Warszawa
dla wszystkich
RAPORT O STANIE MIASTA 2019

Szanowni
Państwo,
Mam przyjemność oddać w Państwa ręce
Raport o stanie miasta za rok 2019 – pierwszy
pełen rok mojego urzędowania jako Prezydent
m.st. Warszawy.
Był to czas zmian, które w sposób zauważalny
poprawiły jakość życia warszawianek
i warszawiaków. W 2019 r. miasto postawiło
na rozwój usług, skierowanych bezpośrednio
do mieszkańców Warszawy. Rodzicom
i opiekunom małych dzieci udostępniliśmy
blisko 13 tys. bezpłatnych miejsc w żłobkach.
Dzieci i przyszłe matki objęliśmy programem
bezpłatnych szczepień przeciwko grypie,
a chłopcy i dziewczynki w wieku 12 lat mogli
po raz pierwszy zaszczepić się przeciwko
wirusowi HPV. Kontynuowaliśmy bezpłatny
program zapłodnienia in vitro, z którego w 2019 r.
skorzystało ponad 1660 par. Warszawskim
rodzinom przekazaliśmy klucze do ponad 220
nowych mieszkań.
Rozwijaliśmy także usługi dla naszych najbardziej
zasłużonych seniorów – żołnierzy Powstania
Warszawskiego, którzy zaczęli korzystać
z bezpłatnego transportu w ramach usługi
Taxi dla Powstańca. W 2019 r. prężnie działał
Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich,
w którym kombatanci mogli skorzystać m.in.
z konsultacji lekarzy specjalistów oraz pomocy
fizjoterapeutów.
Warszawscy uczniowie dostali możliwość
bezpłatnego skorzystania z oferty kulturalnej,
naukowej i sportowej miasta w ramach nowego
programu 100 zł na ucznia. Na ten cel
przeznaczyliśmy 15,3 mln zł. Warszawskie
nauczycielki i nauczyciele otrzymali tak bardzo
wyczekiwane podwyżki.

Z myślą o mieszkankach i mieszkańcach
Warszawy rozwijaliśmy także miejską
infrastrukturę. W 2019 r. o kolejne trzy stacje
wydłużyła się II linia metra, powstało ponad 50 km
nowych tras rowerowych. Na ulice miasta
wyjechało ponad 150 przyjaznych środowisku
autobusów napędzanych gazem. Ochrona
środowiska i poprawa powietrza w stolicy
były i pozostają jednym z priorytetów miasta,
dlatego rozszerzyliśmy i usprawniliśmy program
wymiany kopciuchów – w 2019 r. wycofano ich
z użytku blisko tysiąc.
2019 r. był także rokiem intensywnych rozmów
z mieszkańcami. Za nami ponad 240 wydarzeń
konsultacyjnych, w których zgłoszono prawie
44,5 tys. uwag do planów i działań miasta.
W Raporcie znajdą Państwo także informacje
na temat międzynarodowych działań ratusza
oraz flagowego projektu, który w 2019 r.
zainicjowała Warszawa – Paktu Wolnych Miast.
W jego ramach, wraz z merami Pragi, Bratysławy
i Budapesztu zabiegam o interesy Warszawy
i innych stolic w Brukseli, szczególnie
o bezpośredni dostęp do funduszy europejskich
dla miast oraz o pieniądze na zieloną
transformację.
Raport zawiera także wiele innych informacji,
które opisują rozwój naszego miasta. Marzy mi się,
aby Warszawa była dla wszystkich, wierzę, że ten
raport jest dowodem na to, że taka się staje.

Rafał Trzaskowski
Prezydent m.st. Warszawy
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Warszawa
dla wszystkich

Warszawa dla wszystkich to hasło przewodnie prezydentury
Rafała Trzaskowskiego, który w centrum swoich działań
stawia mieszkanki i mieszkańców stolicy. Wszystkich,
niezależnie od tego, skąd pochodzą, jak długo mieszkają
w Warszawie, ile mają lat, w jakim są stanie zdrowia, na ile są
zamożni, jakiej są płci czy jakiego wyznania. Na nich skupiają
się także cele dokumentu określającego kierunek rozwoju
Warszawy na następną dekadę – Strategii #Warszawa2030.
Stolica ma być miejscem, w którym mieszkańcy czują się dobrze,
w którym bez przeszkód mogą realizować się prywatnie,
społecznie i zawodowo, z którym się identyfikują. Mieszkańcy
mają czerpać z Warszawy, a Warszawa z nich, opierając swój
rozwój na ich potencjale.

Warszawa i jej mieszkańcy

WARSZAWA I JEJ M I E S Z K AŃCY

RA P O RT O S TA N IE MIA STA

W 2019 r. liczba mieszkańców Warszawy
nieznacznie wzrosła w porównaniu do
roku poprzedniego, wyraźnie wzrosła
natomiast liczba zameldowanych
w mieście cudzoziemców. Rosnąca liczba
osób w wieku 65 lat i więcej potwierdza
trend starzenia się społeczeństwa.
W 2019 r. w Warszawie spadło bezrobocie,
wzrosło także średnie wynagrodzenie.

Warszawa jest najludniejszym miastem
w Polsce, na koniec 2019 r. liczyła wg
danych Głównego Urzędu Statystycznego
blisko 1,8 mln mieszkańców,
o ponad 21 tys. więcej niż rok wcześniej.
Najdynamiczniej wzrosła liczba
mieszkańców dzielnicy Białołęka – przybyło
ich ponad 7,4 tys. Znacząco powiększyła
się także liczba mieszkańców Wilanowa

MIESZKAŃCY
WARSZAWY
w 2019 r.*

Białołęka

129 106
Bielany

Targówek

131 592

124 992
Żoliborz

Bemowo

125 119

OGÓŁEM

1 790 658

52 792

24 513

63 481
Praga-Pd.

Wola

141 407
Ochota

82 484

Ursus

Rembertów

Praga-Pn.

61 312
Włochy

Wesoła

180 789

25 798

Śródmieście

113 713
Wawer

78 244

Mokotów

218 265

43 613
Wilanów

Ursynów

151 304

42 134

* Baza Demografia GUS.

(o 3,4 tys.) oraz Bemowa (o ponad 2 tys.).
Dzielnica, w której wyraźnie ubyło
mieszkańców, to Śródmieście – ich liczba
zmalała o ponad 2,4 tys.

MIESZKAŃCY
WARSZAWY
w 2019 r. wg płci
Kobiety:

Mężczyźni:

966 319

824 339

Urząd m.st. Warszawy dysponuje także
danymi, które wskazują, że liczba osób
przebywających codziennie w Warszawie
przekroczyła już 2 mln – w 2018 r. miasto
przeprowadziło innowacyjne badanie
we współpracy z operatorem telefonii
komórkowej Orange, które pozwoliło
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oszacować liczbę osób przebywających
w Warszawie. Wykazało ono, że wiosną
2018 r. w tygodniu roboczym w ciągu dnia
przebywało w mieście ok. 2,07 mln osób1.
Badanie miało testowy charakter, a do
celów planowania podstawą pozostają
oficjalne dane GUS. Realizacja tego
badania potwierdziła jednak chęć miasta
do dokładanego analizowania sytuacji
mieszkańców miasta i bazowania na ciągle
rozszerzanej wiedzy.
Liczba osób mieszkających w stolicy
znacząco różniła się od liczby osób
zameldowanych, których było o ponad
140 tys. mniej niż mieszkańców ogółem.
Wśród osób zameldowanych w Warszawie
na pobyt stały i czasowy było 40 277
cudzoziemców, o blisko 7 tys. więcej niż
rok wcześniej. Wśród nich najwięcej osób
pochodziło z Ukrainy (14 797), Białorusi
(3574), Wietnamu (2890) oraz Rosji (1916)
i Indii (1612). Urząd Pracy m.st. Warszawy
wydał 125 tys. decyzji pozwalających na
prace osobom spoza UE.
W 2019 r. Prezydent m.st. Warszawy wydał
172 882 dowodów osobistych.

RA P O RT O S TA N I E MIA STA

LICZBA OSÓB
ZAMELDOWANYCH
w WARSZAWIE
na pobyt stały w 2019 r.
Ogółem

1 643 949

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz

117 751
118 765
122 634
199 922
73 649
168 763
56 373
22 514
99 313
117 309
56 331
140 061
73 443
23 618
38 837
39 508
126 303
48 855

Prognoza demograficzna dla Warszawy nie
uległa zmianie w stosunku do 2018 r. – wg
Głównego Urzędu Statystycznego liczba
mieszkańców Warszawy osiągnie w 2030 r.
blisko 1,844 mln.

1 Szacunek liczby ludności oraz kierunków mobilności - m.st. Warszawa. Orange Polska S.A., 2018.
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MIESZKAŃCY WARSZAWY
w 2019 r. wg wieku
Ogółem Mężczyźni

Liczba
mieszkańców 1 790 658 824 339
287 470 147 989
0–14 lat
1 133 236 535 669
15–64 lat
369 952 140 681
65 lat i więcej

Kobiety

966 319
139 481
597 567
229 271

W 2019 r. w Warszawie przybyło seniorów,
osób w wieku 65+ było blisko 370 tys.,
o ponad 14 tys. więcej niż rok wcześniej.
Liczba dzieci w wieku 0–14 lat powiększyła
się o ponad 10 tys., a osób w wieku
14–65 o ponad 3,8 tys. Dane te wyraźnie
potwierdzają trend starzejącego się
społeczeństwa.
Dostępne badania, w zależności od
metodologii ich realizacji, pokazują różne
dane o wykształceniu warszawianek
i warszawiaków. Według danych Eurostat
w 2018 r. region stołeczny warszawski
(WOF = Warszawa + okoliczne powiaty)
zamieszkiwało 52,2 proc. osób w wieku
15–64 lata z wykształceniem wyższym.
Z innych badań, zlecanych m.in. przez Urząd
m.st. Warszawy, wynika, że mieszkańców
Warszawy z wyższym wykształceniem
w grupie 15+ jest nieco mniej – ok. 45 proc.
Mieszkańcy Warszawy byli w 2019 r.
w większości zadowoleni z jakości życia
w mieście. Wg Barometru Warszawskiego
95 proc. badanych miało pozytywne
odczucia związane z Warszawą, a 89 proc.
nie zmieniłoby miejsca zamieszkania.2
Gęstość zaludnienia w Warszawie w 2019 r.
wynosiła średnio 3462 os./km2. Najgęściej
zaludnionymi dzielnicami były Ochota,

Praga-Południe i Wola, mające odpowiednio
8248, 8217 i 7442 osób na km2. Najrzadziej
zaludnione były Wesoła, Wilanów i Wawer,
gdzie zamieszkiwało odpowiednio 1121,
1138 i 978 osób na km2.

NAJGĘŚCIEJ I NAJRZADZIEJ
ZALUDNIONE DZIELNICE
WARSZAWY w 2019 r.
Ochota

Wawer

os./km2

os./km2

8 248

978

Powierzchnia Warszawy w 2019 r. wynosiła
517,2 km2

POWIERZCHNIA DZIELNIC
Dzielnica

Powierzchnia (ha)

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz

2 495
7 300
3 234
3 542
972
2 238
1 131
1 930
1 557
2 433
935
4 379
7 971
2 294
3 673
2 863
1 926
847

m.st. Warszawa

51 720

2 Barometr Warszawski, listopad 2019.
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Grunty zabudowane i zurbanizowane
stanowiły 57,2 proc. powierzchni
miasta (29 596 ha), o 144 ha więcej
niż rok wcześniej. W tej kategorii
tereny dzieliły się na: mieszkaniowe
(19,4 proc. powierzchni Warszawy, czyli
10 057 ha), inne tereny zabudowane
(11,5 proc. i 5951 ha), przemysłowe
(4,5 proc. i 2311 ha), zurbanizowane
niezabudowane lub w trakcie zabudowy
(2,4 proc. i 1226 ha), tereny rekreacyjnowypoczynkowe (3 proc. i 1 564 ha), drogi
(12,2 proc. i 6318 ha), tereny kolejowe
(2,5 proc. i 1 298 ha), inne tereny
komunikacyjne (1,2 proc. i 621 ha) oraz
grunty przeznaczone pod budowę dróg
lub linii kolejowych (0,5 proc. i 250 ha).

RA P O RT O S TA N I E MIA STA

PODZIAŁ GRUNTÓW
w WARSZAWIE w 2019 r.
GRUNTY ZABUDOWANE
i ZURBANIZOWANE

57,2 %
GRUNTY ROLNE

22,8 %
TERENY LEŚNE, ZADRZEWIONE
i ZAKRZEWIONE

15,9 %
GRUNTY POD WODAMI

3,4 %
INNE

Drugą największą częścią Warszawy były
grunty rolne zajmujące 22,8 proc.
powierzchni miasta, czyli 11 794 ha,
o 150 ha mniej niż rok wcześniej.
Nieznacznie zmalała także powierzchnia
terenów leśnych, zadrzewionych
i zakrzewionych – stanowiły one 15,9 proc.
powierzchni miasta (8216 ha, o 49 ha mniej
niż w 2018 r.). Pozostałą część miasta
stanowiły grunty pod wodami (1755 ha,
co stanowi 3,4 proc. powierzchni
Warszawy) oraz pozostałe grunty – 359 ha,
czyli 0,7 proc. powierzchni miasta.

0,7 %
Warszawa i okoliczne powiaty pozostaje
najważniejszym ośrodkiem gospodarczym
w Polsce – stołeczna gospodarka
wygenerowała ponad 17 proc. całego PKB
Polski. Wartość wytworzonego w regionie
warszawskim stołecznym PKB wyniosła
368,9 mld zł, w przeliczeniu na jednego
mieszkańca była to kwota 121 246 zł, czyli
220 proc. uśrednionego PKB per capita
mieszkańców Polski3.
W 2019 r. w Warszawie zarejestrowano
ponad 36,6 tys. firm, co stanowiło 10 proc.
wszystkich nowo zarejestrowanych
firm w Polsce. Razem zarejestrowanych
przedsiębiorstw w Warszawie w 2019 r.
było ponad 456 tys.
Przeciętne wynagrodzenie brutto
w omawianym okresie wynosiło 6456,84 zł,
o 400 zł więcej niż rok wcześniej, przy czym
istniały duże różnice w wynagrodzeniach
w poszczególnych branżach.

3 GUS, Wstępne szacunki produktu krajowego brutto w przekroju regionów w 2018 r.
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PRZECIĘTNE MIESIĘCZNE
WYNAGRODZENIE
BRUTTO w WARSZAWIE
w 2019 r.

centrum miasta. Odpowiedzi na nie znajdą
się w nowym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Warszawy.

W POSZCZEGÓLNYCH BRANŻACH*
Przemysł
Budownictwo
Handel; naprawa pojazdów
Transport i logistyka
Zakwaterowanie
i gastronomia
Informacja i komunikacja
Obsługa
rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
Administracja i działalność
wspierająca
Kultura, rozrywka
i rekreacja

6 559
7 658
7 026
5 464
4 662
9 566
8 597
9 348
4 456
6 896

* Urząd Statystyczny w Warszawie.

Bezrobocie rejestrowe w Warszawie
na koniec grudnia 2019 r. wynosiło
1,3 proc., o 0,2 punkty procentowe
mniej niż rok wcześniej. Jako bezrobotni
zarejestrowanych było ponad 17,3 tys.
osób, z czego 14,3 tys. miało prawo
do zasiłku.
Wyraźne starzenie się społeczeństwa
Warszawy, podobnie jak w całej Polsce,
oznacza rosnącą presję na usługi
publiczne w obszarze zdrowia i opieki nad
osobami starszymi, na które odpowiadają
realizowane w tych dziedzinach miejskie
programy. Wyzwaniem dla planowania
przestrzennego oraz organizacji usług
publicznych jest natomiast rosnąca liczba
mieszkańców dzielnic postrzeganych jako
„sypialnie” Warszawy oraz wyludnianie się
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Priorytetem miasta w 2019 r. był program
żłobkowy i zapewnienie bezpłatnych
miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3
zamieszkałych w Warszawie – w omawianym
okresie zniesiono opłatę za miejsce
w miejskim żłobku a tych ostatnich
przybyło blisko 5 tys. Działania miasta
koncentrowały się także na poprawie
sytuacji najstarszych mieszkańców, w tym
powstańców warszawskich. Seniorom
udostępniono nowe usługi, powiększono
także Dzienny Dom dla Powstańców.

WARSZAWSKIE
ŻŁOBKI
koniec 2019 r.
w liczbach

Na koniec 2018 r. miasto zapewniało
blisko 8 tys. miejsc w żłobkach, klubach
dziecięcych i u dziennych opiekunów.
Do końca 2019 r. udostępnionych zostało
ponad 4,8 tys. nowych miejsc, co na
koniec roku dało łącznie prawie 13 tys.
miejsc opieki, z których mogli skorzystać
rodzice i opiekunowie chcący powrócić do
pracy. Od września 2019 r. miejsca te są
bezpłatne.

Bezpłatne miejsca
w placówkach
niepublicznych:

Bezpłatne miejsca
ogółem:

12 889

4 652

Nowe bezpłatne
miejsca:

4 896

Wolne bezpłatne miejsca
na koniec 2019 r.:

839

Płatne miejsca
w placówkach
komercyjnych:

8 765
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MIEJSCA W ŻŁOBKACH W PODZIALE NA DZIELNICE w 2019 r.
L.p.

Dzielnica

miejsca
w placówkach
publicznych

miejsca wykupione
w placówkach
niepublicznych

miejsca komercyjne
w placówkach
niepublicznych

1

Bemowo

388

213

668

2

Białołęka

671

719

1 109

3

Bielany

785

129

452

4

Mokotów

1 019

577

964

5

Ochota

395

67

494

6

Praga-Pd.

878

491

562

7

Praga-Pn.

286

128

58

8

Rembertów

150

50

16

9

Śródmieście

522

241

117

10

Targówek

488

282

270

11

Ursus

294

330

218

12

Ursynów

733

786

596

13

Wawer

318

163

332

14

Wesoła

183

24

131

15

Wilanów

125

370

679

16

Włochy

135

100

440

17

Wola

645

304

592

18

Żoliborz

222

34

352

Tak znaczny przyrost miejsc osiągnięty
został poprzez wykup miejsc w żłobkach
niepublicznych na podstawie ogłoszonych
konkursów ofert. W 2019 r. ogłoszono
i rozstrzygnięto pięć takich konkursów,
zawierając niespełna 200 umów na
realizację tego zadania. Ogłoszenie
każdego z konkursów poprzedzała
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kampania informacyjno-promocyjna.
Przekaz dotarł do wszystkich
przedsiębiorców prowadzących na terenie
miasta żłobki, kluby dziecięce czy punkty
dziennej opieki. Ponadto podejmowane
były działania zachęcające przedsiębiorców
do otwierania takich placówek.
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WOLNE MIEJSCA
w ŻŁOBKACH, styczeń 2020 r.
L.p.

Dzielnica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Pd.
Praga-Pn.
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz

Wolne miejsca

0
48
0
175
0
49
2
0
100
0
0
333
0
4
100
0
28
0

W oparciu o analizę najbardziej
użłobkowionych krajów Unii Europejskiej
za docelowy uznano wskaźnik 66 proc.
(rozumiany jako odsetek populacji dzieci
w wieku 1–3 lat, którym zapewniono
opiekę w dedykowanej placówce, zarówno
publicznej, jak i prywatnej). Ten wskaźnik
w 2019 r. osiągnięty został w dwóch
dzielnicach: Wilanowie i Ursynowie.
Jako cel minimum na rok 2019 przyjęto
natomiast osiągnięcie celu barcelońskiego,
który zakłada zapewnienie miejsc opieki
dla 33 proc. dzieci w wieku 0–3 lat. Według
stanu na koniec 2019 r. Warszawa osiągnęła
ten cel, zapewniając miejsca dla 35 proc.
populacji dzieci w wieku 0–3 lat.
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MIESIĘCZNY KOSZT
1 MIEJSCA
w żłobku publicznym:

1 667 zł
w żłobku prywatnym
finansowane przez miasto:

1 400 zł
W 2019 r. rodzice i opiekunowie dzieci
mogli skorzystać także z warszawskiego
bonu żłobkowego – wsparcia finansowego
w przypadku posłania dziecka do
niepublicznej placówki. Z tej formy
pomocy skorzystało ponad tysiąc
osób. Dostępna była również oferta
Warszawskich Klubów dla Rodzin, z której
skorzystało ponad 4,4 tys. osób. Ponadto
z działań realizowanych w podobnej
formie skierowanych do rodzin z dziećmi
w wieku 0–6 lat, mieszkających na
obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ,
Pragi-Południe i Targówka, skorzystało 538
rodzin (około 1,2 tys. osób).
W 2019 r. rozpoczęto realizację 16
inwestycji żłobkowych, 11 inwestycji było
kontynuowanych. Wydatkowana kwota na
zadania inwestycyjne związane z rozwojem
sieci żłobków wyniosła nieco ponad
15,5 mln zł.
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PIECZA ZASTĘPCZA
w 2019 r.

WARSZAWA
DLA SENIORÓW w 2019 r.

2 729

30 000 uczestników

dzieci objętych
pieczą zastępczą

304

dzieci skierowanych
do pieczy zastępczej

18

warszawskich
zawodowych
rodzin zastępczych

46

usamodzielnionych
wychowanków pieczy
zastępczej korzystających
z miejskich mieszkań
wspomagających
Warszawa aktywnie działa na rzecz swoich
najstarszych mieszkańców. Na politykę
senioralną przeznaczono w 2019 r. ponad
126 mln zł.

Warszawskich Dni Seniora

659 powstańców skorzystało
z usługi TAXI dla Powstańca

45 osób korzysta z Domu

Dziennego Pobytu dla
Powstańców Warszawskich

5 300 słuchaczy
21 Uniwersytetów Trzeciego

Wieku wspieranych przez miasto

7 organizacji kombatanckich
wspieranych przez miasto

771 seniorów skorzystało

z usług Złotej Rączki

1 241 seniorów skorzystało
ze 155 kursów komputerowych
1 680 porad dla 532 seniorów

w Punktach Cyfrowego Wsparcia

200 miejsc dla seniorów

w niepublicznych Domach
Pomocy Społecznej
finansowanych przez miasto
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Główne cele miejskiej polityki senioralnej
to podniesienie aktywności najstarszych
mieszkańców miasta, zwiększenie ich
udziału w życiu publicznym, rozszerzenie
skierowanej do nich oferty spędzania
wolnego czasu, wzmocnienie ich pozycji
na rynku pracy, a także utrzymanie
samodzielności w miejscu zamieszkania.
W 2019 r. uruchomiono w tym celu kolejne
programy: usługę Złotej Rączki, usługę
przewozu TAXI dla Powstańca, miesięcznik
#Pokolenia – wydawany przez miasto
specjalnie dla seniorów, oraz kompleksowe
sprzątanie mieszkań odbiorców usług
opiekuńczych w Warszawie.

USŁUGI OPIEKUŃCZE
DLA SENIORÓW w 2019 r.

Warszawa szczególną opieką otacza
powstańców warszawskich. Stałych
bywalców Domu Dziennego Pobytu dla
Powstańców Warszawskich w 2019 r.
było 45. Łącznie z różnych form wsparcia
skorzystało 125 osób.

DOM DZIENNEGO POBYTU
DLA POWSTAŃCÓW
WARSZAWSKICH

7 605 Usług dowozu

do domu i transportu do miejsca
zamieszkania

240 zajęć i warsztaty

animowane przez wolontariuszy

23
Domy
Dziennego
Pobytu

1
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14

Domów
Pomocy
Społecznej

Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej

1 225
miejsc w Domach
Dziennego Pobytu

6
432
osób 65+
skorzystało z usług
opiekuńczych

6 500 Usług cateringowych
3 360 godzin opieki senioralnej
240 godzin zajęć ruchowych
z terapeutą

1 920 godzin masaży

oraz indywidualnej fizjoterapii

38 godzin konsultacji

medycznych (geriatra i internista)

21 konsultacji podologa
388,5 godzin

konsultacji psychologicznych
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Ponadto w Domu Dziennego Pobytu
w 2019 r. odbyły się 24 wykłady, 42
warsztaty obsługi komputera i telefonu,
10 spotkań edukacyjnych, 38 koncertów,
30 spotkań własnych powstańców,
6 wycieczek, 4 wyjścia do teatru, 6
przedstawień teatralnych, 28 spotkań
międzypokoleniowych z dziećmi
i młodzieżą, 19 spotkań z artystami
i aktorami, 22 spotkania z cyklu Moja
Warszawa, w czasie których powstańcy
opowiadali o swoich przeżyciach i losach
w czasie Powstania Warszawskiego i po nim.

nad kwestiami zapewniania dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami.
W wyniku szeregu prowadzonych działań
dot. zapewniania dostępności w różnych
obszarach, np. transportu miejskiego,
kultury, likwidacji barier architektonicznych
oraz wobec wprowadzenia systemowej
koordynacji mającej na celu zapewnienie
spójności prowadzonych działań na rzecz
podnoszenia dostępności Warszawa
w 2019 r. została doceniona przez Komisję
Europejską I miejscem w konkursie Acces
City Award 2020.

W życiu codziennym kombatantom, w tym
65 powstańcom warszawskim, pomagają
cztery organizacje pozarządowe: Fundacja
ART, Fundacja Kultura Memoriae, Fundacja
Pomoc Potrzebującym oraz Mazowiecki
Oddział Okręgowy PCK.

Na koniec 2019 r. w Warszawie
działały 33 ośrodki wsparcia dla osób
z niepełnosprawnościami, z czego
większość była współfinansowana lub
finansowana przez miasto.

