalnych: można wspierać inicjatywy samorządowe, tworzyć swoje koła zainteresowań
regionalne, np. jak Kaszubi, Mazurzy, Górale czy Ślązacy, którzy czują odrębność
regionalną. Dzięki demokracji mają możliwość to celebrować.
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Stwierdzenie Liczba respondentów

Główną zaletą ustroju demokratycznego
jest brak przymusu

4

W demokracji można wypowiadać swoje
zdanie

4

Demokracja umożliwia patrzenie na rzeczy
z różnych perspektyw

2

Pojedyncze opinie

● Ważną cechą demokracji jest równość między obywatelami.
● Tworzenie poczucia jedności w grupie jest ważne przy wzmacnianiu zalet

demokracji.
● Zachęcanie do aktywności regionalnej i lokalnej również odgrywa istotną rolę.

Cytaty:

“Aby rozwijać demokrację, należy informować ludzi, pokazywać różne strony medalu w
miarę obiektywnie, żeby zmusić do myślenia, wyciągania wniosków”

“[Zaletą demokracji jest to, że] nie ma możliwości, żeby osoby, które mają skrajnie niskie
poparcie mogły bez problemu rządzić, to znaczy, że z założenia rządzi zawsze głos
większości”

“Wydaje mi się, że zapomnieliśmy, żeby się cieszyć tą demokracją i tym, że możemy
decydować. Polityka i politycy zbrzydli nam na dzień dzisiejszy na tyle mocno, że staramy
się o tym nie myśleć, ewentualnie jeśli myślimy to tylko w negatywnym odczuciu, w
negatywnym kontekście”

Funkcjonowanie demokracji w Polsce

Jak ocenia Pan/Pani
funkcjonowanie
demokracji w Polsce?

Sześciu respondentów uważa, że demokracja w Polsce jest w złym stanie. Wynika to z
kształtu procedowanych ustaw dotyczących sądownictwa oraz ze zwiększającego się
podziału w społeczeństwie. Zwrócono również nam uwagę na nadużywanie władzy i
nieprzestrzeganie obowiązującego prawa przez rządzących, a także na to, że Polacy coraz
mniej potrafią ze sobą rozmawiać o dzielących ich tematach.

Jedna osoba zwróciła uwagę na to, że nie powinno być tak, że ma wrażenie, że odbiera się
jej “wszystkie prawa” (w kontekście strajku kobiet).
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Dwie osoby uważają, że z demokracją w Polsce wszystko jest w porządku. Jedna uważa, że
minęły już czasy, gdy wybory były fałszowane, choć podkreśla, że w sumie nie jej oceniać. Z
kolei inny respondent powiedział, że ma wrażenie, że demokracja istnieje w tej chwili w
Polsce. Nie czuje osobiście żadnych ograniczeń i nie uważa, żeby jakkolwiek dało się
porównać obecny poziom demokracji do przeszłości. Jak powiedział, rozumie że mowa o
demokracji, nie o polityce.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Demokracja w Polsce jest zagrożona 6

Demokracja w Polsce jest dobrej kondycji 2

Pojedyncze opinie:

● Nie wiadomo jak obecna demokracja zostawi ślad na przyszłość, jaką krzywdę
wyrządzi ludziom młodym, którzy będą w Polsce żyć.

Cytaty:

“Mam wrażenie, że - demokracja istnieje w tej chwili. Nie do porównania z przeszłością,
osobiście nie czuję żadnych ograniczeń. Bo rozumiem, że mówimy o demokracji, nie o
polityce”

“Nie mnie to oceniać; działa to w porządku; nie ma dla Polski teraz lepszej drogi; odeszliśmy
od czasów gdzie głosy są fałszowane”

Zagrożenia dla demokracji na świecie

Jakie zagrożenia widzi
Pan/Pani dla
demokracji na świecie?

Respondenci wymieniali szereg zjawisk, które ich zdaniem mają negatywny wpływ na
demokrację i jej w rezultacie zagrażają. Usłyszeliśmy m.in, że zagrożeniem dla demokracji
jest robienie z polityki interesu (korupcja polityczna) i przechył ideologiczny w jedną stronę.
Inną kwestią jest również zagrożenie, że ludzie nie będą się angażować i reagować na złe
tendencje, gdyby takie się wydarzały. W konsekwencji przestaną wierzyć w demokrację i
swoją sprawczość.

Światu demokratycznemu zagraża Rosja oraz przejęcie władzy przez ludzi, którzy by chcieli
z nią “kolaborować”. Usłyszeliśmy również, że zagrożeniem jest manipulowanie opinią
publiczną w sposób znany ze spraw np. Cambridge Analytica, ingerencji Rosji w wybory w
USA czy w referendum w sprawie Brexitu. Zdaniem jednego z respondentów, nie tylko Rosja
zagraża demokracji, ale również Syria czy Izrael, ponieważ chcą sprawować rządy
totalitarne.
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Dla jednej z osóby również utrata wiary w demokrację jest zagrożeniem. Jeśli ludzie
przestaną mieć nadzieję i pomyślą, że co ma się stać to się stanie, może być już tylko
gorzej.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Rosja i jej współpracownicy są zagrożeniem 2

Pojedyncze opinie:

● Demokracji na świecie zagraża manipulacja danymi (np. Cambridge Analytica).
● Podziały społeczne są zagrożeniem.

Cytaty:

“Rosja zagraża nie tylko Ukrainie, ale również Polsce, Europie i całemu światu”

“Jak pokazuje dotychczasowa historia działania Cambridge Analytics, słynna sprawa
Brexitu, wyborów w Stanach Zjednoczonych, ludzi możemy na dzień dzisiejszy sprowadzić
do tak zwanych zer i jedynek, czyli w sposób bardzo łatwy można ludzi zaprogramować,
przewidzieć ich działania, ewentualnie wpłynąć na ich działania”

Inspiracje z demokracji w innych krajach

Co inspirującego widzi
Pan/Pani w
demokracjach w innych
krajach? Jakie działania angażujące obywateli Pan/Pani zna?

Wśród tych inspirujących elementów demokracji z krajów na świecie trójka naszych
respondentów wskazała na możliwość manifestowania swoich poglądów lub manifestowania
odmienności bez ryzyka np. dla swojego dobrostanu; możliwość, że ten głos zostanie
wysłuchany.

Powiedziano nam, że w innych krajach rozumieją, że można być w Unii, podlegać przepisom
unijnym, ale również nie ograniczać swojej tożsamości narodowej. Zdaniem rozmówcy u nas
myślenie jest zero-jedynkowe, tzn. albo Unia albo tożsamość narodowa.

Stwierdzenie Liczba respondentów

To co inspiruje w demokracji to możliwość
bezpiecznego wyrażania swoich poglądów

3
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Pojedyncze opinie:

● Szybkie zorganizowanie się np. w Kanadzie podczas protestów jest inspirujące;
więcej haseł, mniej “twardego chodzenia po ziemi”.

● Inspirująca jest skandynawska zdolność “dogadania się” i angażowania się wielu
ludzi w referenda.

● Zdaniem jednego z naszych respondentów inspirujące jest to, że na Zachodzie nie
ma przeciwstawienia patriotyzmu przynależności do Unii Europejskiej.

● Delegalizacja partii radykalnych np. prawicowych w niektórych krajach jest
inspirująca.

● To czym moglibyśmy się zainspirować to także umiejętność budowania kompromisu
politycznego.

Cytaty:

“Podoba mi się, że oni są tam bardziej do haseł przywiązani. Polacy chodzą bardziej twardo
po ziemi, oni [na Zachodzie] są bardziej przyzwyczajeni do haseł, na proporcach wolność.
Działają tak bardzo hasłowo np. w Ameryce, ale to powoduje większą mobilizację, tam
wystarczy rzucić hasło, transportowcy zaczęli się buntować w Kanadzie, rząd z nimi walczył,
to nie była demokracja”.

“Największe wrażenie na mnie wywiera w krajach skandynawskich - referenda, mimo
olbrzymich kosztów, ale one się odbywają i ludzie faktycznie biorą w nich udział i to bardzo
duży procent społeczeństwa [...] jak o tym myślę i śledzę to w mediach to mam gęsią skórkę,
wow, że to się da zrobić i to jest takie aż niesamowite”.

Demokracja przedstawicielska

Co uważa Pan/Pani o
demokracji
przedstawicielskiej? Jakie są wady i zalety?

Połowa osób ma pozytywne zdanie o demokracji przedstawicielskiej, to znaczy gdy
przedstawiciel jest dobrze wybrany i właściwie reprezentuje swoich wyborców i ich poglądy.
Jest to dobre rozwiązanie, gdyż zdejmuje z obywatela konieczność każdorazowego
decydowania o różnych sprawach i jest wygodne dla tych, którzy nie czują potrzeby
większego zaangażowania. Zaletą tego systemu jest to, że jeżeli dobrze się wybierze
kandydata, to może on być kimś, kto będzie imponował i wskazywał drogę.

Wśród wad tego rozwiązania wskazano to, że wyborcy w sumie nie wiedzą nic o danym
przedstawicielu, ani o tym jak się zachowuje w prywatnym życiu, jakim jest człowiekiem.
Według dwóch osób czasami są wybierane nieodpowiednie osoby, co więcej, ufamy obcym
ludziom.
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Powiedziano nam, że osoby wybierane w demokracji przedstawicielskiej muszą być znane,
pracować dla swojego środowiska i swojej partii, udzielać się w Internecie, prasie, telewizji i
mówić o swoich poglądach i tym, jaką grupę będą reprezentować.

Kolejną wadą tego systemu jest to, że ludzie tracą kontakt z demokracją i zapominają, że o
wolności i prawa należy dbać.

Za wady tej formy demokracji jeden z badanych uznał wybór nieodpowiednich osób, które
się później zmieniają, bo dużo ludzi idzie do polityki dla pieniędzy.

Jeden z rozmówców powiedział, że zawsze się zapoznaje z programem partii przed
wyborami, ale istotne w demokracji przedstawicielskiej są nie tylko wybory, lecz również
możliwość obserwowania polityków w trakcie trwania ich kadencji. Za wadę uznał to, że
wielu polityków jest "automatami do głosowania", a ilość wniesionych przez nich interpelacji
wynosi zero.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Demokracja przedstawicielska to docelowo
dobry i wygodny system rządów

4

W demokracji przedstawicielskiej
powierzamy władzę osobom, których de
facto nie znamy

2

Pojedyncze opinie:

● Demokracja przedstawicielska zdejmuje konieczność całkowitego zaangażowania od
osób mniej aktywnych.

● Demokracja przedstawicielska sprawia, że ludzie dystansują się od dbania o swoje
prawa.

Cytaty:

“Polacy niestety nie są zainteresowani tym, żeby biec do urn. Ten efekt wow po 89-tym roku
gdzieś tam minął. Doszły nam dwa pokolenia, które nie pamiętają tamtego czasu albo kiedy
one żyły to był etap, kiedy był, nie wiem, Teleranek, cokolwiek takiego, więc nie bardzo
mogą to kojarzyć. Osoby w moim wieku, tak jak powiedziałem, dla mnie głosowanie,
decydowanie jest przywilejem”

“Ktoś powiedział, że demokracja jest najdroższym systemem sprawowania władzy, zmiany
rządów i wybory kosztują, ale jest to najlepszy system sprawowania władzy demokratycznej.
Możliwość wyboru kandydata i kogoś kto będzie reprezentował interesy jest najlepszym co
może być”

“Ufamy obcym ludziom, nie znamy tych przedstawicieli na co dzień, niekoniecznie musimy
ich mijać na  ulicy, nie spotkamy ich w sklepie, wiemy o nich tylko co nam napiszą gazety,
powiedzą na przygotowanych konferencjach czy sami opublikują w mediach
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społecznościowych. Nie wiemy jak się zachowują na co dzień w przyjacielskich stosunkach,
zaufanie nieznajomemu”

Demokracja bezpośrednia

Co uważa Pan/Pani o
demokracji
bezpośredniej? Jakie są wady i zalety?

Demokrację bezpośrednią ciężko u nas wprowadzić ze względu na ilość obywateli, jest to
łatwiejsze w krajach o mniejszej ludności. W Polsce byłoby to trudne do zorganizowania i
bardziej kosztowne. Moglibyśmy również utknąć w referendach, gdyby je organizowano w
każdej sprawie, nawet błahej.

Powiedziano nam również o tym, że nie wszyscy mogą rządzić, bo nie na wszystkim się
znają, a zatem lepsze jest posiadanie przedstawicieli. Wskazano również, że demokracja
bezpośrednia może prowadzić do chaosu. Nie spotykamy się z nią na co dzień, ponieważ
żyjemy w państwach z władzą pośrednią, więc nieznajomość tego tematu jest sporą wadą.

Rozmówcy wypowiedzieli się również o zaletach, takich jak możliwość wypowiedzenia się
przez każdego czy, w opinii jednej osoby, mniejszym prawdopodobieństwem sfałszowania
referendów.

Usłyszeliśmy także, że demokracja bezpośrednia przy referendach jest bardzo dobra, a te,
które się odbyły to dobry sposób na pokazanie szacunku do ludzi. Można się w nich
wypowiedzieć anonimowo. Jeśli są to ważne sprawy to jest to dobry system.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Demokracja bezpośrednia ma
zdecydowane wady

3

Demokracja bezpośrednia ma
zdecydowane zalety

2

Cytaty:

“Demokrację bezpośrednią ciężko u nas wprowadzić ze względu na ilość obywateli.
Mniejsze kraje o mniejszej ludności - u nich to by szło sprawniej. U nas trudniej by to było
zorganizować i byłoby to bardziej kosztowne”

“Właśnie ta bezpośrednia przy referendach to jest bardzo dobra, właśnie przy takich. Było
kilka referendów i wydaje mi się, że to jest dobry sposób na pokazanie szacunku do ludzi.
Zasięgnięcie opinii całego społeczeństwa, zmotywowanie ich”
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Demokracja w Unii Europejskiej

Co uważa Pan/Pani o
roli demokracji na
poziomie Unii
Europejskiej?

Czy Unia Europejska powinna zacieśniać współpracę czy być
bardziej Europą ojczyzn?
Jakie zależności powinny być między demokracjami w
poszczególnych krajach?

Postrzegane wady i zalety

Nasi respondenci wskazali nam na wiele cech Unii Europejskiej, będących w ich opinii
wadami lub zaletami, jednocześnie wypowiadając się na ogół pozytywnie o samym jej
istnieniu.

Jeden z rozmówców powiedział nam o nieprawidłowym z jego punktu widzenia sposobie
tłumienia buntów separatystycznych w Hiszpanii czy niezadowolenia we Francji.

Zauważono również nieporozumienia pomiędzy różnymi państwami członkowskimi i ich
wtrącanie się do polityki innych, a także zwracanie uwagi na rzeczy, które powinny być
traktowane jako problem państwowy. Zostało to uznane przez respondenta za wadę, ale
również i zaletę, bo umożliwia istnienie nadrzędnej instancji, do której można się zwrócić.

Wskazano też na konieczność zastanowienia się nad tym, czy najważniejsze decyzje
podejmowane przez Unię powinny być podejmowane jednogłośnie, ponieważ niektóre kraje
zboczyły z europejskiej ścieżki.

Również polityka ekonomiczna została wymieniona przez jednego z respondentów, który
stwierdził, że prawo powinno być równe dla wszystkich. Jeśli Niemiec chce jeździć po
Polsce to nie ma obowiązku zarabiania w złotówkach, a zatem również Polak jeżdżący po
Niemczech czy Francji nie musi zarabiać w euro. Rozmówca podsumował to tak, że polityka
i ekonomia powinny iść równolegle dwiema różnymi drogami, co nie ma miejsca od dawna.

Kolejna osoba stwierdziła, że Polska w Unii jest postrzegana jako kraj niedemokratyczny,
zaś Unia robi dużo, żeby dbać o praworządność.

Powiedziano też o tym, że materialne wsparcie z Unii Europejskiej dla wielu przedsięwzięć
samych państw daje nadzieję wielu ludziom, ponieważ Unia zarówno patrzy i kontroluje, jak
również pomaga.

Kierunek zmian w Unii

Jeden z respondentów stwierdził, że na pewnej płaszczyźnie należy zacieśniać współpracę
w Unii, na innej zaś odrębność narodową. Inna osoba wypowiedziała się tak, że nie
powinniśmy stać się stanami Unii Europejskiej. Można zdaniem rozmówcy współpracować
gospodarczo, prowadzić szeroką politykę w kwestii towarów i usług, nie wchodząc w konflikt
z tożsamością.
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Kolejna z osób powiedziała, że należy zacieśniać współpracę, poprzez prawo, wspólną
walutę, gospodarkę czy rolnictwo. Inny rozmówca stwierdził, że przyczyną, dla której
współpracę należy zacieśniać jest obecna sytuacja gospodarcza i militarna.

Jedna z respondentek uznała, że powinniśmy zabrać głos i porozmawiać o tym, czy chcemy,
żeby Unia była Europą ojczyzn czy kierunek powinien być odwrotny. Jednocześnie
życzyłaby sobie pewnej autonomii dla każdego z krajów, przy równoczesnym ustaleniu tych
samych praw w kwestiach obronności i gospodarki.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Należy zacieśniać współpracę w ramach
Unii

4

Demokracja w Unii Europejskiej powinna
być lepsza

3

Pojedyncze opinie:

● Nie powinniśmy stać się stanami Unii Europejskiej.
● Należy zastanowić się nad tym, czy Unia powinna być Europą ojczyzn czy kierunek

powinien być odwrotny.

