
1 
 

Posiedzenie Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego  

13.01.2022 r. 

1. Powitanie członków Zespołu ds. Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przez przewodniczącego Zespołu – 

p. Mariusza Szlendaka. Przedstawienie agendy spotkania. 

2. Głos zabrała mecenas Julia Deskiewicz: 

- kwestia stworzenia słowniczka do zasad PBO, porządkującego nazewnictwo – opinia pozytywna, 

- kwestia opiniowania przez rady osiedli projektów, które nie są realizowane na terenie osiedla – rekomendacja 

zastosowania obecnego zapisu, ze względu na interpretację, że osiedla prowadzą działalność w zakresie terenu 

swojego osiedla,  

- kwestia ogólnej dostępności do zrealizowanych projektów – rekomendacja zastosowania zapisów 

funkcjonujących w innych miastach, które porządkują dostępność w konkretnych dniach i godzinach. 

3. Ustalono, że członkowie Zespołu podejmą decyzję o zdefiniowaniu ‘dostępności’ do zrealizowanych 

projektów w formie ankiety przygotowanej przez Gabinet Prezydenta i Biuro Prawne. 

4. Ustalono, że zapis §2, pkt 16 zostaje doprecyzowany: „(…) umożliwienie ogółowi mieszkańców nieodpłatną 

możliwość korzystania z efektów realizacji projektu.” 

5. Głos zabrała p. Paula Warnke – Inspektor Ochrony Danych UMP w kwestii obligatoryjnej publikacji adresów 

mailowych wszystkich wnioskodawców. Zgodnie z zasadą privacy by design oraz privacy by default, o których 

mowa w art. 25 RODO - uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych, 

każdy Administrator Danych Osobowych (Prezydent Miasta Poznania) ma obowiązek uwzględnienia ochrony 

danych i prywatności na każdym etapie tworzenia oraz istnienia technologii obejmującej ich przetwarzanie. 

Oznacza to, iż zasady ochrony prywatności muszą być „wbudowane” w każdy projekt zakładający 

przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby od samego początku jego istnienia ochrona prywatności 

stanowiła jego część składową. Dodatkowo systemy przetwarzających dane domyślnie powinny udostępniać 

minimalną ilość informacji o użytkowniku. Poszerzenie zakresu udostępnianych danych może nastąpić jedynie 

na podstawie dobrowolnej decyzji  użytkownika. 

Mając na uwadze zobowiązanie wnioskodawców do publicznego wystawienia prywatnych maili może 

powodować potencjalne ryzyko naruszenia prywatności wnioskodawców m.in.  poprzez możliwość 

wykorzystywania przez osoby trzecie, publicznie dostępnych adresów e-mail  do przesyłania im niezamawianej 

informacji handlowej, spamu czy też wysyłania niebezpiecznych wiadomości. 

W trosce o bezpieczeństwo oraz ochronę prywatności naszych wnioskodawców, rekomenduję odstąpić od 

zaproponowanego pomysłu lub zaprojektować system zgłaszania projektów PBO w takich sposób, aby 

wnioskodawca miał możliwość wyrażenia dobrowolnej zgody na publikację swojego adres e-mail, którą może 

wycofać w dowolnym momencie. 

6. Propozycje rozwiązań, zaproponowane przez członków Zespołu: 
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- opcja przygotowania przycisku pod każdym złożonym projektem: „Wyślij pytanie do wnioskodawcy” (GP 

zapyta firmę obsługującą Serwis PBO o możliwość stworzenia ww. funkcjonalności), lub 

- dopisanie pod każdym projektem informacji np.: „Jeśli chcesz przesłać wiadomość wnioskodawcy, możesz to 

zrobić za pośrednictwem Gabinetu Prezydenta na adres pbo@um.poznan.pl”. 

7. Propozycja przesłania radnym osiedlowym zasad PBO w edytowalnym dokumencie, gdzie radni będą mogli 

dopisać swoje sugestie co do zmian w zasadach kolejnej edycji – dokument przygotuje GP. 

8. Ustalono, że liczba projektów, które może złożyć wnioskodawca pozostaje nie zmieniona – jeden 

wnioskodawca może złożyć 3 projekty. 

9. Analiza propozycji p. Tomasza Poprawskiego, aby wprowadzić rozwiązanie pozwalające osobom powyżej 13 

roku życia na samodzielne oddawanie głosów w PBO. Takie zasady obowiązują już w Warszawie, w WBO osoby 

powyżej 13 roku życia mogą głosować na projekty bez konieczności uzyskania zgody od prawnego opiekuna. 

Rozwiązanie to znacząco ułatwiłoby osobom młodym partycypację w tego rodzaju konsultacjach społecznych 

i przyczyniłoby się do zwiększenia ich udziału w PBO.  

Pan Poprawski prześle opinię z Warszawy dot. osób małoletnich, biorących udział w BO do IOD oraz mecenas 

Deskiewicz, celem odniesienia się. 

10. Ustalenia na kolejne posiedzenie Zespołu: 

- do zasad zostanie dodany słowniczek sporządzony przez p. Kamila Matyję, 

- na kolejnym posiedzeniu Zespołu Wydział Sportu odniesie się do kwestii projektów podobnych 

merytorycznie oraz pkt 16, 

- par. 2 pkt. 16 dodany do Zasad: GP i BP zaproponuje 2 zapisy do wyboru dot. dostępności oraz zapis o 

komercji do pkt. 17, 

- GB sprawdzi możliwość wprowadzenia nowej funkcjonalności w Serwisie PBO dot. kontaktu z 

wnioskodawcą, 

- Zespół zaproponuje nowy podział na rejony, 

- Zespół doprecyzuje algorytm podziału kwot, 

- ZZM i WKIOŚ doprecyzuje zapis par.1 pkt. 11 dot. terenów zieleni, przygotuje i wcześniej przedstawi zapis 

dot. procentowego udziału terenów zielonych w projektach z Zielonego Budżetu, 

- GP roześle zasady PBO do radnych osiedlowych celem wprowadzania sugestii i komentarzy, 

- BP i IOD dokona analizy opinii prawnej dot. składania projektów i głosowania osób powyżej 13 roku 

życia, 

- GP zaproponuje nowy zapis „ostatecznego” zatwierdzenia projektu, 

- powrót do dyskusji o tzw. kryterium integralności projektu (np. realizacja na jednej działce lub na 

działkach sąsiadujących ze sobą). 

11. Zakończenie posiedzenia Zespołu. 
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Załącznik do protokołu – lista obecności. 