Warszawskich seniorów angażuje
także Centrum Aktywności
Międzypokoleniowej (CAM). Celem
jego działalności jest aktywizacja osób
starszych oraz budowanie dialogu
międzypokoleniowego. Z oferty CAM
korzystają osoby wymagające wsparcia
oraz aktywni seniorzy korzystający z oferty
spędzania wspólnego czasu, aktywizacji
społecznej, ruchowej. Przy CAM działa
Punkt Wolontariatu Senioralnego,
w którym osoby starsze mogą dowiedzieć
się o możliwości zaangażowania
w działania wolontarystyczne. Centrum
odwiedza codziennie ok. 250 osób.
W ramach działalności CAM w 2019 r.
dokonało przebudowy i adaptacji budynku
przy ul. Nowolipie 22. Dzięki pracom
remontowym Dzienny Dom dla
Powstańców powiększył się o nowe
pomieszczenia, w tym salę gimnastyczną
i salę rehabilitacyjną.
Warszawa, jako jeden z pierwszych
samorządów, podjęła intensywne prace
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WARSZAWSKIE
OŚRODKI WSPARCIA
DLA OSÓB

z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

15

środowiskowych
domów samopomocy

18

ośrodki wsparcia
i rehabilitacji
dla osób
z niepełnosprawnościami

W ramach 15 ośrodków wsparcia
współfinansowanych przez miasto
oferowanych jest 314 miejsc, a kwota
przeznaczona na te ośrodki w 2019 r. to
4,3 mln zł. W Warszawie funkcjonowało
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również 12 klubów (dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną, dla
osób ze spektrum autyzmu, dla osób
z niepełnosprawnością psychiczną)
współfinansowanych przez miasto kwotą
ponad 900 tys. zł i oferujących 290 miejsc.
Łącznie na działania skierowane do osób
z niepełnosprawnościami Warszawa
przeznaczyła w 2019 r. ok. 100 mln zł.
W Warszawie funkcjonuje ponadto 15
warsztatów terapii zajęciowej z 502
miejscami, finansowanych w 90 proc. ze
środków PFRON, a w 10 proc. ze środków
miasta. Osoby z niepełnosprawnościami
mogły skorzystać także z miejskiego
transportu specjalistycznego – robiło to
385 osób, a koszt tej formy transportu
wynosił ponad 2,5 mln zł. Miasto
oferowało także usługę wsparcia
asystenta, z której skorzystało 288 osób
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności – w 2019 r. zrealizowano
ponad 19,5 tys. usług asystenckich.
W Warszawie funkcjonuje 19 domów pomocy
społecznej (w tym 14 domów prowadzonych
przez miasto i 5 niepublicznych, z którymi
została zawarta umowa na świadczenie
całodobowej opieki). Liczba średnioroczna
mieszkańców w ww. domach to 2 080 osób
w 2019 r., a średni koszt utrzymania wynosił
5 728,98 zł/ miesiąc.
W Warszawie działa 15 środowiskowych
domów samopomocy w tym 9 dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną.
Liczba osób, które były ich uczestnikami
w 2019 r., to 751.
W Warszawie realizowano Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Na realizację wynikających z niego zadań
w 2019 r. miasto przeznaczyło ponad
4,7 mln zł. Z różnych form pomocy

RA P O RT O S TA N IE MIA STA

bezpośredniej skorzystało ok. 5 tys. osób.
W roku 2019 z poradnictwa prawnego
i/lub psychologicznego w Warszawskim
Ośrodku Interwencji Kryzysowej
skorzystało łącznie 2168 osób.
W Warszawie realizowany był także
Warszawski Zintegrowany System
Leczenia i Wspierania Środowiskowego
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
– testowanie i wdrażanie (projekt
współfinansowany ze środków UE).
W ramach projektu (w latach 2018–2020)
ok. 1050 os. skorzysta z konsultacji
doradców, z których: 180 os. zostanie
objętych „Warsztatami ds. zdrowienia”,
540 os. będzie uczestniczyło w doradztwie
zawodowym, 10–12 os. skorzysta z mieszkań
chronionych, ok. 50 os. weźmie udział
w ruchu samopomocowym i ok. 250 os.
skorzysta z rozszerzonej oferty klubów
w poszczególnych dzielnicach.
Z domu dziennego pobytu działającym
przy Centrum Alzheimera w skali roku
skorzystało 86 osób (liczba miejsc 50).
Z domu pomocy społecznej działającym
przy Centrum Alzheimera w ciągu roku
skorzystały 152 osoby (liczba miejsc 120).
Centrum Alzheimera prowadzi także
działalność szkoleniową – zorganizowano
m.in. szkolenia z zakresu profilaktyki
urazów wśród osób powyżej 60. roku
życia oraz wymianę doświadczeń
między pracownikami zajmującymi się
osobami starszymi i niepełnosprawnymi
z zespołami otępiennymi. Przy Centrum
Alzheimera działa specjalistyczny
punkt konsultacyjny ukierunkowany na
udzielanie wsparcia i pomocy osobom
z chorobami otępiennymi, szczególnie
chorobą Alzheimera, a także ich rodzinom
i opiekunom, którzy są mieszkańcami m.st.
Warszawy. Wszelkie porady i konsultacje
świadczone tylko po uprzednim zapisaniu
się są bezpłatnie.
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Miasto w ramach dotacji prowadzi dwa
programy wsparcia dla osób żyjących
z HIV i ich bliskich – jest to pomoc
psychologiczna, grupa wsparcia, wykłady
tematyczne, zagospodarowanie czasu,
rozwój zainteresowań. W 2019 r. w ramach
tych programów pomoc otrzymało
łącznie 500 osób. Na programy
z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV
przeznaczono 1,3 mln zł.
Program Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2019–2021 jest zaś kontynuacją
analogicznego programu z lat poprzednich.
Na jego realizację przeznaczono 1,2 mln zł,
a z programów skorzystało ok. 2,5 tys. osób.
W Warszawie w każdej dzielnicy
funkcjonują Punkty InformacyjnoKonsultacyjne (jest ich obecnie łącznie
19 – na terenie Mokotowa zlokalizowane
są dwa), prowadzące m.in. porady
i konsultacje dla uzależnionych od
alkoholu i innych środków odurzających,
członków rodzin osób uzależnionych,
doświadczających przemocy, stosujących
przemoc. Na przestrzeni kilku ostatnich
lat liczba klientów Punktów Informacyjno-Konsultacyjnych w Warszawie wynosi
ok. 20 tys. osób rocznie. Na realizację
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przeznaczono
w 2019 r. blisko 53 mln zł. Stołeczny
Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych obsłużył
w 2019 r. ponad 24 tys. osób, średnia liczba
osób na dobę wyniosła 66.
Zgodnie z dostępnymi danymi4 na terenie
m.st. Warszawy przebywało blisko 2,5 tys.
osób bezdomnych.
System pomocy osobom bezdomnym
w Warszawie opiera się na współpracy
jednostek miasta, w tym ośrodków
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pomocy społecznej z organizacjami
pozarządowymi, które na zlecenie miasta
prowadzą placówki dla osób bezdomnych.
Obejmuje on:
I. Pomoc niskoprogową skierowaną
do wszystkich osób bezdomnych
i najuboższych :
1. prowadzenie 2 noclegowni (180 miejsc),
prowadzenie w okresie zimowym:
interwencyjnych miejsc noclegowych
(125 miejsc), ogrzewalni całodobowej
(50 miejsc), ogrzewalni dziennej,
2. prowadzenie jadłodajni (5 placówek,
blisko 2000 posiłków dziennie),
3. prowadzenie trzech łaźni (mobilnej,
2 stacjonarnych) oraz 1 punktu sanitarnego
(możliwość kąpieli/uprania odzieży),
4. prowadzenie punktów poradnictwa (4),
w tym medycznego (Stowarzyszenie
Lekarze Nadziei),
5. prowadzenie Mobilnego Punktu
Poradnictwa,
6. działania streetworkerskie,
7. monitorowanie miejsc niemieszkalnych
przez Straż Miejską m.st. Warszawy,
która w zimie dostarcza przebywającym
tam osobom ciepłe posiłki z jadłodajni.
II. Ośrodki wsparcia dla osób bezdomnych:
21 schronisk, w tym schroniska z usługami
opiekuńczymi (992 miejsca), zapewniające
schronienie, wyżywienie, pracę socjalną,
usługi opiekuńcze, ponad 90 miejsc
w mieszkaniach treningowych
Warszawa realizuje także dwa zupełnie
nowe w skali Polski programy w obszarze
polityki społecznej, wykorzystujące
innowacyjne podejście do mieszkań dla
osób bezdomnych - metodę "housing
first", sprawdzoną i dającą pozytywne
efekty w innych krajach Europy i USA.

4 Badanie przeprowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniach 13–14 lutego
2019 r. w Warszawie.
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Metoda „Najpierw mieszkanie” wyrosła
na gruncie rozczarowania dotychczas
funkcjonującym, mało efektywnym
systemem reintegracji społecznej osób
bezdomnych bazującym na noclegowniach
i schroniskach. W ramach projektu
udostępnionych zostanie kilkadziesiąt
różnych mieszkań: m.in. 30 mieszkań
w Warszawie, 10 we Wrocławiu oraz 10
w Gdańsku. Po zamieszkaniu w wybranym
lokalu uczestnicy otrzymają kompleksowe,
interdyscyplinarne wsparcie, zgodnie
z rozpoznanymi potrzebami i problemami.
Realizacja programu w Warszawie
rozpoczęła się w połowie 2019 r.
i potrwa 30 miesięcy. Rezultaty, jakie
pojawią się po tym okresie, będą bardzo
cenną wskazówką i pomocą w dalszym
projektowaniu miejskich programów
wspierających osoby bezdomne.
W 2019 r. na podstawie zaproszeń
Prezydenta Warszawy osiedliło się 10
rodzin repatriantów, tj. 23 osoby, którym
zostały zapewnione lokale mieszkalne
z zasobu miasta oraz zagwarantowane
wsparcie finansowe na zagospodarowanie
i bieżące utrzymanie przez 24 miesiące.
Dodatkowo 2 rodzinom repatriantów,
tj. 5 osobom osiedlonym w 2018 r.,
kontynuowano udzielanie pomocy
finansowej.
Ponadto w 2019 r., w ramach realizacji
zadań określonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
finansowanych z budżetu państwa,
udzielono pomocy repatriantom
i członkom ich rodzin w wysokości
ponad 734 tys. zł na wypłaty świadczeń
dla 79 repatriantów i członków ich
rodzin. W 2019 r. zakupione zostało
wyposażenie lokali mieszkalnych dla 8
rodzin repatriantów (16 osób) za kwotę
ponad 67 tys. zł. W ramach refundacji
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poniesionych kosztów Warszawa otrzymała
na ten cel dotację z budżetu państwa.
Na pomoc repatriantom i członkom ich
rodzin z budżetu Warszawy w 2019 r.
wydatkowano ponad 354,5 tys. zł
W 2019 r. udzielono pomocy 281
cudzoziemcom, w tym 140 uchodźcom.
W ramach realizacji programów
integracyjnych korzystali oni ze świadczeń
pieniężnych z przeznaczeniem na bieżące
utrzymanie oraz pokrycie wydatków
związanych z nauką języka polskiego oraz
mieli opłacaną składkę na powszechne
ubezpieczenie zdrowotne. Otrzymywali
również wsparcie pracownika socjalnego,
a w ramach wsparcia specjalistycznego
Warszawskie Centrum Pomocy
Rodzinie umożliwiło im dostęp do
bezpłatnych konsultacji z psychologiem
w języku polskim, rosyjskim i angielskim
oraz zapewniło wsparcie coacha
zdrowia. Wszyscy specjaliści mogli
korzystać ze wsparcia tłumaczy
języka arabskiego, perskiego, tigrinia,
kurdyjskiego i tureckiego.
Łączna wysokość świadczeń pieniężnych
dla cudzoziemców realizujących programy
integracyjne w 2019 r. wyniosła 1,45 mln zł.
Wypłacono ponad 1,7 tys. świadczeń dla
281 cudzoziemców. Średni miesięczny koszt
świadczenia dla 1 osoby wyniósł 823,74 zł.
Warszawie udało się znacznie poprawić
dostępność żłobków, dzięki czemu chętni
opiekunowie mogą powrócić do pracy.
Problemem pozostaje nierównomierne
rozłożenie dostępnych miejsc w żłobkach
w poszczególnych dzielnicach – miasto
pracuje już nad jego rozwiązaniem.
Powyższe działania realizowały następujące
cele operacyjne Strategii #Warszawa2030:
1.1. Dbamy o siebie nawzajem oraz
2.3. Korzystamy z usług blisko domu.
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WARSZAWA DLA ED U K ACJI
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2019 r. był kolejnym trudnym rokiem
w edukacji, która wciąż odczuwa skutki
zmian przeprowadzanych przez rząd
od 2016 r. – tym razem system oświaty
musiał zmierzyć się z wyzwaniem
podwójnego rocznika w pierwszych klasach
szkół ponadpodstawowych. Dla Warszawy
był to także rok bezprecedensowego
rozwoju bazy oświatowej – oddano do
użytku 13 nowych placówek.

PRZEDSZKOLA
PROWADZONE
PRZEZ INNE ORGANY
w 2019 r.

W 2019 r. do warszawskich szkół
uczęszczało łącznie pond 220 tys.
uczniów, w tym prawie 190 tys. do
placówek prowadzonych przez miasto.
Przedszkolaków było zaś blisko 85 tys.

580

MIEJSKIE
PRZEDSZKOLA
w 2019 r.
Przedszkola
i podstawówki
z oddziałami
przedszkolnymi:

508

Przedszkola,
oddziały przedszkolne
i inne formy wychowania
przedszkolnego:

Przedszkola specjalne:

26

Przedszkolaki:

28 619

Przedszkolaki
w placówkach specjalnych:

110

Przedszkola specjalne
i podstawówki ze specjalnymi
oddziałami przedszkolnymi:

16

Przedszkolaki:

56 150

Przedszkolaki
w placówkach specjalnych:

528

25
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MIEJSKIE SZKOŁY
PODSTAWOWE
w 2019 r.

MIEJSKIE SZKOŁY
PONADPODSTAWOWE
/PONADGIMNAZJALNE
w 2019 r.

SZKOŁY
PODSTAWOWE:

Licea ogólnokształcące:

210

95

uczniowie:

35 539

uczniowie:

118 226
w tym szkoły
podstawowe
specjalne:

41

uczniowie:

2 317

w tym szkoły
prowadzące oddziały
gimnazjalne:

111

uczniowie:

13 157

w tym szkoły
prowadzące specjalne
oddziały gimnazjalne:

35

uczniowie:

481
26

Licea
ogólnokształcące specjalne:

8

uczniowie:

415

Szkoły zawodowe:

115

uczniowie:

19 437

Szkoły zawodowe
specjalne:

15

uczniowie:

425

Poza szkołami miejskimi w 2019 r.
w Warszawie działały 132 szkoły
podstawowe niepubliczne lub prowadzone
przez inne organy, w tym 8 specjalnych.
Uczęszczało do nich łącznie ponad 21,8 tys.
dzieci. Gimnazjów tego typu łącznie
było 46, a szkół ponadpodstawowych/
ponadgimnazjalnych – 84. Do tych
pierwszych uczęszczało 1245 uczniów, a do
tych drugich – ponad 7,5 tys. Dzieciom
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spoza Warszawy miasto zapewniło ponad
530 miejsc w bursach.
W omawianym okresie warszawskie szkoły
musiały zmierzyć się z problemem tzw.
podwójnego rocznika, a więc absolwentów
szkół podstawowych oraz wygaszanych
gimnazjów, którzy w tym samym czasie
starali się o miejsca w liceach, technikach
oraz szkołach branżowych. Aby sprostać
temu wyzwaniu, Warszawa przygotowała
na rok szkolny 2019/2020 ponad 43 tys.
miejsc do rekrutacji – o ponad 23 tys. więcej
niż rok wcześniej. Koszt przygotowania
szkół wyniósł 18 mln zł.
Warszawskie szkoły są przystosowane do
potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.
W 2019 r. w Warszawie było ponad 9,3 tys.
uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością
lub niedostosowaniem społecznym, z czego
7,7 tys. uczęszczało do szkół prowadzonych
przez miasto. W tych ostatnich większość
dzieci i młodzieży z orzeczeniem uczyła się
w szkołach ogólnodostępnych.
Nauczycieli w miejskich szkołach pracowało
ponad 31 tys., a większość z nich posiadała
stopień nauczyciela dyplomowanego
(ponad 39 proc.) oraz mianowanego (prawie
30 proc.). Wśród warszawskich nauczycieli
przeważały osoby w wieku 31–40 lat (blisko
30 proc.) oraz 41–50 lat (blisko 28 proc.).

LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH
W JEDNOSTKACH
SYSTEMU OŚWIATY
prowadzonych przez Warszawę

liczba
nauczycieli:

31 222

liczba pracowników
administracji i obsługi:

13 950

Warszawscy nauczyciele chętnie
korzystali z programów doskonalenia –
– ponad 24,6 tys. słuchaczy uczestniczyło
w różnych formach doskonalenia
zawodowego, organizowanych w miejskiej
placówce doskonalenia nauczycieli
– Warszawskim Centrum Innowacji
Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES).
W 2019 r. 104 nauczycieli odebrało
Nagrody Prezydenta, przez Biuro Edukacji
nagrodzonych zostało 39.
Warszawa ponownie przeznaczyła
na edukację rekordową sumę ponad
4,8 mld zł – edukacja stała się tym samym
pierwszą pozycją w miejskim budżecie.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
nauczycieli i pracowników placówek
oświatowych wyniosły w 2019 r. ponad
3 mld zł, co oznacza, że kolejny rok
z rzędu rządowa subwencja oświatowa
dla Warszawy nie pokryła nawet tych
wydatków – w omawianym okresie
wyniosła ona nieco ponad 2 mld zł. Łącznie
miejskie wydatki bieżące w dziedzinie
edukacji wyniosły ponad 4,5 mld zł,
majątkowe – ponad 383 mln zł.

WYDATKI NA EDUKACJĘ
W PRZELICZENIU NA JEDNEGO
WARSZAWSKIEGO UCZNIA

Szkoły miejskie:

16 654 zł

Pozostałe:

12 161 zł

W 2019 r. oddano do użytku jedenaście
przedszkoli, z czego cztery w dzielnicy
Bielany, a trzy w Wilanowie. Uruchomiono
także dwie szkoły na Białołęce.
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MIEJSKIE SZKOŁY
i PRZEDSZKOLA
ODDANE DO UŻYTKU
w 2019 roku

11 PRZEDSZKOLI
Białołęka:
ul. Myśliborska
Bielany:
ul. Dąbrowskiej 5a
ul. Conrada 10a
ul. Przy Agorze 12
ul. Bogusławskiego 8a
Pradze-Północ:
ul. Wrzesińska 10
ul. Tarchomińska 4
Ursynów
ul. Taneczna 54
Wilanów:
pl. Vogla 62
ul. Latoszki 24
ul. Sarmacka 4
2 SZKOŁY

Białołęka:
ul. Hemara 15
ul. Myśliborska 25

W realizacji jest kolejnych 19 placówek –
dziesięć przedszkoli i dziewięć szkół. Na
modernizację i remonty szkół i placówek
miasto przeznaczyło łącznie ponad
517 mln zł.
W 2019 r. miasto realizowało różnego
rodzaju programy zwiększające jakość
nauczania, na które wydano ponad
16 mln zł. Były one skierowane do
wszystkich szkół, dla których organem
prowadzącym było miasto. Do takich
programów należał WARS i SAWA – kluczowy
element Warszawskiego Systemu
Wspierania Uzdolnionych, zmierzającego
do poprawy efektywności kształcenia
i rozwijania potencjału twórczego uczniów.
W roku szkolnym 2019/2020 do warszawskiej
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sieci szkół wspierających uzdolnionych
uczniów należało 195 placówek.
Drugi przykład to program rozwoju
przedsiębiorczości młodzieży – Startup
JUMP – ukierunkowany na kształtowanie
proaktywnych postaw młodzieży szkolnej
polegających m.in. na podejmowaniu
własnej działalności gospodarczej.
Dotychczas w projekcie uczestniczyły 62
szkoły średnie oraz ok. 860 uczniów.
Największym pod względem zasięgu
i budżetu (15,3 mln zł) programem
realizowanym w 2019 r. i skierowanym
do uczniów szkół miejskich był program
„Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”.
Zakłada on dofinansowanie udziału
uczniów w zajęciach kulturalnych,
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edukacyjnych i sportowych kwotą
100 zł w skali rocznej na ucznia.
Realizacja tego programu pozwala na
równy (bo niegenerujący kosztów dla
rodziców i opiekunów) dostęp do zajęć
rozwijających różnorodne zainteresowania
i uzdolnienia młodych warszawiaków.
W ubiegłym roku wzięło w nim udział
ponad 162 tys. uczniów warszawskich szkół
podstawowych i ponadpodstawowych.
Dzięki środkom przekazanym do szkół
młodzi warszawiacy mogli rozwijać swoje
zainteresowania, zdobywać nową wiedzę
i umiejętności, biorąc udział w spektaklach
teatralnych, projekcjach kinowych,
wystawach, zajęciach edukacyjnych,
zajęciach sportowych i rekreacyjnych.
W 2019 r. realizowano także trzymiesięczny
pilotaż programu „Zajęcia na miarę”, który
polegał na organizacji zajęć pozalekcyjnych.
Ze środków mogły być finansowane m.in.
zajęcia wyrównawcze, przygotowania
do konkursów, zajęcia rozwijające
zainteresowania i pasje uczniów czy
działania na rzecz społeczności lokalnej.
Do udziału w pilotażu wytypowano 18
placówek z czterech dzielnic Warszawy.
Zrealizowano z powodzeniem 421
przedsięwzięć, w które aktywnie
zaangażowało się ponad 6,7 tys. uczniów.
Koszt programu wyniósł ponad 2 mln zł.
Warszawskie szkoły kolejny rok z rzędu
odniosły sukces w ogólnokrajowych
rankingach. Według portalu edukacyjnego
Perspektywy wśród liceów, które osiągnęły
najlepsze wyniki w 2019 r., w pierwszej
dziesiątce są cztery warszawskie licea,
w tym na pierwszym miejscu XIV Liceum
Ogólnokształcące im. St. Staszica.
W Ogólnopolskim Rankingu Liceów
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Ogólnokształcących w pierwszej
pięćdziesiątce znalazło się osiemnaście
warszawskich liceów, w tym szesnaście
prowadzonych przez miasto i dwa licea
niepubliczne. W Ogólnopolskim Rankingu
Techników na pierwszym miejscu jest
warszawskie Technikum Mechatroniczne
nr 1. Wysoki poziom nauczania
w warszawskich szkołach potwierdzają
badania PISA, oceniające poziom edukacji
we wszystkich krajach OECD. Łącznie
w czterech przeprowadzonych do tej pory
edycjach badania warszawscy uczniowie
zajęli pierwsze miejsce w czytaniu ze
zrozumieniem (wśród miast powyżej
miliona mieszkańców). W naukach
matematycznych i przyrodniczych zajmują
czwarte miejsce, a wyprzedzają ich tylko
uczniowie z Tajwanu, Singapuru, Japonii
i Hongkongu.
W 2019 r. do matury w Warszawie5
przystąpiło 14362 uczniów a zdawalność
była wyższa niż średnia w Polsce.
W terminie głównym maturę zdało
89,4 proc. uczniów. Zdawalność była
także wyższa w poszczególnych typach
szkół a średnie wyniki warszawskich
maturzystów wyższe niż średnie wyniki
w kraju.

ZDAWALNOŚĆ MATURY
WARSZAWSKICH UCZNIÓW
w 2019 r. na tle kraju
zdawalność w terminie głównym
(% uczniów)

liceum
ogólnokształcące
technikum

Warszawa

Polska

92,5%
76,2%

86,4%
70,5%

5 Dotyczy szkół z terenu Warszawy (publicznych dla których organem prowadzącym jest m.st Warszawa,
publicznych innych organów oraz niepublicznych).
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ŚREDNIE WYNIKI WARSZAWSKICH
MATURZYSTÓW
w 2019 r. na tle kraju
matura
obowiązkowa

– poziom podstawowy

język polski
matematyka
język angielski

średni wynik w terminie głównym
(% punktów)

Warszawa

58.60
67.69
84.47

Polska

52
58
72

W ramach drugiej części matury uczniowie
mogli wybrać jeden lub więcej przedmiotów
rozszerzonych. Warszawscy maturzyści
wybrali więcej niż dwa przedmioty
a najpopularniejsze były przedmioty takie
same jak z matury podstawowej (język
polski, matematyka, język angielski).
Kolejne ze względu na popularność to:
geografia (3560 uczniów), biologia (2361
uczniów) oraz fizyka (1770).

ŚREDNIE WYNIKI WARSZAWSKICH
MATURZYSTÓW Z PRZEDMIOTÓW
ROZSZERZONYCH na tle kraju
matura

– poziom rozszerzony

średni wynik w terminie głównym
(% punktów)

Warszawa
geografia
biologia
fizyka

43.44
43.35
55.29

Polska

29
33
42

W roku szkolnym 2018/2019
czternastu uczniów z publicznych szkół
ponadpodstawowych prowadzonych przez
miasto uzyskało srebrne i brązowe medale
na olimpiadach międzynarodowych.
Były to m.in. olimpiady: Międzynarodowa
Olimpiada Informatyczna w Baku,
Międzynarodowa Olimpiada Fizyczna
w Tel Awiwie, Środkowoeuropejska
Olimpiada Matematyczna w Pardubicach
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i Olimpiada Informatyczna Krajów Europy
Środkowej w Bratysławie.
W 2019 r., podobnie jak w latach poprzednich,
Warszawa wspierała swoich najbardziej
uzdolnionych uczniów finansowo.
Stypendium SAPERE AUSO otrzymało 269
z nich, a im. Jana Pawła II – 469. Przyznano
także stypendia sportowe młodzieżowe –
otrzymało je 378 osób do 23. roku życia.
Uczniowie otrzymywali także stypendia
szkolne.
Realizując swoje priorytety w edukacji,
Warszawa korzysta ze wsparcia wielu
partnerów, wśród nich organizacji
pozarządowych. Coroczny budżet
miasta na wsparcie zadań publicznych
realizowanych przez organizacje
pozarządowe w obszarze edukacji
i wychowania oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży to 8,55 mln zł. W 2019 r.
wsparto w ten sposób 257 projektów
edukacyjno-wychowawczych skierowanych
do ponad 60 tys. uczniów i nauczycieli
realizowanych przez 107 organizacji
pozarządowych. Miasto przekazało
na ten cel 5,8 mln zł. Pozostałe środki
w wysokości 2,75 mln zł zostały
wykorzystane na dofinansowanie
wyjazdów letnich dzieci i młodzieży oraz
zagospodarowanie czasu wolnego uczniów
pozostających w czasie wakacji w miejscu
zamieszkania.
We współpracy z organizacjami
pozarządowymi zrealizowano m.in. projekt
Polubić matematykę, którego celem
była popularyzacja nauk ścisłych wśród
uczniów szkół podstawowych, a także Mały
Astro-FUN – cykl spotkań astronomicznych
przygotowywany specjalnie z myślą
o najmłodszych dzieciach. Realizowano
również m.in. program wspierający
kształtowanie u dzieci i młodzieży postaw

WARSZAWA DLA ED U K ACJI

otwartości i tolerancji oraz integrację dzieci
cudzoziemców mieszkających w Warszawie
(„Dzieci w międzykulturowej Warszawie”).
Ponadto w 143 placówkach edukacyjnych
w Warszawie realizowano w 2019 r.
europejski program Erasmus+.
Podobnie jak w latach poprzednich
częścią warszawskiego systemu
edukacyjnego w 2019 r. była oferta zajęć
dla dzieci w czasie ferii letnich i zimowych.
Z miejskich programów Lato/Zima
w Mieście skorzystało ponad 34,5 tys.
uczestników, a koszt ich realizacji wyniósł
blisko 11 mln zł. W ofercie znalazły się
spotkania i zajęcia dla dzieci w licznych
placówkach miejskich i państwowych.
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europejskich i czołowe w świecie.
Warszawa kontynuuje największy w skali
kraju rozwój infrastruktury oświatowej.
Powyższe działania realizowały
następujące cele operacyjne Strategii
#Warszawa2030: 2.2. Aktywnie spędzamy
czas wolny blisko domu, 2.3. Korzystamy
z usług blisko domu oraz 4.1. Rozwĳamy
nasz twórczy potencjał.