Cytaty:

“Nie ma nic złego jeśli dany kraj ma swoją tożsamość narodową, ja jestem za tym. Nie
byłbym za tym, żebyśmy się stali stanami Unii Europejskiej. [...] Można współpracować
gospodarczo, prowadzić szeroką politykę, w kwestii towarów, usług, nic nie stoi na
przeszkodzie. Nie idzie to w żaden sposób w konflikcie z tożsamością”

“Niestety Polska w Unii jest postrzegana jako kraj niedemokratyczny. Unia dużo robi, żeby w
Polsce była praworządność, np. wstrzymanie dotacji unijnych to jest też sposób”

“Powinno być wszystko bardziej zacieśniane, czy prawo, czy wspólna waluta, czy
gospodarka czy rolnictwo, powinno być bardziej zacieśniane”

“Częste zwracanie uwagi na coś, co może być uznane za problem państwowy, ale jest
rozdmuchane na całą Europę, cały świat czasem, bo ta Unia Europejska jest sporą
instytucją. To ma swoje takie wady, ale ma też swoje plusy, bo jest wyższy nadzór nad
wszystkim”

“Bardzo poważnie należałoby się w obecnej sytuacji zastanowić czy chcemy, żeby te
najważniejsze decyzje podejmowane przez Unię Europejską były podejmowane
jednogłośnie, ponieważ ewidentnie widzimy, że pewne kraje zboczyły ze swojej europejskiej
ścieżki i w tym momencie raczej zależy im na czymś innym”

“Osobiście uważam, że powinna to być współpraca jeszcze bardziej zacieśniana”
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Eksperci w demokracji

Co uważa Pan/Pani o
roli ekspertów w
demokracji? Kim mogą lub powinni być eksperci?

Ogólna wizja ekspertów w demokracji była dość zbliżona u większości naszych
respondentów. Powinna to być osoba znająca się na tym fragmencie wiedzy, odnośnie
którego doradza. Powiedziano nam, że niestety tak się często nie dzieje, ponieważ ten, kto
wygrywa wybory, wybiera swoich ludzi na poszczególne stanowiska, aby promowali ich
sposób myślenia.

Ekspert powinien na co dzień danym tematem się zajmować, to powinien być fachowiec z
nieprzeciętną wiedzą i doświadczeniem. Jego rola jest bardzo duża i powinna polegać na
doradzaniu poszczególnym ludziom i politykom. Ważnym elementem jest znajomość nie
tylko polskich realiów, ale i prawa na całym świecie, z dziedzin gospodarki, na których się
zna. Należy mieć nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie.

Wskazano też na istnienie sytuacji, w której różni eksperci się ze sobą nie zgadzają, ze
względu na różne spojrzenie na ten sam aspekt, a i tak dalej są ekspertami.

Powiedziano nam również, że eksperci powinni przechodzić odpowiednie szkolenia i brać
czynny udział w demokracji, a także organizować się w odpowiednie grupy. Ekspertem
można by zostać poprzez wieloletnie doświadczenie.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Ekspert powinien mieć wykształcenie i/lub
doświadczenie

5

Ekspertyza powinna dotyczyć konkretnej
dziedziny

4

Ludzie u władzy wybierają ekspertów
promujących ich własny punkt widzenia

2

Pojedyncze opinie:

● Eksperci powinni brać czynny udział w demokracji.

Cytaty:

“Politycy są od lania wody i oni mogą przekazywać masło maślane, ale ekspert powinien się
znać i wiedzieć, że ma wpływ na to co robimy. To powinien być fachowiec”

“Ekspert to powinien być nie jakiś domorosły czy samozwańczy, ale taki, który posiada
nieprzeciętną wiedzę i doświadczenie”

______________________________________________________________________
str. 32/87 - Fundacja Demokracja Przyszłości (2022) - Raport z badań nad demokracją



“Każdy ma wewnętrzne spojrzenie na aspekt, każdy ekspert może się między sobą różnić, a
i tak nazywamy ich ekspertami”

Osoby zaufania publicznego

Co uważa Pan/Pani o
roli osób zaufania
publicznego w
demokracji?

Kim są osoby zaufania publicznego?
Jakie cechy powinna mieć?
Jak można taką osobą zostać?

Pożądane cechy

Respondenci wymienili wiele cech, którymi powinna się odznaczać osoba zaufania
publicznego. Powinna ona być apolityczna, choć zwrócono uwagę, że nie powinna wspierać
rządu, jeśli ten kłamie, a także, że niektóre osoby wcześniej zaangażowane w politykę mogą
mieć dalej dobrą opinię.

Taka osoba powinna być transparentna i przejrzysta, żeby się nie okazało, że nagle wyjdą
na jaw fakty takie jak niewłaściwe układy czy interesy.

Wskazano, że powinna to być osoba przede wszystkim bezstronna, działająca w
samorządach bądź organizacjach pomocowych lub innych. Taki człowiek musi się
wykazywać swoją pomocą i coś przez dłuższy czas reprezentować, a także mieć wiedzę
merytoryczną. Zdaniem jednej z respondentek, osoba zaufania publicznego powinna także
otwierać myślenie, mieć coś do powiedzenia, być motywująca i inspirująca, jak również
wykazywać się nienaganną kulturą osobistą i potrafić przemawiać do ludzi.

Ogólne przemyślenia

Zwrócono również uwagę, że są to osoby stąpające po cienkim lodzie, ponieważ zaufanie
ciężko jest zbudować, a łatwo stracić.

Powiedziano nam, że na dzień dzisiejszy ciężko wskazać osoby zaufania publicznego w
naszym kraju, ponieważ ludzie z lewicy mają swoje osoby zaufania, a ludzie z prawicy
swoje. Jesteśmy bardzo skonfliktowani jako społeczeństwo.

Jak zostać?

Podano również jako przykład sposób, w jaki można zostać sołtysem na wsi, to znaczy jeśli
się cieszy dobrą opinią, dobrze prowadzi gospodarstwo, życie ma nieposzlakowane to do
takiej osoby przychodzą ludzie ze swoimi sprawami, wiedząc, że zostanie się wysłuchanym.

Dla respondentów ważne, aby zostać osobą zaufania publicznego, jest angażowanie się w
działania broniące interesów innych ludzi. Warto również mieć trochę idealistyczne podejście
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i zaskarbiać sobie zaufanie poprzez postawę. Nie może to być ktoś z ulicy, tylko powinien
dłużej coś sobą reprezentować. Należy czynnie brać udział w przedsięwzięciach, udzielać
się na forach i mówić z sensem, bo ludzie nie lubią kłamstwa, lania wody i wielkich
przemówień, tylko chcą po prostu prawdy i sensownego przekazywania informacji.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Żeby zostać osobą zaufania publicznego
należy być aktywnym przez dłuższy czas

5

Należy mieć pewne osiągnięcia, żeby być
osobą zaufania publicznego

3

Taka osoba musi być bezstronna 2

Pojedyncze opinie:

● Zaufanie ciężko jest zbudować, a łatwo stracić
● Ciężko jest obecnie wskazać osoby zaufania publicznego w Polsce

Cytaty:

“Osoba zaufania publicznego powinna być apolityczna, nie należeć do żadnego bloku
politycznego”

“Na tej zasadzie, jeżeli w wiosce Stachu cieszy się dobrą opinią, dobrze prowadzi
gospodarstwo, życie ma nieposzlakowane, do niego przyjdzie jeden czy drugi, wie, że z
każdą sprawą może się zwrócić, problemem. To muszą być osoby zweryfikowane przez
społeczeństwo, nie narzucone”

“Zaufanie jest ciężko zbudować, a jeszcze łatwiej stracić. To są osoby, które stąpają po
bardzo cienkim lodzie, myślę, że to są też takie trochę legendy chodzące po ziemi”

“[Aby zostać osobą zaufania publicznego, trzeba] czynnie brać udział w takich
przedsięwzięciach, udzielać się na forach i mówić z sensem, nie pleść bzdur ani nie lać
wody, tylko mówić to co ma sens, bo ludzie nie lubią kłamstwa, lania wody, wielkich
przemówień, oni po prostu chcą prawdy i sensownego przekazania informacji, od punktu do
punktu”

“Na dzień dzisiejszy w Polsce szalenie ciężko byłoby wskazać osoby zaufania publicznego,
jeżeli chodzi o nasz kraj”
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Świadomość Polaków

Na ile świadomymi
uczestnikami
społeczeństwa
obywatelskiego są
Polacy? W jaki sposób można zwiększać tę świadomość?

Świadomość Polaków dzisiaj

Uzyskaliśmy różne opinie, począwszy od tych, że jest źle ze świadomością Polaków jako
obywateli, poprzez mieszane, a skończywszy na pozytywnych.

Powiedziano nam, że ludzie lubią porozmawiać na forach, ale jeśli chodzi o konkretne
działania (np. wsparcie kandydata czy zawiązanie ruchu) to wielu osobom się nie chce.
Polacy są bardziej zainteresowani sobą i zdobywaniem pieniędzy, a na akcje nie mają
czasu.

Zauważono także, że nieuświadomienie ma swoje korzenie w czasach PRL-u i wiele osób
dalej ma poczucie, że ich głos, nie tylko w wyborach, się nie liczy. Jedna z respondentek
wskazała, że pokłada duże nadzieje w swoim pokoleniu młodych ludzi (rozumiejąc przez
nich osoby w wieku dwudziestu lub dwudziestu kilku lat), którzy się nie boją i nie tylko przez
słowa, ale również ubiór, styl życia i czyny wyrażają samych siebie, a także biorą udział w
życiu politycznym.

Inny rozmówca powiedział, że Polacy są świadomymi uczestnikami w niewielkim stopniu.
Wskazał, że jego zdaniem na dzień dzisiejszy toczymy walkę polityczną "my kontra oni" i
wygląda to identycznie z obu stron. Jego zdaniem często nie chodzi o samą demokrację, ale
o to, żebyśmy zagłosowali dobrze dla jednych albo drugich. Ujął to w taki sposób, że
jesteśmy nad przepaścią i cały czas biegniemy w jej kierunku.

Powiedziano nam także, że chociaż świadomość Polaków jest niska to wiek otwiera nam
oczy, bo inaczej się spostrzegało niektóre rzeczy dziesięć lat temu, a inaczej spostrzega się
je teraz. Zauważono również, że trudno być świadomym komuś, kto nie drąży tematu.

Dwie osoby zwróciły uwagę, że od czasów przełomu w 1989 roku jest znacznie lepiej.
Zaczęliśmy wzorować się na zachodzie, jak można manifestować, przyglądać się sprawom
lokalnym, zauważać złe i dobre rzeczy, mieć świadomość swoich praw i o nie walczyć.
Obecnie istnieje świadomość demokracji, choć jest też coraz więcej zobojętnienia.

Zwiększanie świadomości

Aby zwiększyć tę świadomość i aktywować ludzi należy im uświadomić, że ich głos coś
znaczy i jak się zbierze więcej osób to można coś zmienić. Trzeba nadać ludziom
rzeczywisty cel działania, nie polegający na tym, że jak się zagłosuje na taką czy inną osobę
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to będzie dobrze. Wskazano nam na inicjatywy lokalne jako to, co bardziej angażuje ludzi w
udział w społeczeństwie obywatelskim.

Zaproponowano także powstanie portalu internetowego, na którym obywatele mogliby
zgłaszać swoje bolączki czy problemy i sugerować swoje rozwiązania, a następnie portal
szeregowałby to hierarchicznie, według tego co jest najważniejsze i dawał władzy
odpowiedni komunikat.

W celu zwiększenia świadomości należy mówić, pisać i pokazywać. Według respondenta
lepszym źródłem jest Internet niż telewizja. W nim można znaleźć najbardziej rzetelny obraz
tego, czego się poszukuje, więc uczestnik badania lubi zaglądać do tego, co jest mu ideowo
bliskie. Także inny rozmówca wskazał, że zwiększanie świadomości powinno się odbywać
przez więcej akcji w mediach elektronicznych.

Na portale wskazała również jedna z respondentek, uważając, że te istniejące, które
doszukują się prawdy i przeciwstawiają się fake newsom odgrywają dużą rolę. Zauważyła
także znaczny wpływ dziennikarzy z pasji, znajdujących się w centrum wydarzeń i
przekazujących prawdę, budując w ten sposób swoją markę.

Zwiększanie świadomości jest również możliwe przez wprowadzenie odpowiedniego toku
nauczania w szkole od szkoły podstawowej. Należy pójść bardziej w kierunku zachodnim,
zwłaszcza w zakresie wcześniejszego zaznajamiania ludzi z kwestiami obronności, tak jak w
Szwajcarii.

Innym istotnym czynnikiem jest większe celebrowanie demokracji i pokazywanie, jak
ogromną szansą jest dla nas i jak ogromne możliwości ona nam daje. Nie powinno się to
ograniczać jedynie do informowania o trójpodziale władzy i upadku komunizmu. Jeden z
respondentów powiedział także, że należy uczyć osoby pozyskiwania informacji.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Bardzo mało ludzi jest uświadomionych 4

Istnieje w Polsce świadomość demokracji 2

Pojedyncze opinie:

● Nieuświadomienie Polaków ma swoje korzenie w czasach PRL-u
● Toczymy obecnie walkę polityczną "my kontra oni", gdzie wygląda to tak samo po

obu stronach
● Zaproponowano powstanie portalu internetowego
● Należy bardziej celebrować demokrację w Polsce

Cytaty:

“Mogłoby być i tak i tak, że np. jest jakiś portal internetowy, na którym, na przykład,
obywatele mogą zgłaszać władzy ich bolączki czy problemy i sugerować, że takie
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rozwiązanie, ale ludzie też się mogą sami zbierać, ktoś prowadzi forum, wszyscy zgłaszają
problemy”

“Wielu nie jest uświadomionych, poczucie pozostaje z czasów PRL-u, że ich głos, nie tylko
polityczny w wyborach, ale w ogóle, że ich głos się nie liczy, dlatego pokładam bardzo duże
nadzieje w moim pokoleniu, tych młodych ludzi, tych dwudziesto, dwudziestoparolatków
teraz, którzy się nie boją”

“Na dzień dzisiejszy toczymy wojnę tak naprawdę polityczną, my kontra oni. Wygląda to
identycznie z obu stron, każda frakcja ma swoje, nazwijmy to, argumenty”

“Wydaje mi się, że od kilku lat jesteśmy nad taką przepaścią i cały czas biegniemy w jej
kierunku”

“Coraz więcej jest zobojętnienia, bo tego jest tak dużo, zdarzeniach czy fake’ach bo ludzie
przestają wierzyć, to zobojętnia społeczeństwo, bo nie wiemy czy to prawda”

Źródła wiedzy o prawie

Z jakich źródeł
dowiaduje się Pan/Pani
o zmianach w prawie? Jak ocenia Pan/Pani dostępność i rzetelność tych źródeł?

Wskazano nam na bardzo wiele różnych źródeł, z których respondenci dowiadują się na
temat zmian w prawie, takich jak portale informacyjne, telewizja, gazety, aplikacje mobilne,
rodzina i znajomi. Podano nam również konkretne przykłady, takie jak Dziennik Ustaw,
system informacji prawnej Lex, aplikacja KiKŚ Łukasza Boka czy newsletter kancelarii
prawnej, niewymienionej z nazwy.

Z dostępnością i rzetelnością bywa różnie, ponieważ czasami krzykliwy tytuł może okazać
się bardzo płytki. Jeden z respondentów powiedział, że na przykład informacje o
szczepieniach były przekazywane w sposób sprzeczny przez różne źródła przekazu.
Wskazano też, że jedno zdanie wyrwane z kontekstu może znaczyć coś zupełnie innego,
aniżeli w kontekście.

Część osób powiedziała, że źródła, z których korzysta, ocenia jako rzetelne, inni stwierdzili,
że wiadomości nie są obiektywne. Zwrócono nam uwagę, że trzeba umieć sortować
informacje i konieczna jest walka z fake newsami.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Korzystam z Internetu, aby dowiedzieć się o
zmianach w prawie

8

Dostępność i rzetelność tych źródeł jest
ograniczona

4
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Cytaty:

“Bardzo często jest tak, nie powiem, że zawsze, natomiast bywają sytuacje, kiedy to właśnie
poprzez tego typu elektroniczne informacje politycy zaczynają grzebać w danych
przepisach, ewentualnie w danych pracach i gdzieś tam ten temat się rozwija”

Wyrażanie własnego zdania o zmianach w prawie

W jaki sposób wyraża
Pan swoje zdanie na
temat propozycji zmian
w prawie, zarówno tych
przedstawianych przez
polityków i obywateli?

Sześć osób wskazało, że rozmawia z osobami najbliższymi (pięć osób) lub
współpracownikami (jedna osoba) na tematy polityczne, w tym połowa, że jest to jedyna
forma wyrażania swojego zdania.

Osoba niechętna wypowiadaniu się na forach powiedziała, że nie jest prawnikiem, więc nie
lubi się wymądrzać na tematy, na których się nie zna oraz nie lubi narzucać komuś swojego
toku rozumowania.

Część osób komentuje lub udostępnia treści polityczne na mediach społecznościowych,
takich jak Facebook czy Twitter. Jeden z respondentów powiedział, że możliwość
wchodzenia w dyskusje z politykami jest obecnie łatwiejsza, właśnie ze względu na
obecność Twittera, niż wtedy, gdy jedynym sposobem kontaktu było korzystanie z biur
poselskich.

Jedna osoba powiedziała nam również, że w Internecie udziela się poprzez podpisywanie
petycji.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Rozmawia na tematy zmian w prawie z
najbliższymi

5

Komentuje lub udostępnia treści polityczne
na mediach społecznościowych

4

Rozmowy z najbliższymi są jedyną formą
wyrażania zdania na tematy zmian w
prawie

3

Pojedyncze opinie:

● Twitter umożliwia łatwy sposób komunikacji z politykami
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● Formą wyrażania opinii jest podpisywanie petycji w Internecie

Cytaty:

“Ograniczam się do rozmów, na forach się nie wypowiadam, bo nie jestem prawnikiem, nie
lubię się wymądrzać na tematy, na których się nie znam”

“Dyskutuję o nich, bardzo dużo, szczególnie ze znajomymi, dużo też mówię o tym w domu”

“Na dzień dzisiejszy jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zmiany w prawie używam mediów
społecznościowych typu Facebook, Twitter, po to, żeby gdzieś to komentować”

Angażowanie się w zmiany w polskimi prawie
W jaki sposób chciałby
się Pan/Pani móc
angażować w zmiany w
prawie na poziomie
ogólnokrajowym?

Trzy osoby zaproponowały powstanie portalu. Różne były zdania co do jego działania,
jednak sprowadzały się one do możliwości proponowania swoich idei i kontaktu z osobami
bardziej wykształconymi w danym kierunku, a także informowania o zmianach
wprowadzanych czy proponowanych w polskim prawie. Powiedziano, że powinno to być
miejsce do merytorycznej wypowiedzi.