Rozwijał się program „Wars i Sawa grają
w szachy”, w którym uczestniczy ponad
10 tys. uczniów z klas I-III ze 128 szkół.
Przeszkolono też pół tysiąca nauczycieli.
Realizując obowiązek ustawowy, Warszawa
przekazała w 2019 r. niepublicznym
placówkom edukacyjnym dotacje na
łączną kwotę ponad 721 mln zł. Dotacją
objęte były następujące placówki: placówki
wychowania przedszkolnego, szkoły dla
dzieci i młodzieży (szkoły podstawowe,
gimnazja, licea, technika, szkoły policealne),
szkoły dla dorosłych oraz inne placówki
wychowawczo-opiekuńcze.
Warszawa sprostała wyzwaniu, jakim było
przygotowanie miejsc w szkołach
ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
dla tzw. podwójnego rocznika. Pozwoliły
na to środki własne miasta – pomimo
wyraźnego problemu rząd nie zaplanował
w 2019 r. zwiększenia wsparcia dla
samorządu warszawskiego. Wysoki
poziom nauczania w warszawskich
szkołach potwierdzają pierwsze miejsce
w badaniach PISA wśród metropolii
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Ochrona zdrowia

WARSZAWA DLA OCH R ONY Z D R OW I A

Głównym celem polityki zdrowotnej miasta
jest zwiększenie dostępności świadczeń
opieki zdrowotnej oraz innych usług
związanych z ochroną zdrowia. W 2019 r.
kontynuowano prace nad otwarciem dwóch
nowych, bardzo ważnych punktów na mapie
zdrowotnej Warszawy: szpitala na Ursynowie
oraz wielospecjalistycznej przychodni na
Białołęce.
W 2019 r. wprowadzono nowe programy
polityki zdrowotnej – szczepienia przeciw
wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV)
dla dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat,
a także szczepienia przeciw grypie dla dzieci
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i kobiet w ciąży. Warszawa jako pierwsza
jednostka samorządu terytorialnego
zdecydowała się na tak szerokie
zabezpieczanie mieszkańców przed grypą.
Kontynuowano także dotychczas
realizowane programy: m.in. bezpłatne
szkoły rodzenia, program „Aktywny
senior” czy dofinansowanie zabiegów
zapłodnienia pozaustrojowego dla par
dotkniętych problemem niepłodności.
Ważnym elementem działań Warszawy
były również przygotowania do wdrożenia
zmian w systemie opieki psychologicznej
i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA
REALIZOWANE PRZEZ WARSZAWĘ w 2019 r.
Nazwa zadania

Grupa wiekowa

Profilaktyka zdrowotna w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy
ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Warszawy

dzieci i młodzież

Program promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”

dzieci i młodzież

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób
bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach

wszystkie
grupy wiekowe

Program polityki zdrowotnej obejmujący szczepienie przeciwko
grypie osób przebywających w Stołecznym Centrum
Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o.

osoby dorosłe

Program profilaktyczny „Ocena ryzyka występowania choroby
nadciśnieniowej u młodzieży licealnej w wieku 18–19 lat”

dzieci i młodzież

Program promocji zdrowia „Aktywny Senior”

seniorzy

Program promocji zdrowia „Pikniki medyczne”

wszystkie grupy wiekowe

Program edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia”

osoby dorosłe

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób
od 65. roku życia pn. „Grypa 65+”

seniorzy

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji
wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych
na terenie Warszawy

dzieci i młodzież

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI
szkół podstawowych na terenie Warszawy

dzieci i młodzież

Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku
i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych
na terenie Warszawy

dzieci i młodzież

Program opieki zdrowotnej nad kombatantami

seniorzy

Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji
do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież

dzieci i młodzież
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na terenie Warszawy
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI
Warszawy

dzieciRAi młodzież
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Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku
i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych
na terenie Warszawy

dzieci i młodzież

Program opieki zdrowotnej nad kombatantami

seniorzy

Ocena sprawności i wydolności fizycznej oraz predyspozycji
do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i młodzież
zamieszkałą w Warszawie

dzieci i młodzież

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wspieranie
programów opieki nad pacjentami przewlekle chorymi

wszystkie
grupy wiekowe

Współpraca z organizacjami pozarządowymi – wspieranie
programów rehabilitacyjnych i promocji zdrowia

wszystkie
grupy wiekowe

Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych
niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia
pozaustrojowego

osoby dorosłe

Program szczepień ochronnych przeciw HPV „HPV 12”

dzieci i młodzież

WARSZAWA
DLA OCH R ONY na
Z D Rterenie
OW I A
szkół podstawowych

267 420

osób skorzystało
z Warszawskich programów
zdrowotnych
ich koszt to ponad

29 mln zł

WARSZAWSKIE
PROGRAMY SZCZEPIEŃ
w 2019 r.
w programie „Grypa 65+”
zaszczepiono

49 190 osób

w programie
„HPV 12”
zaszczepiono 1 767 dzieci
W 2019 r. Warszawa została wyróżniona
jako lider w innowacjach w zakresie
profilaktyki grypy – nagrodą za
programy szczepień przeciw grypie
dla osób bezdomnych oraz osób
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przebywających w Stołecznym Centrum
Opiekuńczo-Leczniczym. Miasto planowało
także zaoferowanie swoim najstarszym
mieszkańcom bilansu 70- i 80-latka, został
on jednak negatywnie zaopiniowany przez
Agencję Oceny Technologii Medycznych
i Taryfikacji.
W 2019 r. Warszawa finansowała
świadczenia z zakresu opieki paliatywnej.
Skorzystało z nich ponad 3,8 tys. osób
w dziesięciu ośrodkach.

WYDATKI MIASTA
NA OCHRONĘ ZDROWIA
w 2019 r.
przekroczyły
mln

237

Bieżące

94,7 mln

Wydatki majątkowe

142,5 mln

w tym dokapitalizowanie
szpitali w kwocie 39,6 mln

Sytuacja zdrowotna mieszkańców
Warszawy jest zróżnicowana. Wśród
głównych przyczyn umieralności w 2018 r.

WARSZAWA DLA OCH R ONY Z D R OW I A

były: choroby układu krążenia – 31 proc.,
nowotwory – 26,8 proc., choroby układu
oddechowego – 9,8 proc., choroby
układu pokarmowego – 4,3 proc. Wśród
zgonów spowodowanych nowotworami
przeważały nowotwory złośliwe tchawicy,
oskrzeli i płuc – 1140. W latach 2017–2018
zauważalny był wzrost liczby zgonów
z powodu: chorób układu oddechowego
– 101, chorób układu moczopłciowego – 72,
nowotworów – 53. Najwyższy spadek
zgonów był z powodu: chorób układu
krążenia – 632, chorób układu nerwowego
– 41.

SZPITALE
NA TERENIE
WARSZAWY
w 2019 r.

56 szpitali
w tym 11 miejskich
12 350 łóżek szpitalnych
w tym 2 579
w szpitalach
miejskich

533 862 pacjentów
w tym 118 730
w szpitalach
miejskich

645 017 hospitalizacji
w tym 130 102
w szpitalach
miejskich
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PRZYCHODNIE
NA TERENIE WARSZAWY
w 2019 r.

270 placówek

w tym 87 miejskich

1 666 814 pacjentów
w tym 714 486
w poradniach miejskich

AMBULATORYJNA OPIEKA
SPECJALISTYCZNA (AOS)
na terenie WARSZAWY
w 2019 r.

246 placówek

w tym 73 miejskich

2 667 949 pacjentów
w tym 930 734
w podmiotach miejskich

Najwięcej udzielonych w Warszawie
w 2019 r. świadczeń dla osób dorosłych
było z zakresu położnictwa i ginekologii,
kardiologii oraz chirurgii ogólnej. Wśród
dzieci najwięcej świadczeń udzielono
w zakresie neonatologii, pediatrii i chirurgii
dziecięcej. Najczęściej wykonywanymi
badaniami diagnostycznymi były
natomiast: rezonans magnetyczny
(blisko 100 tys. badań, z czego ok. 9 tys.
w placówkach miejskich), tomografia
komputerowa (blisko 96 tys. badań,
z czego ponad 1,8 tys. w placówkach
miejskich), gastroskopia (ponad 21,5 tys.,
z czego 6,7 tys. w placówkach miejskich).
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W 2019 r. w Warszawie urodziło się
36 410 dzieci, z czego 19 992 w szpitalach
miejskich. Najwięcej w Centrum
Medycznym „Żelazna” – 6319. Centrum
zajęło II miejsce w Warszawie oraz woj.
mazowieckim w rankingu szpitalnych
porodówek opracowanym przez Fundację
Rodzić po Ludzku.

WARSZAWSKI PROGRAM
DOFINANSOWANIA ZAPŁODNIENIA

IN VITRO w 2019 r.

1 668 par

y

y

y

y

y

program

Na realizację zadań inwestycyjnych
i remontowych w miejskich podmiotach
leczniczych przeznaczono dotacje
w kwocie 54,1 mln zł, z czego 24,4 mln
zł na zadania inwestycyjne i remontowe
zakończone w 2019 r., a 29,7 mln zł na
inwestycje, które będą kontynuowane
po 2019 r. W ramach dotacji realizowane
były zadania budowlane (rozbudowy,
modernizacje i remonty) oraz zakupy
inwestycyjne (zakup wyposażenia,
sprzętu i aparatury medycznej). W 2019 r.
realizowano je w 6 miejskich szpitalach i 12
przychodniach lecznictwa otwartego.
W 2019 r. oddano do użytku następujące
obiekty, w których udzielane są świadczenia
zdrowotne:
y Oddział Chirurgii i Ortopedii
w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci,
y Poradnię Terapii Uzależnień Alkoholu
i Współuzależnienia oraz Poradnię
Wczesnej Diagnostyki i Terapii
z Zakresu Zaburzeń FASD (Spektrum
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y

462

urodzonych dzieci

9,9 mln 6
klinik realizujących

dofinansowania
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y

y

Alkoholowych Uszkodzeń Płodu)
w Przychodni przy ul. Skarżyńskiego 1
w dzielnicy Ochota,
nową Przychodnię przy ul. Żegańskiej
13 w dzielnicy Wawer,
kompleksowo zmodernizowaną
Przychodnię przy ul. Kajakowej 12
w dzielnicy Ursynów,
Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną
w Przychodni przy ul. Czumy 1
w dzielnicy Bemowo,
Biuro Obsługi Pacjenta, strefę
wejściową, strefę zabiegową
i pomieszczenia pomocnicze RTG
w Przychodni przy ul. Płockiej 49
w dzielnicy Wola,
Szkołę Rodzenia w Przychodni przy ul.
Powstańców Śląskich 19 w dzielnicy
Bemowo,
Przychodnię Lekarską dla Kombatantów
przy ul. Litewskiej 11/13 w dzielnicy
Śródmieście,
Centrum Zdrowia Psychicznego dla
dorosłych w Przychodni Rejonowej Nr 6
przy ul. Patriotów 46 w dzielnicy Wawer,
Poradnię Zdrowia Psychicznego
w Przychodni przy ul. Elbląskiej 35
w dzielnicy Żoliborz.

W 2019 roku w ramach rozbudowy
przychodni ze szpitalem jednodniowym
w dzielnicy Białołęka prowadzone
były roboty budowlano-instalacyjne
i wykończeniowe na powierzchni około
5 tys. m2. Po zakończeniu prac budowlanych
uzyskano pozwolenie na użytkowanie
nowego obiektu ochrony zdrowia. W 2019
roku na realizację tego zadania z budżetu
Warszawy wydatkowano ponad 19,6 mln zł.
W ramach realizacji inwestycji budowy
Szpitala Południowego kontynuowano
m.in. roboty wykończeniowe i instalacyjne
oraz zakup wyposażenia technicznego.
Na realizację tego zadania przeznaczono
ponad 50,4 mln zł.

WARSZAWA DLA OCH R ONY Z D R OW I A

W 2019 r. miasto uruchomiło dwie nowe
usługi – w dzielnicy Wawer otwarto
Dzienny Dom Opieki Medycznej,
z którego skorzystać mogą m.in. osoby
tuż po hospitalizacji, które wymagają
wzmożonej opieki. Zadaniem specjalistów
w DDOM jest przygotowanie osoby do
powrotu do zdrowia lub pomoc oraz
przeszkolenie rodziny, jak opiekować się
chorym. Placówka jest przeznaczona
w szczególności dla osób powyżej 65 lat,
ale dopuszcza się osoby młodsze zależnie
od sytuacji społecznej, np. osoby samotne.
Dziennie mogło z niej skorzystać 25 osób
na dwumiesięcznych turnusach. W 2019 r.
zrobiło to 61 osób. Wartość projektu to blisko
2 mln zł, z czego kwota dofinansowania
z funduszy UE to prawie 1,8 mln zł.
Druga nowa usługa oferowana przez miasto
to pobyt wytchnieniowy – nowa forma
opieki nad osobami niesamodzielnymi
i przewlekle chorymi. Dzięki niej osoby
sprawujące opiekę w domu mają możliwość
wypoczynku czy załatwienia ważnych
spraw, podczas gdy ich podopieczni mają
zapewnioną specjalistyczną opiekę. Usługa
jest odpłatna, a pobyt wytchnieniowy
realizowany w placówce przy ul. Mehoffera
72/74 w specjalnie przygotowanych
pokojach dla pacjentów, miejscach do
terapii zajęciowej i rehabilitacji dla osób
wymagających całodobowej opieki.
Najważniejsze wyzwania w obszarze
polityki zdrowotnej to niewystarczający
poziom finansowania świadczeń przez
NFZ – podmioty lecznicze udzielają
świadczeń, których koszt wykonania
jest wyższy niż środki finansowe
otrzymywane z NFZ, co ostatecznie
prowadzi do rosnącego zadłużenia, przede
wszystkim szpitali; niedobory kadry
medycznej – brakuje zarówno lekarzy,
pielęgniarek, jak i pozostałego personelu
medycznego; zmieniająca się sytuacja
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demograficzna – polskie społeczeństwo
starzeje się, wydłuża się długość życia,
a jednocześnie rodzi się mniej dzieci.
Dodatkowo w 2019 r. nastąpił gwałtowny
wzrost kosztów funkcjonowania szpitali
i przychodni, wynikający z wprowadzenia
ustawowych podwyżek dla personelu
medycznego (bez idącego za tym wzrostu
finansowania świadczeń przez NFZ),
wzrostu cen energii elektrycznej oraz
kosztów odbioru odpadów medycznych.
Wyzwaniem organizacyjnym dla szpitali
były też zmiany regulacji dotyczących norm
zatrudniania pielęgniarek. Pozytywnie na
funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia
wpłynęło natomiast zlikwidowanie limitów
badań w zakresie tomografii komputerowej
i rezonansu magnetycznego. W wyniku
interwencji miasta w Mazowieckim
Oddziale Wojewódzkim NFZ do grona
świadczeniodawców włączony został
Warszawski Szpital dla Dzieci. Podmiot
ten posiadał na wyposażeniu tomograf
komputerowy zakupiony ze środków miejskich,
jednakże nie mógł realizować badań
finansowanych przez publicznego płatnika.
W IV kwartale 2019 zrealizowanych zostało
w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci 171
badań z wykorzystaniem TK.
System ochrony zdrowia w Warszawie
boryka się z problemami znanymi z sytuacji
ogólnokrajowej. Miasto stara się poprawić
sytuację zdrowotną swoich mieszkańców,
oferując szereg programów profilaktycznych,
a także inwestując w remonty i zwiększenie
liczby placówek medycznych. Pomimo
trudnej sytuacji w służbie zdrowia
mieszkańcy Warszawy pozytywnie ocenili
opiekę zdrowotną uzyskaną w ramach
NFZ w mieście – zadowolonych z niej było
60 proc. badanych w ramach Barometru
Warszawskiego. Powyższe działania
realizowały następujące cele operacyjne
Strategii #Warszawa2030: 2.3. Korzystamy
z usług blisko domu.
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W 2019 r. oddano do użytku 96 mieszkań
komunalnych oraz 132 wybudowanych
przez miejskie spółki Towarzystwa
Budownictwa Społecznego (TBS).
W realizacji na koniec roku było 478
kolejnych lokali: 164 mieszkania komunalne
oraz 314 lokali mieszkaniowych
w inwestycjach TBS. Na etapie prac
przygotowawczych było natomiast
nieco ponad tysiąc lokali, w tym ponad
700 w inwestycjach TBS. Ponadto 1904
pustych miejskich lokali mieszkalnych
wyremontowano.

MIEJSKIE
MIESZKANIA
w 2019 r.

165 560 mieszkańców
81 363 lokale mieszkalne

w tym 7 357
lokali z najmem socjalnym*
mieszkań
TBS Warszawa

2 801
228 nowych mieszkań

* Od 2019 r. w ustawie o ochronie praw lokatorów
pojęcie lokalu socjalnego zostało zastąpione
określeniem najem socjalny lokalu.

MIEJSKIE MIESZKANIA
ODDANE DO UŻYTKU
w 2019 r.
Białołęka

Bielany

Bemowo

Targówek

oc
łn
cie
Pó
eś
ami
ag
ód
Śr
Pr

Celem polityki mieszkaniowej miasta
jest rozwój zasobu komunalnego oraz
podniesienie jego standardu. W 2019 r.
kontynuowano budowę miejskich lokali
mieszkalnych, a blisko dwa tysiące
pustostanów wyremontowano. Miasto
inwestowało także w poprawę standardu
energetycznego mieszkań komunalnych
poprzez doposażanie budynków w centralne
ogrzewanie z sieci miejskiej oraz likwidację
ubóstwa energetycznego i tzw. kopciuchów.
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Żoliborz

Wola

Rembertów

Praga-Południe

Wesoła

Ochota
Ursus

Wawer

Mokotów
Włochy

Wilanów
Ursynów

96 MIESZKAŃ KOMUNALNYCH
Wesoła:
ul. Berenta
Ursus:
ul. Zagłoby

132 MIESZKANIA w TBS
Pradze-Północ:
ul. Mała
ul. Łomżyńska
ul. Stalowa
Targówek:
ul. Korzona

W omawianym okresie zrealizowano
ponad 3,2 tys. spraw mieszkaniowych,
w tym blisko 800 spraw gospodarstw
domowych oczekujących na najem lokalu
na czas nieoznaczony oraz 601 spraw
najmu socjalnego w związku z orzeczoną
eksmisją. Na koniec roku ponad 2,4 tys.
gospodarstw domowych mieszkających
poza zasobem komunalnym wciąż
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oczekiwało na pomoc mieszkaniową.
Najwięcej z nich – ponad 1,4 tys. – na
najem na czas nieoznaczony, ponad 700 na
najem socjalny z tytułu niedostatku, a 241
z tytułu eksmisji z lokali spółdzielczych
lub prywatnych. Kolejnych ponad 2,6 tys.
spraw oczekiwało na realizację w ramach
miejskiego zasobu mieszkaniowego.
Wydatki na utrzymanie zasobu komunalnego
(budynki i lokale) i inne zadania związane
z utrzymaniem tych zasobów poniesione
przez jednostki zarządzające (tj. 12 Zakładów
Gospodarowania Nieruchomościami
oraz 6 wydziałów w dzielnicach, które nie
posiadają ZGN-ów) wyniosły 942 mln zł.
W kwocie tej:

y 169 mln zł to zaliczki do wspólnot
mieszkaniowych w związku z udziałem
we współwłasności, tj. koszty zarządu
nieruchomościami wspólnymi,
w których Warszawa jest jednym
ze współwłaścicieli,
y 146 mln zł to koszty utrzymania
technicznego, remontów lokali
i budynków oraz ich otoczenia,
y 79 mln zł wydano na modernizacje lokali
i budynków – wydatki inwestycyjne
(bez budownictwa),
y 258 mln wyniosły wydatki na media
(centralne ogrzewanie, ciepła i zimna
woda itd. ) – dotyczy to zasobu
w 100 proc. należącego do miasta oraz
zasobu położonego we wspólnotach
mieszkaniowych.
W 2019 r. Warszawa kontynuowała
inwestycje w poprawę standardu
energetycznego lokali miejskich.
W instalację centralnego ogrzewania
i centralnej ciepłej wody z sieci
ciepłowniczej doposażono ponad tysiąc
lokali usytuowanych w 64 budynkach
mieszkalnych należących w 100 proc. do
miasta. 176 lokali zostało doposażonych
w instalację centralnego ogrzewania opartą
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na sieci gazowej. Ponadto podpisano
35 umów na przyłączenie budynków
mieszkalnych do sieci ciepłowniczej.
Podstawowym problemem Warszawy
w obszarze mieszkań pozostaje
nieuregulowana sprawa gruntów
objętych konsekwencjami tzw. dekretu
Bieruta – roszczenia do nieruchomości
blokują inwestycje w budownictwo
mieszkaniowe komunalne i TBS. Z 22 ha
gruntów wskazanych na potrzeby rozwoju
budownictwa miejskiego w 2019 r. ok. 10
ha było przedmiotem roszczeń.
W 2019 r. do użytku oddano ponad sto
lokali mieszkalnych więcej niż w roku
poprzednim. Mimo to zasób miejskich
lokali mieszkalnych pomniejszył się ze
względu na konieczność wyłączenia części
z nich z użytkowania – straty te pozwolą
nadrobić w kolejnych latach realizowane
już inwestycje oraz planowane remonty.
Problemem pozostaje utrzymująca się
z roku na rok liczba spraw mieszkaniowych
oczekujących na realizację. Sytuację
mieszkaniową miasta poprawiłoby
kompleksowe rozwiązanie problemu
dekretu Bieruta. Powyższe działania
realizowały następujące cele operacyjne
Strategii #Warszawa2030: 2.1. Mamy
dostęp do szerokiej oferty mieszkań.

Wsparcie dla przedsiębiorców

WARSZAWA DLA PRZ E D S I Ę BI OR CÓW

Warszawa wspiera przedsiębiorczych
warszawiaków i warszawianki, z jednej
strony oferując im pomoc finansową,
a z drugiej wspierając ich merytorycznie
na każdym etapie działalności – przy
zakładaniu, prowadzeniu i rozwijaniu
firmy. Sercem tych działań jest Centrum
Przedsiębiorczości Smolna, które
organizuje także wiele warsztatów dla
sektora kreatywnego oraz startupów.
W 2019 r. miejskie Centrum Obsługi
Podatnika (wcześniej Biuro Podatków
i Egzekucji) udzieliło warszawskim
przedsiębiorcom następującej pomocy:
piętnastu rozłożono na raty zobowiązania
podatkowe na łączną sumę blisko 3 mln
zł, dwóm odroczono zapłatę zobowiązań
podatkowych na ogólną kwotę ponad
485 tys. zł, trzynastu skorzystało natomiast
ze zwolnienia ustawowego z podatku od
nieruchomości na łączną kwotę blisko
135,5 tys. zł.

ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO
pomocy de minimis udzielonej
mikro i MŚP

przez Prezydenta Warszawy wyniosła:

48,3 mln zł (11,3 mln euro)

Rok 2019 obfitował w niezwykle
zdywersyfikowany wachlarz projektów
wsparcia przedsiębiorczości, głównie
małych i mikroprzedsiębiorstw.
Projekty zorganizowane przez miasto
w tym zakresie dzieliły się na kilka
kategorii. Projekty dla początkujących
przedsiębiorców to #Open_Smolna:
cykl warsztatów i szkoleń dla świeżych
przedsiębiorców poświęconych m.in.
pozyskiwaniu funduszy na rozpoczęcie
działalności gospodarczej i na jej
rozwój czy przepisom oraz procedurze
rejestracji działalności gospodarczej;
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#Academy_Smolna, czyli wsparcie
merytoryczne dla osób, które stawiają
swoje pierwsze kroki w biznesie; oraz
#Net_Smolna – spotkania sieciujące dla
wszystkich osób poszukujących inspiracji,
wiedzy oraz nowych kontaktów w rozwoju
biznesu. Projekty dla przedsiębiorców
kreatywnych to m.in. Creative Mikser,
organizowane wspólnie z British Council
cykliczne spotkania branży kreatywnej
oraz #TworzyMy – cykl bezpłatnych
szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców
z branży kreatywnej, w szczególności dla
firm z sektora muzyka, moda i design.
Projekty dla młodzieży to np. Startup Jump,
czyli wsparcie zainteresowań i rozwijanie
umiejętności uczniów szkół, związanych
z przedsiębiorczością i podejmowaniem
działalności gospodarczej.
Miasto realizowało ponadto szereg
projektów skierowanych do startupów,
m.in. Warsaw Booster’19 (program
akceleracyjny, czyli inicjatywa, w której
przedsiębiorcy i startupy uzyskują wsparcie
mentorów w konkretnej branży, pozyskują
nowe kontakty oraz zdobywają fundusze
inwestycyjne na dalszy rozwój firmy) oraz
przedsiębiorstw – m.in. w 2019 r. ruszył
nowy projekt „Przeglądy technologiczne” –
jest to cykl spotkań, podczas których firmy
prezentują innowacyjne, technologiczne
rozwiązania przedstawicielom Urzędu
miasta oraz pozostałym uczestnikom:
reprezentantom instytucji, organizacji,
funduszy inwestycyjnych, korporacji
i startupów. Spotkania są elementem
budowania platformy dialogu między
środowiskiem innowacyjnych podmiotów
a samorządem.
W 2019 r. miejskie Biuro Rozwoju
Gospodarczego obsłużyło ponadto
20 inwestorów zainteresowanych
rozpoczęciem lub rozszerzeniem swojej
działalności w Warszawie.
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Aktywności skierowane do
przedsiębiorców miasto realizowało
w trzech lokalizacjach: Centrum
Przedsiębiorczości Smolna, Centrum
Kreatywności Targowa oraz w ZODIAKU
Warszawskim Pawilonie Architektury.

CENTRUM
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
SMOLNA w 2019 r.

1 000 wydarzeń
10 082 uczestników
750 000 zł koszt

programu merytorycznego

160 000 zł koszt
organizacji wydarzeń

70 założonych

działalności gospodarczych
Miasto angażowało się ponadto we
wsparcie przedsiębiorczości i rzemiosła.
W 2019 r. zorganizowano pięć spacerów
„Rzemieślnicza strona Wisły”, których
ideą była promocja praskiego rzemiosła
połączona ze zwiedzaniem najciekawszych
miejsc w dzielnicy (ok. 60 osób odwiedziło
16 pracowni i zakładów rzemieślniczych).
Zorganizowano także „Praskie targi rzemiosła
i przedsiębiorczości” (20 wystawców
i ok. 200 odwiedzających) oraz „Praską
akademię rozwoju 2019” – cykl trzech
bezpłatnych spotkań-warsztatów oraz
konsultacji dla przedsiębiorców.
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Warszawa angażowała się także
w i wspierała organizację prestiżowych
wydarzeń dedykowanych startupom
i rozwojowi ekosystemu młodej
innowacyjnej przedsiębiorczości.
Od lat miasto wspiera największe
międzynarodowe wydarzenie
networkingowe dla startupów,
inwestorów, przedstawicieli instytucji
i korporacji w Europie Środkowej, jakim
jest Wolves Summit, którego każda
edycja to ponad 2 500 uczestników
i 3 000 spotkań matchmakingowych 1:1.
Jesienne Innoshare jest największym
międzynarodowym kongresem dla
naukowców, startupów, MŚP, liderów
opinii, ekspertów biznesowych
i entuzjastów innowacji, jaki odbywa się
w Warszawie, gromadząc ponad 500 osób.
W kalendarium warszawskich wydarzeń
inspirujących do rozwoju biznesu znalazły
się również wspierane przez miasto
konferencje Fundacji Przedsiębiorczości
Kobiet, Festiwal Cyfryzacji, konferencja
Miasta w Internecie czy Pixel Heaven.
Na wszystkie wydarzenia organizowane
i współorganizowane przez miejskie Biuro
Rozwoju Gospodarczego zostało wydane
ok. 160 tys. zł

36 600

NOWYCH FIRM
ZAŁOŻONYCH
w WARSZAWIE
w 2019 r.

2019 był pierwszym pełnym rokiem
działalności Salonu Gospodarczego
w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie
Architektury. Jest to miejsce warsztatów,
debat, wykładów poruszających tematykę
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rozwoju gospodarczego Warszawy
oraz miejsce spotkań z inwestorami.
W omawianym okresie odbyło się
tam prawie 150 wydarzeń, które
zgromadziły ponad 5 tys. gości. Działania
w Salonie Gospodarczym są przeważnie
bezkosztowe. W 2019 r. wydatkowano
jedynie 23 tys. zł netto na organizację cyklu
wykładów #ZODIAK_inspiruje.
W 2019 r. kontynuowano prace nad
Centrum Kreatywności Nowa Praga.
Przeprowadzono m.in. prace nad projektem
budowlanym i opracowano program
prac konserwatorskich. Jednocześnie,
z działań merytorycznych, Fundacja
Zmiana w ramach realizacji projektu
Forget Heritage www.forgetheritage.eu
prowadziła na zlecenie miasta działania
mające na celu włączanie interesariuszy
CKNP (mieszkańcy, docelowi użytkownicy
itd. ) w projekty służące propagowaniu
wizji i celów Centrum. W ramach
zaplanowanych zadań odbyły się warsztaty,
spotkania mające na celu wypracowanie
nazwy obiektu, zaplanowana została
strategia marki i jej komunikacja. W sumie
w inicjatywach Fundacji wzięło udział 100
interesariuszy CKNP.
2019 był kolejnym rokiem bardzo
aktywnej działalności CP Smolna,
wspartym logistycznie przez pozostałe
dwie lokalizacje – CK Targowa oraz
pawilon ZODIAK. W tym ostatnim miasto
zyskało prestiżowe miejsce spotkań
m.in. dla dużych firm zainteresowanych
inwestowaniem w Warszawie. Powyższe
działania realizowały następujące cele
operacyjne Strategii #Warszawa2030:
2.4. Działamy w warunkach przyjaznych
dla rozwoju biznesu, 4.2. Generujemy
innowacje oraz 4.3. Przyciągamy talenty
i liderów.
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Warszawa
dla środowiska i klimatu

Zmiany klimatyczne są jednym z największych globalnych
wyzwań naszych czasów, wpływającym na funkcjonowanie
miast i ich mieszkańców. Anomalie pogodowe, gwałtowne
zjawiska meteorologiczne powoli stają się naszą
codziennością. Zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców
stały się smog i zła jakość powietrza. Warszawa chce być
odpowiedzialna za jakość życia i bezpieczeństwo obecnych
i przyszłych pokoleń mieszkańców. Zmiany klimatu to temat
ważny dla samych warszawianek i warszawiaków, którzy już
odczuwają ich skutki w dużym stopniu6. Oczekują przy tym
wspólnych działań mieszkańców i władz miasta. Politykę
Warszawy w obszarze polityki klimatycznej wyznacza przyjęty
w 2019 r. Miejski Plan Adaptacji #ADAPTCity do zmian klimatu
do roku 2030 z perspektywą do roku 2050. Działania miasta
w 2019 r. koncentrowały się na ograniczeniu niskiej emisji,
rozwoju przyjaznej środowisku komunikacji miejskiej oraz
powiększaniu terenów zieleni. W perspektywie dekady
Warszawa chce zredukować emisje GHG o co najmniej 40
proc. – i to jest cel strategiczny, któremu podporządkowane
są działania miasta.
6 Badanie ADAPTCITY 2018.

Transport
przyjazny środowisku
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Rok 2019 przyniósł wzrost popularności
Warszawskiego Transportu Publicznego,
czego dowodem jest większa niż w 2018 r.
liczba przejazdów, które pasażerowie
odbyli komunikacją miejską. Otwarte
zostały trzy nowe stacje metra na II linii,
a flota powiększyła się o 150 autobusów
niskoemisyjnych. W ubiegłym roku
zamówiono również 130 zeroemisyjnych
pojazdów elektrycznych, które wyjadą na
ulice miasta w 2020 r.
Warszawski Transport Publiczny (WTP) ma
być efektywny i przyjazny środowisku. Ma
przyciągać coraz więcej użytkowników,
spełniać ich oczekiwania co do komfortu
podróży, a także wpisywać się w działania
miasta na rzecz ochrony środowiska
i klimatu, w tym ograniczenie emisji oraz
ruchu samochodów osobowych. Takie cele
stawiają przed nim prezydent, Strategia
#Warszawa2030, jak i przyjęty w 2019 r.
Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu.
Dane za 2019 r. pokazują, że te cele były
realizowane. Pasażerowie jeszcze chętniej
korzystali ze środków WTP – liczba
przejazdów przekroczyła 1,2 mld, to
o blisko 18 mln więcej niż w 2018 r.

środkiem transportu zbiorowego
w Warszawie były odpowiednio tramwaje
(24,7 proc. przejazdów) i metro (20,1 proc).
To ostatnie odnotowało wzrost dzięki
otwarciu nowych stacji na II linii.
Największe skoki popularności odnotowały
natomiast koleje – SKM oraz KM i WKD
(w ramach Wspólnego Biletu) – dzięki
ponownemu włączeniu do ruchu linii
pruszkowskiej.

Najwięcej razy pasażerowie skorzystali
z autobusów – prawie 50 proc.
przejazdów – choć jest to jedyny środek
WTP, dla którego liczba przejazdów
w porównaniu z 2018 r. spadła (o 1,5 proc).
Drugim i trzecim najpopularniejszym
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Popularności komunikacji miejskiej sprzyjała
poprawa punktualności pojazdów, która
w 2019 r. dla autobusów wyniosła blisko
97 proc. a tramwajów 92 proc., a także
inwestycje dokonane przez poszczególne
spółki.
W 2019 r. największą było przedłużenie
II linii metra o 3,2 km i oddanie trzech
nowych stacji: „Szwedzka”, „Targówek”
oraz „Trocka”. W 2019 r. trwały także prace
nad dalszą rozbudową linii. Kolejne trzy
stacje na Woli oddano do użytku wiosną
2020 r., rozpoczęła się też budowa kolejnych
odcinków II linii na Bemowie i na Bródnie.
Rozbudowa metra była flagowym projektem
miasta, realizującym politykę rozwoju
najbardziej przyjaznych środowisku form
transportu.
Te priorytety realizowały także Miejskie
Zakłady Autobusowe, które w 2019 r.
udostępniły pasażerom 100 nowych
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autobusów napędzanych gazem (10 kolejnych
udostępnią w 2020 r.) i rozpisały przetarg
na dostarczenie następnych 160 pojazdów
gazowych. MZA zainwestowały także
w pojazdy zeroemisyjne, zamawiając
w 2019 r. 130 autobusów elektrycznych,
które wyjadą na ulice Warszawy w 2020 r.
54 pojazdy napędzane gazem wprowadziła
w 2019 r. także Arriva, firma realizująca
usługi przewozowe dla miasta.
Zamówień nowego taboru dokonały
również Tramwaje Warszawskie – w 2019 r.
podpisano umowę na dostawę 213 nowych
składów z firmą Hyundai-Rotem.
Realizacja tej umowy od 2020 r. poprawi
dostępność warszawskich tramwajów
dla osób z niepełnosprawnościami.
W 2019 r. 58 proc. taboru w ruchu
było dostosowanych do potrzeb osób
o ograniczonych możliwościach poruszania
się. Po realizacji kontraktu cała flota
tramwajów będzie spełniała ten wymóg.

WARSZAWSKI TRANSPORT PUBLICZNY
DLA ŚRODOWISKA I KLIMATU w 2019 r.

3
154
130
50

NOWE STACJE METRA
AUTOBUSY NAPĘDZANE
GAZEM NA ULICACH MIASTA
ZAMÓWIONYCH
AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH
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Oprócz zakupu nowych pojazdów
Tramwaje Warszawskie przeprowadziły
remonty oraz przebudowy torów o łącznej
długości ponad 2,5 km, zmodernizowały
też sygnalizację świetlną na siedmiu
skrzyżowaniach, wprowadzając priorytet
dla tramwajów. Nowego taboru nie
odebrała zgodnie z planem Szybka Kolej
Miejska – w 2019 r. wypowiedziano umowę
z wykonawcą, czyli PESA Bydgoszcz,
ze względu na brak dostawy pierwszego
pociągu zgodnie z harmonogramem.
Rozpisano nowy przetarg, który został
rozstrzygnięty w 2020 r. wyborem
nowego dostawcy, nowosądeckiej firmy
Newag. W 2019 r. SKM z sukcesem
zainwestowała natomiast w m.in.
poprawę bezpieczeństwa pasażerów,
modernizując system monitoringu oraz
instalując interkomy umożliwiające kontakt
z motorniczym w części pojazdów.
W ramach udogodnień dla pasażerów
w 2019 r. zbudowano 17 nowych
przystanków autobusowych,
zakupiono i zamontowano 23 wiaty
przystankowe (w tym 2 w ramach budżetu
partycypacyjnego), odnowiono Punkt
Obsługi Pasażera na stacji Metro
Świętokrzyska. Zupełnie nowy POP powstał
na stacji Metro Trocka. Dla wygody osób
starszych, niepełnoprawnych oraz rodziców
z dziećmi przystąpiono do modernizacji
wind na południowym i centralnym odcinku
I linii metra - w 2019 r. wymieniono sześć
z nich. W 2019 r. udostępniono także nową,
funkcjonalną stronę www.wtp.waw.pl,
zgodną ze standardami WCAG 2.0.

6

W 2019 r., podróżując po Warszawie, można
było skorzystać z 2 linii metra, 26 linii
tramwajowych, 302 autobusowych oraz
4 linii SKM o łącznej długości ponad 3,5 tys.
kilometrów. W granicach całej aglomeracji
pasażerowie mieli do dyspozycji 5956
przystanków autobusowych, 543

51

WARSZAWA DLA LE PS Z E J KOM U NI K ACJI

przystanki tramwajowe, 31 stacji metra
oraz 51 SKM. W godzinach porannego
szczytu obsługiwało ich średnio 1542
autobusów, 423 składy tramwajów, 51
metra oraz 18 SKM.
W sezonie letnim podróżni korzystali także
z Warszawskich Linii Turystycznych, które
w 2019 r. wprowadziły nowość – linię 400
prowadzącą z Powązek do Powsina, na
której pojawiły się już nieco zapomniane
węgierskie autobusy marki Ikarus. W 2019 r.
z WLT skorzystało blisko 124 tys. osób,
w tym 2620 z kolejki wąskotorowej.
Podobnie jak w 2018 r. najwięcej
sprzedano biletów 20-minutowcyh –
w 2019 r. było to ponad 44 mln, a ich udział
w sprzedaży wszystkich biletów wyniósł
blisko 53 proc. Na drugim miejscu
uplasowały się jednorazowe bilety
przesiadkowe 75- i 90-minutowe
(38,2 proc. sprzedaży), a na kolejnych:
długookresowe (6,2 proc.)
i krótkookresowe (2,9 proc.). Z tych
ostatnich pasażerowie mieli do wyboru
bilety dobowe, weekendowe, weekendowe
grupowe i 3-dniowe. Z biletów
długookresowych dostępne były bilety 30i 90-dniowe a także bilety dla seniorów,
dla dzieci z wielodzietnych rodzin oraz
pracownicze. Bilety obowiązujące w 1+2
strefie biletowej stanowiły prawie 60 proc.
sprzedanych biletów.
Do kasy miasta najwięcej pieniędzy
wpłynęło natomiast ze sprzedaży biletów
długookresowych – blisko 70 proc.
przychodów, kolejne były bilety
jednorazowe przesiadkowe oraz bilety
czasowe – po ponad 13 proc. Najmniejszy
przychód dały bilety krótkookresowe –
niecałe 4 proc. udziału w całkowitej
sprzedaży.
Kupując bilet, pasażerowie najchętniej
korzystali z biletomatów stacjonarnych
(769 szt.), a w dalszej kolejności z POP-ów
52
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i innych oznakowanych punktów sprzedaży.
Trzecie miejsce zajęły biletomaty mobilne
(2 504 szt.), udostępniane dla wygody
użytkowników w pojazdach WTP, a czwarte
sprzedaż za pośrednictwem aplikacji
mobilnych.
W 2019 r. łącznie sprzedano ponad 85 mln
biletów, co przyniosło miastu
874 846 638,51 zł wpływów. Kwota ta
pokryła jedynie 34 proc. wydatków na
zakup usług przewozowych w mieście.
Do funkcjonowania WTP w 2019 r. miasto
dopłaciło z własnego budżetu ponad 1,7 mld zł,
a gminy ościenne zaś blisko 82 mln –
o blisko 10 mln więcej niż w roku 2018.
Wśród pasażerów zdarzali się gapowicze
– ich liczba nieznacznie spadła z ponad
222 tys. w 2018 r. do 220,5 tys. w 2019 r.
Wpływy z opłat dodatkowych za jazdę bez
biletu wyniosły ponad 31,5 mln zł - ponad
dwa razy więcej niż koszty organizacji kontroli.
Zachętą do korzystania z komunikacji
miejskiej dla osób przyjeżdżających
spoza miasta są parkingi P+R, gdzie
w 2019 r. czekało na kierowców 4655

miejsc parkingowych oraz ponad 800
rowerowych. Ich utrzymanie kosztowało
miasto 6,2 mln zł. Koszt utrzymania węzła
komunikacyjnego Młociny wraz z dwoma
parkingami P+R wyniósł ponad 8,5 mln zł.
Podróżni mogli skorzystać także z sześciu
specjalnych miejsc krótkiego postoju
„Kiss&Ride”, które ułatwiają podwiezienie
do przystanku komunikacji miejskiej.
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2019 r. przyniósł dalsze inwestycje
w infrastrukturę zachęcającą do
przemieszczania się po Warszawie
na rowerze. Wśród najważniejszych
inwestycji są trasy wzdłuż Puławskiej,
Połczyńskiej czy „obwodnicy” Targówka.
Powstały też ważne łączniki: przejazdy na
pl. Zawiszy i Raszyńskiej, al. Solidarności
przy Szwedzkiej czy al. Niepodległości
przy Batorego. Ponadto powstało 2,8 km
tras nieoznakowanych (m.in. wzdłuż
bulwarów wiślanych). Łączna długość
sieci rowerowej wydłużyła się z 591 km
w 2018 r. do 644,87 km w 2019 r. Jest to
475,4 km dróg dla rowerów, 79,5 km ciągów
pieszo-rowerowych, 47,8 km pasów
i kontrapasów rowerowych oraz 42,1 km
ulic z kontraruchem. 70 proc. sieci jest
wykonana z nawierzchni asfaltowej.

Warszawski system wypożyczania
rowerów Veturilo ponownie cieszył się
ogromną popularnością, aczkolwiek
liczba wypożyczeń w 2019 r. pierwszy
raz spadła w porównaniu rok do roku
– odnotowano ich niecałe 6 mln. Miała
na to zapewne wpływ rosnąca liczba
hulajnóg elektrycznych oferowanych przez
prywatnych operatorów. Sieć Veturilo miała
w 2019 r. 396 punktów wypożyczeń z 5701
rowerami, w tym jednośladowcami ze
wspomaganiem elektrycznym, dziecięcymi
oraz tandemami.
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Rosnąca liczba hulajnóg na warszawskich
ulicach i chodnikach skłoniła władze
Warszawy do włączenia tej formy
transportu w cykliczne kampanie
informacyjne „Bezpieczni w Warszawie”.
Dotyczą one bezpieczeństwa kierowców,
motocyklistów, rowerzystów, pieszych,
a w 2019 r. także użytkowników hulajnóg.
W ramach kampanii na ulicach miasta
można było zobaczyć m.in. grafiki typu
fullback, spoty na ekranach w autobusach,
tramwajach, SKM i w urzędach dzielnic,
billboardy na stacjach metra, plakaty
citylight oraz ulotki.
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Z badania Barometru Warszawskiego
wynika, że zdecydowana większość
mieszkańców Warszawy była w 2019 r.
bardzo zadowolona z jakości podróżowania
po mieście komunikacją miejską. Za jej
główne auty uznali dobrą częstotliwość
kursowania pojazdów, zasięg WTP oraz
czas przejazdu. Największym problemem
według badanych był natomiast tłok, na
który wskazało 30 proc. respondentów.
Rozbudowa metra pozostaje w oczach
mieszkańców najważniejszym zadaniem
władz miasta.
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docelowo mają połączyć się w spójną sieć
pozwalającą na swobodne poruszanie
się po mieście na rowerze. Problemem
pozostaje brak dostępności niemal
połowy taboru Tramwajów Warszawskich
– zostanie on jednak rozwiązany, gdy na
warszawskie tory wyjadą zamówione
już, nowe składy. Powyższe działania
realizowały następujące cele operacyjne
Strategii #Warszawa2030: 3.2. Żyjemy
w czystym środowisku przyrodniczym
oraz 3.3. Korzystamy z przyjaznego
systemu transportowego.

Wzrost popularności Warszawskiego
Transportu Publicznego w 2019 r.
w porównaniu z 2018 r. to krok w kierunku
realizacji celu warszawskiego planu
dla klimatu, który zakłada, że w 2022 r.
60 proc. pasażerów w mieście będzie
poruszać się środkami komunikacji
miejskiej (w 2019 r. było to 50 proc.).
Flagowymi inwestycjami w WTP było
przedłużenie i oddanie do użytkowania
kolejnych stacji II linii metra oraz
dopuszczenie do użytkowania
i zakup kolejnych autobusów nisko i zeroemisyjnych. Miasto zainwestowało
także w rozwój ścieżek rowerowych, które
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W 2019 r. warszawskie stacje pomiarowe
odnotowały lepszą jakość powietrza
niż rok wcześniej. Wpływ na to mogły
mieć łagodniejsza zima oraz wymiana na
terenie miasta dużej liczby „kopciuchów”
– co było priorytetowym działaniem
miasta w 2019 r. Wciąż jednak zdarzały
się punktowe przekroczenia norm dla
zanieczyszczeń pochodzących głównie
z transportu oraz systemów grzewczych.
Średniodobowy dopuszczalny poziom pyłu
zawieszonego PM10, którego głównym
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źródłem w przypadku Warszawy jest niska
emisja, przede wszystkim ta napływająca
z gmin ościennych, oraz transport,
wynosi 40 μg/m3. Dopuszczalna liczba
dni z przekroczeniem tego poziomu
w ciągu roku wynosi 35. W 2019 limit
ten został przekroczony tylko na jednej
stacji pomiarowej – przy al. Niepodległości.
W ujęciu rocznym nie został on
przekroczony na żadnej ze stacji. Podobnie
ukształtowały się pomiary dla pyłu PM2,5.
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Na stacji przy al. Niepodległości
odnotowano natomiast znaczne
przekroczenie dopuszczalnej normy
stężenia dwutlenku azotu, którego
głównym źródłem jest transport. Średnia
dla 2019 r. wyniosła tam blisko 50 μg/m3,
podczas gdy dopuszczalny poziom to
40 μg/m3. W 2019 r. dla tej stacji spadło
natomiast stężenie roczne benzo(a)pirenu
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do poziomu poniżej dopuszczalnej normy.
Podobne odczyty zarejestrowała stacja przy
ul. Anieli Krzywoń na Bemowie. Niemniej
jednak dwie nowe stacje, zlokalizowane
w dzielnicach, gdzie występuje problem
emisji z indywidualnego ogrzewania
kotłami na paliwa stałe (Wawer i Włochy),
wskazywały na znaczące przekroczenia
dopuszczalnej normy.
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W ramach działań na rzecz poprawy
jakości powietrza władze Warszawy
skupiły się w 2019 r. na usprawnieniu
procesu wymiany kopciuchów. Wymiana
dotyczy pieców na paliwo stałe zarówno
w komunalnych lokalach mieszkalnych,
jak i w prywatnych. Wyższe dotacje były
dostępne dla mieszkańców od marca,
natomiast w październiku 2019 r. system
wsparcia uległ znacznemu usprawnieniu
– stosowna uchwała Rady Miasta
wprowadziła: możliwość uzyskania
rekordowej dla tego typu programów
kwoty wsparcia inwestycji w domach
jednorodzinnych oraz budynkach
wielorodzinnych oraz dodatki na
odnawialne źródła energii. Dofinansowanie
stało się zaś dostępne przez cały rok.
System dotacyjny został skonstruowany
w taki sposób, aby najwyższe dotacje
premiowały najbardziej ekologiczne źródła
ciepła, których instalacja jest dotowana
w 100 proc. Miasto znacznie rozszerzyło
także zakres kampanii informacyjnej,
tak aby dotrzeć z informacją o dotacjach
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do jak największej liczby mieszkańców.
Od października 2019 r. prowadzone są
spotkania edukacyjno-informacyjne.
Pracownicy urzędów dzielnic roznoszą
ulotki o możliwości uzyskania dotacji na
modernizacje kotłowni oraz o terminach
spotkań z mieszkańcami. W październiku
2019 r. ruszyła kampania informacyjna
„Zlikwiduj kopciucha”, w której
wykorzystano wszelkie dostępne kanały
marketingowe: ulotki, plakaty, tablice
ogłoszeń w miejscach publicznych,
strony internetowe, spoty w komunikacji
miejskiej, billboardy i citylighty
w przestrzeni miejskiej, gazety wydawane
przez dzielnice, ogłoszenia w parafiach
itp. W akcję informacyjną zaangażowano
także Straż Miejska m.st. Warszawy, która
udziela mieszkańcom informacji na temat
możliwości uzyskania dotacji podczas
wykonywanych kontroli. Dzielnica Wawer
dodatkowo zatrudniła ekodoradców
informujących mieszkańców o tym, jak
przeciwdziałać smogowi.
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W efekcie tych działań w 2019 r.
wymieniono 411 kopciuchów w lokalach
prywatnych, udzielając 387 dotacji na
łączną kwotę ponad 5 mln zł – o ponad
2 mln więcej niż rok wcześniej. W lokalach
komunalnych wycofano z użytku 543
kopciuchy zastępując je kotłami na paliwa
stałe spełniające wymogi ekoprojektu
(97 szt.), podłączeniem do sieci gazowej
(86 szt.), podłączeniem do sieci
ciepłowniczej (98 szt.), ogrzewaniem
elektrycznym (75 szt.), wyłączeniem
z użytkowania lokali (182 szt.) oraz
instalacją pompy ciepła (5 szt.).

LICZBA WYCOFANYCH
KOPCIUCHÓW w 2019 r.

Rozbudowano
także sieci ciepłowniczą i gazową,
umożliwiając kolejnym gospodarstwom
domowym przestawienie się na te dwa
źródła ciepła. Polska Spółka Gazownictwa
oddała w 2019 r. 1140 nowych przyłączy
gazowych, a w ramach miejskich dotacji
zainstalowano 351 kotłów i kotłowni
gazowych. Do sieci ciepłowniczej Veolii
Energia Warszawa przyłączono natomiast
357 budynków, a z miejskich dotacji
wykonano węzły cieplne w 30 budynkach.
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W 2019 r. miasto walczyło ze smogiem
także poprzez egzekucję obowiązujących
przepisów – uchwały antysmogowej
i zakazu spalania odpadów. Straż Miejska
m.st. Warszawy interweniowała blisko
10 tys. razy, odpowiadając na zgłoszenie
o spalaniu paliw stałych i śmieci. W 2019 r.
Warszawa podjęła istotne międzynarodowe
zobowiązanie w ramach walki o czyste
powietrze. Podczas szczytu C40
w Kopenhadze przystąpiła do deklaracji
„Clean Air Cities: Our Commitment
to healthy Air for Every Citizen”, której
sygnatariusze zobowiązali się do
osiągnięcie do 2030 r. standardu jakości
powietrza, zalecanego przez Światową
Organizację Zdrowia.
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INTERWENCJE STRAŻY MIEJSKIEJ
W CELU KONTROLI
ŹRÓDEŁ SPALANIA

Miasto kontynuowało także inwestycje
w rozwój odnawialnych źródeł energii,
udzielając w 2019 r. 1364 dotacje na
realizację inwestycji polegających na
wykorzystaniu lokalnych źródeł energii
odnawialnej na łączną kwotę ponad
14,6 mln zł. Z udziałem przyznanych dotacji
wykonano: 1295 instalacji fotowoltaicznych
przetwarzających promieniowanie
słoneczne bezpośrednio na energię
elektryczną, 11 instalacji kolektorów
słonecznych przetwarzających
promieniowanie słoneczne na energię
cieplną do produkcji c.w.u i/lub c.o. oraz 58
instalacji pomp ciepła będących
ekologicznymi źródłami ciepła dla
budynków.

Dodatkowo ze środków budżetu m.st.
Warszawy udzielono 5 dotacji na
zamontowanie paneli fotowoltaicznych na
budynkach użyteczności publicznej:
y Szkoły Podstawowej nr 279, ul. Cyrklowa 1,
y Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek,
ul. Łabiszyńska 20,
y Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9,
ul. Kadetów 15,
y Szkoły Podstawowej nr 195,
ul. Króla Maciusia 5,
y Szkoły Podstawowej nr 204,
ul. Bajkowa 17/21.
Łączna kwota dotacji wyniosła prawie
2 mln zł.
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W 2019 r. dofinansowano także
termomodernizację (ograniczającą zużycie
energii) w 11 obiektach użyteczności
publicznej. Były to głównie szkoły
i przedszkola, na które z budżetu miasta
wydano ponad 9,5 mln zł. Niektóre z tych
inwestycji zostaną dokończone w 2020 r.

powietrza. Urządzenia będą zamontowane
we wszystkich dzielnicach Warszawy (min.
100 szt.) oraz w 20 gminach partnerskich
(ok. 70 szt.), z którymi miasto realizuje
projekt. Przetarg na czujniki jakości
powietrza planowany jest na 2020 r.,
a uruchomienie systemu na 2021 r.

W 2019 r. Warszawa rozwijała
system monitoringu jakości
powietrza - Warszawski Indeks
Powietrza (dostępny pod adresem
http://wip.um.warszawa.pl/), stworzony
w celu informowania mieszkańców
Warszawy w prosty i przyjazny sposób
o aktualnym i prognozowanym stanie
jakości powietrza. W ramach rozbudowy
systemu Warszawa rozpoczęła proces
zakupu dwóch kolejnych referencyjnych
stacji monitoringu jakości powietrza na
terenie Warszawy oraz jednej na terenie
Pruszkowa. Stacje zostaną wybudowane
w standardzie, w jakim pracują stacje
GIOŚ i zostaną włączone do systemu
Państwowego Monitoringu Środowiska.
Na początku października 2019 r. został
ogłoszony przetarg na budowę pierwszej
stacji, typu komunikacyjnego, która
zostanie posadowiona na Pradze-Południe
przy ul. Grochowskiej 244a. Stacja
będzie mierzyła automatycznie stężenia
pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz
tlenków azotu. Pełne uruchomienie
stacji i włączenie wyników pomiarów
do Warszawskiego Indeksu Powietrza
(WIP) nastąpi do końca 2020 r. Prace
nad pozostałymi stacjami są w toku.
Jednocześnie miejski system monitoringu
jakości powietrza zostanie rozbudowany
o sieć minimum 170 czujników jakości

Od lipca 2019 r. Warszawa rozwija
„Partnerstwo dla Klimatu” - dobrowolne
porozumienie instytucji publicznych,
organizacji pozarządowych,
przedsiębiorców i środowisk naukowych,
powołane m.in. w celu zintegrowania
wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk
w zakresie ochrony klimatu, adaptacji do
jego zmian oraz czystego powietrza.
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W 2019 r. jakość powietrza w Warszawie
poprawiła się, jednak w momencie
pisania raportu nie były jeszcze
znane dokładne analizy pokazujące,
w jakim stopniu wpłynęły na te zmiany
działania miasta, a w jakim warunki
atmosferyczne. Pewne jest natomiast,
że oba procesy miały w tym swój udział.
W 2019 r. działania miasta skupiły się na
powszechnej wymianie tzw. kopciuchów.
Wyzwaniem dla miasta pozostaje
ograniczenie emisji szkodliwych substancji
przez transport. Powyższe działania
realizowały następujące cele operacyjne
Strategii #Warszawa2030: 3.2. Żyjemy
w czystym środowisku przyrodniczym.
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Ochrona środowiska
i tereny zieleni
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W 2019 r. niemal potroiła się liczba
nasadzonych w Warszawie drzew
i krzewów. Nowe drzewa i roślinność
pojawiły się na ponad pięciuset
warszawskich ulicach. Znacznie wzrosły
także wydatki na utrzymanie zieleni.
Rozwój terenów zieleni7 i lasów, których
powierzchnia już dziś przekracza 26 proc.
powierzchni miasta, to jedno z podstawowych
działań minimalizujących negatywne skutki
zmian klimatycznych. W 2019 r. w Warszawie
przybyło ponad 16,5 ha zieleni. Na koniec
roku mieszkańcy Warszawy korzystali z 88
parków o łącznej powierzchni 930 ha
oraz 279 skwerów o łącznej powierzchni
prawie 220 ha (według danych Urzędu
m.st. Warszawy). W 2019 roku przekazano
pod zalesienie dodatkowe 40 ha, z czego
zalesiono już 10 ha. Powierzchnia terenów
zarządzanych przez Lasy Miejskie Warszawa
zwiększyła się o 50 ha.