Jedna z rozmówczyń stwierdziła, że nasze sądownictwo powinno wrócić do normy
europejskiej, a także, że chciałaby mieć możliwość opowiedzenia się za lub przeciw
zmianom w prawie. Inna osoba oznajmiła, że chce brać czynny udział w polityce, chodzić na
wybory, śledzić to co się dzieje w państwie i reagować na to.

Zwrócono nam również uwagę na chęć wpływu na legislację w Parlamencie Europejskim.

Jedna z osób powiedziała, że obecnie wpływ można uzyskiwać poprzez zbieranie podpisów,
czy budżet partycypacyjny, dzięki któremu dużo się zmieniło przy współudziale obywateli.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Mógłby powstać portal wspomagający
angażowanie się w zmiany w prawie

3

Pojedyncze opinie:

● Ważna jest możliwość wpływania na decyzje w Parlamencie Europejskim

______________________________________________________________________
str. 39/87 - Fundacja Demokracja Przyszłości (2022) - Raport z badań nad demokracją



Cytaty:

“Chciałbym, żeby było, nawet nie forum, ale może portal, gdzie mógłbym na przykład jakąś
swoją ideę zaprezentować, a ktoś już mądrzejszy ode mnie czy bardziej wykształcony w
kierunku, mógłby to pociągnąć i nadać temu kształt. Portal do proponowania zmian i
wyrażania swojej opinii”

“Na dzień dzisiejszy fajnie by było, gdybyśmy mieli jakiekolwiek portal, miejsce, gdzie
publikowane by były propozycje zmiany w prawie, gdzie można by się w sposób
merytoryczny wypowiedzieć, ewentualnie zgłosić swoje uwagi i żeby ktokolwiek się z tym
zapoznawał”

Media społecznościowe

Jaka jest rola mediów
społecznościowych w
społeczeństwie
obywatelskim?

Połowa respondentów wyraźnie nam powiedziała, że rola mediów społecznościowych jest
duża lub bardzo duża. Dwie osoby wypowiedziały się jednoznacznie negatywnie o roli tych
mediów, wskazując, że powodują one zamieszanie. Wskazano nam na otrzymywanie
pieniędzy przez niektórych uczestników za propagowanie wybranych treści, a także
negatywną rolę fake’owych kont i newsów.

Powiedziano nam, że jest to potężny środek przekazu, ponieważ można dzięki temu
przekazywać swoje idee i zmieniać postawy ludzi w naszym kraju, aktywizując do różnych
działań. Usłyszeliśmy również, że rola mediów społecznościowych jest większa niż telewizji i
prasy oraz bardzo szybko osiąga znaczne zasięgi.

Jeden z respondentów zwrócił uwagę, że jest to przede wszystkim nośnik informacji,
zarówno pozytywnej, jak i negatywnej. Jego zdaniem jest to ostatni bastion, na który politycy
nie mają tak dużego wpływu, choć oczywiście sami też kreują treści.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Rola mediów społecznościowych jest duża
lub bardzo duża

4

Rola mediów społecznościowych jest
negatywna

2

Rola mediów społecznościowych jest
większa, niż telewizji i radia

2
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Cytaty:

“Przez media społecznościowe świat się strasznie skurczył, można więcej informacji
przesyłać, temu to na pewno sprzyja. Można nawiązać dyskusje, skrzyknąć się do czegoś,
kontakt jest lepszy, lepszy przepływ informacji”

“Media społecznościowe to jest ostatni bastion, na który politycy, rządzący chociażby, tak
dużego wpływu nie mają. Oni próbują kreować treści, udaje im się to, natomiast to nie jest
tak, że na dzień dzisiejszy możemy zamknąć ten internet w Polsce”

“Chaos, ogromny chaos, jak wrzucić do worka wszystko, to i tak samemu trzeba wybrać,
trzeba patrzeć na źródło i nie przejmować się tak bardzo”

Inicjatywy obywatelskie

Co Pan/Pani uważa o
obywatelskich
inicjatywach
ustawodawczych? Czy zna Pan/Pani przykład takiej inicjatywy?

Sześciu na ośmiu respondentów słyszało o obywatelskich inicjatywach ustawodawczych.
Trzech z nich wskazało jako przykład inicjatywę pani Godek, choć dwie osoby wypowiedziały
się o tej konkretnie inicjatywie negatywnie, trzecia osoba nie wyraziła swojego zdania.

Samo istnienie obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej jest oceniane jako pożądane, choć
dwie osoby wskazały na problem z mechanizmem jej działania. Zwrócono nam uwagę, że
chociaż można je zgłaszać, to często nie ma to żadnego oddźwięku. Jedna osoba
powiedziała nam również, że aktualnie rządzący rozpatrują tylko te projekty zgłaszane przez
obywateli, które są dla nich wygodne. Jej zdaniem powinien istnieć zapis, który nakazywałby
zajęcie się każdym zgłoszonym projektem.

Jako zalety wskazano nam możliwość wyrażenia swoich opinii i sądów oraz propagowania
tego, co uważamy za słuszne. Nie zawsze musimy się zgadzać z działaniami wybranej
władzy, która może podejmować działania niezgodne z ich programem wyborczym.
Możliwość inicjatywy daje również szansę zwykłym obywatelom na wypowiedzenie się.
Powiedziano nam, że niesamowite jest to, że ludzie mają chęć do zgłaszania takich
inicjatyw.

Jeden z respondentów wskazał również na ogólnokrajowe referendum jako kolejną
możliwość nawiązania dialogu z władzą ogólnokrajową i wyraził się o takiej sposobności
pozytywnie.
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Stwierdzenie Liczba respondentów

Istnienie możliwości składania inicjatyw jest
słuszne

7

Słyszałem/am o obywatelskich inicjatywach
ustawodawczych przed badaniem

6

Pojedyncze opinie:

● Powinien istnieć zapis prawny nakazujący zajęcie się każdą inicjatywą

Cytaty:

“Sam mechanizm, taka możliwość, że obywatele mogą przedłożyć projekt - jest to ogólnie
dobre, bo pozwala nam na takie coś, mamy możliwość wyrażenia swoich opinii, sądów,
możemy propagować to co uważamy za słuszne”

“Wybierając władzę na cztery lata, nie zawsze można się z tą władzą zgadzać, wybieram na
podstawie jakiegoś programu, ale gdzieś coś po dwóch latach wprowadza coś, co się za
bardzo nie zbiega z programem. To dlaczego społeczeństwo nie ma się wyrazić?”

“To jest coś niesamowitego, że ludzie w ogóle mają chęć do robienia czegoś takiego, to jest
czasochłonne, nerwochłonne, więc to jest coś niesamowitego”

“Problem polega na tym, że aktualnie rządzący rozpatrują te projekty zgłaszane przez
obywateli, które są dla nich wygodne. Gdyby był zapis, który kazałby zająć się każdym
projektem, być może wyglądałoby to inaczej”

Przedstawienie własnej inicjatywy

Co by Pana/Panią
zachęciło, żeby
przedstawić własną
obywatelską inicjatywę
ustawodawczą?

Jak by Pan/Pani pracował/a nad przygotowaniem takiej
inicjatywy?

Co by zachęciło?

Aby zaproponować własną ustawę respondenci musieliby mieć bardzo dobry pomysł, żeby
ją zgłosić. Zachęciłby mechanizm, który pomagałby zorganizować się jakiejś grupie ludzi, to
znaczy ludziom mającym podobne poglądy odnaleźć siebie nawzajem.

Coś musiałoby bardzo sfrustrować respondentów, żeby chcieli utworzyć własną inicjatywę.
Jeden z respondentów wskazał, że porozmawiałby z sąsiadami, poszukał w internecie.
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Głównym czynnikiem dla jednej z badanych byłby fakt, że ktoś jeszcze stoi przy niej i
popiera dany postulat.

Wskazano nam również, że przy obecnej sytuacji politycznej proponowanie własnych
inicjatyw może nie mieć sensu, ponieważ musiałyby być zgodne z myślą aktualnie
rządzących. W związku z tym dla jednego z respondentów nawet przedstawienie świetnego
pomysłu nie byłoby zasadne, dopóki nie zostanie zmienione prawo, aby była konieczność
zajęcia się taką inicjatywą.

Również znajomość prawa byłaby pomocna w przedstawieniu własnej inicjatywy.

Jak pracować nad inicjatywą?

Na początku trzeba by było zaproponować temat, żeby ludzie mogli się zastanowić nad
samą ideą i mieć do tego jakieś forum, gdzie każdy mógłby się wypowiedzieć. Mając
skrystalizowany pomysł można by szukać przedstawiciela, który by daną grupę
reprezentował, a także ekspertów, pomagających nadać ramy prawne i proceduralne
pomysłowi oraz pracować nad konkretniejszym zarysem inicjatywy.

Ważne byłoby szukanie argumentów pokazujących pogląd osoby tworzącej inicjatywę,
poszerzanie własnej wiedzy, pokazywanie informacji i wypowiedzi ekspertów.

Najtrudniejsze mogłoby być znalezienie grupy osób, które by się również chciały
zaangażować. Dla niektórych z badanych ważne jest również znalezienie reprezentanta,
ponieważ sami mogliby nie być skłonni do objęcia takiej roli.

Istotne jest, żeby się dobrze przygotować od strony prawniczej, żeby nie spowodować
jakiegoś niedopatrzenia. Konieczne zatem by było wykonanie solidnego researchu, a także
zgromadzenie dużej liczby ludzi, którzy chcieliby coś zmienić i mieli ku temu motywację,
żeby nie zostać samemu z pomysłem.

Trzeba by było także upewnić się, że proponowane zmiany w przepisach nie byłyby łatwe do
obejścia albo nie powodowały niejasnej sytuacji. Można to osiągnąć poprzez pozyskanie
opinii jak największej liczby osób.

Konsultacje z osobami o podobnych poglądach można zacząć od przygotowania konspektu.
Docierano by również do ludzi przez media społecznościowe, a także poszukując osób
wpływowych, które mogłyby temat wypromować.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Należy poszerzać własną wiedzę, żeby
zaproponować dobrą inicjatywę

5

Zachęciłby mechanizm pomagający grupie
ludzi w zorganizowaniu się

4
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Na początku trzeba zaproponować zarys
pomysłu i uzyskać informację zwrotną

4

Potrzebny byłby bardzo dobry pomysł 3

Konieczne byłoby znalezienie
reprezentanta

3

Pomoc ekspertów lub prawników byłaby
potrzebna

3

Pojedyncze opinie:

● Proponowanie inicjatyw w obecnej sytuacji politycznej może nie mieć sensu
● Potrzebne byłoby przeprowadzenie analizy, aby propozycja zmienionego prawa nie

była łatwa do obejścia i nie powodowała niejasności
● Do ludzi można by było docierać poprzez media społecznościowe albo znane osoby

Cytaty:

“Na początku trzeba rzucić temat, żeby ludzie mogli się zastanowić nad ideą, mieć jakieś
forum, żeby każdy mógł się wypowiedzieć, każdy mógłby swoją opinię wygłosić i można by
dyskutować na dany temat na portalu”

“Główną rzeczą byłoby to, że wiem, że nie jestem w tym sama, że ktoś jeszcze stoi koło
mnie, kto by popierał też daną rzecz, kto by też chciał zmienić to coś, co by mnie skłoniło do
pierwszej myśli, że ktoś jest koło mnie”

“W pierwszej kolejności na pewno starałbym się skonfrontować z innymi osobami,
przedstawić im ten pomysł, ten projekt ustawy, żeby się wypowiedziały, czy widzą to
podobnie czy być może czegoś nie zauważyłem, być może warto by było coś dodać, warto
byłoby zwrócić uwagę, że dany przepis może być łatwy do obejścia albo może powodować
jakieś sytuacje niejasne”
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Część II: Portal

Potrzeba portalu

Na ile taki portal jest
potrzebny?

Dlaczego?
Czego brakuje na innych portalach?
Czym musiałby się wyróżniać?

Siedmiu na ośmiu respondentów wskazało, że portal jest potrzebny, w tym pięciu, że bardzo.
Dzięki niemu ludzie mogliby wygłosić swoje poglądy i opinie z każdego zakątka Polski.
Portal powinien być otwarty, to znaczy taki, żeby każdy mógł przedstawić swoją opinię i nie
powinno to działać w taki sposób, że ktoś wrzuci zły pomysł i spowoduje to “nagonkę” na tę
osobę. Dyskusja powinna być merytoryczna (bez ataków na inne osoby), a nie emocjonalna,
jak na Facebooku. Taki portal powinien wysyłać komunikat użytkownikowi, że powinien się
skupić na temacie jeśli za bardzo kieruje się emocjami, a nie zdrowym rozsądkiem.

Potencjalni użytkownicy mogliby nie szukać takiego portalu, ale jeśli by się o nim dowiedzieli
to zajrzeliby chętnie na niego z ciekawości. Dobrze by było zebrać w jednym miejscu
wszystkie porady prawne czy wiadomości, żeby nie trzeba było szukać po różnych portalach
czy grupach, ujęte w prosty sposób, pogrupowane i uporządkowane. Konieczna jest dobra
reklama, żeby każdy mógł do niego trafić.

Pojawiła się sugestia utworzenia najpierw aplikacji mobilnej dla ludzi młodych, a później
webowej dla osób starszych. Aplikacja musiałaby być dostępna dla wszystkich, innowacyjna
i łatwo dostępna. Ważnym elementem aplikacji mobilnej są powiadomienia.

Na innych portalach często brakuje intuicyjności. Również szata graficzna odgrywa ważną
rolę. Zasugerowana została prostolinijność, czyli np. stonowane kolory i delikatna czcionka.

Tematem głównym byłyby inicjatywy obywatelskie, a zatem aplikacja powinna się na tym
skupiać, przedstawiać różne aspekty tematu, ciągle go rozwijać, pokazywać, dawać
przykłady, wyjaśniać czemu coś się stało. Aktualnie gorący temat powinien być rozwijany.
Powinno się przedstawiać proces konsultacji społecznej, omawiać go, być może z
nagraniami interaktywnymi, multimediami czy głosowaniami.

Aplikacja powinna się szczególnie wyróżniać łatwym dostępem i poruszaniem się po niej,
ponieważ wiele stron rządowych jest mało intuicyjnych, ciężko do czegoś dotrzeć. Nagłówki
opisujące tematy powinny być nie tylko zachęcające, ale przede wszystkim proste do
zrozumienia i bezpośrednie.

Jeden z respondentów wskazał, że przy potencjalnej zmianie władzy byłoby świetnie być
przygotowanym na wejście opozycji poprzez przygotowanie przez fundację propozycji ustaw
naprawiających to, co zostało zepsute, a konsultowanych z najtęższymi głowami.
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Na innych portalach brakuje zaangażowania, a wszystko pokazywane jest w sposób
bezduszny. Wskazano na problem z ignorowaniem opinii, zwłaszcza tych negatywnych,
biura Sejmu czy Senatu przez rządzących.

Warto byłoby utworzyć odpowiednie sekcje, na przykład prawo podatkowe, Polski Ład,
opisując problemy, plusy i minusy danego rozwiązania, a także to, jakie przepisy się
wzajemnie wykluczają, które są niepotrzebne lub nielogiczne.

Problemem może być przebicie się, ponieważ taka strona może już istnieć, a nikt o niej nie
wie. Wyróżnikiem powinna być łatwo podana informacja, zrozumiała dla wszystkich, a nie
tylko prawników czy osób dobrze znających daną branżę.

Można zauważyć ludzi, takich, którzy nie wiedzą skąd się biorą pieniądze i takich, którzy
ślepo wierzą w to, co jest podawane w telewizji. Brakuje miejsca, które by w łatwy sposób
tłumaczyło o co w tym wszystkim chodzi, jakie przepisy będą miały znaczenie, jak wejdą w
życie, co się może stać, jakie są niebezpieczeństwa i ewentualnie jak można daną ustawę
poprawić.

Wyróżnikiem portalu mogłoby być wyłapywanie fake kont i haterów, a także wsparcie
psychologa dla osób, które doświadczają hate'u. Taki psycholog mógłby tłumaczyć, że dana
osoba ma prawo do swoich opinii i podtrzymywać ją na duchu. Taka osoba mogłaby się do
niego zgłosić, jak również psycholog mógłby inicjować interakcje. Możliwe jest działanie
analogiczne do tego, jak w portalach gdzie działają chatboty sprzedażowe, z zapytaniem,
czy klient (a w naszym wypadku użytkownik) potrzebuje wsparcia.

Nie można pozwolić na usuwanie tekstów, które się nie podobają fundacji tak, aby każdy
miał prawo się wypowiedzieć. Portal powinien rozwiewać wątpliwości, a także być darmowy i
bezstronny, dążyć do czystych faktów.

Byłaby to kolejna platforma do wymieniania się poglądami, jak chociażby Twitter. Portal
musiałby się wyróżniać zapraszaniem wiarygodnych gości, możliwością zadawania pytań,
debatami, być inicjatorem spotkań na żywo. Ważna byłaby możliwość zgłaszania tematów i
ustaw czy zalążków zmian do ustaw.

Problemem mógłby być dostęp do portalu osób, które mają słaby dostęp do Internetu.
Osobom starszym mogłaby pomagać rodzina w publikowaniu treści na portalu. Można by go
udostępnić od szesnastego lub osiemnastego roku życia. Dla młodych ludzi powinna być
funkcjonalność uświadamiająca jak dojść do celu i złożyć inicjatywę oraz że jest to złożony
proces.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Portal jest potrzebny 7

Dyskusja powinna być merytoryczna 5

Ważna jest intuicyjność 3
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Warto tłumaczyć przepisy prawa 3

Należy utworzyć odpowiednie sekcje 2

Nie można dyskryminować ludzi z powodu
ich poglądów

2

Pojedyncze opinie:

● Każdy powinien móc głosić swoje poglądy
● Portal musi być bezstronny
● Zaproponowana została szata graficzna ze stonowanymi kolorami i delikatną

czcionką
● Należy przedstawiać różne aspekty tematu, rozwijać go, pokazywać, dawać

przykłady, wyjaśniać czemu coś się stało.
● Nagłówki/tytuły powinny być proste do zrozumienia
● Konieczne jest wyłapywanie fake kont i haterów
● Możliwy dostęp od szesnastego lub osiemnastego roku życia
● Powinna się pojawić wersja mobilna i webowa
● Potrzebne jest wsparcie psychologa dla osób doświadczających hate'u
● Istotna jest możliwość zgłaszania własnych tematów

Cytaty:

“Jest potrzebny taki portal, bo dzięki niemu ludzie mogliby wygłosić swoje opinie i poglądy,
mogliby to zrobić ludzie z każdego zakątka Polski, powinien być ten portal otwarty, żeby
każdy mógł przedstawić swoją opinię”

“Na pewno jest potrzebny, może wszystkie właśnie takie czy porady prawne czy wiadomości
byłyby zebrane w jednym miejscu i nie trzeba by szukać po różnych portalach czy grupach,
coś takiego przydałoby się pewnie”

“Bardzo potrzebny, dużo nie trzeba dodawać, ludzie nie do końca są uświadomieni, a to by
mogło [pomóc] zwłaszcza w formie aplikacji, która by była dostępna dla wszystkich, byłaby
innowacyjna i łatwo dostępna. Webowej i mobilnej“

“Potrzebny jest bardzo, tylko na dzień dzisiejszy powstaje jedno pytanie, bo to, że są
potrzebne zmiany prawa to i państwo i ja doskonale wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę”

“Jest potrzebny bardzo, tylko musi zdobyć swoją wiarygodność”
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Chętnie widziane funkcjonalności

Jakie funkcjonalności
najchętniej by Pan/Pani
widział na takim
portalu?

Proszę opowiedzieć jak taki portal mógłby według Pana/Pani
funkcjonować.

Portal powinien wskazywać, które sprawy są ważniejsze i zajmować się sprawą wybraną
przez użytkowników (na przykład na podstawie tego, ile procent chce się zajmować daną
sprawą). Musi być hierarchizacja, a najważniejszy temat wyróżniony.

Ważna jest możliwość dopytania specjalisty z danej dziedziny, jak dana kwestia aktualnie
funkcjonuje, czy jakieś przepisy prawa już teraz ją opisują, żeby to wiedzieć na samym
początku drogi.

Do funkcjonalności mogą należeć: możliwość głosowania, opinia, wypowiedź, zgłaszanie
inicjatyw. Przykładowy podział kategorii to: stricte polityczny, ogólnokrajowy, regionalny,
kultura, religia.

Wybór tematów może się odbywać przez moderatorów, ale też poprzez sondy wśród ludzi.

Warto zwrócić uwagę na przydatność powiadomień w aplikacji mobilnej, one mogą
angażować uczestników i przypominać im o aplikacji.

Inna propozycja to bardziej informacyjny czy alarmowy charakter portalu. Sens jest w tym,
żeby ludzi edukować na temat bieżących ustaw. Propozycje powinny być tworzone przez
specjalistów w danym temacie, również uwzględniając to jakie rozwiązania funkcjonują w
innych krajach, wskazując na ich plusy i minusy. Zdaniem respondenta wchodzenie w
dyskusje na obecnym poziomie niczego dobrego by nie przyniosło.

Warto mieć możliwość ustawiania alertów, subskrypcji do newsletterów dotyczących tego
nad jakim projektem pracuje rząd, możliwość wyboru gałęzi, które nas interesują. Możliwe
kategorie to: życie, wpływ na podatki, wypłatę etc.

Pożądane funkcjonalności to: możliwość wypowiedzi, tworzenie grup ludzi o wspólnych
wartościach, wspólne podpisywanie petycji, reagowanie na posty, komentarze, możliwość
udostępniania, integracja z Messengerem, możliwość logowania się, oddzielne pole do
dyskusji, możliwość tworzenia grup zamkniętych, sondy, głosowania (dla określenia
statystyki na podstawie cech grupy takich jak przedziały wiekowe).
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Stwierdzenie Liczba respondentów

Należy dać możliwość wypowiadania się
użytkownikom

7

Istotny jest właściwy podział kategorii 5

Przydatna jest możliwość głosowania 4

Istotna jest możliwość reagowania na posty
i komentarze

3

Ważna jest możliwość kontaktu ze
specjalistą

2

Powinno być dostępne zgłaszanie własnych
inicjatyw

2

Przydatne jest określanie statystyk z
głosowań na podstawie cech grupy

2

Pojedyncze opinie:

● Możliwość tworzenia grup ludzi o wspólnych wartościach
● Tworzenie powiadomień w aplikacji mobilnej
● Należy priorytetyzować sprawy
● Portal powinien pełnić bardziej informacyjny charakter, niż być polem dyskusji
● Należy zwrócić uwagę na podobne rozwiązania prawne w innych krajach
● Przydatna jest możliwość ustawiania alertów i subskrypcji
● Warto umożliwić podpisywanie petycji
● Warto dać możliwość udostępniania treści na mediach społecznościowych
● Należy rozważyć integrację z Messengerem
● Można dodać funkcjonalność tworzenia grup zamkniętych

Cytaty:

“Powinno być tak, że portal umożliwiałby kontakt z ekspertem, w tematyce, która nas
interesuje - my mamy pomysł, ale chcielibyśmy dopytać specjalisty jak to teraz funkcjonuje,
czy jakieś przepisy to teraz ujmują, żebyśmy na początku naszej drogi widzieli, czy to ma
sens”

“Jeżeli chodzi o funkcjonalności, bardziej by tu chodziło o kwestię informacyjną, wręcz
alarmową momentami”

“Na pewno fajnie by było, gdyby można było sobie ustawić alerty, newslettery, na zasadzie,
że rząd pracuje nad danym projektem, ewentualnie prace legislacyjne toczą się nad
[projektem]”
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Prawo ogólnokrajowe

Chcielibyśmy skupić się
na prawie
ogólnokrajowym. Co
Pan/Pani o tym myśli?

Dlaczego?
Jakie trudności mogą się przed nami pojawić?

Siedmiu na ośmiu respondentów jednoznacznie się wypowiedziało, że skupienie się na
prawie ogólnokrajowym jest dobrym pomysłem. Wskazano nam, że tematy muszą być
podzielone na kategorie, żeby nie było chaosu. Musielibyśmy również zadbać o obecność
ekspertów, tłumaczących ludziom, na czym przepisy prawa polegają i jakie są ich praktyczne
konsekwencje.

Respondenci wskazywali również, że rozpropagowanie portalu mogłoby być trudne, jednak
ostatecznie mógłby on cieszyć się dużą popularnością. Wskazano nam, że użytkownicy
powinni móc podawać swoje propozycje, w tym propozycje ustaw.

Zauważono również, że pojawią się pytania, dlaczego skupiamy się na prawie
ogólnokrajowym, skoro można o nich przeczytać w wiadomościach, obecni będą hejterzy.
Warto też zadbać o powiadomienia w aplikacji, aby przypominać o portalu, bo ludzie mogą
się przesycić tematem.

Ważną uwagą jednego z respondentów było to, że ponieważ jesteśmy członkami Unii
Europejskiej, powinniśmy również wskazywać na kontekst praw unijnych, tzn. że dany
przepis wynika z implementacji przepisu UE.

Dwie osoby wskazały, że portal powinien być otwarty na osoby anglojęzyczne, np. ze
względu na to, że w Polsce mieszkają nie tylko Polacy, jak również byłoby to poszerzenie
horyzontów.

Jedna z respondentek wskazała również, że dobrym kierunkiem byłyby spotkania online w
czasie rzeczywistym, np. w formie moderowanego panelu, a także obecność sond.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Skupienie się na prawie ogólnokrajowym
jest dobrym pomysłem

7

Rozpropagowanie portalu może być
początkowo trudne

3

Istotna jest obecność ekspertów 2

Portal powinien być otwarty na osoby
anglojęzyczne

2
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Pojedyncze opinie:

● Konieczne jest podzielenie tematów na kategorie
● Portal mógłby się ostatecznie cieszyć dużą popularnością
● Warto zadbać o powiadomienia w aplikacji
● Należy uwzględnić kontekst przepisów Unii Europejskiej
● Wartościowe byłyby spotkania online i sondy

Cytaty:

“Taki portal, prawo ogólnopaństwowe dotyczy nas wszystkich, to byłby dobry pomysł”

“Tylko na prawie ogólnokrajowym nie do końca dobrze, ponieważ jesteśmy członkami Unii
Europejskiej i bardzo dużo dyrektyw jest u nas implementowanych, nie zawsze jest to
RODO, nie zawsze są to jakieś kobyły po kilkaset stron, natomiast czasami pewne rzeczy są
ważne, a mogą nam po prostu umykać”

Podobne działania

Jakie podobne
działania w zakresie
angażowania obywateli
w dyskusję nad
zmianami w prawie
ogólnokrajowym
Pan/Pani zna? Czy takie działania zna Pan/Pani w internecie?

Żaden z respondentów nie był w stanie wskazać portalu analogicznego do tego
proponowanego przez nas. Część rozmówców wskazała na częściowo zbieżne działania
niektórych osób czy grup, jednak nie były one dokładnie tym, co my proponujemy ze
względu skupianie się jedynie na podawaniu faktów czy pojedynczych inicjatywach.
Rozmówcy wskazali na takie działania na przykład na Facebooku.

Zauważono również, że duża część wpisów na zbieżne tematy jest na tak niskim poziomie,
że nie angażuje większej grupy rozmówców. Wspomniano jednak aplikacje mobilne,
integrujące jednak obywateli lokalnie lub skupiające się na informowaniu.

Brakuje miejsca, w którym wszystko byłoby łatwo dostępne, gdzie można byłoby wchodzić,
rozpatrywać propozycje i zgłaszać swoje uwagi. Zwrócono uwagę, że często nie słucha się
uwag proponowanych przez obywateli.

Wspomniano również debaty telewizyjne, zwłaszcza w kontekście kampanii. Zdaniem jednej
z rozmówczyń nie mają one u nas specjalnie dobrej formuły, tak jak w amerykańskich, gdzie
jest większa kultura wypowiedzi i szacunek. Powiedziano nam także o działaniach na
Twitterze czy rozmowach z ludźmi na portalach takich jak Wirtualna Polska czy telewizja
internetowa, a także debatach na uczelniach i na YouTube.
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Stwierdzenie Liczba respondentów

Istnieją częściowo zbieżne działania na
innych portalach

8

Respondent nie potrafi wskazać portalu
analogicznego do naszej propozycji

6

Istniejące dyskusje są na niskim poziomie 2

Pojedyncze opinie:

● Można znaleźć aplikacje mobilne angażujące obywateli lokalnie lub skupiające się na
informowaniu

● Brakuje miejsca, gdzie wszystko byłoby zebrane w jednym miejscu

Cytaty:

“Nie znam takich co angażuje, bo teraz to się tylko podaje informacje”

“Wydaje mi się, że podobnych działań jako działań fizycznie nie znam żadnych, tak
naprawdę tego typu informacje zazwyczaj pojawiają się w prasie internetowej, ewentualnie
na Twitterze, na Facebooku na odpowiednich grupach”

Grupa docelowa portalu

Dla kogo powinien być
ten portal? Kto przede wszystkim chciałby korzystać z tego portalu?

Portal może być dla wszystkich, ale nie powinien angażować osób, które zwyczajnie chcą
się kłócić i wyzywać. Powinien ściągnąć ludzi zainteresowanych prawem i chcących
świadomie uczestniczyć w jego działaniach. Musiałby być merytoryczny i profesjonalny, a
także pomóc zrozumieć prawo. Powinien objaśniać zawiłe przepisy prawa.

Grupa docelowa jest różnie widziana przez respondentów, według jednej osoby są to ludzie
młodzi, według innej w średnim wieku. Jeden z rozmówców wskazał, że powinien on być dla
osób powyżej dwudziestego roku życia.

Jeżeli prace zostaną przeprowadzone w sposób przemyślany, portal może zainteresować
również osoby, które dopiero zaczną odkrywać temat. Zdaniem jednej z respondentek
mogłoby to być jak Wikipedia, ale dla prawa i polityki, aby móc lepiej poznać prawo.

Wskazano również na poszczególne grupy społeczne, takie jak przedsiębiorcy, jako na
grupę docelową. Wspomniano także osoby, które są chwiejne jeśli chodzi o swoje poglądy,
chcą się utwierdzić w swoich poglądach albo jeszcze ich nie mają.
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Stwierdzenie Liczba respondentów

Portal powinien być dla wszystkich
dorosłych zainteresowanych merytoryczną
dyskusją

7

Powinien on objaśniać zawiłe przepisy
prawa

2

Może zainteresować również osoby, które
dopiero zaczynają odkrywać temat

2

Cytaty:

“Portal powinien ściągnąć ludzi zainteresowanych prawem, którzy świadomie chcą w tym
uczestniczyć, chcą się zaangażować w to bardziej, a nie żeby tylko być”

“Portal powinien pomóc zrozumieć prawo”

Inni uczestnicy

Kto jeszcze powinien
uczestniczyć w
działaniu tego portalu?

Jakie grupy uczestników Pan/Pani widzi?
Kto zagwarantowałby rzetelność, bezstronność i efektywność na
tym portalu?
Proponujemy udział obywateli, ekspertów, etyków i osób zaufania
publicznego. Co Pan/Pani o tym myśli?

Wspomniane zostały media, eksperci, moderatorzy, sędziowie, znani ludzie, uczniowie,
studenci, osoby dorosłe, radcy prawni i politycy.

Moderatorzy powinni dbać o to, żeby portal był poukładany i znajdowały się na nim
odpowiednie kategorie. Według jednego z respondentów ważniejszym pytaniem jest nie to,
kto miałby uczestniczyć, tylko jak pilnować kultury wypowiedzi.

Rzetelność mogłaby gwarantować instytucja państwowa, do której mamy zaufanie albo
organizacja pozarządowa zajmująca się prawem i potwierdzająca status eksperta, może
rada adwokacka, dająca rodzaj certyfikacji co do kompetencji ludzi.

Trzech z respondentów stwierdziło, że to twórca portalu przede wszystkim powinien
gwarantować rzetelność, bezstronność i efektywność. Wspomniano także zespół dobry
ludzi, złożony z osób z wykształceniem i doświadczeniem, np. socjologów, ludzi po
kierunkach prawniczych, politycznych, geopolitycznych. Została wymieniona również grupa
nazwana researcherami czy "kopaczami", która miałaby tak długo drążyć dany temat, aby
dojść do prawdy i upewnić się, czy podane informacje są prawdziwe czy nie.

Zauważono także, że w naszym kraju nie ma takich mężów stanu, którzy byliby autorytetami
zarówno dla osób o poglądach prawicowych, jak i lewicowych. Jeden z respondentów
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wskazał, że kiedyś byli to sędziowie Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego.
Powiedziano nam także, że nienarzucanie opcji politycznej przez portal jest dobrym
pomysłem.

Odniesiono się również do naszej propozycji i sześć osób stwierdziło, że jest ona dobra.
Wspomniano również o osobach zaufania publicznego, rzeczniku praw obywatelskich,
osobach z trzeciego sektora, ekspertach, osobach znanych (które coś zrobiły, nawet
lokalnie), prezydentach miast czy też osobach polecanych przez użytkowników.

Niektórzy odnieśli się do naszej propozycji zaangażowania etyków, twierdząc, że jest to
dobry pomysł. Jedna z respondentek stwierdziła, że musimy wiedzieć jakim chcemy być
społeczeństwem i że wartości są kluczowe, stąd też obecność etyków, opierając się na
podstawowych wartościach życiowych, wspólnych dla osób religijnych i niewierzących,
byłaby pożądana.

Wspomniano także, że eksperci muszą być osobami zaufanymi, które będą musiały się
wykazać. Zauważono, że możemy stworzyć coś na kształt Twittera, gdzie pod każdą formą
wypowiedzi będziemy mieli bardzo poważną wojnę i od merytorycznych argumentów
dojdziemy do argumentów ad personam.

Stwierdzenie Liczba respondentów

W działalności portalu powinni brać udział
eksperci

2

Pojedyncze opinie:

● Powinny istnieć odpowiednie kategorie
● Konieczne jest istnienie zgranego zespołu ludzi
● Brakuje u nas mężów stanu, będących autorytetami dla wszystkich
● Nasza propozycja udziału wspomnianych grup (obywateli, ekspertów, etyków i osób

zaufania publicznego) jest dobra
● Zaangażowanie etyków to dobry pomysł
● Eksperci muszą być osobami zaufanymi

Cytaty:

“To musiałby być dobry zespół, bo jedna osoba tego nie udźwignie, zespół złożony z różnych
ludzi, ale różnych mam na myśli ludzi z wykształceniem i doświadczeniem”

“Myślę, że też researcherzy, nie wiem czy jest taki zawód czy profesja, ale tacy ludzie którzy
siedzą w tym i będą tak długo kopać, aż dojdą do prawdy i upewnią się czy ten news jest
prawdziwy czy nie”

“Politycy, od czasu do czasu mogliby [się zaangażować]. Żeby byli zapraszanymi gośćmi i
pokazywali [zagadnienia] od strony prawnej czy ustawodawczej, każdy z nas jest na innym

______________________________________________________________________
str. 54/87 - Fundacja Demokracja Przyszłości (2022) - Raport z badań nad demokracją



poziomie wiedzy. Polityk, którego lubimy czy nie, dobrze, żeby się wypowiedział w kwestii
top tygodnia, albo temat tygodnia”

Niepoważne propozycje

Jak reagować na
niepoważne propozycje
na portalu?

W jaki sposób użytkownicy powinni promować dobre propozycje?
Jakie rozwiązania w funkcjonowaniu tego portalu zapobiegłyby
promowaniu niepoważnych propozycji?

Problemem mogą być niepoważne propozycje pojawiające się na portalu. Większość osób
stwierdziła, że takie zachowania należy blokować.

Zdaniem dwóch osób powinno to się dziać stopniowo, czyli najpierw ostrzeżenie, a dopiero
później zbanowanie konta. Ich zdaniem to ma być poważny portal, a nie na plotki i
pogaduchy. Jedna osoba wskazała, że to eksperci powinni wyłapywać takie tematy. Pojawiło
się również zdanie, że to moderacja powinna się zajmować szczególnie absurdalnymi
propozycjami.

Dwóch z respondentów zasugerowało, że to społeczność powinna decydować, czy dany
temat jest poważny czy nie, na zasadzie ankiety czy dopuszczamy temat do dalszej
rozmowy.