7 Tereny zieleni rozumiane jako: parki, zieleńce, ogrody działkowe, dydaktyczne oraz zieleń towarzyszącą
różnym obiektom, a także tereny zieleni nieurządzonej z dominacją zadrzewień (nie będących lasami).
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modernizację i utrzymanie istniejących
parków i skwerów wydano w 2019 r. ponad
28,8 mln zł. Utrzymanie i konserwacja
zieleni przyulicznej kosztowała Warszawę
ponad 45,5 mln zł.

Największe projekty nasadzeń w 2019 r.
to m.in. teren zieleni o pow. ok. 1935 m2
w Śródmieściu przy ul. Lewartowskiego 5,
gdzie posadzono krzewy, byliny, drzewa
i założono trawniki oraz płotki ogrodowe
za ponad 51 tys. zł. Na Targówku obsadzono
blisko 2 tys. sztukami drzew ul. Nadwiślańską.
Na Mokotowie zazieleniono m.in.
ul. Wiktorską, a w dzielnicy Wilanów,
w ramach budżetu obywatelskiego
zrealizowano projekt „50 nowych drzew dla
Zawad”, a także dokonano nasadzeń drzew
i krzewów w ramach projektu „Parkowe
ulice 2.0”. Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
posadził też znaczną liczbę drzew w pasach
drogowych ulic Powstańców Śląskich
(231 szt.) i Prymasa Tysiąclecia (162 szt.).
W 2019 r. realizowano też kolejne projekty
w ramach programu „Zielone ulice” –
– wykonano nasadzenia 135 drzew oraz
507 sztuk krzewów w pasie drogowym
ul. Gen. Maczka oraz 136 drzew w pasie
drogowym ul. Jagiellońskiej. Przygotowano
także 24 komplety dokumentacji, która
zostanie wykorzystana przez miasto
w planowanych inwestycjach, remontach
i przebudowach pasów drogowych. Na

66

W ramach projektu „Mapa koron
drzew dla m.st. Warszawy” miasto
odebrało w 2019 r. mapę dla części
północnej i zachodniej Warszawy. Dla
terenu całego miasta odebrano wersję
roboczą. Mapa koron drzew pozwala
na zebranie kompleksowej informacji
o zieleni wysokiej w mieście, w tym stanie
zdrowotnym poszczególnych drzew.
Daje także podstawę do obliczania ilości
pochłanianego CO2 i innych szkodliwych
substancji oraz potencjału retencyjnego
i produkcji tlenu.
W 2019 r. rozpoczęły się także prace nad
rozwinięciem systemu Wiem o Wycince,
dzięki któremu mieszkańcy Warszawy
zyskają dostęp do informacji online
o planowanych wycinkach drzew, a także
dokumentów związanych z wycinkami.
Dodatkowo, miasto opracowało cyfrową
wersję inwentaryzacji zielonych dachów.
Ich powierzchnia w mieście to 54 ha.
Warszawa nie tylko inwestuje w zieleń
na terenie miasta, ale także opiekuje
się mieszkającymi w nim zwierzętami.
Przeciwdziałając ich bezdomności oraz
dbając o te zwierzęta, które domu nie mają,
miasto wydało w 2019 r. ponad 14, 5 mln zł.
Na opiekę nad dzikimi zwierzętami wydano
natomiast ponad 1,8 mln zł.
Największy ciężar opieki nad zwierzętami
bezdomnymi spoczywa na miejskim
schronisku przy ul. Paluch, które
Warszawa wraz z gminami ościennymi
dotowała w 2019 r. kwotą ponad 10 mln zł.
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Miasto dokarmiało wolno żyjące koty
– w tym celu zakupiono i rozdystrybuowano
248 ton karmy. W ramach programu
zapobiegania bezdomności zwierząt
w 2019 r. zaczipowano ponad 7,5 tys. psów
i kotów, z czego ponad 4 tys. współdziałając
z ich właścicielami – resztę czipowania
prowadziło schronisko. Warszawa
przeprowadziła także program sterylizacji
i kastracji zwierząt – w wyniku akcji
przeprowadzonej wśród mieszkańców
Warszawy poddano jej blisko 3 tys. psów
i kotów, schronisko przy ul. Paluch
przeprowadziło zabieg na ponad 1,5 tys.
zwierząt.
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W 2019 r. miasto zainwestowało
o ponad 7 mln zł więcej w tereny zieleni
przyulicznej i parki niż w 2018 r. Dzięki
temu nasadzono znacznie więcej drzew
i krzewów niż w roku poprzednim,
a jeszcze więcej ulic w Warszawie
zyskało nowe, zielone oblicze. W ramach
projektów „Zielone ulice” zrealizowano dwa
nasadzenia o dużej skali wzdłuż ważnych
arterii miasta. Postępuje także realizacja
projektu „Mapa koron drzew”, co znacznie
ułatwi pielęgnację warszawskiej zieleni.
Wydatki i działania w zakresie ochrony
zwierząt zamieszkujących Warszawę
utrzymały się na podobnym poziomie co
w 2018 r. Powyższe działania realizowały
następujące cele operacyjne Strategii
#Warszawa2030: 3.1. Korzystamy
z atrakcyjnej przestrzeni publicznej
oraz 3.2. Żyjemy w czystym środowisku
przyrodniczym.

Warszawa dbała także o zwierzęta
mieszkające w warszawskim ZOO, które
jest ważnym ośrodkiem rekreacyjnym
i edukacyjnym miasta. W 2019 r. na
jego utrzymanie przeznaczono ponad
26 mln złotych. Miejski ogród zoologiczny
cieszył się podobną popularnością jak rok
wcześniej – w 2019 r. odwiedziło go ponad
800 tys. osób.
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Gospodarowanie odpadami
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W 2019 r. wprowadzono w Warszawie
nowy system segregowania odpadów
komunalnych: podział na pięć frakcji, w tym
nową frakcję bio. Równolegle z wdrażaniem
nowego systemu miasto koncentrowało
się na podniesieniu wiedzy mieszkańców
na temat prawidłowej segregacji.
2019 r. przyniósł ogromną zmianę
w systemie zagospodarowania odpadów
komunalnych w Warszawie. Mieszkańcom
Warszawy umożliwiono segregowanie
odpadów do pięciu osobnych pojemników
na: metale i tworzywa sztuczne, papier,
bio, szkło oraz odpady zmieszane. Zmianą
było nie tylko zwiększenie liczby zbieranych
frakcji, w celu ich lepszej segregacji, ale też
wprowadzenie całkiem nowej frakcji bio,
czyli odpadków kuchennych z wyłączeniem
resztek pochodzenia zwierzęcego.
Dodatkowo miasto prowadziło odbiór
odpadów zielonych (np. ściętej trawy) oraz
wielkogabarytowych.
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miasta www.czysta.um.warszawa.pl.
Urzędy Dzielnic otrzymały także
materiały, które zostały następnie
przekazane zarządcom nieruchomości.
Ratusz kolportował je również podczas
wydarzeń z udziałem miasta. Od stycznia
2019 r. miasto prowadziło intensywną
kampanię informacyjną w Internecie,
w tym na własnych profilach w mediach
społecznościowych. Powstała specjalna
strona „SegregujNa5”, dzięki której
mieszkańcy mogą w łatwy sposób
dowiedzieć się, do którego kontenera
wyrzucić poszczególne produkty.

Zmiana systemu była wprowadzana
stopniowo. Miasto skoncentrowało
się na podnoszeniu świadomości
mieszkańców nt. nowego sposobu
segregowania odpadami. Kampania
informacyjna ruszyła jeszcze na
przełomie 2018 i 2019 r. – jej celem było
m.in. uświadomienie mieszkańcom
Warszawy, co powinno trafiać do jednego
kosza z odpadami zmieszanymi, jak
prawidłowo segregować i jak ograniczać
ilość wyrzucanych odpadów. Kampania
była widoczna m.in. w metrze, na
przystankach autobusowych, Galerii
Multimedialnej na stacji Świętokrzyska,
w autobusach, tramwajach i SKM. Dla
wygody mieszkańców odpowiednie
„ściągawki” z segregowania opublikowano
także w bezpłatnej prasie lokalnej.
W formie plakatów, ulotek i broszur
są one także dostępne w Wydziałach
Obsługi Mieszkańców wszystkich dzielnic,
a także do ściągnięcia ze strony urzędu
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strumienia odpadów materiału nadającego
się do ponownego wykorzystania: zebrane
od mieszkańców drzewka przetworzono na
zielone paliwo.
W całym 2019 r. zebrano na terenie
Warszawy łącznie ponad 755 tys. ton
odpadów komunalnych. Z ok 110 tys.
punków odebrało je 705 pojazdów
należących do operatorów
odpowiedzialnych za odbiór śmieci
w mieście. Oznacza to, że od
statystycznego mieszkańca Warszawy
w ciągu roku odebrano prawie 422 kg
odpadów.

W 2019 r. odebrano

To, jak mieszkańcy Warszawy poradzili
sobie z nowym sposobem segregacji
śmieci w 2019 r. i jakie w związku z tym
poziomy recyklingu osiągnęło miasto,
pokażą dane, które zostaną zebrane od
operatorów i opublikowane latem 2020 r.
W 2019 r. przeprowadzono także
nadzwyczajną zbiórkę żywych choinek
poświątecznych (od 7 stycznia do 31
marca). Akcja miała na celu wyłączenie ze
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Przychody miasta z tytułu opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
w 2019 r. wyniosły ponad 326 mln
zł. Jednak koszty funkcjonowania
systemu, tj. odbioru i zagospodarowania
odpadów oraz prowadzenia PSZOK,
wyniosły blisko 815 mln zł – ponad dwa
razy więcej niż w 2018 r. Galopujące
koszty systemu zbierania i przetwarzania
odpadów to wynik obranej przez rząd
ścieżki wdrażania przepisów unijnych
w tym zakresie. W pracach legislacyjnych
w Polsce zdecydowano o wprowadzeniu
bardzo kosztownej segregacji śmieci
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na aż 5 frakcji. Opłata za składowanie
odpadów wzrosła o ponad 1000 proc.
Do tego nie uwzględniono obciążenia
kosztami za śmieci firm wprowadzających
na rynek opakowania plastikowe. Przez
to mieszkańcy Warszawy dopłacają
do systemu nawet 300 mln zł.

Wprowadzenie nowego systemu
segregacji śmieci było ogromnym
wyzwaniem organizacyjnym zarówno
dla miasta, jak i jego mieszkańców.
Akcja informacyjna dla tych ostatnich
była i pozostaje dla władz miasta
priorytetem – świadomość mieszkańców
oraz ich umiejętność odpowiedniego
segregowania śmieci są kluczem dla
sprawnego funkcjonowania nowego
systemu, którego celem jest ograniczenie
produkcji śmieci nienadających się do
ponownego wykorzystania. Narastającym
problemem w obszarze gospodarowania
śmieciami są rosnące koszty, które
wynikają z działań rządu i coraz bardziej
obciążają budżet miasta i samych
mieszkańców. Powyższe działania
realizowały następujące cele operacyjne
Strategii #Warszawa2030: 3.2. Żyjemy
w czystym środowisku przyrodniczym.
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W 2019 r. znacznie wzrosła w Warszawie
liczba zarejestrowanych samochodów
elektrycznych. Przybyło także
samochodów o tradycyjnych napędach.
Ponad 3 mln zł przeznaczono na likwidację
barier architektonicznych, a miejskie
wodociągi udostępniały mieszkańcom
kolejne źródełka z pitną wodą.
Największym wyzwaniem dla Warszawy
w 2019 r. w zakresie infrastruktury
technicznej była awaria kolektora
w oczyszczalni ścieków „Czajka”.
Liczba zarejestrowanych pojazdów
Warszawie wzrosła w 2019 r. do ponad 1,6 mln
– to o prawie 100 tys. więcej niż w 2018 r.
Oznacza to, że na 100 mieszkańców
przypada 90 pojazdów, w tym 70
samochodów osobowych, co czyni
warszawskie ulice jednymi z najbardziej
zatłoczonych w Europie. Niemal trzykrotnie
wzrosła liczba zarejestrowanych
samochodów elektrycznych – na koniec
2019 r. było ich 2 524. Ich rosnącej
popularności sprzyja rozwój dedykowanej
im infrastruktury, w 2019 r. przybyło
w mieście 113 ogólnodostępnych punktów
ładowania.
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Liczba pojazdów
zarejestrowanych
na koniec 2019 r.
.......................
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Natężenie ruchu samochodowego
w Warszawie pozostaje wciąż bardzo
wysokie. Według szacunków miasta do
stolicy w ciągu dnia roboczego wjeżdżało
w 2019 r. blisko 509 tys. pojazdów – czyli
o ponad 5 tys. więcej dziennie niż rok
wcześniej. Najbardziej ruchliwymi drogami
były mosty Grota-Roweckiego
i Łazienkowski oraz al. Prymasa Tysiąclecia.
W celu ograniczenia ruchu w centrum
miasta oraz przylegających dzielnicach
w 2019 r. rozpoczęto prace nad
stopniowym rozszerzeniem strefy płatnego
parkowania niestrzeżonego (SPPN) oraz
podniesieniem stawek za parkowanie.
W 2019 r. kierowcy mogli skorzystać z ok.
30 tys. miejsc parkingowych w strefie
płatnego parkowania niestrzeżonego.
Niestety, unikanie opłat za parkowanie było
wciąż nagminne – Zarząd Dróg Miejskich
(ZDM) ujawnił w 2019 r. ponad 289 tys.
takich przypadków. Walkę z tym zjawiskiem
ułatwił zakup w 2019 r. elektrycznych
samochodów umożliwiających kontrolę
zaparkowanych pojazdów.

74

RA P O RT O S TA N I E MIA STA

WARSZAWA DLA LE PS Z E J I NF R AS T R U KT U RY

Sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa
w mieście jest rozbudowa sieci przejść
dla pieszych i skrzyżowań z sygnalizacją
świetlną – w 2019 r. sam ZDM wybudował
ich jedenaście, a łączna liczba takich przejść
i skrzyżowań w Warszawie wyniosła na
koniec roku 834. Bezpieczeństwo pieszych
poprawiło doświetlenie ok. 400 przejść.
Warszawa wydała w 2019 r. na mosty,
drogi i ulice ponad 876 mln zł, z czego
ponad 429 mln to wydatki inwestycyjne.
Remont dróg kosztował miasto ponad
25 mln zł, z czego frezowanie ponad
17 mln. Samo utrzymanie dróg w 2019 r. to
koszt 45,5 mln, mostów i kładek – 36,8 mln,
a odnowa oznakowania poziomego –
4,3 mln zł. W omawianym okresie powstało
nieco ponad 8 km nowych dróg8.
O czystość dróg w sezonie zimowym dbało
306 pługów i pługoposypywarek, a łączny
koszt zimowego oczyszczania miasta
wyniósł w 2019 r. nieco ponad 40 mln zł.
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Na likwidację barier architektonicznych
wydano w 2019 r. ponad 3 mln zł., znosząc
je w blisko 200 lokalizacjach. Bariery
znikały również podczas kompleksowych
remontów i przebudów – tak stało się
m.in. na skrzyżowaniach al. Niepodległości
i Batorego, al. Solidarności i Szwedzkiej
czy na ul. Słowackiego, gdzie wyznaczono
nowe i wygodne naziemne przejścia
dla pieszych, zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców.
Największym wyzwaniem w obszarze
infrastruktury technicznej w 2019 r.
była dla Warszawy awaria kolektora
w oczyszczalni ścieków „Czajka”.
Do awarii – rozszczelnienia dwóch rur
biegnących w specjalnym tunelu pod
Wisłą – doszło 28 sierpnia. Zgodnie
z obowiązującym prawem MPWiK
niezwłocznie powiadomiło o awarii m.in.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, służby
ochrony środowiska i inspekcje sanitarne,
zawiadomiono także policję. Prezydent
m.st. Warszawy o awarii powiadomił służby
Wojewody Mazowieckiego oraz w trybie
natychmiastowym zwołał sztab kryzysowy.
Przygotowania do naprawy i ponownego
uruchomienia kolektora rozpoczęły
się praktycznie już w dniu awarii, tj.
28 sierpnia. Równolegle wdrożone
zostały działania mitygujące – 31 sierpnia
uruchomiono ozonowanie ścieków oraz
mechaniczne czyszczenie ścieków w hali
krat w Zakładzie Farysa. Ozonowanie
ograniczyło liczbę bakterii w ściekach
i zwiększyło ilość tlenu rozpuszczonego
w rzece, sprzyjając jej samooczyszczaniu.
W dniu 9 września we współpracy
z PGW Wody Polskie został uruchomiony
awaryjny przesył ścieków do oczyszczalni
ścieków „Czajka” tymczasowym
rurociągiem posadowionym na moście
pontonowym wybudowanym przez

8 Bez danych z dzielnic.
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wojsko. Ponadto niezależnie od działalności
państwowych służb sanitarnych Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
(MPWiK) na bieżąco monitorowało jakość
wody w Wiśle poniżej awaryjnego zrzutu
ścieków.
Bezpośrednie prace odtworzeniowe
rozpoczęły się 2 października podpisaniem
umowy przez MPWiK i Inżynierię Rzeszów
SA na odtworzenie układu przesyłowego
(wartość umowy to 23 mln zł netto). W celu
usunięcia awarii prace były prowadzone
w trybie ciągłym, czyli przez 24h/dobę, 7 dni
w tygodniu. Od 7 do 10 listopada układ
przesyłowy został poddany ciśnieniowym
próbom szczelności, których wynik był
pozytywny. Łączny koszt naprawy wyniósł
ok. 44 mln złotych. Od 16 listopada 2019 r.
od godz. 9:00 ścieki z lewobrzeżnej części
Warszawy są ponownie przesyłane
rurociągami pod Wisłą do oczyszczalni
ścieków „Czajka”. Przed przystąpieniem
do naprawy (od 30 sierpnia) prowadzone
były prace rozbiórkowe (usunięcie płyty
betonowej ułożonej nad rurociągiem oraz
demontaż uszkodzonych rur), a także
projektowe, których koszt wyniósł około
7 mln zł brutto.
Jednocześnie zgodnie z decyzją Prezydenta
m.st. Warszawy, w celu zapewnienia
w przyszłości płynności przesyłu ścieków
z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni
„Czajka”, MPWiK rozpoczęło prace nad
koncepcją drugiego, niezależnego przesyłu
ścieków pod Wisłą. Zakłada się wykonanie
inwestycji z zastosowaniem przewiertu pod
dnem rzeki.
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Działalność miejskich wodociągów
obejmowała w 2019 r. dalszą rozbudowę
sieci wodociągowej: zawarto 3011 nowych
umów na przyłącza; oraz kanalizacyjnej:
1289 podpisanych umów. Aby zachęcić
mieszkańców do podłączania się do
miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej, spółka
zainicjowała w 2019 r. cykl spotkań
w dzielnicy Wawer. Podczas każdego z nich
pracownicy działu obsługi klienta oraz
jednostek odpowiedzialnych za realizację
inwestycji odpowiadali na pytania
dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej, tłumaczyli, jak wygląda
proces podłączenia nieruchomości do
miejskiej infrastruktury, oraz pomagali
w wypełnieniu dokumentów. Akcja będzie
kontynuowana także w 2020 r.
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2019 r. to także okres zakończenia przez
MPWiK szeregu inwestycji, m.in. budowy
lub remontów 73,2 km sieci wodociągowej
oraz 45,9 km sieci kanalizacyjnej, etapu
II modernizacji Zakładu Wodociągu
Północnego oraz przebudowy pompowni
ścieków sanitarnych „Moczydło”. W trakcie
realizacji znajdowały się natomiast m.in.
projekty budowy zbiornika retencyjnego
na terenie O.Ś. „Czajka” oraz modernizacja
Kolektora Burakowskiego.
W 2019 r. miejskie wodociągi udostępniły
mieszkańcom Warszawy kolejnych 27
źródełek z wodą pitną na ulicach miasta
oraz 46 w budynkach użyteczności
publicznej. Spółka organizowała i brała
udział w szeregu akcji edukacyjnych oraz
promocyjnych, informując mieszkańców
Warszawy o zaletach warszawskiej
kranówki. Wiosną, z okazji obchodów
Światowego Dnia Wody, zaprosiła
mieszkańców na piknik rodzinny
organizowany na podzamczu. Spółka
uczestniczyła także m.in. w projekcie
„Godzina dla Ziemi”, wzięła udział w Nocy
Muzeów oraz zaangażowała się w XIV
edycję Festiwalu „Niewinni Czarodzieje”,
organizując zwiedzanie Stacji Filtrów. W ramach
działań mających na celu zwrócenie uwagi
mieszkańców Warszawy na bezpieczeństwo
wody w kranach zrealizowano szeroko
zakrojoną kampanię informacyjną
zachęcającą do picia warszawskiej kranówki
pod hasłem „PIJMY KRANÓWKĘ”.
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W 2019 r. mieszkańcy Warszawy zużyli
łącznie ponad 100 mln m3 wody.
Wszystkie jednostki z obszaru
oświatowego i poza oświatowego miasta
w 2019 r. zużyły 139,4 mln kWh energii
elektrycznej. Całkowite zużycie energii
w Warszawie wyniosło 7,6 TWh, o 0,1 TWh
mniej niż rok wcześniej.
Warszawa jest jednym z miast
w Polsce o największym natężeniu
ruchu samochodowego, a liczba
zarejestrowanych pojazdów wciąż rośnie.
Wpływa to nie tylko na jakość powietrza
– zanieczyszczenie z transportu pozostaje
dużym wyzwaniem dla miasta – ale także
na stan infrastruktury drogowej. W 2019 r.
miasto rozpoczęło przygotowania do
poszerzenia strefy płatnego parkowania,
podniesienia stawek za parkowanie
oraz natężenia kontroli. W ten sposób
kontynuowano realizację strategicznego
celu – zachęcenia mieszkańców i inne
osoby podróżujące po Warszawie do
skorzystania z transportu publicznego.
Powyższe działania realizowały
następujące cele operacyjne Strategii
#Warszawa2030: 3.1. Korzystamy
z atrakcyjnej przestrzeni publicznej,
3.2. Żyjemy w czystym środowisku
przyrodniczym, 3.3. Korzystamy
z przyjaznego systemu transportowego.
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Warszawa otwarta

Warszawa ma być miastem, w którym każdy czuje się
u siebie, niezależnie od tego skąd pochodzi, jakiego jest
wyznania czy jaki styl życia preferuje. To także miasto
rozwijające się w dialogu ze swoimi mieszkańcami,
wspierające organizacje pozarządowe i społeczeństwo
obywatelskie. Włączanie coraz większej liczby osób
w miejskie procesy konsultacyjne oraz rozwój trzeciego
sektora to cele Strategii #Warszawa2030 oraz priorytety
prezydenta, podobnie jak zapewnienie mieszkańcom
Warszawy bogatej i różnorodnej oferty kulturalnej, z której
mogą skorzystać także blisko miejsca zamieszkania.
Warszawa to również miasto zachęcające mieszkańców
do aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia
oraz miasto otwarte na współpracę ze swoimi najbliższymi
sąsiadami – gminami ościennymi, z którymi realizuje wspólne
projekty na rzecz mieszkańców metropolii warszawskiej.

Społeczeństwo obywatelskie

WARSZAWA DLA OBY WAT E L I
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Warszawa angażuje swoich mieszkańców
w życie miasta na trzy sposoby:
zapraszając ich do konsultacji społecznych,
poprzez budżet obywatelski9 oraz
wspierając działalność organizacji
pozarządowych. W 2019 r. znacznie
wzrosła liczba osób, które wzięły udział
w miejskich konsultacjach. Wzrosła także
wartość dotacji miasta dla organizacji
pozarządowych. Na mapie miasta pojawiło
się ponad 30 nowych Miejsc Aktywności
Lokalnej.
W 2019 r. Warszawa przeprowadziła 76
różnych procesów konsultacyjnych
z udziałem mieszkańców. Pytano
ich nie tylko o preferowane sposoby
zagospodarowania przestrzeni, ale
również o to, jak urządzić tereny zieleni,
przebudować ulice czy zmienić plany
komunikacji miejskiej. Konsultacje
dotyczyły również dokumentów
strategicznych miasta, zasad

funkcjonowania miejskiego roweru Veturilo
po 2020 r. oraz zasad planowanych na
Pradze-Północ i na Woli stref płatnego
parkowania. Łącznie zorganizowano
ponad 244 wydarzenia o bardzo różnym
charakterze: spotkań, debat, spacerów
i punktów konsultacyjnych, wszystko po
to, aby umożliwić mieszkańcom Warszawy
najbardziej dogodny dla nich sposób
udziału w konsultacjach. Podobnie jak
w 2018 r., z tradycyjnych form kontaktów
z mieszkańcami najbardziej sprawdziły
się punkty konsultacyjne, których
zorganizowano w 2019 r. 145.
Oprócz tradycyjnych form konsultacji
miasto decydowało się również na
rozmowy online – z ankiet oraz geoankiet
dostępnych w Internecie skorzystało
w 2019 r. 15 tys. osób. Łączna liczba uwag
zgłoszonych w miejskich konsultacjach
drogą tradycyjną i internetową była bliska
44,5 tys.

KONSULTACJE SPOŁECZNE w 2019 r.