Jedna osoba wskazała, że na niepoważne propozycje należy reagować poważnymi
odpowiedziami, wychodząc z założenia, że nie ma głupich pytań, ale są głupie odpowiedzi.
Nie można jednak tego wykorzystywać ponad miarę, bo na niektóre kwestie nie da się
mądrze odpowiedzieć. Ta osoba wskazała nam również przykład Reddita, gdzie na niektóre
głupie pytania ludzie odpowiadają tak mądrze, że chętnie się to czyta i ma to sens. Również
ludzie młodzi mogą być zainteresowani takimi dyskusjami.

Zapobieganie pojawianiu się niepoważnych propozycji jest istotne. Ogromnym problemem
zarówno Twittera jak i Facebooka są farmy trolli, czyli zakładanie kont, które rosną w
błyskawicznym tempie i nie wnoszą niczego do dyskusji, poza awanturą i wyzwiskami.
Można również wykorzystać odpowiednie algorytmy w działaniu portalu, które by wyłapywały
tworzenie dużej liczby kont z tego samego adresu IP.

Rozmawialiśmy również z badanymi o tym, jak promować dobre propozycje. Administratorzy
portalu mogliby sami generować tematy, które są ważne dla dużej liczby ludzi. Powinny
istnieć wskaźniki, pokazujące, że jest to problem kluczowy do rozwiązania, na podstawie
ogólnego ruchu i zainteresowania ludzi danym tematem.

Powiedziano nam również, że należy pokazywać przykłady w jaki sposób należy się
wypowiadać na dany temat, aby promować dobre propozycje. Pojawił się również pomysł,
że wybrane inicjatywy mogłyby firmować swoim nazwiskiem znane osoby, szanowane w
społeczeństwie.
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Zasugerowano nam również umożliwienie udostępniania tematów dalej, czyli przesyłania
przez Instagrama, na Facebooka, w wiadomości czy linku. Uzasadniono to tym, że od
zarania dziejów przekazywanie sobie wzajemnie informacji było kluczowe.

Wskazano nam również, że powinna być możliwość oznaczania treści przy wykorzystaniu
reakcji, takich jak na przykład serduszka czy "lubię to". Co do sortowania to zaproponowano,
żeby to użytkownicy mogli zdecydować czy sortować według największej liczby plusów czy
od najstarszych do najnowszych albo od najnowszych do najstarszych.

Dobre propozycje należałoby nagłaśniać, aby użytkownicy mieli możliwość głosowania. W
tym celu zaproponowano nam wychodzenie poza serwis, na przykład poprzez krótkie,
trzydziestosekundowe reklamy na YouTube. Powinny być także akcje, podsumowujące
efekty naszej działalności, bo to już buduje poczucie sprawczości, na przykład poprzez
wideo czy relacje. Takie promowanie dobrych działań powoduje później efekt kuli śnieżnej.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Niepoważne propozycje należy blokować 5

Portal powinien proponować tematy, które
są ważne dla dużej grupy ludzi

3

Blokowanie niepoważnych propozycji
powinno się dziać stopniowo

2

To społeczność powinna decydować o tym,
czy propozycja jest niepoważna, poprzez
głosowanie

2

Pojedyncze opinie:

● Na niepoważne propozycje należy poważnie odpowiadać
● Należy pokazywać jak prawidłowo się wypowiadać
● Powinno się umożliwiać udostępnianie tematów w zewnętrznych serwisach
● Istotne jest umożliwienie wykorzystywania reakcji, takich jak na przykład "lubię to"
● Dobre propozycje należy nagłaśniać
● Należy promować tematy również poza samym portalem

Cytaty:

“To nie jest portal na ploty i pogaduchy, powinniśmy wyznaczyć jakąś granicę”

“Poważnymi odpowiedziami reagować - mówię to z przekonaniem. Wychodzę z założenia,
że nie ma głupich pytań, ale są głupie odpowiedzi, a odpowiadając kompetentnie to jest, że
okej, oni traktują nas poważnie, i nawet na głupie pytania odpowiedzą”

“Jeżeli ktoś nie potrafi się zachować w takim miejscu, nie potrafi zrozumieć reguł tam
panujących to nie widzę możliwości, żeby z takiego miejsca korzystał”
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“Ogromnym problemem zarówno Twittera jak i Facebooka są farmy trolli, czyli zakładanie
kont, które rosną jak grzyby na deszczu, nie wnoszą niczego do dyskusji”

“Może zgodnie z zasadą wychowania, ze najpierw trzeba powiedzieć, nie rób tego, nie
chcemy tego, upomnieć, że jeśli drugi raz to będzie konsekwencja, trzeci raz ban, ale nie od
razu, tylko ostrzeżenie, że nie chcemy tego zachowania”

Mowa nienawiści

Jak radzić sobie z
potencjalną mową
nienawiści?

Jakie propozycje powinny być bezwzględnie usuwane lub
blokowane?

Uczestnicy generalnie stwierdzają, że mowę nienawiści należy zdecydowanie ukrócać,
zazwyczaj poprzez blokowanie takich użytkowników. Bezwzględnie należy blokować posty
rasistowskie, podżegające do nienawiści, namawiające do złych czynów względem innych
ludzi, propozycje seksualne.

Jeden z użytkowników stwierdził, że trzeba blokować te propozycje, które promują zło, są
demoralizujące lub niosą zły oddźwięk.

Jedna osoba powiedziała, że wyznacznikiem powinno być to, czy dana wypowiedź nie
obraża kogoś innego. Dla niej niedopuszczalne jest prześladowanie grupy, wyodrębnianie
cech danej grupy, szydzenie z kogoś, narzucanie podziałów, proponowanie przywilejów tylko
dla jednej grupy.

Zwrócono nam również uwagę na to, że wulgaryzmy nie powinny być akceptowane na
naszym portalu.

Zdaniem niektórych osób w skrajnych przypadkach powinny być również powiadamiane
organy ścigania (np. groźby karalne, groźby zagrażające życiu).

Powiedziano nam także, że dyskusje przebiegają czasami według pewnych schematów.
Można dyskutować i mieć do pewnego momentu argumenty, ale w którymś momencie staje
się to “przeciąganiem liny”.

Zaproponowano także, że w mniej skrajnych sytuacjach należy odpowiadać kompetentnie i
tłumaczyć dlaczego dane zachowanie nie jest właściwe.

Wskazano również, że wpisy nie mające nic wspólnego z tematem powinny także być
usuwane.
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Stwierdzenie Liczba respondentów

Mowa nienawiści musi być eliminowana 8

Należy usuwać posty zawierające mowę
nienawiści

7

Użytkownicy dopuszczający się mowy
nienawiści muszą być blokowani

3

Trzeba powiadamiać organy ściagania w
niekórych przypadkach

2

Warto wyjaśniać i tłumaczyć reguły
postępowania na portalu użytkownikom
dopuszczającym się mowy nienawiści

2

Pojedyncze opinie:

● Należy blokować demoralizujące propozycje
● Nie należy akceptować wulgaryzmów
● Wpisy nie mające nic wspólnego z tematem powinny być usuwane

Cytaty:

“Bezwzględnie blokowane, rasistowskie, mowa nienawiści, podżeganie do nienawiści,
namawianie do złych rzeczy wobec innych ludzi, od razu użytkownik powinien być usuwany,
a w skrajnych przypadkach powiadomić organy ścigania, jeśli się będzie aktywizował”

“Zwalczać radykalnie, bez żadnych skrupułów”

Moderacja

Jak powinna
funkcjonować
moderacja na takim
portalu?

Kim dla Pana/Pani jest moderator?
Jak rekrutować osoby do moderacji?
Czy powinni to być wolontariusze?

Rola moderatora

Rola moderatora została zrozumiana bardzo szeroko przez naszych rozmówców. Moderator
powinien kształtować i pokazywać. Powinien naprowadzać uczestników portalu na dany
temat, a także pilnować, żeby dyskusja nie schodziła na boczne tory, tylko prowadziła do
sedna sprawy.
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Rolą moderatora byłoby selekcjonowanie pomysłów, które padają ze strony użytkowników.
Na przykład ktoś mógłby zaproponować dobry temat, eksperci by potwierdzili, że jest to
interesujące i pokazalibyśmy, że jest takie rozwiązanie, że może coś jeszcze zmodyfikujemy.

Moderator musiałby śledzić dyskusję cały czas. Nie można jednak dopuszczać tylko takich
treści, które są zgodne z poglądami właściciela lub administratora portalu.

Moderatorem powinna być osoba przede wszystkim bezstronna i odpowiednio
wykształcona, np. z dziedziny prawa czy gospodarki.

Sporym wsparciem dla moderacji mógłby być program, który by wychwytywał
nieodpowiednie treści. Również możliwość zgłaszania nieodpowiednich treści przez samych
użytkowników byłaby dobrym rozwiązaniem, jest to dość popularne. Czasami byłaby
potrzeba urwania wątku, bo inaczej niekiedy nie można tego rozwiązać.

Moderator powinien być inteligentną osobą, która stara się zrozumieć dyskusję i wyznaczyć
granice zarówno dla jednej, jak i drugiej strony (zwolenników i przeciwników). Nie należy
dopuszczać argumentów ad personam, oceniać kogoś po zdjęciu profilowym, używać
przekleństw. Chociaż za przekleństwa na Twitterze nie banują to zdaniem respondentów
nasz portal powinien być bardziej poważnym miejscem.

Można akceptować wszelkie treści przed ich dodaniem na portal, a także umożliwiać ich
zgłaszanie, żeby nie odcinać ludziom prawa do głosu, ale też nie pozwolić na szerzenie się
nieodpowiednich treści. Moderator powinien być obiektywnym, ale też mądrym człowiekiem,
jeśli chodzi o kulturę osobistą i mądrość życiową.

Moderator mógłby być prawnikiem, nie podającym się z imienia i nazwiska. Należy
uniemożliwić mowę nienawiści i wulgaryzmy. Najlepiej w regulaminie zawrzeć informacje na
temat tego, jakie rodzaje wypowiedzi są mową nienawiści, ale też bez zbyt dużej liczby
wytycznych, żeby nie zniechęcić do publikowania wypowiedzi przez uczestników.

Moderator mógłby również w odpowiednim momencie skierować uczestników rozmowy na
właściwe tory, rozpoznając moment, w którym dyskusja zaczyna schodzić na tematy
poboczne.

Moderator jest osobą, która zwraca uwagę, że coś nie jest odpowiednie, bo jest na przykład
mową nienawiści lub nie powinni tego czytać nieletni. Powinien być osobą, która koordynuje,
zarządza i ma kompetencje, a przede wszystkim reaguje.

Rekrutacja moderatorów

Odniesiono się również do naszego pytania dotyczącego rekrutacji. Powinien to być ktoś,
kto ma pojęcie o prawie (nie może to być laik), a także z charyzmą i wyczuciem chwili.

Z pewnością fachowcy powinni układać pytania potrzebne do rozmowy rekrutacyjnej, aby
kandydat mógł przedstawić poglądy, należy go albo ją pytać o to, czym jest demokracja i
znaleźć kogoś, kto z dużym prawdopodobieństwem będzie się wywiązywał z danej funkcji.
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Powinno się sprawdzać znajomość zasad pisowni, ortografii, bo to pokazuje kompetencje, a
także sprawdzać pod względem tego jak ktoś będzie reagował na daną kwestię. Na przykład
zaproponować inscenizację, dać kilka przykładów i zapytać co by odpisali lub powiedzieli,
jak by zareagowali, gdzie by dalej przekazali. To nie może być zwykły człowiek z ulicy, ale
musi być dobrze przygotowany i przeszkolony. To powinien być zespół, który by ze sobą
konsultował trudniejsze przypadki.

Kolejna z osób wskazała, że powinny być testy pokazujące gdzie jest granica albo
przedstawienie wypowiedzi, żeby dana osoba w swoim mniemaniu pokazała czy stwierdziła
czy widzi podstawy do tego, żeby działać w charakterze moderatora. Powinniśmy mieć
swoje zasady i wytyczne, natomiast jeśli ktoś widząc post zawierający teksty rasistowskie
czy homofobiczne nie będzie w tym widział problemu, to taka osoba nie ma prawa być
moderatorem.

Osoby na etacie czy wolontariusze

Otrzymaliśmy także odpowiedzi czy powinny to być osoby na etacie czy wolontariusze.
Wolontariat jest dobry do pewnego stopnia, ma swoje plusy i minusy, tak jak i osoba
etatowa. Nie musiałoby być żelaznej reguły, że są ludzie tylko zatrudnieni w jednej lub
drugiej formie. Można by było zatrudniać na przykład studentów ostatnich lat czy młodych
pracowników, byłaby to również dla nich okazja, żeby się czegoś nauczyć.

Z argumentów za osobami na etacie pojawił się taki, że może to być ciężkie psychicznie i
jest to trudna praca, żeby komuś odpowiedzieć kompetentnie. Co więcej, zatrudnianie
wolontariuszy mogłoby spowodować napływ osób, które będą optowały za jedną z opcji
politycznych, a jeśli kogoś opłacamy to można taką osobę rozliczyć z rezultatów jej pracy, a
jeśli jesteśmy z niej niezadowoleni to po prostu ją zwolnić i to jej powinno na pracy zależeć.
Także argument, że praca całą dobę byłaby potrzebna na takim portalu wskazuje na
potrzebę zatrudniania ludzi na etacie.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Powinna to być osoba bezstronna 4

Powinna to być osoba odpowiednio
wykształcona

4

Lepszym rozwiązaniem jest zatrudnianie
moderatorów na etacie, niż wolontariat

4

Moderator musiałby śledzić rozmowę cały
czas

2

Nie można zezwolić na używanie
przekleństw

2

Należy odpowiednio przygotować rozmowę
kwalifikacyjną z kandydatem na moderatora

2
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Można pytać kandydatów o to, jak by
zareagowali na przykładowe wypowiedzi

2

Moderatorami mogliby być zarówno
wolontariusze, jak i osoby zatrudnione na
etacie

2

Pojedyncze opinie:

● Powinien selekcjonować tematy proponowane przez użytkowników
● Przydatny byłby algorytm wychwytujący nieodpowiednie treści
● Nie należy dopuszczać argumentów ad personam
● Można akceptować wszelkie treści przed ich publikacją
● Należy zawrzeć w regulaminie informacje, jakie rodzaje wypowiedzi są mową

nienawiści
● Moderator mógłby również zabierać głos, aby skierować uczestników rozmowy na

właściwe tory, na przykład gdy dyskusja schodzi na tematy poboczne
● Czasami trzeba by było zakończyć wątek jeśli dyskusja przestaje dotyczyć meritum
● Moderator musi oznaczać treści jako nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich
● Moderator powinien znać się na pisowni i ortografii

Cytaty:

“Poprawność pisowni, ortografii - to powinno być mocno sprawdzane, to pokazuje
kompetencję, powinno się ich sprawdzać też pod względem jak będą reagować na daną
rzecz, zaproponować inscenizację, dać kilka przykładów, jak by odpisali, co by powiedzieli,
jak by zareagowali, gdzie by dalej przekazali; to może być zwykły człowiek z ulicy, ale musi
być dobrze przygotowany na to i przeszkolony”

“Moderator powinien być na tyle inteligentną osobą, która na dzień dzisiejszy w danej
dyskusji stara się zrozumieć i wyznaczyć granice dla jednej i drugiej strony, czyli tacy, którzy
są za i dla tych, którzy są przeciw”

Promowanie portalu

Jak zachęcić ludzi do
uczestnictwa w życiu
portalu?

Kiedy ludzie mieliby poczucie sprawczości korzystając z tego
portalu?
W jaki sposób wytworzyć to poczucie sprawczości?
Co motywuje ludzi do aktywnego uczestnictwa w takiej
społeczności?

Jak zachęcić?

Portal musi mieć swój poziom i pokazywać ludziom, że można coś rozwiązać. Im bardziej
będzie profesjonalny, tym bardziej będzie to zachęcało do uczestnictwa w nim. Należy
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uświadomić ludziom, że mogą mieć wpływ i nie bagatelizować tego, co mówią, ale w jakiś
sposób zainteresować.

Jeden z respondentów odradzał nam reklamy, twierdząc, że więcej osób one denerwują, niż
mają na nie wpływ. Inna osoba wskazała, że przede wszystkim powinny to być reklamy w
mediach społecznościowych lub posty.

W dalszym ciągu będziemy jednak musieli utrzymać użytkownika poprzez pójście z duchem
czasu, a nie zatrzymanie się, tylko bycie innowacyjnymi. Szata graficzna powinna być
uaktualniana, udoskonalenia powinny się pojawiać. Warto byłoby uzyskiwać informację
zwrotną od ludzi co oni uważają za ważne do zrobienia i dyskutować to w swoim zespole.
Należy słuchać ludzi i mieć dobrą reklamę.

Jedna z osób wskazała, że nie będziemy musieli zachęcać, bo to samo się potoczy.
Aktualna sytuacja polityczna w kraju spowodowała, że ludzie żyją polityką, czy im się to
podoba czy nie.

Należałoby również nagłaśniać, że na portalu panuje wolność słowa, że można się
wypowiedzieć, żeby coś zmienić. Zachęcić by można poprzez reklamowanie portalu czy
rozdawanie ulotek.

Trzeba by było pokazać sprawczość portalu, że jakieś tematy zostały załatwione, chociaż
wykazanie się czymś może trochę potrwać.

Poczucie sprawczości

Poczucie sprawczości można zbudować poprzez zrealizowanie jakiejś idei, która by się
skrystalizowała, zebrano by podpisy i złożono projekt ustawy. Należałoby również
pokazywać informację zwrotną, że projekt został przyjęty do rozpatrzenia i jaki był jego
dalszy los. Samo zajęcie się problemem byłoby satysfakcjonujące dla ludzi, ponieważ
znaczyłoby to, że został on przedstawiony na szerszym forum, ktoś się nim zajął i Polska o
nim usłyszała.

Kolejny rozmówca ujął to tak, że trzeba pokazywać, że przez udział w takim portalu można
cokolwiek zdziałać. Zdaniem innej osoby, nawet możliwość podpisania petycji zwiększyłaby
poczucie sprawczości. Na samym początku ludzie byliby zadowoleni, gdyby mogli coś
podpisać i skomentować.

Na poczucie sprawczości wpływ miałoby poruszanie takich tematów, które ludzi interesują,
które sami proponują, ale też pokazywanie rozwiązań, co i jak można zmienić, podawać
niektóre rozwiązania na tacy, wskazywać na ludzi, którzy również by chcieli podobnych
zmian, łączyć ludzi.

Zachętę mogłoby stanowić to, że uwagi mające sens spotykają się z odpowiedzią od osoby,
która merytorycznie tworzyła dokument po stronie zespołu portalu. Celem byłoby pokazanie
ludziom, że rzeczywiście mogą wziąć udział w merytorycznej dyskusji.
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Ludzie byliby zadowoleni, że mają sprawczość nawet bez posiadania znajomości, że każdy
może zgłosić temat i porozmawiać. Należałoby promować portal poprzez reklamy w
Internecie, a także organizując debaty o konkretnych godzinach. Można by było pokazywać
jak działa portal, zaprosić wiele osób na pierwsze spotkanie, może poruszyć kilka tematów
ważnych społecznie.

Co motywuje?

Ludzi motywuje to, że jeśli są tematy, które ich interesują to mogą znaleźć coś dla siebie,
skomentować, pomóc, może samemu się zaangażować.

Dodatkową motywacją byłby również spokój wśród ludzi, to znaczy, żeby praca
moderatorów była faktycznie widoczna. Nie może się pojawiać mowa nienawiści, ludzie
powinni móc wygłaszać swoje przemyślenia na dany temat, prowadzić dyskusje, nie
wszystko musi wychodzić od twórców, aby użytkownicy mogli pokazać swój odzew.

Tematy nie mogą być pisane językiem urzędowym, to musi być zrozumiałe dla wszystkich.
Można by było dodać słowniczek, przedstawiający treści w sposób zrozumiały i ciekawy.
Warto przypominać przy pomocy powiadomień, że aplikacja nieustannie funkcjonuje, bo
czasami się o niej zapomina - takie powiadomienia zachęcałyby do powrotu do niej.

Do aktywnego uczestnictwa zachęciłoby ściągnięcie do portalu ludzi, którzy są znani z
Twittera, oni mogliby polecać portal i w ten sposób go reklamować. Zdaniem respondenta
Twitter jest najbardziej obleganym miejscem jeśli chodzi o tematy polityczne. Jego zdaniem
można tam znaleźć kilka lub kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy potrafią się merytorycznie
wypowiadać i mają swoje uwagi.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Należy reklamować portal 4

Trzeba pokazywać, co udało się osiągnąć
poprzez portal

4

Należy poruszać tematy, które ludzi
rzeczywiście interesują

2

Pojedyncze opinie:

● Portal musi być profesjonalny
● Należy słuchać informacji zwrotnej od użytkowników i zgodnie z nią rozwijać portal
● Warto organizować debaty o konkretnych godzinach
● Przydatne byłoby zaproszenie ludzi na pierwsze spotkanie, aby przedstawić jak

działa portal
● Praca moderatorów powinna być faktycznie widoczna
● Warto przypominać o aplikacji, aby ludzie o niej nie zapomnieli
● Należy zachęcić do uczestnictwa w portalu osoby znane z Twittera
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Cytaty:

“Portal musi mieć swój poziom, pokazywać uczestnikom, że to nie kolejny portal do ble, ble,
ble, ale że można coś rozwiązać. Jeśli uczestnik będzie czuł, że portal jest bardziej
profesjonalny, samo to będzie go zachęcało, że będzie się mógł czegoś ciekawego
dowiedzieć. Samo to powinno nakręcać zainteresowanie portalem”.

Głosowanie

Co Pan/Pani sądzi o
możliwości głosowania
na portalu i jak by to
miało działać?

W jakich sprawach i jak często powinny się odbywać głosowania?
Jaka powinna być rola głosowania na tym portalu?
Jak tworzyć pytania i możliwe odpowiedzi w głosowaniach?

Kiedy głosować?

Uczestnicy różnie widzieli moment, w którym głosowania mają się odbywać, jednak pewne
elementy wspólne można wyznaczyć.

Jeden z pomysłów to głosowanie w momencie rozpatrywania na forum jakiegoś pomysłu,
czyli na przykład czy jest sens tworzenia wniosku do odpowiedniej instytucji, a nie na
początku.

Dużo osób stwierdziło, że głosowania powinny być odpowiednio rzadkie. Na przykład w
ważnym momencie, czyli nie w każdej sprawie i przy każdym pomyśle, ale wtedy, kiedy jest
zainteresowanie.

Ludzie sami mogliby dawać znać, czy coś by ich interesowało lub można by było tworzyć
głosowania w zależności od liczby komentarzy.

Podano nam także przykład Radia Zet, w którym sondy często mają miejsce. Wskazano
także, że od niedawna jest możliwość tworzenia sond na YouTube.

Warto byłoby pokazać aktywność poszczególnych grup odbiorców, a także porównywać
wyniki sondażu ogólnopolskiego z sondażem z aplikacji. To by angażowało społeczność i
dawało wyniki.

Wskazano nam również, że w przypadku podziału portalu na sprawy ogólnokrajowe i
regionalne, respondent nie chciałby brać udziału w głosowaniu na tematy lokalne dotyczące
nie jego regionu, co najwyżej mógłby wyrazić swoją opinię.

Kilkakrotnie pojawiła się sugestia, żeby głosowania przeprowadzać raz lub dwa razy w
tygodniu, w określone dni. Mogłyby to być czasami tematy mniej ważne, a czasami tematy
ciężkie.
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Odniesiono się również do przykładu Twittera, gdzie często głosowania są robione w formie
żartu. Natomiast na naszym portalu miałoby to sens, bo byłoby miernikiem tego, czy ludziom
dane rozwiązanie się podoba. Trzeba by było także zachęcić ludzi do interakcji i wyrobić
kulturę wypowiedzi i działań, aby nie głosowali tylko na takiej zasadzie, że jest to propozycja
tej czy innej partii politycznej.

Inną możliwością jest wyznaczenie pewnego poziomu zainteresowania tematem w dyskusji,
powyżej którego, na przykład na podstawie liczby osób, tworzone jest głosowanie.

Zdaniem jednego z respondentów głosowania mogłyby pełnić główną rolę, a nie poboczną,
bo pokazywałoby, że jest to dobre zaplecze polityczne. Można by było opisywać wyniki
biorąc pod uwagę różne kategorie, na przykład jak głosują przedsiębiorcy w Polsce. Warto
także wskazać dlaczego ludzie są przeciwni danym rozwiązaniom. Byłby to miernik tendencji
panujących w naszym społeczeństwie, w danej grupie społecznej.

Jedna z osób wskazała na wątpliwość, czy głosy nie są podstawione. Wolałaby, żeby każdy
miał konto w serwisie, a także, żeby tworzyć grupy po głosowaniu.

Pojawiło się też zdanie, że głosowanie powinno być w każdej sprawie, a jego rola poboczna
i mogłoby być anonimowe.

Wspomniano również o technicznej stronie prezentacji wyników, na przykład pokazując
słupki i liczbę osób głosujących w konkretny sposób. Głosowania mogłyby się pojawiać
podczas rozmów czy debat, na przykład z osobą zaufaną, ekspertem, etykiem.

Jak tworzyć pytania?

Podano jako przykład pytań, które można by zadać, takie jak czy jest się za obowiązkiem
szczepień albo czy powinno się wpuszczać osoby niezaszczepione do autobusów.

Powiedziano nam, że od pytania zależy odpowiedź, bo pytanie potrafi ją ukierunkować.
Zasugerowano, że to uczestnicy mogliby tworzyć samemu takie pytania. Nie powinny one
wykluczać jakieś odpowiedzi.

Pytania powinny być konkretne, bo ogólne się zadaje, zdaniem jednej z osób, wtedy, gdy
chce się coś zmanipulować. Powinno się dawać jak najwięcej możliwości odpowiedzi i
udostępnić miejsce na dygresję w formie otwartej wypowiedzi.

Inna osoba zasugerowała, że pytania i odpowiedzi mogliby tworzyć specjaliści. Powinny one
być proste, żeby każdy je zrozumiał, a także krótkie i zwięzłe.

Pojawiła się również opinia, że głównie byłyby to pytania w formie tak lub nie, a czasami
poszerzona skala, wskazująca odpowiedź, że nie ma się zdania. To musiałyby być
konkretne pytania z konkretnymi odpowiedziami, z możliwością kilku wariantów, aby nie
trzeba było ich dopisywać.
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Warto pójść w kierunku takim, czy popiera się daną zmianę czy nie, ewentualnie dać na
przykład trzy opcje do wyboru, zaproponowane przez osoby zarządzające portalem lub które
wynikły w ciągu rozmowy.

Zaproponowano też, żeby na górze wątku, przed pytaniami, pojawił się konspekt sprawy, a
później same pytania były otwarte i proste.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Powinny to być głównie pytania z
odpowiedziami tak lub nie

3

Głosowanie powinny być częste 2

Można tworzyć głosowanie w momencie
odpowiednio dużego zainteresowania
danym wątkiem

2

Głosowania powinny odbywać się raz lub
dwa razy w tygodniu

2

Pojedyncze opinie:

● Głosować należy nad tym, czy tworzyć wniosek do odpowiedniej instytucji
● Głosowania powinny być rzadkie
● Ludzie sami mogliby dawać znać czy coś by ich interesowało
● Warto byłoby pokazać aktywność poszczególnych grup osób głosujących
● Głosowanie mogłoby pełnić główną rolę
● Należy wskazywać, dlaczego ludzie są przeciwni danym rozwiązaniom
● Głosować powinny tylko osoby z założonym kontem
● Należy prezentować wyniki głosowania w formie graficznej
● Użytkownicy sami mogliby tworzyć pytania
● Pytania i odpowiedzi mogliby tworzyć specjaliści
● Pytania tak lub nie można poszerzyć o odpowiedź "nie mam zdania"
● Należy dać możliwość kilku wariantów odpowiedzi
● Przed głosowaniem powinien się pojawić konspekt sprawy

Cytaty:

“Mogłoby tak być, że kto jest za jakimś pomysłem, na kolejnym etapie rozpatrywania na
forum jakiegoś pomysłu, zrobić głosowanie, czy robimy wniosek do instytucji i czy w ogóle to
ma sens. Czyli nie na początku, ale jak się coś lepszego wykrystalizuje, że popieramy albo
nie. Już może być głosowanie. Czyli głosowania rzadsze, ale w ważniejszych momentach,
czyli nie w każdej sprawie i każdym pomyśle, ale jeśli jest zainteresowanie, wtedy możemy
głosować”

“Mogłoby być ciekawe, bo to jest jak na YouTube: YouTube niedawno to wprowadził, że
twórcy robią różne sondy (poll), to pokazuje aktywność danej grupy odbiorców; to by było
ciekawe, żeby porównać wyniki, jak wygląda sondaż ogólnopolski, a jak w aplikacji przez
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ludzi, którzy faktycznie uczestniczą w niej; to by fajnie angażowało społeczność i wyniki
dawało”.

Identyfikacja użytkowników

Jak identyfikować
użytkowników na
portalu?

Jakie dane użytkownika powinny być konieczne przy rejestracji, a
jakie wyświetlane?
Jak weryfikować uczestników portalu, aby unikać tworzenia wielu
kont przez jedną osobę?

Jak identyfikować?

Użytkownicy powinni się logować na portalu. Identyfikacja może mieć miejsce na podstawie
adresu mailowego. Zdaniem jednego z rozmówców nie powinno być specjalnej kontroli nad
tym czy ktoś się podszywa pod kogoś, specjalnej kontroli czy restrykcji, ponieważ zawsze
można usunąć użytkownika, jeśli będzie łamał regulamin.

Wskazano nam, że Internet gwarantuje pewną anonimowość. Różne były zdania na temat
jakie dane podawać przy rejestracji. Jeden z respondentów był niechętny podawaniu numer
prawa jazdy lub dowodu. Wyświetlać zaś należy tylko imię i płeć.

Inny respondent wskazał, że na portalu powinno być wyświetlane tylko imię, a do rejestracji
konieczne wiek, może miejsce pochodzenia, zamieszkania, wykształcenie, zawód, ale
ogólnie jak najmniej informacji.

Najprostsze jest zakładanie konta przez maila, ewentualnie z wykorzystaniem numeru
telefonu, chociaż powiedziano nam, że od tego się odchodzi. Zaproponowano także
tworzenie nazwy użytkownika w sposób automatyczny, poprzez wybranie przypadkowej
nazwy albo wymyślenie własnego nickname'a.

Jeden z respondentów powiedział, że nie dopuszczałby możliwości tworzenia anonimowych
czy gościnnych kont. Wspomniano nam, że po zyskaniu względnej popularności portalu
musielibyśmy się zmagać z farmą trolli i być atakowanym przez setki lub tysiące fejkowych
kont.

Powinna być możliwość wyboru czy ktoś podaje imię, nazwisko czy nick, ponieważ na
przykład na Twitterze, poza politykami, ludzie dbają o swoją anonimowość. Można ponieść
realne konsekwencje za wypowiedzi w Internecie, które to konsekwencje wyrażane byłyby w
sposób bardzo nieciekawy.

Jeszcze inny rozmówca wskazał na konieczność wyświetlania imienia czy nicku, a przy
rejestracji również zasugerował numer PESEL. Powiedziano nam też, że nie można
wymagać zeskanowania dowodu. Kilka osób zwróciło nam uwagę na RODO.

Jeszcze inną opinią było to, że powinno się identyfikować z imienia i nazwiska, ponieważ
jest to poważny portal. Nie wszyscy chcieliby się podzielić swoim PESEL-em, ale informacje

______________________________________________________________________
str. 67/87 - Fundacja Demokracja Przyszłości (2022) - Raport z badań nad demokracją



przydatne do statystyk warto gromadzić, takie jak miejscowość, wiek, wykształcenie,
ponieważ zestawienia powyborcze są ciekawe. W formularzu powinno się podawać
statystyczne, niewrażliwe dane.

Unikanie tworzenia wielu kont

Sugerowano, że lepiej prosić o podanie numeru dowodu osobistego niż numeru PESEL. W
celu uniknięcia tworzenia wielu kont zaproponowane zostało dodanie zdjęcia, chociaż
wspomniano, że i to trudno weryfikować.

Inna osoba zaproponowała weryfikację na podstawie numeru telefonu, twierdząc, że
podanie numeru PESEL to za dużo na taką aplikację. Wspomniano też wykorzystanie
adresu IP w celu weryfikacji, żeby nie było powielania kont.

W celu uniknięcia tworzenia wielu kont można wykorzystać kilka mechanizmów, takich jak
blokowanie osób z bardzo egzotycznych miejsc czy ciągłe przelogowywanie się między
lokalizacjami przy użyciu VPN-a.

Co do farm trolli to konta są zakładane w sposób automatyczny, czyli jest to losowy ciąg
znaków albo stwierdzenie czy nazwa, a później losowe cyfry. W związku z tym mogłaby być
możliwość wyłapywania tego w sposób algorytmiczny.

Należałoby również obserwować działania podejmowane z kont, takie jak przelogowywanie
się między kontami. Jeśli nie ma przeciwwskazań prawnych, można również odczytywać
numer seryjny telefonu czy tabletu, zaś samo pobieranie adresu IP nie byłoby
wystarczające.

Uwaga: Należy zauważyć, że rozwiązania techniczne to tylko propozycje naszych
respondentów, docelowe rozwiązanie może wyglądać (i prawdopodobnie będzie) inaczej.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Na portalu należy się rejestrować i logować 7

Identyfikować należy na podstawie adresu
e-mail

2

Konieczne jest zwrócenie uwagi na RODO 2

Pojedyncze opinie:

● Można wykorzystać numer telefonu w celu identyfikacji
● Wyświetlać należy tylko imię i płeć
● Przydatne jest podanie danych statystycznych, jak np. wieku czy miasta
● Można tworzyć nickname w sposób automatyczny lub dawać użytkownikom

możliwość wyboru
● Będziemy musieli się zmagać z farmą trolli i fejkowymi kontami
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● Należy dać możliwość wyboru, czy użytkownik będzie chciał wyświetlać imię i
nazwisko czy nickname

● Przy rejestracji można wykorzystać numer PESEL
● Przy rejestracji można wykorzystać numer dowodu osobistego
● Należy obserwować zachowania w sposób algorytmiczny
● Można rozważyć odczytywanie numeru seryjnego telefonu czy tabletu

Cytaty:

“Na dzień dzisiejszy bardzo często jest tak, choćby na Twitterze, ludzie mający po
kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy obserwujących, poza politykami, są osobami dbającymi o
swoją anonimowość”

“Na początku będziecie państwo się zmagać z farmą trolli, która jeśli tylko zobaczy, że jest to
portal, który zaczyna się liczyć, to państwo będziecie atakowani przez setki, tysiące
fejkowych kont”

Fact-checking

Jaka powinna być rola
fact-checkingu
(sprawdzania
prawdziwości twierdzeń
podawanych jako fakty)
na takim portalu? W jaki sposób wprowadzić to na portalu?

Wszyscy respondenci zgodzili się, że rola fact checkingu jest ważna lub bardzo ważna. Musi
być tak, że stwierdzenia mają odzwierciedlenie w stanie prawnym, jaki funkcjonuje w
naszym kraju.

Weryfikacja informacji mogłaby leżeć po stronie administratora. Powinno się umieszczać
sprostowanie w stosownych sytuacjach. Konieczne jest sprawdzenie w innym źródle i
zweryfikowanie prawdziwości stwierdzenia.

Zasugerowano nam obecność tak zwanych "kopaczy", czyli ludzi, którzy dążyliby do prawdy
i nie spieszyli się z tym. Można też zrobić tak, że przed publikacją danej informacji na stronie
głównej, moderacja by sprawdzała dany temat i robiła research.

Zauważono również, że ciężko jest pod kwestiami politycznymi zweryfikować, czy dane
słowa bądź informacje są prawdziwe.

Warto dać możliwość oznaczenia tego typu informacji, jeśli ktoś uważa, że jest to fake news.
Wówczas zespół lub moderator mógłby pytać autora o źródło, próbować samemu to ustalić
albo po prostu wyrzucić danego newsa.
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Zawsze potrzebne jest podanie źródła danej informacji i wskazanie, z kiedy dana informacja
jest, bo one się szybko zmieniają.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Fact-checking jest ważny 8

Weryfikować może administrator, moderator
lub zespół ludzi

5

Moderacja powinna robić odpowiedni
research

3

Pojedyncze opinie:

● Ciężko zweryfikować kwestie polityczne
● Warto dać możliwość oznaczania informacji jako fake newsy
● Zawsze należy podawać źródło informacji

Cytaty:

“W polskiej przestrzeni, choćby Twittera, krąży masa fake newsów, a niektóre z nich urosły
do poziomu prawdy po prostu. Więc świetnie by było, gdyby ktoś za to zaczął brać, może nie
tyle odpowiedzialność, ale zatroszczył by się o to, żeby rzeczywiście sprawdzić czy podane
informacje są prawdą, czy się ocierają o prawdę”

Działania poza Internetem

Jakie działania fundacji,
poza Internetem, byłyby
Pana/Pani zdaniem
potrzebne i możliwe?