244

wydarzenia

145

punktów
konsultacyjnych

14

warsztatów

80

spotkań
lub debat

5

spacerów
konsultancyjnych

Konsultacje trwały ok 800 godzin i w trakcie nich
zgłoszono 44 450 uwag, z czego 15 000 online

9 Raport z wykonania budżetu obywatelskiego w 2019 r. w załączniku.
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Aktywni mieszkańcy to mieszkańcy dobrze
poinformowani. Dlatego Warszawa
przeprowadziła w 2019 r. liczne kampanie
informacyjne. Wśród nich znalazła się
kampania pt. „Warszawskie organizacje
społeczne”, której celem było zwiększenie
świadomości warszawianek i warszawiaków
na temat znaczenia trzeciego sektora oraz
korzyści płynących dla miasta ze skali,
różnorodności i profesjonalizmu działań
organizacji pozarządowych w Warszawie.
W 2019 r. przeprowadzono m.in. także
kampanię promującą poradnictwo
psychologiczne dla osób narażonych na
dyskryminację – każdy, kto doświadczył
dyskryminacji lub był na nią narażony, mógł
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skorzystać z bezpłatnego poradnictwa
psychologicznego oraz prawnego
świadczonego na zlecenie miasta przez
organizacje pozarządowe. Zorganizowano
też kampanię „Moje pierwsze wybory”,
której celem było informowanie o prawach
wyborczych i zachęcanie do udziału
w wyborach do Europarlamentu
i Parlamentu RP, oraz kampanię dotyczącą
6. edycji budżetu obywatelskiego.
Miasto przeprowadziło też akcję
promocyjną „Rowerowy maj” zachęcającą
dzieci do korzystania z roweru w drodze
do szkoły. W 2019 r. wzięło w niej udział
80 tys. dzieci z 128 szkół i 101 przedszkoli.
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„Obudź się! Uwaga=Życie” to z kolei
kampania społeczna, która miała na
celu poprawę bezpieczeństwa seniorów
na warszawskich drogach. Statystyki
pokazały, że osoby po 60. roku życia to
grupa najbardziej narażona na wypadki.
W ramach kampanii powstały dwa
spoty z udziałem znanych aktorów,
odbyły się liczne spotkania z seniorami.
Informację o zagrożeniach na drodze
przekazywano także za pośrednictwem
parafii. W czerwcu 2019 r. ruszyła zaś
kolejna edycja „Miejskiego serwisu
rowerowego” – udzielając bezpłatnej
pomocy przy konserwacji dwuśladów,
miasto promowało rowery jako wygodny
i prozdrowotny środek transportu
oraz rekreacji w mieście. W 2019 r.
kontynuowano też intensywną kampanię
informacyjną dotyczącą nowego systemu
segregowania śmieci.
Równolegle do kampanii tematycznych
ratusz opublikował w 2019 r. kilka
informatorów dla mieszkańców, a wśród
nich „Miejski informator rodzinny:
Maluch, Junior, Nastolatek oraz Senior
w Warszawie”, w którym zaprezentowana
została miejska oferta dla rodzin z dziećmi
oraz dla seniorów. Udostępniono także
publikacje: „Młoda Warszawa. Miejski
informator młodzieżowy”, pełen informacji
dla młodych o tym, jak poruszać się po
mieście, jak załatwić sprawy urzędowe
i zaangażować się na rzecz lokalnej
społeczności; „Studiuj Warszawę.
Miejski informator studencki” oraz
„Studencki przewodnik po Warszawie
dla cudzoziemców”. W 2019 r. ratusz we
współpracy z organizacją pozarządową
wydał też interaktywną e-książkę pt.
„O uchodźcach i uchodźczyniach”
adresowaną do uczniów warszawskich szkół.
Miasto organizowało liczne plebiscyty
i konkursy. W 2019 r. autorzy
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najciekawszych prac magisterskich
i doktorskich z zakresu rozwoju
stolicy otrzymali Nagrodę Prezydenta
m.st. Warszawy. Konkurs odbył się po
raz czwarty – wcześniej pod nazwą
„Dyplomy dla Warszawy”. Odbyła się także
IX edycja konkursu S3KTOR na najlepszą
warszawską inicjatywę pozarządową.
Konkurs jest okazją do pokazania
i wypromowania najlepszych inicjatyw
podjętych przez organizacje pozarządowe
na rzecz Warszawy. W 2019 r. po raz
pierwszy w historii konkursu, na wniosek
Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, Prezydent m.st. Warszawy
przyznał nagrodę specjalną, którą otrzymała
Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Działalność informacyjną i edukacyjną
w 2019 r. prowadziły także spółki miejskie.
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji zrealizowało m.in. szeroko
zakrojoną kampanię informacyjną
zachęcającą do picia warszawskiej kranówki
pod hasłem „Pijmy kranówkę”. Spółki
komunikacji miejskiej zaangażowane
były m.in. w akcję „Kierunek życzliwość”
promującą życzliwe zachowanie pasażerów
w środkach transportu miejskiego.
W 2019 r. Warszawa silnie wspierała
i ściśle współpracowała z organizacjami
pozarządowymi w niemal każdym
obszarze życia miasta – ochronie
zdrowia, kulturze, ochronie środowiska
czy sporcie. Wybranym w konkursach
podmiotom zlecała realizację zadań na
rzecz miasta i jego mieszkańców. W 2019 r.
przeprowadzono łącznie 289 konkursów
na realizację zadań publicznych – 106
w biurach Urzędu m.st. Warszawy, a 183
w dzielnicach. Przykładowo Biuro Edukacji
przeprowadziło konkurs na realizację
zadania zleconego w formie organizacji
wypoczynku dzieci i młodzieży – „Lato poza
miastem”. Był on skierowany do uczniów
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warszawskich szkół oraz dzieci i młodzieży
szkolnej zamieszkałej na terenie Warszawy.
Dofinansowaniem objęte zostały 22
oferty na kwotę 2 mln zł. Biuro Pomocy
i Projektów Społecznych przeprowadziło
zaś konkursy m.in. na zapewnienie
całodobowej opieki nad osobami
z niepełnosprawnością intelektualną,
starszymi i przewlekle somatycznie lub
psychicznie chorymi. Opieka polegała na
prowadzeniu domu pomocy społecznej.
Pięć projektów dofinansowano kwotą
ponad 10 mln zł. W porównaniu z 2018 r.
wykonanie budżetu w obszarze dotacji
dla organizacji pozarządowych wzrosło
o blisko 39 mln zł.

WARSZAWA DLA NGOs w 2019 r.

3 092

dotacje na kwotę
206,4 mln zł

Ochrona zdrowia
i pomoc społeczna ......

119,6 mln zł

Rekreacja, sport
i turystyka ....................

39,2 mln zł

Kultura i ochrona
dziedzictwa
kulturowego ................

29,7 mln zł

Edukacja .........................

9,5 mln zł

Zarządzanie strukturami
samorządowymi .............

6,6 mln zł

Gospodarka
komunalna
i ochrona środowiska .. 896,2 tys. zł
Działalność promocyjna
i wspieranie rozwoju
gospodarczego .......... 734,7 tys. zł
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Warszawa nie tylko współpracuje
z organizacjami pozarządowymi przy
realizacji zadań miasta, ale też wspiera same
organizacje. W 2019 r. oferowała im m.in.
wsparcie finansowe na prace remontowe
w pomieszczeniach, w których znajdują
się ich siedziby, tak aby spełniały one
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa,
a także były dostosowane dla osób
z niepełnosprawnościami – w 2019 r.
przyznano 14 takich dotacji na łączną
kwotę blisko 350 tys. zł. Ponad 100 tys. zł
przekazano wybranym w konkursach 10
organizacjom na stworzenie lub
modernizację stron internetowych,
w tym dostosowanie ich do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. 13 organizacji
otrzymało natomiast dotacje na
doposażenie – na łączną kwotą ponad
160 tys.
W 2019 r. prężnie działało także
współfinansowane przez miasto Stołeczne
Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych. Oferowało ono
kompleksowe usługi, pomoc w rozwoju
organizacji pozarządowych i efektywnym
współdziałaniu z samorządem
m.st. Warszawy. Działalność Centrum to
odpowiedź na potrzeby warszawskiego
sektora pozarządowego zidentyfikowane
w Programie Rozwoju Współpracy
m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych
do roku 2020 oraz w badaniach trzeciego
sektora przeprowadzonych przez miasto.
Oferta Centrum jest skierowana
przede wszystkim do warszawskich
organizacji pozarządowych, ale także do
miejskich urzędników współpracujących
z organizacjami oraz do osób chcących
założyć organizację pozarządową.
Prowadzą je Stowarzyszenie BORIS,
Federacja Organizacji Pozarządowych
Centrum Szpitalna, Stowarzyszenie
Klon/Jawor i Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Obywatelskiego.
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DZIAŁALNOŚĆ STOŁECZNEGO CENTRUM WSPIERANIA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2019 r.

504
7 680
29
495
38
596

organizacje skorzystały
z oferty centrum
godzin porad
udzieliło centrum

dni
szkoleniowych
przeszkolonych
uczestników

seminariów
uczestników
seminariów

W 2019 r. wsparcie dla organizacji
pozarządowych było także udzielane
w formie tzw. małych dotacji.
Dofinansowanie w tej formie otrzymało
296 organizacji na łączną kwotę blisko 2,2
mln zł. Środki na ten cel przeznaczyło 14
dzielnic i 5 biur Urzędu m.st. Warszawy.
Organizacje pozarządowe
współpracowały z miastem również
w ramach Komisji Dialogu Społecznego
– gremiów inicjatywno-doradczych,
które są podstawowym partnerem
w wypracowywaniu rozwiązań
w poszczególnych dziedzinach zadań
publicznych należących do m.st. Warszawy.
W 2019 r. działało 29 komisji:
y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Cyfryzacji
y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Ochrony Praw Lokatorów

397

godzin porad
prawnych

340

godzin porad
księgowych

299

godzin
pozostałych
porad
specjalistycznych

115 940

odsłon serwisu na miesiąc

www.warszawa.ngo.pl

y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Architektury i Planowania
Przestrzennego
y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Ratownictwa i Ochrony Ludności
y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Edukacji
y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Transportu
y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Kultury; Branżowa Komisja Dialogu
Społecznego ds. Muzyki; Branżowa
Komisja Dialogu Społecznego ds. Tańca
y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Warszawskiej Wisły
y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Ochrony Środowiska; Branżowa
Komisja Dialogu Społecznego ds.
Ochrony Zwierząt
y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Ochrony i Promocji Zdrowia
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y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Bezdomności; Branżowa Komisja
Dialogu Społecznego ds. Lokalnego
Systemu Wsparcia i Placówek Wsparcia
Dziennego; Branżowa Komisja Dialogu
Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży
i Rodziny; Branżowa Komisja Dialogu
Społecznego ds. Niepełnosprawności;
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Osób Starszych i Kombatantów;
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Poradnictwa Specjalistycznego;
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/
AIDS; Branżowa Komisja Dialogu
Społecznego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie; Branżowa
Komisja Dialogu Społecznego ds.
Uniwersytetów Trzeciego Wieku
y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Rekreacji; Branżowa Komisja Dialogu
Społecznego ds. Sportu
y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
y Branżowa Komisja Dialogu Społecznego
ds. Cudzoziemców; Branżowa Komisja
Dialogu Społecznego ds. Organizacji
Wspierających; Branżowa Komisja
Dialogu Społecznego ds. Równego
Traktowania
W 2019 roku działało ponadto 18
Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego.
Oprócz komisji dialogu społecznego
w 2019 r. obradowało również Forum
Komisji Dialogu Społecznego, które służy
wymianie informacji pomiędzy komisjami
dialogu społecznego i dzielnicowymi
komisjami dialogu społecznego. Głównymi
tematami poruszanymi podczas spotkań
w 2019 r. były bieżące wydarzenia oraz
informacje na temat działań Urzędu
m.st. Warszawy skierowanych do organizacji
pozarządowych.
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W 2019 r. obradowała Warszawska Rada
Działalności Pożytku Publicznego.
Opiniowała ona m.in. program wspierania
rodzin w Warszawie na lata 2019–2021,
program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Warszawy oraz zmianę regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta. Rada zaopiniowała również wnioski
dotyczące przesunięć środków w budżecie
m.st. Warszawy wydatkowanych w ramach
współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi.
W 2019 r. dokończono proces powoływania
młodzieżowych rad nowej kadencji we
wszystkich dzielnicach miasta, działających
równolegle do Młodzieżowej Rady
Warszawy. Łącznie zaangażowanych
w nie było ok. 400 młodych osób.
W omawianym okresie zwołanych zostało
9 sesji Młodzieżowej Rady Warszawy.
Warszawska Rada Seniorów liczyła z kolei
23 osoby, którymi byli przedstawiciele
Dzielnicowych Rad Seniorów, Komisji
Dialogu Społecznego, Rady m.st. Warszawy
oraz Prezydenta m.st. Warszawy.
Członkowie Rady aktywnie uczestniczyli
w realizacji działań na rzecz seniorów,
również we współpracy z organizacjami
pozarządowymi. W Warszawie zostało
powołanych 18 dzielnicowych rad seniorów,
w których aktywnie pracuje 228 osób.
Z inicjatywy Rady co roku organizowany jest
m.in. konkurs „Miejsca przyjazne seniorom”
promujący instytucje i organizacje
z wyjątkową ofertą dla starszych osób.
Dzięki wsparciu miasta i dużej aktywności
mieszkańców w 2019 r. znacznie wzrosła
liczba Miejsc Aktywności Lokalnej – na
koniec roku było ich 105, w tym 20 domów
sąsiedzkich. W omawianym okresie do sieci
dołączyły 34 nowe miejsca, w tym m.in. filie
Biblioteki Publicznej na Targówku, Dom
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Społeczny Obozowa 85 (filia Wolskiego
Centrum Kultury) i Ośrodek Sportu i Rekreacji
„Syrenka” w Marysinie Wawerskim. Łączna
kwota wsparcia dla MAL w 2019 r. wyniosła
ponad 1,5 mln zł. Dodatkowo blisko
450 tys. zł przeznaczono na realizację zadań
publicznych w ramach tzw. inicjatywy
lokalnej, czyli narzędzia umożliwiającego
współpracę mieszkańców i urzędu przy
działaniach na rzecz społeczności lokalnej
– w 2019 r. zrealizowano 37 takich projektów,
a były to m.in. sportowa olimpiada na
osiedlu Choszczówka, turniej siatkówki
plażowej „Na piachu” w Falenicy czy
stworzenie ogrodów sąsiedzkich na
Żoliborzu i w Radości.
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ponad 380 tys. osób, z czego 62 tys. było
właścicielami Karty Młodego Warszawiaka.
Posiadacze Karty korzystali ze zniżek na
produkty i usługi blisko 320 parterów
miejskich i komercyjnych na terenie
Warszawy, Mazowsza, a także w innych
częściach kraju. Z kartą tańsze są m.in.
zajęcia sportowe, taneczne i językowe,
bilety do kin i teatrów, usługi medyczne,
a także wypoczynek i sanatoria poza
miastem.

KARTA WARSZAWIAKA
w 2019 r.
Liczba posiadaczy:

MIEJSCA AKTYWNOŚCI
LOKALNEJ w 2019 r.

380 000

105

30 000

Nowi posiadacze:

1,5 mln zł

Wsparcie miasta
dla MAL:

37 projektów

w ramach inicjatywy
lokalnej

W 2019 r. zwiększyła się liczba warszawianek
i warszawiaków korzystających z Karty
Warszawiaka. Na koniec roku miało ją

0
10

34 Nowych MAL

10

0

MAL

Liczba zniżek na
Kartę Warszaiwaka

320

2019 był piątym rokiem działania
miejskiego projektu „Ochotnicy
warszawscy”, którego celem jest
promocja i rozwój wolontariatu. Jego
głównym narzędziem jest Miejski Portal
Wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl,
który łączy organizatorów wolontariatu
z mieszkańcami chcącymi zaangażować
się w tego typu działalność. Wszystkie
wskaźniki aktywności użytkowników
portalu wzrosły w stosunku do 2018 r.,
a więc pojawiło się na niej m.in. więcej
ofert, jak i więcej odwiedzających stronę.
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MIEJSKI PORTAL
WOLONTARIATU w 2019 r.

130 988

użytkowników
odwiedziło portal

444

ofert wolontariatu
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Jesienią 2019 r. zaprezentowano
warszawiakom kampanię społeczną
pokazującą możliwości zaangażowania się
w wolontariat w stolicy i efekty, które
przynosi praca wolontariuszy. W 2019 r.
prawie co dziesiąty mieszkaniec Warszawy
działał jako wolontariusz; 26 proc.
deklarowało chęć zaangażowania się
w taką aktywność w przyszłości (dane
z Barometru Warszawskiego).

90 ofert

dostępnych
każdego dnia

668

zarejestrowanych
organizatorów
wolontariatu
Warszawa wspiera rozwój wolontariatu na
terenie miasta także poprzez oferowanie
wsparcia i szkoleń dla organizatorów
wolontariatu, koordynatorów oraz samych
wolontariuszy.

WARSZAWA WSPIERA
WOLONTARIAT w 2019 r.

600

Koordynatorów

1 111

Wolontariuszy

129
1,6

mln zł
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skorzystało ze wsparcia
lub szkolenia
skorzystało z wsparcia
lub szkolenia

Instytucji miejskich

skorzystało z wsparcia
w organizacji wolontariatu
Przeznaczono na projekt

„Ochotnicy
warszawscy”

W 2019 r. Warszawa kontynuowała
współpracę ze środowiskiem naukowym,
której celem było przede wszystkim
pozyskanie wiedzy potrzebnej do
realizowania polityk miejskich, w tym
rozwiązywania lokalnych problemów.
Efektem tej współpracy w omawianym
okresie było m.in. badanie dotyczące
dostępu do kultury studentów i studentek
z Ukrainy, którzy stanowią największą
po Polakach grupę studiujących
w Polsce (52% wszystkich studentów
zagranicznych).
Od 2019 r. Warszawa przyznaje stypendia
dla doktorantów na projekty badawcze
w obszarach wskazanych przez
miasto. Stypendysta, oprócz wsparcia
finansowego, może liczyć na opiekę
pracownika merytorycznego Urzędu
m.st. Warszawy. Wyniki pomyślnie
zrealizowanych projektów badawczych
znajdą zastosowanie w kształtowaniu
polityk miejskich. W pierwszej, pilotażowej
edycji przyznano stypendia na 6 projektów
badawczych na łączną kwotę 180 tys. zł.
Warszawa realizuje także projekt edukacji
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samorządowej studentów – polega on na
przygotowaniu we współpracy z uczelniami
przedmiotów akademickich o Warszawie,
które prowadzą miejscy urzędnicy.
W 2019 r. Warszawa angażowała się także
na rzecz promocji różnorodności,
wielokulturowości i zapobiegania
dyskryminacji. Na zlecenie miasta
organizacje pozarządowe prowadziły
Centrum Wielokulturowe w Warszawie.

CENTRUM
WIELOKULTUROWE
w 2019 r.

717 wydarzeń
zaangażowanych
128 organizacji
pozarządowych
118
dzieci i młodzieży
2 415 biorących
udział
w lekcjach
lekcji
wielokulturowych

145
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W czerwcu 2019 r. po raz piąty
zorganizowano Warszawskie Dni
Różnorodności, w trakcie których odbyło
się wiele wystaw, debat, seminariów,
warsztatów. We wszystkich wydarzeniach
wzięło łącznie udział ponad 4 tys.
mieszkańców i mieszkanek Warszawy.
Dni Różnorodności wsparły budowanie
wizerunku stolicy jako miejsca otwartego
i tolerancyjnego.
Rok 2019 był mniej intensywny
pod względem miejskich procesów
konsultacyjnych niż 2018. Liczba osób
zaangażowanych w dialog z władzami
miasta mimo to wzrosła, co świadczy
o tym, że dla mieszkańców Warszawy
współdecydowanie o sprawach miasta
staje się codziennością. Warszawiacy
chętnie angażują się także lokalnie – duża
liczba nowo powstałych Miejsc Aktywności
Lokalnej świadczy o dużym potencjale,
jaki mają miejskie inicjatywy oddolne.
Powyższe działania realizowały
następujące cele operacyjne Strategii
#Warszawa2030:
1.1. Dbamy o siebie nawzajem,
1.2. Wspólnie decydujemy o naszym
mieście, 2.2. Aktywnie spędzamy czas
wolny blisko domu, 2.3. Korzystamy
z usług blisko domu, 3.2. Żyjemy
w czystym środowisku przyrodniczym,
3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu
transportowego, 4.1. Rozwĳamy nasz
twórczy potencjał, 4.2. Generujemy
innowacje, 4.3. Przyciągamy talenty
i liderów.

przeszkolonych
pracowników
miejskich
91

Kultura i rozrywka

WARSZAWA DLA KULT U RY
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W 2019 r. rozpoczęła się jedna
z kluczowych inwestycji dla Warszawy
w dziedzinie kultury: budowa Muzeum
Sztuki Nowoczesnej. Dla odwiedzających
otwarto nowy oddział Muzeum Warszawy
– Muzeum Woli. Korzystanie z miejskich
bibliotek stało się łatwiejsze dzięki nowej,
centralnej stronie internetowej.

610 mln zł

ponad
z budżetu ogólnomiejskiego
jak i 18 dzielnic,
wydano na kulturę w 2019 r.
Miasto rozpoczęło lub kontynuowało
szereg inwestycji w obiekty kultury,

w tym flagowy projekt, który stanie się
chlubą centrum miasta. Zawarto umowę
z Warbud SA – Generalnym Wykonawcą
budowy Muzeum Sztuki Nowoczesnej
i rozpoczęto realizację prac budowlanych.
Rozpoczęła się także adaptacja sali przy
ul. Smulikowskiego 6/8 na salę
widowiskową dla Teatru Ateneum. Teatr
otrzymał ponadto pozwolenie na budowę,
dzięki któremu będzie mógł zmodernizować
swoją siedzibę przy ul. Jaracza 2. W 2019 r.
trwały prace nad projektami wykonawczymi
siedziby Sinfonii Varsovii, przygotowania
do rozbudowy Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz adaptacja lokali po
pracowni i mieszkaniu znanego rysownika
– Zbigniewa Lengrena. W omawianym
okresie otwarto dla zwiedzających Muzeum
Woli – oddział Muzeum Warszawy,
wymieniono także fotele w Teatrze Lalka.

WYBRANE INWESTYCJE W OBIEKTY KULTURY w 2019 r.
Adaptacja lokali po pracowni
i mieszkaniu rysownika
Zbigniewa Lengrena

Projekty wykonawcze
Simfonia Varsovia

Rozbudowa Muzeum
Powstania Warszawskiego
Budowa Muzeum
Sztuki Nowoczesnej

Adaptacja sali na ul. Smulikowskiego 6/8
na salę widowiskową dla Teatru Ateneum,
oraz pozwolonie na modernizacje siedziby
teatru przy ul. Jaracza
Wymiana foteli
w Teatrze Lalka
otwarcie Muzeum Woli
- oddziału Muzeum Warszawy
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W 2019 r. Warszawa wsparła miejskie
teatry kwotą ponad 119,7 mln zł.
Najwyższe dotacje otrzymały Teatr
Dramatyczny (16,6 mln), Teatr Rozmaitości
(12,2 mln), Teatr Studio im. Stanisława
Ignacego Witkiewicza (10,4 mln), Nowy
Teatr (9,2 mln) oraz Teatr Powszechny
im. Zygmunta Hübnera (blisko 9 mln zł).
Stołeczne teatry wystawiły 74 premiery
a liczba widzów, których przyciągnęły
przekroczyła milion. 2019 przyniósł im
liczne nagrody, m.in. Teatr Powszechny
otrzymał Nagrodę im. Kazimierza
Krzanowskiego za spektakl „Jak ocalić
świat na małej scenie” w reż. P. Łysaka na
Festiwalu Kontrapunt 2019 w Szczecinie
oraz nagrodę specjalną za przedstawienie
„Nietota” w reż. K. Garbaczewskiego
na Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy;
Teatr Lalka otrzymał nagrodę za muzykę
w spektaklu „Piaskowy Wilk” na XXXIX
Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym
Walizka w Łomży a Teatr Rozmaitości nagrodę Grand Prix 12. Międzynarodowego
Festiwalu Boska Komedia w Krakowie za
spektakl „Cząstki Kobiety” oraz nagrodę
za muzykę i multimedia do spektaklu „Inni
ludzie” w reż. G. Jarzyny.

WARSZAWSKIE TEATRY
w 2019 r.

119,7 mln zł

dotacji od miasta

74

premiery

1,03 mln

widzów spektakli

600 tys.

uczestników innych wydarzeń
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Dotacja dla warszawskich muzeów
wyniosła w 2019 r. ponad 50 mln zł.
Największe wsparcie otrzymały Muzeum
Warszawy (25,7 mln), Muzeum Powstania
Warszawskiego (10, 6 mln) i Muzeum
Historii Żydów Polskich (9,1 mln).
Liczba osób, które odwiedziły wystawy
w miejskich muzeach to ponad 1,3 mln.
Uczestników innych wydarzeń było
zaś ponad 3,5 mln. Pozostałe miejskie
instytucje kultury, w tym filharmonie,
orkiestry i domy kultury otrzymały
121 mln zł dotacji, Stołeczna Estrada blisko
19 mln zł a Dom Spotkań z Historią blisko
6 mln zł.
W 2019 r. Warszawa wspierała także
projekty wojewódzkich oraz państwowych
instytucji kultury, dotując jedenaście
z nich kwotą blisko 2 mln złotych. Wśród
nich znalazły się Warszawa w Budowie
11. Festiwal Projektowania Miasta
zorganizowany przez Muzeum Sztuki
Nowoczesnej w Warszawie (600 tys. zł),
15. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny
„Chopin i jego Europa”, organizowany
przez Narodowy Instytut Fryderyka
Chopina (500 tys. zł), Program Rezydencji
w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski (150 tys. zł) czy Mazovia
Warsaw Film Commission – impreza
zorganizowana przez Mazowiecki Instytut
Kultury (100 tys. zł).
W 2019 r. powiększyła się sieć
warszawskich bibliotek – na koniec roku
znalazły się w niej 204 placówki, o dwie
więcej niż rok wcześniej. Wzrosła także
kwota przeznaczona na zakup nowych
książek, a każda warszawska biblioteka
miejska zakupiła książki polskiej noblistki
Olgi Tokarczuk. Mieszkańcom Warszawy
udostępniono też nową funkcjonalną
stronę internetową, pozwalającą sprawdzać
zasoby wszystkich miejskich bibliotek.
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WARSZAWSKIE
BIBLIOTEKI
w 2019 r.
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204

215 112

6,2 mln

4,3 mln zł

placówek
wypożyczeń

zakupionych książek
koszt nowych książek

1
DOMY KULTURY
W WARSZAWIE
w 2019 r.

1

3
1 2

2

1 1
1
1
4
1
1

1
W 2019 r. warszawska oferta kulturalna
rozwijała się przy silnym zaangażowaniu
trzeciego sektora. Organizacje
pozarządowe skorzystały ze wsparcia
w wysokości 7,3 mln zł, które pozwoliło
na realizację 115 projektów kulturalnych.
Dotyczyły one m.in. promocji
warszawskich twórców za granicą,
kreacji nowych wydarzeń, dzieł kultury

1

1

1

i dziedzictwa kulturalnego oraz współczesnej
tożsamości Warszawy. W omawianym
okresie kontynuowano także realizację 68
projektów trzyletnich z lat 2017–2019 na
łączną kwotę 16,5 mln. Były to: festiwale
małe i festiwale duże, Warszawskie
Kalendarium Kultury, Mapa Miejsc Kultury.
Konkursy wieloletnie wprowadzono nie
po raz pierwszy, ale po raz pierwszy na
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tak dużą skalę. Razem z konkursami
dwuletnimi (Edukacja Kulturalna 2017–2018
i 2019–2020) konkursy wieloletnie skupiły
więcej ofert niż jednoroczne, dając wielu
organizacjom możliwość planowanej,
długoterminowej działalności i stabilizacji
finansowej.
Miasto wpierało warszawskie środowiska
twórcze, również fundując nagrody:
Nagrody Literackie m.st. Warszawy
o łącznej wartości 300 tys. zł, Nagrodę
im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż
Literacki – łącznie 120 tys. zł, Nagrodę
Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza
Moczarskiego (50 tys. zł), Warszawską
Nagrodę Edukacji Kulturalnej (100 tys. zł)
i Grand Prix Warszawskiego Festiwalu
Filmowego (100 tys. zł).
Elementem polityki miasta w obszarze
kultury w 2019 r. była także jej promocja.
Warszawianki i warszawiacy zostali
m.in. zaproszeni do współtworzenia
nowej polityki kulturalnej miasta –
informacje na ten temat pojawiły się
w mediach społecznościowych oraz
na miejskich nośnikach. Wiadomości
o projektach kulturalnych można było
znaleźć także na miejskim portalu
www.kulturalna.warszawa.pl.
W 2019 r. Warszawa wraz z samorządem
województwa mazowieckiego
kontynuowały wsparcie dla produkcji
filmowej w ramach Mazowieckiego
i Warszawskiego Funduszu Filmowego.
Budżet Funduszu wyniósł 1,8 mln,
z czego połowę stanowił wkład Warszawy.
Pozwoliło to na wsparcie 11 projektów
filmowych – jednego filmu animowanego,
czterech dokumentalnych oraz sześciu
fabularnych. Najwyższe wsparcie otrzymały
filmy: „Inni ludzie” w reżyserii Aleksandry
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Terpińskiej (307,5 tys. zł), „Jesienna
dziewczyna” Katarzyny Klimkiewicz
(305,3 tys. zł), „Masażysta” Małgorzaty
Szumowskiej (282,9 tys. zł) oraz „Magnezja”
Macieja Bochniaka (246 tys. zł).
Elementem miejskiej polityki kulturalnej
są także działania edukacyjne. W 2019 r.
miejski Fundusz Animacji Kultury wsparł
finansowo 32 projekty realizowane
w domach kultury i bibliotekach. Wśród
nich znalazły się projekty rewitalizacyjne:
„Bez biletu – kino letnie w Parku Praskim”
(projekt przeprowadzony przez Dom
Kultury Praga w Dzielnicy Praga-Północ),
„Moje podwórko. Mój dom” (Służewski
Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów), a także
„Kulturalni programiści” (Centrum Kultury
i Aktywności w Dzielnicy Targówek).
Miejskie domy kultury realizowały także
projekty mające na celu wzmocnienie
integracji sąsiedzkiej: „Międzykulturowe
szycie na Siarczanej”, poprowadzony przez
Centrum Kultury i Aktywności Targówek,
„Szkoła różnorodności, różnorodność
w szkole” – projekt zrealizowany przez
Dom Kultury Kadr i „Pracownia pieśni
– warsztaty międzykulturowe” – projekt
wykonany przez Bemowskie Centrum
Kultury. Ponadto zorganizowano sześć
konferencji tematycznych „eduAkcje
Warszawy”, podnoszących kompetencje
animatorów i nauczycieli kultury.
W ramach Laboratorium Edukacji
Kulturalnej przeprowadzono zaś warsztaty
szkoleniowe dla młodych producentów
festiwali szkolnych oraz cykl warsztatów
specjalistycznych i wizyty studyjne dla
pracowników warszawskich domów
kultury. Miejskie instytucje kultury
przygotowały także ofertę dla uczniów
warszawskich szkół, korzystających
z programu dofinansowania udziału
w kulturze (100 zł na każdego ucznia).
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Warszawianki i warszawiacy licznie
uczestniczyli także w imprezach
masowych, w tym tych organizowanych
i współorganizowanych przez miasto.
W Nocy Muzeów udział wzięło 200 tys.
zwiedzających, podczas imprezy Warszawa
– Stolica Sylwestra bawiło się 80 tys.,
a w trakcie Wianków nad Wisłą 40 tys.
osób.
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1.1. Dbamy o siebie nawzajem,
2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny
blisko domu, 4.1. Rozwĳamy nasz twórczy
potencjał, 4.2. Generujemy innowacje

Polityka miasta w obszarze kultury
została w 2019 r. doceniona przez
warszawianki i warszawiaków – zgodnie
z danymi Barometru Warszawskiego
ofertę kulturalną dobrze oceniało 91 proc.
badanych.
Częścią dziedzictwa kulturowego
Warszawy są jej zabytki. W 2019 r.
miasto przeznaczyło na ich ochronę
i renowację 17,4 mln zł. Na koniec
roku w gminnej ewidencji zabytków
widniało 11 600 obiektów, o 198 więcej
niż rok wcześniej. Miasto sfinansowało
odrestaurowanie 126 z nich.
W 2019 r. w obszarze kultury
najważniejsze były inwestycje. Udało
się dokonać znacznych postępów
w realizacji flagowego projektu dla
Warszawy – rozpoczęto budowę Muzeum
Sztuki Nowoczesnej, którego powstanie
przyczyni się także do poprawy jakości
przestrzeni w samym sercu miasta.
Poważne inwestycje mógł także rozpocząć
Teatr Ateneum. Rok 2019 był też okresem
intensywnej promocji czytelnictwa, do
czego przyczyniła się Nagroda Nobla
dla Olgi Tokarczuk, a także ogromnej
popularności miejskich teatrów i muzeów,
o czym świadczy liczba odwiedzających
je osób. Powyższe działania realizowały
następujące cele operacyjne Strategii
#Warszawa2030:
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Warszawski sport cieszył się w 2019 r.
większą popularnością niż rok wcześniej
– w imprezach finansowanych przez miasto
wzięło udział znacznie więcej widzów
i uczestników, powstały nowe kluby
sportowe a ze wsparcia finansowego miasta
skorzystało jeszcze więcej warszawianek
i warszawiaków uprawiających sport.

258,8 mln zł
Miejskie wydatki
na sport w 2019 r.

W 2019 r. w imprezach sportowych
sfinansowanych przez miasto uczestniczyło
ponad 175 tys. widzów i uczestników,
o ponad 50 tys. więcej niż rok wcześniej.
Większość z finansowanych przez
Warszawę imprez sportowych miała
charakter cykliczny i cieszyła się ustaloną
renomą w kraju i na świecie. Turniej
Floretu Witolda Woydy, Puchar Świata
Seniorów w Szabli Mężczyzn „O Szablę
Wołodyjowskiego”, Puchar Świata
Polish Open Warsaw Cup w taekwondo
olimpijskim, Mistrzostwa Europy
Kadetów w judo, „XXI Warsaw Judo
Open” – Międzynarodowy Puchar Polski,
Międzynarodowy Turniej Bokserski im.
Feliksa Stamma, Warszawska Olimpiada
Seniorów, Maraton Warszawski, Biegnij
Warszawo – to tylko wybrane przykłady
imprez, które w 2019 r. gromadziły
zawodników i publiczność z całego
świata. Warszawa współpracowała
także z organizatorami innych imprez
o charakterze sportowym, np. Biegu na
1 milę, Runmageddon, Speedway Grand
Prix of Poland, Puchar Polski Koszykarzy,
Wielki Warszawski Weekend Rowerowy
czy Cavaliada Warszawa. W tych ostatnich
imprezach w ubiegłym roku wzięła udział
rekordowa liczba uczestników i widzów.
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W 2019 miasto realizowało szereg
programów sportowych skierowanych do
mieszkańców Warszawy. Wśród nich
znalazły się „Aktywny warszawiak”,
program mający na celu podniesienie
sprawności fizycznej warszawiaków
i warszawianek, oraz „Aktywnie nad Wisłą”,
w ramach którego organizowano cykliczne
zajęcia rekreacyjne dla mieszkańców na
warszawskim odcinku i wybrzeżu Wisły
oraz imprezy rekreacyjne promujące sporty
wodne (spływy, regaty itp.). Miasto
tradycyjnie wspierało finansowo organizację
Mistrzostw Warszawy w kategoriach
wiekowych: dzieci, młodzik, junior młodszy
i junior, a także międzynarodowych imprez
sportowych w ramach sportu osób
z niepełnosprawnościami – zorganizowano
Amp Futbol Cup 2019, Onko Ligę Dzieci
i Młodzieży 2019 oraz turniej Szabla
Kilińskiego.

WARSZAWSKIE KLUBY
SPORTOWE w 2019 r.

1 320

klubów sportowych łącznie

517

uczniowskich
klubów sportowych

404

klubów sportowych
w formie stowarzyszenia

399

klubów - stowarzyszeń
wpisanych do Krajowego
Rejestru Sądowego
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360 klubów współpracowało
z warszawskim samorządem przy realizacji
zadań z zakresu kultury fizycznej, 285
klubów prowadziło działalność szkoleniową
i uczestniczyło we współzawodnictwie.
W ramach szkolenia sportowego dzieci
i młodzieży z miejskiego finansowania
skorzystało ponad 45 tys. osób w 45
dyscyplinach – to o ponad 5 tys. więcej niż
rok wcześniej.

378

stypendiów
młodzieżowych

453

Warszawskie
stypendia
sportowe
w 2019

52

stypendia
olimpijskie

o łącznej
wartości

23

stypendia
trenerskie

4,6 mln zł

Warszawa wspierała sport w 2019 r.,
fundując nagrody za wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie
międzynarodowym – z budżetu miasta
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przeznaczono na ten cel 255,4 tys. zł.
Kolejnych 20 tys. zł przyznano sportowcom
w ramach Plebiscytu na Najlepszych
Sportowców Warszawy 2018.
W 2019 miasto realizowało szereg
inwestycji w obiekty sportowe dla
mieszkańców Warszawy, np. zakończyło
modernizację pływalni odkrytej w Parku
Kultury w Powsinie. Zmodernizowano korty
tenisowe Ośrodka Solec przy ul. Solec 71
oraz Ośrodka Legia – Korty Tenisowe
przy ul. Myśliwieckiej 4a. Zakończono
modernizację i przebudowę budynku
głównego obsługującego Całoroczny
Stok Narciarski „Szczęśliwice”. Obiekt
został przystosowany do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami oraz rodziców
z małymi dziećmi – zbudowano m.in.
platformę obsługującą wszystkie poziomy
budynku. Rozpoczęto także roboty
budowlane na terenie Ośrodka Hutnik
przy ul. Marymonckiej 42, gdzie powstaną
pełnowymiarowe boisko główne do piłki
nożnej oraz dwa boiska treningowe,
a także korty tenisowe. W minionym
roku mieszkańcy po raz pierwszy mogli
skorzystać ze zmodernizowanej pływalni
odkrytej na terenie Ośrodka Moczydło
przy ul. Górczewskiej, której niecka
zbudowana została w technologii ze stali
nierdzewnej. W 2019 r. zadaszone zostały
trzy Orliki – na Mokotowie, w Białołęce
oraz w Ursusie, rozpoczęto również
przygotowania do zadaszenia boiska na
Pradze-Północ. Nierozwiązany pozostaje
problem kompleksu sportowego SKRA
– pomimo inicjatywy m.st. Warszawy,
wygrania sprawy sądowej o wydanie
nieruchomości (I instancja), dotychczasowi
bezumowni użytkownicy nie oddali miastu
terenów SKRY. Czekając na ostateczny
wyrok sądu, miasto przygotowało I etap
rewitalizacji tych terenów. W omawianym
okresie Warszawa rozstrzygnęła natomiast
konkurs architektoniczno- urbanistyczny
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na koncepcję zagospodarowania
Ośrodka Polonia, poczyniła także
dalsze przygotowania do realizacji
inwestycji w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego.
2019 przyniósł warszawskim klubom
i drużynom sportowym wiele sukcesów.
Miasto po raz kolejny zwyciężyło
w Ogólnopolskim Systemie Sportu
Młodzieżowego. W pierwszej dziesiątce
w klasyfikacji klubów znalazły się KS
AZS-AWF Warszawa (4 miejsce) oraz
UKS G-8 Bielany Warszawa (7 miejsce).
Sukcesy odniosły także warszawskie
kluby sportowe. Legia Warszawa
zdobyła tytuł wicemistrza Polski w piłce
nożnej mężczyzn, Onico Warszawa –
– wicemistrzostwo Polski w siatkówce
mężczyzn; Wisła Warszawa wywalczyła
awans do Ligi Siatkówki Kobiet (najwyższej
klasy rozgrywkowej w Polsce).
W 2019 r. wyraźnie wrosła aktywność
sportowa mieszkańców Warszawy,
zarówno tych uprawiających sport jak
i kibiców. Powstało 50 nowych klubów
sportowych. Wzrosła także wysokość
miejskich stypendiów sportowych.
Miasto oddało do użytku po gruntownym
remoncie cieszący się ogromną
popularnością otwarty basen w Powsinie.
Z przyczyn niezależnych od miasta
nierozwiązany pozostaje problem jednego
z najważniejszych obiektów sportowych
w Warszawie – SKRY. Powyższe działania
realizowały następujące cele operacyjne
Strategii #Warszawa2030: 2.2. Aktywnie
spędzamy czas wolny blisko domu, 4.1.
Rozwĳamy nasz twórczy potencjał oraz
4.3. Przyciągamy talenty i liderów.
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Metropolia warszawska jest jednym
z najdynamiczniej rozwijających się
obszarów tego typu w Europie. Samorządy
współtworzące metropolię kontynuowały
w 2019 r. realizację wspólnych projektów,
służących poprawie warunków
i jakości życia jej mieszkańców. Dzięki
dofinansowaniu z Unii Europejskiej do
końca 2019 r. realizowano ich aż 130.

województwa mazowieckiego została
wydzielona statystyczna jednostka
metropolitalna (Region Warszawski
Stołeczny), składający się z Warszawy
oraz 9 okolicznych powiatów (grodziski,
legionowski, miński, nowodworski,
otwocki, piaseczyński, pruszkowski,
warszawski zachodni oraz wołomiński).
Podział ten będzie podstawą wdrażania
funduszy europejskich w perspektywie
finansowej 2021–2027.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji
Europejskiej (UE) 2016/2066 w granicach

MAPA METROPOLII WARSZAWSKIEJ
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Tarczyn

Prażmów

Osieck
Góra Kalwaria
Sobienie-Jeziory

Miasto na prawach powiatu
Gmina miejsko-wiejska

Gmina miejska
Gmina wiejska
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METROPOLIA
WARSZAWSKA
ponad

6 000 km2 powierzchni
ok. 3,1 mln mieszkańców
70 gmin
14 miejskich
19 miejsko-wiejskich
36 wiejskich
W 2014 r. Warszawa razem z 39 gminami
zawarła porozumienie o współpracy
metropolitalnej, które dzisiaj jest podstawą
współdziałania w kluczowych kwestiach
związanych z rozwojem gospodarczym
i społecznym lokalnych wspólnot.
Najbardziej spektakularną inicjatywą
realizowaną przez Warszawę oraz gminy
metropolii są Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne (ZIT). Jest to instrument
umożliwiający realizację wspólnych
projektów finansowanych z funduszy
UE w ramach perspektywy finansowej
na lata 2014–2020. Budżet na realizację
ZIT w metropolii warszawskiej to ok.
700 mln zł (167 mln euro). Zgodnie z unijną
zasadą n+3 projekty w ramach ZIT będą
zrealizowane i rozliczone do końca 2023 r.
Samorządy zaangażowane w rozwój
metropolii warszawskiej prowadziły
działania służące poprawie warunków
i jakości życia jej mieszkańców poprzez
realizację projektów mających na celu
m.in. zmniejszenie poziomu emisji
zanieczyszczeń i uciążliwości transportu.
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Realizowane były projekty dotyczące
budowy, przebudowy lub wytyczenia
wydzielonych dróg dla rowerów, w tym
oznakowanie przejazdów, pasów dla
rowerów i wyznaczenie śluz rowerowych
oraz przejazdów rowerowych przez
skrzyżowania. Budowany był również
system parkingów Parkuj i Jedź.
Współpraca metropolitalna to także
projekty edukacyjne, w ramach których
młodzi mieszkańcy metropolii warszawskiej
mogli brać udział w dodatkowych
zającach dydaktyczno-wyrównawczych,
korzystać z nowoczesnych pomocy
dydaktycznych. Istotnym aspektem był
również rozwój doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach podstawowych,
a także wzmocnienie współpracy szkół
z przedsiębiorcami.
Współpraca metropolitalna to działania
sprzyjające powrotowi do aktywności
zawodowej rodziców maluchów w wieku
żłobkowym. Opieka żłobkowa zapewniona
najmłodszym umożliwił ich rodzicom
spokojny powrót do pracy po urlopie
macierzyńskim lub wychowawczym.
Współpraca metropolitalna to także
projekty partnerskie budujące nowoczesne
e-usługi publiczne. W niedalekiej
przyszłości każdy mieszkaniec lub turysta
odwiedzający metropolię będzie mógł przy
pomocy technologii mobilnych łatwiej
korzystać z komunikacji miejskiej, oferty
instytucji kulturalnych, usług administracji
publicznej. Osoby starsze będą natomiast
mogły skorzystać z nowoczesnego
systemu wsparcia usług opiekuńczych.
Współpraca metropolitalna to też
„Wspólny bilet” czyli specjalna oferta
taryfowa, w ramach której posiadacze
wybranych biletów ZTM mogli podróżować
pociągami podmiejskimi na terenie Warszawy
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i 33 okolicznych gmin. Ze „Wspólnego biletu”
korzysta coraz więcej pasażerów – na
przestrzeni ostatnich kilku lat ich liczba
wzrosła o 20 proc. Od 1 września 2018 r.
mieszkańcy płacący podatki w gminach
korzystają z tańszych biletów na stołeczną
komunikację.
Powietrze nie ma granic, dlatego samorządy
metropolii działały razem, aby je chronić.
Dofinansowywały mieszkańcom wymianę
pieców węglowych na bardziej ekologiczne
źródła ciepła oraz montaż urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła energii
(np. pompy ciepła czy układy solarne).
Metropolia warszawska w 2019 r.
utrzymywała pozycję jednego z najszybciej
rozwijających się regionów Europy.
Samorządy zaangażowane w budowanie
współpracy metropolitalnej przygotowały
plan działań strategicznych dla metropolii
warszawskiej – Przewodnik strategiczny 2.0.
W przyszłości istotnym aspektem
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współpracy będzie również zapewnienie
warunków dla efektywnego wykorzystania
środków UE w ramach perspektywy
finansowej 2021–2027 oraz innych
dostępnych źródeł finansowania.
Współpraca Warszawy z sąsiadującymi
gminami przynosi realną pomoc
warszawiankom i warszawiakom oraz
osobom, które najczęściej pracują lub uczą
się w stolicy. Realizacja tego celu opierała
się przede wszystkim na wykorzystaniu
środków unijnych, które pozwoliły na
wdrożenie do końca 2019 r. 130 projektów
w dziedzinie transportu, edukacji, pomocy
społecznej oraz e-administracji. Powyższe
działania realizowały następujące cele
operacyjne Strategii #Warszawa2030:
2.3. Korzystamy z usług blisko domu,
3.2. Żyjemy w czystym środowisku
przyrodniczym, 3.3. Korzystamy
z przyjaznego systemu transportowego
oraz 4.1. Rozwĳamy nasz twórczy potencjał.

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
METROPOLII WARSZAWSKIEJ

Liczba projektów
wartość podpisanych
umów o dofinansowanie
wartość zatwierdzonych
wydatków
pula środków
dla metropolii

kurs EUR 4,2567

Ścieżki
rowerowe

Parkingi
Park&Ride

Doradzctwo
edukacyjno-zawodowe

Edukacja
ogólna

Miejsca opieki
nad dziećmi
do lat 3

E-usługi

21

32

6

30

21

20

7 mln zł

28,7 mln zł

44,8 mln zł 103,4 mln zł

2,3 mln zł

18,2 mln zł

19,9 mln zł

2,9 mln zł

10,6 mln zł

35,9 mln zł

60 mln zł

118,7 mln zł

20 114

1 619

365,2 mln zł 120,8 mln zł
190 mln zł

60,4 mln zł

485 mln zł
471 km

wybudowanych
lub przebudowanych
dróg rowerowych

60

obiektów
Parkuj i Jedź

5 874

miejsć postowojowych
na parkingach

242

szkół i placówek
objętych wsparciem

uczniów objętych
nowych miejsc opieki
wsparciem w zakresie
nad dziećmi do lat 3
rozwijania kompentencji
kluczowych

182

stworzone
e-usługi

661

nauczycieli objętych
wsparciem w programie

Projekt współfinansowany ze środków UE, umowy podpisane w okresie 09.2016 - 12.2019
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Warszawa bezpieczna
i dobrze zarządzana

Warszawa ma być miastem przyjaznym mieszkańcom.
Miejscem, w którym czują się bezpiecznie i w którym cieszą
się funkcjonalną i schludną przestrzenią. Miasto powinno
w coraz większym stopniu działać w oparciu o nowoczesne
rozwiązania technologiczne, ułatwiające codzienne
funkcjonowanie mieszkańcom – Warszawa chce być smart.
Zaspokajanie potrzeb mieszkańców to priorytet prezydenta
odzwierciedlony w miejskim budżecie oraz w zmianach
zachodzących w miejskiej administracji.

Bezpieczeństwo
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Mieszkańcy Warszawy coraz lepiej oceniają
stan bezpieczeństwa w mieście – wg
Barometru Warszawskiego odsetek osób
czujących się bezpiecznie wzrósł w 2019 r.
do 92 proc. Na taki efekt pracowało ponad
1,3 tys. strażników miejskich i blisko
7 tysięcy policjantów. Miasto opłaciło
20 tys. służb ponadnormatywnych
policjantów z Komendy Stołecznej Policji.

STRZEGŁO BEZPIECZEŃSTWA
MIESZKAŃCÓW WARSZAWY
w 2019 r.

6 939

funkcjonariuszy
stołecznej policji

1 360

strażników Straży
Miejskiej
m.st. Warszawy

1 046

stołecznych strażaków
Państwowej
Straży Pożarnej

328

druhów Ochotniczych
Straży Pożarnych
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Miejskie wydatki na bezpieczeństwo
i porządek publiczny w 2019 r. wyniosły
ponad 327,7 mln zł, o 5 mln więcej niż rok
wcześniej. Ponad 315 mln z tej kwoty to
wydatki bieżące a ponad 12,7 – majątkowe.
Na Straż Miejską przeznaczono ponad
181 mln zł. W ubiegłym roku podjęła ona
ponad 343 tys. interwencji. Największa ich
liczba dotyczyła wykroczeń przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
oraz wykroczeń przeciwko urządzeniom
użytku publicznego. Strażnicy miejscy
nałożyli łącznie 160 632 mandatów karnych
na kwotę 16 772 017 zł.

WYBRANE INTERWENCJE
STRAŻY MIEJSKIEJ w 2019 r.
Rodzaj
wykroczenia
wykroczenia
przeciwko
bezpieczeństwu
i porządkowi
w komunikacji
wykroczenia
przeciwko
urządzeniom
użytku
publicznego
Wykroczenia
przeciwko
ustawie
o wychowaniu
w trzeźwości
i przeciwdziałania
alkoholizmowi
wykroczenia
przeciwko
porządkowi
i spokojowi
publicznemu

Liczba nałożonych
mandatów
karnych

Łączna wartość
nałożonych
mandatów

133 715

13 928 608 zł

9 803

760 960 zł

6 527

450 090 zł

6 960

1 251 689 zł
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Wiele z tych wykroczeń dotyczyło
niewłaściwego parkowania – w 2019 r. do
Straży Miejskiej trafiło blisko 400 tys. takich
zgłoszeń. Strażnicy zlecili odholowanie
ponad 17 tys. samochodów, a ponad
27 tys. założyli blokady.
Obok Straży Miejskiej mieszkańców
Warszawy strzegli policjanci, którzy
opłaceni przez miasto pełnili tzw. służbę
ponadnormatywną – w 2019 r. Warszawa
sfinansowała 20 tys. takich służb za kwotę
4,6 mln zł. Dodatkowe patrole przyniosły
wymierny skutek – dzięki nim zatrzymano
m.in. 209 sprawców przestępstw
i wykroczeń. Tradycyjnie już Warszawa
nagradzała policjantów wyróżniających się
w służbie – w 2019 r. wyróżniono 80 z nich
sumą 200 tys. zł. Całkowite dofinansowanie
przez miasto działań realizowanych przez
Policję wyniosło blisko 5,2 mln zł.

EFEKTY OPŁACANYCH PRZEZ

MIASTO DODATKOWYCH
PATROLI POLICJI

209

zatrzymanych
sprawców przestępstw
i wykroczeń

15 094

nałożonych mandatów
karnych za popełnienie
wykroczenia

24 529

pouczeń sprawców
wykroczeń
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Wsparciem dla pracy strażników miejskich,
policji i pozostałych służb był miejski system
monitoringu, który w 2019 r. powiększył się
o 8 kamer – łącznie działało ich 423. Dzięki
pracy operatorów kamer, widzących
potencjalne zagrożenie dla porządku
publicznego lub zachowanie niezgodne
z prawem, do Policji i Straży Miejskiej
przekazano 9259 zdarzeń. Najwięcej z nich
dotyczyło wypadków drogowych, kolizji
i wykroczeń. Koszt działania monitoringu
miejskiego w 2019 r. to blisko 19 mln zł.

WYBRANE INTERWENCJE
ZAINICJOWANE PRZEZ
MIEJSKI MONITORING

332

Bójki, pobicia

2 061

Wypadki, kolizje drogowe,
wykroczenia komunikacyjne

3 777

Osoby leżące, śpiące

207

Osoby nietrzeźwe, agresywne

972

Spożywanie alkoholu
w miejscu publicznym
W 2019 r. na terenie Warszawy
odnotowano ponad 51, 6 tys. przestępstw,
w tym 25 zabójstw, 149 bójek lub pobić
i ponad 14,4 tys. kradzieży.
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WYBRANE RODZAJE PRZESTĘPSTW POPEŁNIONYCH
w 2019 r. w PODZIALE NA DZIELNICE
Kradzież
rzeczy
cudzej

Kradzież
z włamaniem

Kradzież
samochodu
i poprzez
włamanie

Rozboje,
kradzież
rozbójnicza
i wymuszenia

Bójka
i pobicie

2018

2019

2018

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

Śródmieście

3577

3594

222

270

79

80

95

94

67

58

Mokotów

1237

1227

407

480

238

203

26

45

19

12

Ursynów

577

528

269

266

153

139

12

16

4

5

Wilanów

157

162

58

51

48

32

5

2

3

0

Ochota

818

888

254

249

86

73

22

20

14

8

Ursus

235

221

77

77

25

25

9

9

5

6

Włochy

442

510

159

144

64

57

9

9

3

3

Wola

1146

1372

377

358

119

171

48

61

20

6

Bemowo

610

661

330

246

164

174

17

10

10

5

Bielany

598

658

268

230

172

196

23

17

13

10

Żoliborz

349

316

135

115

139

130

2

5

5

2

Praga-Północ

685

588

227

251

48

61

53

44

9

3

Białołęka

744

811

247

236

235

340

16

12

-

8

Targówek

712

745

266

279

187

268

15

22

6

6

Praga-Południe

1120

1387

472

475

281

334

50

33

10

12

Rembertów

72

110

45

48

13

24

3

4

2

2

Wesoła

123

136

48

32

33

62

1

1

1

1

Wawer

342

494

208

215

86

110

8

4

1

2

W 2019 r. miasto wsparło Komendę Miejską
Państwowej Straży Pożarnej kwotą blisko
2,5 mln zł. Sumą 1,3 mln zł dotowano
Komendę Wojewódzką Państwowej
Straży Pożarnej. W omawianym okresie
strażacy interweniowali w Warszawie
ponad 17,7 tys. razy, niestety blisko 4 tys.
z tych interwencji spowodowanych było
fałszywymi alarmami. Na rekompensaty

za przedłużony czas służby strażaków
Komendy Miejskiej PSP przekazano blisko
0,5 mln zł. Dzięki temu dofinansowaniu
możliwe było zrealizowanie w jednostkach
ratowniczo-gaśniczych 1 073 dodatkowych
24-godzinnych dyżurów.
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WYBRANE INTERWENCJE
STRAŻAKÓW
w WARSZAWIE w 2019 r.