Jaka powinna być zależność między portalem a działalnością
fundacji poza siecią?
(Na przykład, czy powinny to być happeningi promujące portal czy
niezwiązane z portalem konferencje)

Wskazano nam na różne formy działalności poza Internetem, takie jak pomoc prawna dla
ludzi, posiadanie własnej siedziby, spotkania w różnych środowiskach (miastach czy
wsiach), pokazywanie się w gazetach (ponieważ ludzie czytają również gazety internetowe),
reklamy telewizyjne, dyskusje zdalne lub stacjonarne, łączenie użytkowników między sobą.

Inne możliwe działania to panele, dyskusje, spotkania z mężami stanu, spotkania dotyczące
gorących tematów, edukowanie w szkołach, spotkania na żywo, konferencje, pikniki,
wywiady, pomoc konkretnym grupom poprzez zdobycie funduszy na cele dobroczynne,
happeningi z ciekawymi mówcami. Jedna z osób powiedziała nam, że powinno się skupić na
internecie, iść z duchem czasu i rozwijać to co można.
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Cytaty:

“Powinno się skupić na internecie. Teraz internet jest takim środkiem przekazu, że on
gwarantuje dotarcie do użytkownika. Trzeba iść z duchem czasu i rozwijać to co można”

“Może jakieś spotkania, w różnych środowiskach, miastach czy na wsiach, że ludzie mogliby
mówić o swoich potrzebach, czego oczekują. Może coś takiego”
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Część III: Pytania końcowe

Portal za dwadzieścia lat

Jak taki portal mógłby
funkcjonować za
dwadzieścia lat?

Jakie zmiany na świecie lub w technologii mogłyby wpłynąć na
ewolucję portalu?

Nasz portal byłby widziany jako duża platforma, mająca na koncie różne wprowadzone
ustawy, potwierdzające jej sprawczość. Portal powinien angażować jak największą liczbę
ekspertów i mieć łączność z władzą. Powiedziano także o większej dostępności, bo są
miejsca, w których dostęp do Internetu jest utrudniony.

Widziano by nasz portal dużym, tak jak obecnie Onet czy Interia. Wspomniano także, że
mógłby służyć jako "wehikuł czasu", pokazując jak się prawo zmieniało na przestrzeni lat.
Można by było rozwinąć portal w automatycznego bota i wykorzystać go na przykład
podczas lekcji w szkołach.

Portal jest widziany jako zaplecze specjalistów, którzy byliby ramieniem wspierającym
rządzących, nieważne jakiej opcji, pod kątem sprawdzania proponowanych przez nich zmian
w prawie i wytykania błędów, takich jak prób uprzywilejowania jakiejś grupy czy wyprzedania
naszego majątku.

Jeden z rozmówców wspomniał logowanie przy pomocy rozpoznawania twarzy oraz rozwój
na arenie międzynarodowej. Inny zaś wskazał na Metaverse.

Za dwadzieścia lat portal mógłby być sztandarowym przykładem społeczności obywatelskiej
i wypowiadania się w kulturalny sposób. Również możliwość głosowania w wyborach czy
referendach poprzez portal w sytuacji wyjazdu za granicę byłaby mile widziana.
Wspomniano także, że technologia idzie w kierunku dostępności wszystkiego online i jest to
tylko kwestia wydobycia treści z tego świata.

Stwierdzenie Liczba respondentów

Portal byłby dużą platformą 7

Powinien angażować wielu ekspertów 2

Większość naszych aktywności przeniesie
się do przestrzeni wirtualnej

2

______________________________________________________________________
str. 72/87 - Fundacja Demokracja Przyszłości (2022) - Raport z badań nad demokracją



Pojedyncze opinie:

● Warto wykorzystać automatycznego bota
● Portal powinien mieć na koncie wprowadzone przy jego pomocy ustawy
● Trudno mówić o żywotności portalu w tak dalekiej perspektywie
● Możliwe jest pójście w kierunku Metaverse

Cytaty:

“To byłaby już jakaś duża platforma, miałaby na koncie jakieś ustawy wprowadzone, na
podstawie których mógłby portal potwierdzić swoją sprawczość, że jest sens, żeby na tym
portalu być. Powinien po prostu angażować jak największą liczbę ekspertów. Czyli łączność
z władzą, że udało się takie sprawy załatwić”

“Za dwadzieścia lat to byłby takim sztandarowym przykładem społeczności obywatelskiej i
wypowiadania się w kulturalny sposób, przykładem, że ktoś nad tym czuwa, że nie ma mowy
nienawiści, trollowania, to jest ciężkie, ambitny pomysł, ale za dwadzieścia lat byłoby
miejscem w każdym domu, z każdego punktu dostępnym”

Przemyślenia

Czy ma Pan/Pani jakieś
przemyślenia związane
z naszą rozmową lub
chciałby Pan/Pani
rozszerzyć jakiś temat
lub dodać własny?

Zapytaliśmy naszych rozmówców czy są tematy, które chcieliby poszerzyć lub dodać własne
i otrzymaliśmy odpowiedzi od niektórych uczestników badania.

Kilka osób powiedziało nam, że bardzo chętnie by się zaangażowali w użytkowanie portalu,
jak już by powstał lub chciałoby się o nim dowiedzieć.

Wspomniano o moderatorach, że powinni pilnować torów dyskusji, żeby nie gubić wątku, a
przypominać o kontekście, w jakim rozmawiamy, ewentualnie zamykać rozmowę jeśli temat
się wyczerpał.

Również powiedziano nam o tym, że portal nie powinien się bezkrytycznie patrzeć na
rządzących, ale umożliwiać ocenę władzy.

Wskazano także, że nie rozmawialiśmy o sposobie pozyskiwania funduszy na naszą
działalność. Nie można też dopuścić do sytuacji, gdy bylibyśmy stronniczy w wyborze
reklamodawców.
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Cytaty:

“Jeśli użytkownik wrzuca inny temat, to na przykład moderator przypomina, że rozmawiamy
w takim kontekście, a tym tematem możemy się zająć w innej dyskusji. Jeśli temat
zamknięty to moderator daje znać, że dyskusja dobiegła końca i się wyczerpało”

“Bardzo podoba mi się taka inicjatywa, brakuje czegoś takiego na rynku, dla prostych
studentów, podoba mi się i będę czynnym użytkownikiem, może niekoniecznie
proponującym tematy, ale chętnie czytającym i wdającym się w dyskusje, bo mi tego brakuje
osobiście, będę o tym myśleć przez najbliższy czas”

“Uważam, że może to być bardzo fajne miejsce, bardzo fajna platforma do dyskusji nad
proponowanymi zmianami, miejsce przeniesienia tej tak zwanej komisji trójstronnej do sieci,
gdzie każdy z nas, jeśli byłby zainteresowany daną tematyką, mógłby w niej wziąć udział,
ewentualnie poznać opinie ekspertów, ewentualnie ekspertów z jednej lub drugiej strony”
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Analiza zebranych danych
W tej części naszego raportu przedstawiamy wnioski i rekomendacje płynące z badań.

Część I: Demokracja

Znaczenie demokracji

Wnioski:

Respondenci stwierdzili, że demokracja jest
dla nich ważna i oznacza przede wszystkim
wolność wyrażania siebie.

Rekomendacje:

Warto zadbać o to, żeby nawet
kontrowersyjne zdania były wysłuchane w
demokratycznych debatach.

Uczestnictwo w życiu obywatelskim

Wnioski:

Nasi badani w różnorodny sposób biorą
udział w życiu obywatelskim, przede
wszystkim przez oddawanie głosów w
wyborach, ale również poprzez petycje
internetowe, śledzenie informacji,
demonstracje, działania lokalne i
wypowiedzi w mediach społecznościowych.

Rekomendacje:

Warto zadbać o możliwość wypowiadania
się w Internecie poprzez komentowanie
postów, dyskusje z politykami i
podpisywanie petycji w formie
elektronicznej. Można rozważyć w naszych
działaniach lokalne budżety partycypacyjne.

Rozwój demokracji w Polsce

Wnioski:

Dla naszych respondentów ważne jest
utrzymanie trójpodziału władzy jako
kluczowego elementu funkcjonowania
demokracji. Chcą, aby demokracja
uwzględniała głos młodych ludzi, a w
szkołach skutecznie o niej uczono. Istotna
jest też tolerancja dla odmiennych postaw.

Rekomendacje:

Rozwój demokracji musi zmieniać sposób
myślenia ludzi, a także edukować. Należy
także tolerować odmienne postawy i
dyskutować na temat różnic.

Rozwój demokracji na świecie

Wnioski:

Dla rozmówców demokracja powinna być
obecna w jak największej ilości krajów,
uwzględniając jednak kontekst kulturowy i
technologiczny. Kraje demokratyczne
powinny się wspierać i stawiać na
współpracę.

Rekomendacje:

Wspieranie działań prodemokratycznych w
innych krajach, a także dialogu między
krajami może również stanowić potencjalny
kierunek naszych działań.
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Wady systemu demokratycznego

Wnioski:

Respondenci wskazali na wiele wad
systemu demokratycznego, takich jak
dojście niewłaściwych ludzi do władzy,
prowadzące do autorytaryzmu, odległość
od obywateli, podejmowanie decyzji
jednomyślnie na poziomie Unii Europejskiej,
dyktat większości oraz słabość
funkcjonowania obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej w Polsce.

Rekomendacje:

Należy wspierać swobodną i rzeczową
rozmowę o polityce i demokracji, a także
inicjatywy obywatelskie i edukować.
Możemy również wyjaśniać konstytucję.

Zalety systemu demokratycznego

Wnioski:

Zauważono także istotne zalety systemu
demokratycznego, takie jak możliwość
posiadania własnych poglądów.

Rekomendacje:

Należy uczyć kultury debaty, szacunku do
drugiego człowieka i jego odmiennych
poglądów. Istotnym może się okazać
tworzenie grup regionalnych, a także
celebrowanie demokracji.

Funkcjonowanie demokracji w Polsce

Wnioski:

Większość respondentów, choć nie
wszyscy, uznało, że demokracja w Polsce
jest w złym stanie.

Rekomendacje:

Należy przeciwdziałać zwiększającemu się
podziałowi w społeczeństwie.

Zagrożenia dla demokracji na świecie

Wnioski:

Dla badanych zagrożeniami dla demokracji
są: korupcja polityczna, działania Rosji,
manipulowanie opinią publiczną i utrata
wiary w demokrację.

Rekomendacje:

Należy dążyć do tego, aby ludzie mieli
poczucie sprawczości i chcieli się
angażować w działania demokratyczne.

Inspiracje z demokracji w innych krajach

Wnioski:

Respondenci znaleźli różne przykłady
inspiracji w demokracjach innych krajów,
takie jak protesty w Kanadzie, angażowanie
ludzi w referenda w Skandynawii,
delegalizacja radykalnych partii i budowanie
kompromisu politycznego.

Rekomendacje:

Można wspierać takie działania jak protesty
czy referenda. Należy uczyć ludzi dążenia
do kompromisu.
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Demokracja przedstawicielska

Wnioski:

Badani zauważali wady i zalety demokracji
przedstawicielskiej. Za zalety uznali
zwolnienie obywateli z konieczności
każdorazowego decydowania o różnych
sprawach. Z kolei wady to ufanie obcym
osobom, o których niewiele się wie, a także
utrata bezpośredniego kontaktu z
demokracją.

Rekomendacje:

Można zmniejszyć dystans od osób u
władzy poprzez angażowanie ich w
dyskusje z obywatelami, a także przybliżać
programy wyborcze.

Demokracja bezpośrednia

Wnioski:

Badani generalnie wskazywali na trudności
we wprowadzeniu demokracji
bezpośredniej w Polsce ze względu na
koszty i nieznajomość tematu w naszym
kraju, jednocześnie wypowiadając się
pozytywnie o jednym z jej narzędzi, jakim
są referenda ogólnokrajowe.

Rekomendacje:

Należy edukować na temat demokracji
bezpośredniej, aby przybliżyć tę formę
rządów.

Demokracja w Unii Europejskiej

Wnioski:

Istnienie Unii Europejskiej jest oceniane
pozytywnie, choć zauważane są jej
problemy, takie jak nieporozumienia między
państwami członkowskimi, jednomyślne
podejmowanie kluczowych decyzji czy
zbaczanie niektórych krajów ze ścieżki
europejskiej. Powinniśmy z jednej strony
zacieśniać współpracę w ramach UE, z
drugiej zaś dbać o tożsamość narodową.

Rekomendacje:

Należy wspierać dyskusję na temat
kierunku zmian w Unii Europejskiej, w
kontekście zacieśniania współpracy, ale
również zachowania tożsamości narodowej.

Eksperci w demokracji

Wnioski:

Udział ekspertów w demokracji jest ważny
dla naszych respondentów. Ich zdaniem
powinni mieć oni odpowiednie
wykształcenie lub doświadczenie, a ich
ekspertyza dotyczyć konkretnej dziedziny.

Rekomendacje:

Powinniśmy uwzględnić udział ekspertów w
naszych działaniach, ułatwiając im
doradzanie poszczególnym ludziom i
politykom.
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Osoby zaufania publicznego

Wnioski:

Osoby zaufania publicznego powinny być
apolityczne, transparentne i bezstronne, a
także aktywnie się udzielać. Zaufanie
ciężko jest zbudować, a jeszcze łatwiej
stracić takim osobom.

Rekomendacje:

Należy wspierać aktywności osób zaufania
publicznego poprzez ułatwianie im
angażowania się w działania broniące
interesów innych ludzi.

Świadomość Polaków

Wnioski:

Świadomość Polaków jako uczestników
społeczeństwa obywatelskiego jest różnie
oceniana. Zwrócono uwagę na dużą
polaryzację życia politycznego w naszym
kraju. Aby tę świadomość zwiększyć należy
aktywizować ludzi. Zaproponowano nam
utworzenie portalu internetowego.

Rekomendacje:

Utworzenie portalu internetowego, na
którym obywatele mogliby zgłaszać swoje
problemy i sugerować rozwiązania. Należy
również celebrować demokrację.

Źródła wiedzy o prawie

Wnioski:

Respondenci dowiadują się o zmianach w
prawie z różnych źródeł, takich jak portale
informacyjne, telewizja, gazety, aplikacje
mobilne, rodzina i znajomi. Wskazali na
problem z porządkowaniem informacji i
walką z fake newsami.

Rekomendacje:

Należy pomagać w sortowaniu informacji na
ważne i mniej ważne, a także walczyć z
fake newsami.

Wyrażanie własnego zdania o zmianach w prawie

Wnioski:

Aby wyrazić swoje zdanie o zmianach w
prawie, respondenci rozmawiają z
najbliższymi osobami. Część osób
komentuje lub udostępnia treści polityczne
na mediach społecznościowych.

Rekomendacje:

Możliwość wchodzenia w dyskusje z
politykami może być wartościową cechą
naszej działalności, a także podpisywanie
petycji online.
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Angażowanie się w zmiany w polskim prawie

Wnioski:

Jeszcze przed przedstawieniem przez nas
propozycji powstania portalu, kilka osób
stwierdziło, że byłoby to pomocne w
angażowaniu się w działania mające na
celu zmiany w polskim prawie.

Rekomendacje:

Głównym wyróżnikiem portalu powinna być
możliwość proponowania swoich idei i
kontaktu z osobami bardziej
wykształconymi w danym kierunku, a także
informowanie o zmianach wprowadzanych
czy proponowanych w polskim prawie.
Warto wziąć pod uwagę legislację w
Parlamencie Europejskim. Przydatne może
być uwzględnienie możliwości zbierania
podpisów lub angażowania się w budżet
partycypacyjny.

Media społecznościowe

Wnioski:

Badani dostrzegają dużą (większą niż
tradycyjnych) rolę mediów
społecznościowych w kreowaniu
rzeczywistości społeczno-politycznej,
aktywizacji do działań, choć jednocześnie
dostrzegają takie ich mankamenty jak
podatność na manipulację i fake newsy.

Social media są w ich ujęciu buforem, na
których politycy nie mają takiego wpływu,
jak na media tradycyjne.

Rekomendacje:

Powinno się umożliwić udostępnianie treści
z portalu za pomocą mediów
społecznościowych, ale w taki sposób by
nie pogłębiało to chaosu informacyjnego.

Inicjatywy obywatelskie

Wnioski:

Respondenci wiedzą o istnieniu w polskim
prawie instytucji obywatelskiej inicjatywy
ustawodawczej. Uważają ją za potrzebną,
choć nieskuteczną, bo nie traktowaną
wiążąco przez polityków. Chcieliby, aby
zwiększono rangę tego działania na
przykład poprzez wprowadzenie obowiązku
dla Sejmu zajmowania się każdą
propozycją, niezależnie od zabarwienia
politycznego danego postulatu.

Rekomendacje:

Wypracowanie rozwiązania, które
sprawiłoby, że postulatów wyrażonych w
inicjatywie nie można by po prostu
"zamrozić" i które dawałoby większą
sprawczość takiej inicjatywie.
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Przedstawienie własnej inicjatywy

Wnioski:

Dla naszych respondentów ważne jest
przekonanie, że ich pomysł jest ważny i że
jego wprowadzenie rzeczywiście ma
szansę coś zmienić. Jedną z metod
ewaluacji jest sygnał zwrotny ze
społeczności podobnie myślących w danej
kwestii osób. Wiedza na temat istniejących
rozwiązań i ograniczeń prawnych w danej
kwestii jest ważna, podobnie jak możliwość
znalezienia potencjalnych wspierających.

Rekomendacje:

Portal powinien mieć funkcjonalność, która
pozwoliłaby łączyć osoby zainteresowane
zgłoszonymi inicjatywami i dawać feedback
na temat proponowanych rozwiązań.
Jednocześnie powinna być możliwość
konsultacji prawnej co do uwarunkowań
danego projektu, jego skuteczności
ograniczeń, możliwości potencjalnego
obchodzenia itp.

Część II: Portal

Potrzeba portalu

Wnioski:

W polskim Internecie brakuje portalu do
merytorycznej dyskusji na temat zmian w
prawie. Istniejące rozwiązania na za bardzo
dopuszczają emocje, fake newsy i
zbaczanie z głównego tematu rozmowy.
Jednocześnie nie agregują i nie porządkują,
nie grupują wszystkich aktualizacji i
informacji prawnych na dany temat, które
zostały już powiedziane. Ważna by była
intuicyjność rozwiązań oraz prosta szata
graficzna. Portal powinien się skupiać na
obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej i
dyskutowaniu o niej.

Rekomendacje:

Należy zbudować portal służący do
merytorycznej dyskusji nad zmianami w
prawie i zgłaszania inicjatyw obywatelskich.
Funkcjonalności powinny być intuicyjne i
łatwo dostępne. Portal powinien grupować
przepisy prawa według kategorii i je
objaśniać, zawierając w jednym miejscu
powiązane przepisy i zmiany w nich w
jednym miejscu. Musi być wolny od mowy
nienawiści i fake newsów.

Chętnie widziane funkcjonalności

Wnioski:

Respondenci dostrzegają potrzebę tego, by
dać się wypowiedzieć wszystkim
uczestnikom, o różnych poglądach
politycznych oraz uporządkowania dyskusji
poprzez podzielenie jej na konkretne
tematy/obszary. Społeczność powinna być
aktywnie zaangażowana w debatę poprzez
możliwość głosowania oraz reagowania na
posty i komentarze. Respondenci
potrzebują możliwości zapytania specjalisty
z danej dziedziny o stan aktualny rozwiązań
z tego zakresu, aby łatwiej dyskutować nad
pomysłami nowych ustaw.

Rekomendacje:

Na portalu powinna się znaleźć możliwość
zgłaszania własnych pomysłów ustaw i
pomysłów procedowanych przez Sejm, z
podziałem na zagadnienia, z możliwością
głosowania i dyskusji. W jakiejś formie
należy umożliwić konsultację z prawnikiem
specjalizującym się w danej dziedzinie, by
ustalić jakie regulacje obecnie obowiązują,
ocenę skutków regulacji, zagrożenia i tym
podobne.
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Prawo ogólnokrajowe

Wnioski:

Skupienie się na prawie ogólnokrajowym
respondenci uważają za dobry pomysł.
Potrzebują wyjaśnienia dlaczego dane
przepisy weszły w życie - stąd pomysł na
wyjaśnienie, że na przykład dany przepis
jest implementacją przepisów Unii
Europejskiej. Otwarcie się na osoby
anglojęzyczne mogłoby ułatwić im
poruszanie się w polskich przepisach.
Wprowadzenie systemu powiadomień
sprawi, że ludzie będą pamiętać o portalu, a
ich uwaga będzie na niego nakierowywana.

Rekomendacje:

Portal powinien informować o zmianach w
prawie w podziale na kategorie, wyjaśniać
przepisy i wskazywać dlaczego je
wprowadzono.

Podobne działania

Wnioski:

Żaden z respondentów nie był w stanie
wskazać portalu analogicznego do naszej
propozycji. Powiedziano nam, że istnieją
podobne działania, ale mają charakter
rozproszony i często są niskiej jakości.

Rekomendacje:

Dbanie o jakość debaty i umieszczenie w
jednym miejscu propozycji zmian w prawie
mogą stanowić wyróżniki naszego portalu.

Grupa docelowa portalu

Wnioski:

Portal powinien być dla wszystkich, oprócz
tych, którzy zwyczajnie chcą się kłócić i
wyzywać. Portal może również
zainteresować osoby, które dopiero
odkrywają temat, a także być jak Wikipedia,
ale dla prawa i polityki, żeby lepiej poznać
prawo.

Rekomendacje:

Warto wyjaśniać zawiłe przepisy prawa na
portalu. Można pomyśleć o bazie wiedzy,
działającej podobnie jak Wikipedia, ale dla
prawa i polityki.

Inni uczestnicy

Wnioski:

Wspomniane zostały osoby, które również
mogłyby brać udział w życiu portalu, takich
jak przedstawiciele mediów, eksperci,
moderatorzy, sędziowie, znani ludzie,
uczniowie, studenci, radcy prawni i politycy.
Rzetelność i bezstronność mogłaby
gwarantować np. organizacja pozarządowa.
Odniesiono się pozytywnie do naszej
propozycji udziału obywateli, ekspertów,
etyków i osób zaufania publicznego.

Rekomendacje:

Powinniśmy utworzyć odpowiednie
kategorie na portalu. Możemy nawiązać
współpracę z szeroką rzeszą ludzi, w tym z
organizacjami pozarządowymi. Dobrym
pomysłem jest udział grupy osób, które
drążyłyby długo temat, żeby dojść do
prawdy i upewnić się, czy dane newsy są
prawdziwe czy nie.

Niepoważne propozycje
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Wnioski:

Większość osób stwierdziła, że niepoważne
propozycje należy blokować, choć powinno
się to dziać stopniowo. Inne zdanie to takie,
że to społeczność powinna decydować czy
dany temat jest ważny czy nie, a także, że
na niepoważne propozycje należy
reagować poważnymi odpowiedziami.

Rekomendacje:

W przypadku niepoważnych propozycji
można najpierw dawać ostrzeżenie, a
później banować konto. Społeczność
powinna decydować przy pomocy ankiety
czy dopuszczać dany temat do dalszej
rozmowy. Warto odpowiadać poważnymi
odpowiedziami na niepoważne propozycje.

Trzeba walczyć z farmami trolli. Dobre
propozycje mogą być promowane przez
znane osoby. Należy umożliwić
udostępnianie tematów dalej, czyli
przesyłanie przez media społecznościowe.
Warto dodać reakcje, np. w postaci "lubię
to". Dobre propozycje należy nagłaśniać
poza portalem.

Mowa nienawiści

Wnioski:

Mowa nienawiści zdecydowanie powinna
być zwalczana. Należy blokować posty
rasistowskie, podżegające do nienawiści
etc. Wulgaryzmów również nie należy
dopuszczać na portalu.

Rekomendacje:

Należy usuwać posty zawierające mowę
nienawiści, a tacy użytkownicy muszą być
blokowani. W niektórych przypadkach
wystarczy wyjaśnienie i wytłumaczenie. W
skrajnych przypadkach należy powiadamiać
organy ścigania.

Moderacja

Wnioski:

Rolę moderatora nasi rozmówcy zrozumieli
szeroko. Powinna to być osoba bezstronna
i odpowiednio wykształcona. Nie należy
dopuszczać argumentów ad personam czy
oceniania po zdjęciu profilowym. Mowa
nienawiści nie jest dopuszczalna.

Rekomendacje:

Moderator powinien być aktywnie
zaangażowany, nie tylko usuwając wpisy,
ale również biorąc udział w dyskusji, gdy
schodzi ona na boczne tory. Użytkownicy
powinni mieć możliwość samemu
zgłaszania nieodpowiednich treści. Należy
się upewnić, że nieletni nie będą czytali
treści, które nie powinny być dla nich
przeznaczone.

W celu rekrutacji konieczne jest
odpowiednie ułożenie rozmowy
rekrutacyjnej, jak również przeszkolenie
moderatora. Takie osoby mogą być
zarówno wolontariuszami, jak i etatowymi
pracownikami.

Promowanie portalu
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Wnioski:

Aby zachęcić ludzi do portalu należy
uczynić go profesjonalnym, iść z duchem
czasu, udoskonalać szatę graficzną,
uzyskiwać informację zwrotną od
użytkowników, a także wskazywać sprawy
rozwiązane przez portal. Poczucie
sprawczości budowałoby składanie
projektów ustaw na tematy, które interesują
ludzi. Ważne jest też, żeby praca
moderatorów była zauważalna.

Rekomendacje:

Należy słuchać informacji zwrotnych od
użytkowników, a także uaktualniać sam
portal i jego szatę graficzną. Ważne jest
realizowanie tematów istotnych dla
użytkowników. Można zapraszać gości na
spotkania online, w tym z osobami znanymi
z Twittera. Trzeba zadbać o dobre
funkcjonowanie moderacji. Warto co jakiś
czas przypominać o istnieniu aplikacji na
przykład poprzez notyfikacje w aplikacji.

Głosowanie

Wnioski:

Rozmówcy wskazali, że głosowania można
przeprowadzać na początku danego
pomysłu. Wiele osób stwierdziło, że
głosowania powinny być rzadkie lub
zależeć od ilości komentarzy. Zdaniem
jednego z rozmówców pytania powinni
tworzyć specjaliści.

Rekomendacje:

Można przeprowadzać głosowania dwa
razy w tygodniu lub w razie potrzeb, na
podstawie ogólnego zainteresowania
tematem (na przykład na podstawie liczby
komentarzy). Pytania należy tworzyć w
sposób przemyślany, a nad pytaniem podać
konspekt sprawy.

Identyfikacja użytkowników

Wnioski:

Respondenci uważają, że należy się
logować na portalu. Różne też były zdania
na temat informacji koniecznych przy
rejestracji i wyświetlanych publicznie.
Wskazano nam też na przydatność
gromadzenia danych statystycznych.
Unikanie tworzenia wielu kont jest zdaniem
naszych rozmówców problematyczne, a
według jednego z respondentów lepsza jest
mniejsza ilość restrykcji, na rzecz
blokowania czy usuwania użytkowników,
którzy się nie stosują do wytycznych.

Rekomendacje:

Przy rejestracji można podawać adres
e-mail, imię i nazwisko lub nick, płeć i dane
statystyczne (miejsce zamieszkania, wiek,
wykształcenie). Należy aktywnie
monitorować działania podejmowane z
kont.

Fact-checking
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Wnioski:

Rola fact-checkingu jest ważna.
Stwierdzenia na portalu powinny być
zgodne ze stanem faktycznym.

Rekomendacje:

Powinno się umieszczać sprostowanie i
sprawdzać w innym źródle, w przypadku
nieprawdziwych newsów. Może istnieć
osobna kategoria użytkowników na portalu,
która by dogłębnie analizowała fakty.
Należy umożliwić zgłaszanie fake newsów
lub pytać o źródło. Warto zawsze
wskazywać na źródło i jego datę.

Działania poza Internetem

Wnioski:

Wskazano nam na wiele różnych obszarów,
w których fundacja może działać, poza
portalem, przede wszystkim polegających
na spotkaniach z ludźmi.

Rekomendacje:

W początkowej fazie działalności fundacja
powinna się skupić na utworzeniu,
promowaniu i zarządzaniu portalem, jednak
w dalszej perspektywie możliwa jest
organizacja dyskusji czy happeningów.

Część III: Pytania końcowe

Portal za dwadzieścia lat

Wnioski:

Za dwadzieścia lat nasz portal mógłby być
dużą platformą, mającą na koncie różne
wprowadzone ustawy, a także angażującą
wielu ekspertów i mającą łączność z
władzą.

Rekomendacje:

Powinniśmy angażować wielu ekspertów i
mieć łączność z władzą. Mógłby również
pokazywać jak prawo się zmieniało na
przestrzeni lat. Możemy też rozwijać się na
arenie międzynarodowej.

Przemyślenia

Wnioski:

Nasi rozmówcy powiedzieli, że chętnie by
się dowiedzieli o powstaniu portalu, a nawet
w jego działalność zaangażowali.

Rekomendacje:

Ważne jest prawidłowe funkcjonowanie
moderacji na naszym portalu. Można
również rozważyć pójście w kierunku
Metaverse.
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Podsumowanie

W naszym badaniu rozmawialiśmy z respondentami o demokracji, jak również o naszej
propozycji powstania portalu, wspierającego udział obywateli w demokracji.

Demokracja

● Demokracja jest istotna dla naszych respondentów i biorą w niej aktywny udział.
● Ważne dla nich jest utrzymanie trójpodziału władzy, a także uwzględnianie głosu

młodych ludzi.
● Powinna ona się rozwijać również w innych krajach.
● Dostrzeżono także wady systemu demokratycznego, takie jak odległość od

obywateli.
● Większość respondentów źle oceniła stan demokracji w Polsce, a jako zagrożenia

dla demokracji na świecie wskazali manipulowanie opinią publiczną.
● W innych krajach inspirują ich referenda i budowanie kompromisu politycznego.
● Dla naszych badanych wadą demokracji przedstawicielskiej jest utrata

bezpośredniego kontaktu z demokracją, jednak demokrację bezpośrednią ich
zdaniem może być ciężko wprowadzić.

● Istnienie Unii Europejskiej jest oceniane pozytywnie, choć dostrzegane są jej
problemy.

● W demokracji ważny jest udział ekspertów. Trudno wskazać na obecne w Polsce
osoby zaufania publicznego.

● Zauważono duża polaryzację życia politycznego w Polsce.
● Respondenci dowiadują się o zmianach w prawie z wielu różnych źródeł, a wyrażają

swoje zdanie w rozmowach z najbliższymi lub poprzez komentarze w Internecie.
● Rola mediów społecznościowych jest duża w kreowaniu rzeczywistości

społeczno-politycznej.
● Zdaniem rozmówców obywatelskie inicjatywy ustawodawcze są ważne, jednak

nieskuteczne.
● Chcieliby również móc rzeczywiście wpływać na kształt prawa poprzez swoje

działania.

Rekomendacje

● Warto dbać o możliwość rozmawiania również na tematy kontrowersyjne, a także
dążyć do większego dialogu społeczeństwa z politykami.

● Rozwój demokracji musi zmieniać sposób myślenia ludzi, jak również edukować.
● Należy wspierać działania prodemokratyczne w innych krajach, a ponadto dążyć do

dialogu między państwami.
● Powinno się wspierać swobodną i rzeczową dyskusję o polityce i demokracji, a także

inicjatywy obywatelskie.
● Należy przeciwdziałać zwiększającemu się podziałowi w społeczeństwie.
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● Jednym z celów edukacji powinno być przybliżanie systemu prawnego w Polsce, jak
również uczenie na temat demokracji bezpośredniej.

● Trzeba zastanowić się w jakim kierunku powinna iść Unia Europejska, gdzie
zacieśniać współpracę, a gdzie postawić na zachowanie tożsamości narodowej.

● Należy angażować ekspertów w działania demokratyczne, a także wspierać
aktywności osób zaufania publicznego.

● Nie można zapominać o tym, że demokrację należy doceniać i pokazywać.
● Warto pomóc ludziom w zrozumieniu informacji jako ważnych lub nieważnych,

prawdziwych lub nieprawdziwych.
● Istotne jest zaangażowanie polityków w dyskusje ze społeczeństwem.
● Należy informować ludzi o zmianach wprowadzanych lub proponowanych w polskim

prawie, biorąc również pod uwagę legislację w Parlamencie Europejskim.
● Ważne jest wzmocnienie znaczenia obywatelskich inicjatyw ustawodawczych w

Polsce.

Portal

● W polskim Internecie brakuje miejsca do merytorycznej dyskusji na temat zmian w
prawie, działającego w sposób kompleksowy. Istniejące rozwiązania mają dużo wad,
takich jak brak uporządkowania i niska jakość wypowiedzi.

● Respondenci potrzebują miejsca, w którym mogliby przeprowadzić rzeczową
dyskusję ze specjalistami.

● Ważne jest dla nich tłumaczenie prawa ogólnokrajowego i wymagań Unii
Europejskiej w zakresie wprowadzanych zmian prawnych.

● Badani nie byli w stanie wskazać portalu internetowego analogicznego do naszej
propozycji.

● Powinien on być dla wszystkich zainteresowanych prawem i demokracją, którzy są w
stanie brać udział w kulturalnej debacie.

● W działalność portalu mogłoby się zaangażować wielu ludzi, w tym politycy i znane
osoby.

● Na niepoważne propozycje sugerowane przez uczestników należy reagować w
odpowiedni sposób, blokując je lub odpowiadając na nie w sposób poważny.

● Mowa nienawiści musi być zdecydowanie zwalczana, a zadania moderatora zostały
szeroko określone przez naszych respondentów.

● Portal powinien być profesjonalny, iść z duchem czasu i mieć atrakcyjną szatę
graficzną.

● Można wykorzystać elementy głosowania w funkcjonowaniu portalu.
● Portal powinien umożliwić tworzenie treści tylko zalogowanym użytkownikom, przy

czym ciężko jest zapobiec zakładaniu wielu kont przez jedną osobę, stąd też lepiej to
zostawić moderacji.

● Weryfikowanie wiadomości podawanych jako fakty pod kątem ich prawdziwości jest
ważne dla naszych rozmówców.

● Fundacja może się również spotykać z ludźmi, poza działalnością typowo w
Internecie.
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Rekomendacje

● Należy zbudować portal służący do merytorycznej dyskusji nad zmianami w prawie i
zgłaszania inicjatyw obywatelskich. Powinien on uwzględniać odpowiednie kategorie,
a także być wolny od mowy nienawiści i fake newsów.

● Warto umożliwić zgłaszanie własnych pomysłów, jak również tych, nad którymi prace
trwają w Sejmie i ich objaśnianie.

● Konieczne jest dbanie o wysoki poziom debaty, a rozmówcy chętnie widzieliby w
aplikacji sekcję, w której eksperci wyjaśnialiby zawiłe przepisy prawa.

● Przydatne będzie znalezienie grupy użytkowników lub wolontariuszy, którzy będą
dogłębnie weryfikować tematy lub newsy.

● Trzeba walczyć z farmami trolli, a także umożliwić reagowanie na treści na przykład
w postaci "lubię to".

● Należy usuwać posty zawierające mowę nienawiści, a moderacja powinna być
bardzo zaangażowana.

● Istotne jest, żeby słuchać głosu użytkowników i na jego podstawie rozwijać portal.
● Można również zapraszać gości na spotkania on-line.
● W wersji mobilnej przydatne byłyby notyfikacje przypominające o niej.
● Można przeprowadzać na portalu głosowania na przykład dwa razy w tygodniu.
● Przy różnych stwierdzeniach warto dodawać informację o źródle, a nawet kilku

źródłach.
● W początkowej fazie działalności fundacja powinna się skupić przede wszystkim na

utworzeniu i działalności portalu.
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