4
455
pożarów, w tym:
1 965

podpaleń umyślnych

779

pożarów spowodowanych
nieostrożnym posługiwaniem
się ogniem, w tym
papierosami lub zapałkami

277

pożarów z powodu wad
urządzeń i instalacji
elektrycznych

192

pożary wywołane wadami
środków transportu

9
342
zagrożenia miejscowe,
w tym:

1 955

interwencji z powodu huraganu,
silnego wiatru lub tornada

229

interwencji w skutek
gwałtownych opadów
atmosferycznych

1 367

wypadków w transporcie

112

RA P O RT O S TA N I E MIA STA

Inne zadania zrealizowane w 2019 r. przez Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
pochłonęły ponad 2,5 mln zł.
2019 r. przyniósł kolejne inwestycje miasta
w sprzęt dla służb mundurowych miejskich
oraz państwowych. Zakupy dla Policji były
skromniejsze niż rok wcześniej – zakupiono
m.in. części umundurowania policjantów
za kwotę blisko 160 tys. zł. Warszawa
opłaciła także utrzymanie koni policyjnych,
potrzebnych do patrolowania terenów
zielonych (blisko 200 tys. zł). Dla Straży
Miejskiej przeznaczono ponad 1,4 mln zł
m.in. na zakup pięciu elektrycznych pojazdów
służbowych do przewozu zwierząt oraz
trzech stacji do ich ładowania. Dla Komendy
Miejskiej PSP m.st. Warszawy przeznaczono
kwotę blisko 3,3 mln zł na zakup m.in.
trzech lekkich samochodów, w tym trzech
pojazdów rozpoznawczo-ratowniczych,
trzech kwatermistrzowskich i dwóch
operacyjnych. Sfinansowano również m.in.
naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu
specjalistycznego oraz pożarniczych pojazdów
samochodowych.

Bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy
to także sprawnie działające wały
przeciwpowodziowe. W 2019 r. dwukrotnie
przeprowadzono ich gruntowną
konserwację. Ponadto podpisano dwie
umowy na zakup i transport piasku,
na wypadek wystąpienia zagrożenia
powodziowego, na łączną kwotę
40 000 zł. Magazyn przeciwpowodziowy
był utrzymywany w pełnej gotowości.
2019 był kolejnym intensywnym rokiem dla
prowadzonego przez miasto Centrum
Powiadamiania Ratunkowego (112).
Odebrano w nim ponad 1,3 mln zgłoszeń,
z których ponad 400 tys. okazało się
niestety fałszywymi. Operatorzy
warszawskiego CRP odbierali średnio
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ponad 3,6 tys. zgłoszeń na dobę, a czas
oczekiwania dla mieszkańców Warszawy
wynosił jedynie nieco ponad 10 sekund.

ZDARZENIA PRZEKAZANE
PRZEZ WARSZAWSKIE
CENTRUM POWIADAMIANIA
RATUNKOWEGO DO SŁUŻB

277 570
do policji

143 433
do Ratownictwa
Medycznego

10 268

do Państwowej
Straży Pożarnej

52 989

do innych służb
W 2019 r. miasto wraz ze służbami
zaangażowanymi w zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańców, organizowały
szereg działań treningowych. W kwietniu
przeprowadzono ćwiczenia na warszawskiej
Uczelni Techniczno-Handlowej, polegające
na udaremnieniu ataku terrorystycznego.
Ćwiczenie zorganizowało Biuro
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
we współpracy z Samodzielnym
Pododdziałem Kontrterrorystycznym
Policji w Warszawie, funkcjonariuszami
Komendy Rejonowej Policji Warszawa,
Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Strażą Miejską m.st. Warszawy,
Zespołem Ratownictwa „Meditrans”,
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przedstawicielami Stołecznego Zespołu
Pomocy Poszkodowanym oraz studentami
i pracownikami wspomnianej uczelni.
Ćwiczenia polegające na neutralizacji
zagrożenia terrorystycznego odbyły się
także w czerwcu 2019 r. na terenie XIII
Liceum Ogólnokształcącego im. Leopolda
Lisa-Kuli. Celem tych ćwiczeń było
praktyczne sprawdzenie procedur,
związanych z ewakuacją uczniów
z budynku szkoły w przypadku ataku
uzbrojonych napastników. Ćwiczenia
zorganizowało: Biuro Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego i Samodzielny
Pododdział Kontrterorrystyczny Policji
w Warszawie. Ponadto wzięły w nim udział
pododdziały z Łodzi, Katowic i Radomia,
Oddział Prewencji Policji w Warszawie oraz
Straż Miejska m.st. Warszawy. W 2019 r.
służby, realizowały także wspólne ćwiczenia
m.in. na stacji metro Targówek, gdzie
przeprowadzono działania ratownicze
w tunelu po zapaleniu się składu kolejki
metra.
Podobnie jak rok wcześniej miasto
współpracowało w 2019 r. w obszarze
bezpieczeństwa z szeregiem podmiotów
publicznych i prywatnych. Dodatkowo
podpisano porozumienia z Jednostką
Wojskową Nr 4191 oraz Wojewódzkim
Sztabem Wojskowym w celu zapewnienia
sprawnej i skutecznej współpracy
w zakresie zadań związanych
z zarządzaniem kryzysowym.
Wyzwaniem dla miasta i służb w 2019 r.
było zabezpieczenie imprez i zgromadzeń
publicznych, których w stolicy jest
najwięcej ze wszystkich miast w kraju. Do
ratusza trafiło ponad 1,4 tys. zawiadomień
dotyczących organizacji 2270 zgromadzeń
publicznych – wg wiedzy miasta odbyło się
2 tys. z nich, co oznacza, że każdego dnia
w Warszawie odbywało się średnio pięć
wydarzeń tego typu. W 138 przypadkach
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ratusz był zmuszony odmówić rejestracji
zgłaszanego zgromadzenia ze względu
na braki formalne w zawiadomieniu,
których organizator nie usunął, lub złożenie
zawiadomienia przed terminem
wskazanym w przepisach lub po nim.
W największym zgromadzeniu publicznym
w Warszawie w 2019 r. – Marsz Niepodległości
– wzięło udział 47 tys. osób.

IMPREZY MASOWE
w WARSZAWIE w 2019 r.

374

imprezy zorganizowane
w mieście

14

kontroli miasta

19

odmów wydania zezwolenia
na organizację imprezy

6

przypadków nieskutecznego
odwołania się od negatywnej
decyzji miasta
Do najważniejszych wydarzeń mających
znaczący wpływ na funkcjonowanie
miasta w 2019 r. należała Międzynarodowa
Konferencja na temat sytuacji politycznej
na Bliskim Wschodzie. Dotyczyła ona spraw
bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie
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(Iran, Syria). Wśród jej uczestników znaleźli
się m.in. wiceprezydent USA Mike Pence,
sekretarz stanu USA Mike Pompeo oraz
premier Izraela i dyplomaci z państw
regionu. W Warszawie zorganizowano
też defiladę wojskową z okazji 228
rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja,
której organizatorem było Dowództwo
Garnizonu Warszawa, oraz IV Szczyt
Przewodniczących Parlamentów Państw
Europy Środkowej i Wschodniej. 1 września
odbyły się uroczystości w ramach
obchodów 80. rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej, w ramach której do Warszawy
przyjechali wiceprezydent USA Mike Pence
i kilkudziesięciu prezydentów i premierów
z krajów Unii Europejskiej.
Częścią polityki bezpieczeństwa Warszawy
w 2019 r. były także działania edukacyjne.
Zrealizowano VI edycję programu z zakresu
bezpieczeństwa w ruchu drogowym „Od
skutera do harleya”. „Mobilny symulator
zagrożeń pożarowych – Naucz się
zapobiegać” to z kolei film edukacyjny
pomocny w edukacji przeciwpożarowej.
W dzielnicach realizowano programy
edukacyjne dla przedszkolaków. Jak co
roku wakacje w stolicy zainaugurowano
piknikiem pod hasłem „Bądź bezpieczny
latem w mieście”. Jesienią ogłoszono
konkurs plastyczny dla dzieci pt. „112
– ten numer ratuje życie”. W Centrum
Bezpieczeństwa m.st. Warszawy
przeprowadzono natomiast spotkania
edukacyjne dla studentów Wojskowej
Akademii Technicznej oraz Szkoły Głównej
Służby Pożarniczej. Dla przedstawicieli
organizacji uczestniczących w pracach
Komisji Dialogu Społecznego ds.
Ratownictwa i Ochrony Ludności przy
Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego zorganizowano cykl spotkań
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i warsztatów edukacyjnych, a Ochotnicze
Straże Pożarne z Ursusa, Wesołej i Starej
Miłosnej przeprowadziły szkolenia dla
młodzieży z podstaw ratownictwa
drogowego, zasad udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej i postępowania
na wypadek miejscowych zagrożeń.
Po raz kolejny dobrą inwestycją
w bezpieczeństwo warszawianek
i warszawiaków okazało się sfinansowanie
przez samorząd tzw. ponadnormatywnych
służb policji. 2019 r. był też rokiem dużych
zakupów dla straży pożarnej.

115

Budżet miasta

B UDŻET WA R SZAW Y

W 2019 r. największą pozycję w miejskim
budżecie pod względem wydatków
stanowiła edukacja – Warszawa
przeznaczyła na nią ponad 4,8 mld zł,
o 600 mln więcej niż rok wcześniej.
O ponad miliard złotych wzrosły dochody
budżetu miasta.

KWOTA OGÓLNA
PO STRONIE
DOCHODÓW

18,1 mld zł
Dochody ogółem

17,4 mld zł
Dochody bieżące

677 mln zł
Dochody majątkowe
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WYBRANE DOCHODY
BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY w 2019 r.
Podstawowe
źródła dochodów

Wykonanie
za 2019 r.

OGÓŁEM w tym:

18,1 mld

Udział w podatku PIT

6,3 mld

Subwencja ogólna w tym:

2,3 mld
2 mld

część oświatowa
Dotacje z budżetu państwa

2,1 mld

Podatek od nieruchomości

1,27 mld

Sprzedaż biletów
komunikacji miejskiej

906,4 mln

Udział w podatku CIT

974,8 mln

Dochody z tytułu najmu
i dzierżawy mienia

651,1 mln

Opłaty za użytkowanie
wieczyste nieruchomości

421,7 mln

Dofinansowania
z Unii Europejskiej

594 mln

Podatek od czynności
cywilnoprawnych

587,2 mln

Opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

326,4 mln

WYDATKI WARSZAWY
w 2019 r.

18,7 mld zł

Wydatki ogółem w tym:

16,3 mld zł
Wydatki bieżące

2,4 mld zł
Wydatki majątkowe
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OGÓLNY PODZIAŁ
WYDATKÓW Z BUDŻETU
WARSZAWY w 2019 r.
18,7 mld

OGÓŁEM
Transport i komunikacja

4,6 mld

Ład przestrzenny
i gospodarka
nieruchomościami

1,3 mld

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

1,3 mld

Bezpieczeństwo
i porządek publiczny

0,3 mld

Edukacja

4,8 mld

Ochrona zdrowia
i pomoc społeczna

2,9 mld

Kultura i ochrona
dziedzictwa kulturowego

0,6 mld

Rekreacja,
sport i turystyka
Zarządzanie strukturami
samorządowymi

0,26 mld
1,3 mld
1 mld

Janosikowe

0,2 mld

Obsługa długu

WYDATKI DZIELNIC w 2019 r.
Ogółem

8,9 mld zł
47,4%

Udział w wydatkach miasta
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WYDATKI OGÓŁEM
W RAMACH
BUDŻETÓW DZIELNIC
Dzielnica
OGÓŁEM
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga-Południe
Praga-Północ
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Włochy
Wola
Żoliborz

Wykonanie
za 2019 r.

8,9 mld
461,3 mln
696,5 mln
606,5 mln
954,9 mln
420,4 mln
820,9 mln
418,1 mln
124,4 mln
789,9 mln
594,4 mln
307,1 mln
635 mln
387,4 mln
136,3 mln
290 mln
229,3 mln
721,4 mln
277 mln

Warszawa przeznaczyła w 2019 r. na
inwestycje blisko 2,4 mld zł, z czego ponad
30 proc. na poziomie dzielnic.

Przestrzeń miejska
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W 2019 r. opracowana została koncepcja
Nowego Centrum Warszawy, która
przewiduje stopniowe przeobrażenie
centrum miasta. Rada m.st. Warszawy
przyjęła kolejnych kilkanaście planów
miejscowych. Kontynuowano także
prace nad uchwałą krajobrazową, której
celem jest wyeliminowanie z przestrzeni
miejskiej tzw. reklamozy.
Na koniec 2019 r. w Warszawie obowiązywało
296 planów zagospodarowania
przestrzennego, o 14 więcej niż rok
wcześniej. Łącznie planami objętych było
blisko 20,4 tys. ha miasta. W 2019 r.
zdecydowaną większość pozwoleń na
budowę (62,6 proc.) wydano na podstawie
obowiązujących planów miejscowych.
Na terenach, gdzie nie obowiązywały plany,
miasto wydawało pozwolenia na budowę
na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy.

POZWOLENIA
NA BUDOWĘ
w 2019 r.

1 017

1 625

pozwoleń na podstawie
planów miejscowych

na podstawie
decyzji o warunkach
608 pozwoleń
zabudowy oraz lokalizacji

inwestycji celu publicznego

udział zabudowy jednorodzinnej
w decyzjach o warunkach zabudowy

29,6%
43,7%
14,1%
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Nowe plany zagospodarowania
przestrzennego zostały poddane
konsultacjom społecznym. W 2019 r.
konsultowano z mieszkańcami 21 planów
miejscowych, z czego 12 było na etapie
wyłożenia planu do wglądu publicznego, a 9
na etapie zbierania wniosków. Pogłębione
konsultacje społeczne przeprowadzono
dla 10 z nich, m.in. dla okolic Ogrodu
Krasińskich oraz rejonu ul. Towarowej.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
NA TEMAT PRZESTRZENI
w 2019 r.

4 wystawy
plenerowe
projektanta
7 dyżurów
w terenie
4 prezentacje
on-line
12 moderowanych
dyskusji publicznych
informacyjne
2 warsztaty 4 spotkania
konsultacyjne
4 punkty
informacyjno-dystrybucyjne w terenie
11 akcji
z plakatem
21 Ogłoszeń
informacyjnym w prasie
o konsultacjach
21 Informacji
na stronach www
wzięło udział
2700 Osób
w konsultacjach

udział zabudowy wielorodzinnej
w decyzjach o warunkach zabudowy
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W 2019 r. zakończyły się przedłużone
konsultacje na etapie zbierania wniosków
do nowego Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy. Łącznie
trwały one od 14 września 2018 r. do 28
lutego 2019 r. W przedłużonym terminie
do miasta wpłynęło 17 tys. dodatkowych
wniosków. Przez cały czas trwania
konsultacji można było wypełnić
geoankietę, w której zadawano pytania
dotyczące przestrzeni Warszawy, jej
zagospodarowania oraz oceny jej
aktualnego stanu. Badanie trwało 17
tygodni. W tym czasie geoankietę
wypełniło ponad 16 tysięcy osób. Naniosły
one ponad 122 tysięcy punktów na mapę.
Po zamknięciu konsultacji rozpoczął się
etap analiz do uwarunkowań nowego
dokumentu Studium.
W 2019 r. ratusz rozstrzygnął konkurs
architektoniczno-urbanistyczny na
koncepcję zagospodarowania Ośrodka
Polonii oraz konkurs architektoniczny
na opracowanie koncepcji budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego
przy ul. Cyrulików. Rozpisano też
konkurs na opracowanie koncepcji
modernizacji budynku położonego przy
pl. Starynkiewicza 7/9.
Przestrzeń w mieście zmieniała się
w 2019 r. także za sprawą różnych
projektów realizowanych przez ratusz.
Zrealizowano m.in. nowy „projekt
szyldowy”, tym razem na Pradze-Południe,
na Grochowie i Kamionku, które są
objęte programem miejskiej rewitalizacji.
Miasto współpracowało przy nim ze
Stowarzyszeniem „Traffic Design”.
Nowe szyldy pojawiły się na ulicach:
Siennickiej, Skaryszewskiej, Grochowskiej
i Kobielskiej. Ozdobiły witryny m.in.
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zakładu krawieckiego, sklepu z farbami,
warsztatu rowerowego, punktu
naprawy parasolek. Do współpracy nad
projektowaniem szyldów zaproszeni zostali
czołowi projektanci, również warszawscy,
m.in. Marta „Martiszu” Ludwiszewska,
Paweł Ryżko, UVMW czy Zespół Wespół.
W ramach rewitalizacji miasta w 2019 r.
realizowano także wieloletni Zintegrowany
Projekt Rewitalizacji. W omawianym
okresie swoją ofertę rozwinęło Centrum
Kultury i Aktywności Siarczana na Targówku
Fabrycznym. To samorządowa instytucja
kultury, która skupia lokalnych aktywistów
i animuje życie sąsiedzkie. Zakończono
również zagospodarowanie skweru
pomiędzy ulicami Letnią i Kamienną
w dzielnicy Praga-Północ oraz modernizację
terenów Targówka Mieszkaniowego
w rejonie ulic: Ossowskiego, Handlowej,
Myszkowskiej i Pratulińskiej.
Latem 2019 r. tymczasowa aranżacja
zmieniła parking na pl. Bankowym, przed
siedzibą ratusza, w przestrzeń przyjazną
dla mieszkańców. Przez 53 dni (od 12 lipca
do 1 września 2019 r.) tak odmieniony plac
Bankowy odwiedziło blisko 45 tys. osób.
Działała kawiarnia, tężnia a pomiędzy
stolikami i krzesełkami wkomponowano
wielofunkcyjną ławkę parkour, zadaszone
altany z huśtawką oraz wiele drzew
i parasoli. Wieczorami publiczność
przyciągały koncerty z muzyką na żywo,
jam sessions. W weekendy odbywały
się całodniowe imprezy gastronomiczne
oraz warsztaty. Nie zabrakło spacerów
varsavianistycznych. Tematem przewodnim
projektu była idea „zero waste”: wszystkie
elementy tymczasowej aranżacji zostały
ponownie wykorzystane.
Perspektywę na poprawę jakości
i funkcjonalności przestrzeni w centrum

WARSZAWA DLA PRZ E S T R Z E NI M I E JS KI E J

Warszawy daje powstała w 2019 r.
koncepcja Nowego Centrum Warszawy.
Wyznaczono obszar, który zostanie objęty
przekształceniami, a w nim układ ulic
i placów do przebudowy. Planowana jest
wygodna i bezpieczna przestrzeń z zielenią,
przyjazna mieszkańcom. Priorytetem
będzie ruch pieszy. Opracowano
harmonogram planowanych inwestycji
do 2023 r. i na lata następne. Inwestycje
rozpoczęły się na wiosnę 2020 r. od
przebudowy al. Jana Pawła II. W ramach
tego projektu powstaną m.in. naziemne
przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe
w rejonie Ronda Czterdziestolatka przy
Dworcu Centralnym.
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2019 r. to kolejny rok intensywnych
konsultacji społecznych
nt. zagospodarowania przestrzeni
w mieście. Zainteresowanie
mieszkańców zmieniającym się
krajobrazem w Warszawie potwierdziła
ich wysoka aktywność w konsultacjach
społecznych dotyczących nowego
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego.
Wyzwaniem dla ratusza będzie spór
z wojewodą o realizację uchwały
krajobrazowej. Powyższe działania
realizowały następujące cele operacyjne
Strategii #Warszawa2030: 3.1. Korzystamy
z atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

W 2019 r. trwały prace nad uchwałą
krajobrazową, której celem było
wyeliminowanie z przestrzeni miejskiej tzw.
reklamozy. Dokument został przyjęty przez
Radę Miasta już w 2020 r., a następnie
uchylony przez Wojewodę Mazowieckiego.
Miasto odwołało się od tej decyzji
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.
Warszawa aktywnie promuje najlepsze
nowe budynki, przestrzenie publiczne,
przykłady rewitalizacji oraz wydarzenia
architektoniczne przyznając Nagrodę
Architektoniczną Prezydenta m.st.
Warszawy. W 2019 r. odbyła się 5. edycja
konkursu, na który wpłynęło ponad 140
zgłoszeń. Po raz pierwszy przyznano
nagrodę za rozwiązania proekologiczne
oraz za rozwiązania zapewniające
dostępność, szczególnie osobom
o ograniczonej mobilności lub percepcji.
Wystawa siedemnastu najlepszych
realizacji ukończonych w 2018 r. była
prezentowana przed Biurem Architektury
i Planowania Przestrzennego oraz
w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie
Architektury.
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W 2019 r. w Warszawie rozwijano
zintegrowane projekty smart city,
których realizacja wpisuje się w cyfrową
transformację miasta. Osiągnięcia miasta
w tej dziedzinie zostały potwierdzone
nagrodą przyznawaną przez Smart City
Forum.
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podatki w Warszawie. Rozbudowywano
również Warszawa 19115 – miejskie
centrum kontaktu, na które składa się
aplikacja mobilna, portal internetowy,
infolinia oraz system powiadomień.

Zgodnie z przyjętym w Warszawie
rozumieniem pojęcia smart city (za
Strategią #Warszawa2030) „inteligentne
miasto” to miasto, w którym
wykorzystuje się technologie cyfrowe
i telekomunikacyjne do zwiększenia
wydajności sieci i usług, w celu poprawy
jakości życia mieszkańców oraz
zapewnienia zrównoważonego rozwoju.
Działania miasta w obszarze smart city
obejmują, więc także projekty wspomniane
w innych częściach Raportu, np. badanie
liczby osób przebywających w Warszawie
w partnerstwie z operatorem sieci komórkowej
Orange czy kontrole zaparkowanych
pojazdów pod względem uiszczenia opłaty
parkingowej za pomocą komputerowej
analizy obrazu, dostarczanego z nowo
zakupionych samochodów elektrycznych
ZDM.
W 2019 r. w Warszawie realizowano wiele
zintegrowanych projektów smart city
z różnych dziedzin. Była to m.in. Moja
Warszawa, czyli warszawska platforma
e-usług, na której docelowo zostaną
udostępnione wszystkie miejskie usługi
cyfrowe. W ramach pierwszej puli dostępne
będą w 2020 r. m.in. deklaracje podatkowe,
deklaracje śmieciowe i wnioski budowlane.
Każdy zalogowany użytkownik będzie miał
swój profil zintegrowany z elektroniczną
Kartą Warszawiaka. W 2019 r. trwały także
prace nad tą ostatnią. Elektroniczna Karta
Warszawiaka jest elementem tworzonego
programu lojalnościowego miasta, który
przynosi szereg korzyści osobom płacącym

19115

PROŚBY O INTERWENCJE
W SPRAWIE:
Dróg:

40,2 proc.
Śmieci:

37,2 proc.
Komunikacji:

6,3 proc.
Inne:

16,3 proc.
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19115

KANAŁY ZGŁOSZEŃ
Łączna liczba zgłoszeń:

687 774
Telefon:

53,5 proc.
Aplikacja mobilna:

27,3 proc.
Portal:

8,0 proc.
E-mail:

5,3 proc.
Inne:

6,1 proc.
Od 2019 r. w systemie 19115 można
umówić się na konsultacje w jednym
z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,
a także sprawdzić stan przekształcenia
gruntu z użytkowania wieczystego na
własność. W 2019 r. trwały ponadto
prace nad nowym Miejskim Portalem
Informacyjnym, który zastąpi aktualny
serwis um.warszawa.pl i kilkadziesiąt
odrębnych stron internetowych miasta,
w tym serwisy 18 dzielnic. Rozwijano
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też miejską platformę internetu rzeczy
(IoT), która umożliwi gromadzenie
i udostępnianie w zautomatyzowany
sposób dynamicznych danych
pochodzących z różnego rodzaju miejskich
czujników. Obecnie platforma zasilana
jest danymi z czujników hałasu na odcinku
Bulwarów Wiślanych, w najbliższym czasie
będą dodawane kolejne źródła danych,
w tym dane z parkingów Park&Ride.
W przygotowaniu była aplikacja E-parkingi,
która ułatwi znalezienie wolnego miejsca
parkingowego, w pierwszej kolejności
na miejskich parkingach publicznych,
z czasem także na tych obsługiwanych
przez prywatnych przedsiębiorców.
„Otwarte dane po warszawsku”, czyli
Portal Danych m.st. Warszawy, został
w 2019 r. zasilony dodatkowymi danymi,
w tym o aktualnej zajętości pasów ruchu
drogowego (remonty), oraz danymi
z czujników hałasu rozmieszczonych na
wiślanych bulwarach. Trwają prace nad
nowym, atrakcyjniejszym funkcjonalnie
i wizualnie portalem, który m.in. będzie
prezentował złożone wizualizacje danych
statycznych oraz dynamicznych.

PORTAL DANYCH

1 000 000

średnia dobowa
odwołań do danych

1
01010 0
01100 0
11010

>3 500

liczba użytkowników

>100

liczba udostępnionych
zbiorów danych
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Potwierdzeniem rozwoju Warszawy
w obszarze smart city jest platynowy, czyli
najwyższy certyfikat zgodności z normą
ISO 37120, dotyczący poziomu usług
miejskich i jakości życia w mieście.
Warszawa prowadziła w 2019 r.
także działania promocyjne w obszarze
smart city. W omawianym okresie
Warszawa otrzymała nagrodę
„Smart City powyżej 500 tys. mieszkańców
za rok 2018” w konkursie organizowanym
w ramach Smart City Forum 2019.
Warszawa otrzymała także wyróżnienie
w konkursie organizowanym przez
Polską Agencję Prasową pod patronatem
honorowym Ministerstwa Rozwoju,
Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej –
– Innowacyjny Samorząd 2020 w kategorii
„Miasta duże” za projekt opracowany
i wdrożony przez Biuro Planowania
Budżetowego pn. „Inteligentny Prezydencki
Kokpit Menedżerski – Raportowanie
budżetowe w m.st. Warszawa
w technologii Business Intelligence”.
Przedstawiciele ratusza brali udział
w hackathonach (maratonach
programistycznych), których uczestnicy
tworzyli prototypy aplikacji w obszarach
zdefiniowanych przez miejskie wyzwania
i zagadnienia. Przedstawiciele urzędu
wystąpili w 2019 r. w roli ekspertów m.in.
w Match IT, hackathonie organizowanym
przez Uniwersytet Warszawski, oraz
Hacking for humanity organizowanym
przez Fundację Girls in Tech.
Również w dziedzinie rozwoju cyfrowego
i smart city miasto prowadzi swoją politykę
w stałym dialogu z mieszkańcami.
W 2019 r. w sposób partycypacyjny,
angażujący różne biura urzędu,
ekspertów sektora nauki oraz partnerów
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społecznych powstał projekt „Polityki
cyfrowej transformacji m.st. Warszawy”.
Polityka w syntetyczny sposób
przedstawia priorytety, wartości
i zasady, którymi miasto zamierza się
kierować, dostarczając cyfrowe usługi
mieszkańcom. Projekt został skierowany
do konsultacji społecznych wiosną
2020 r. Warszawska Polityka cyfrowej
transformacji będzie pierwszym tego typu
miejskim dokumentem strategicznym
w Polsce i jednym z kilku w Europie (obok
Amsterdamu, Helsinek czy Londynu).
Dane udostępniane przez miasto cieszą
się dużą popularnością i służą do rozwoju
innowacyjnych aplikacji udostępnianych
następnie mieszkańcom. Największą
popularnością na miejskim portalu
otwartych danych api.um.warszawa.pl
niezmiennie cieszą się dane transportowe
(pozycje GPS autobusów i tramwajów
oraz rozkłady jazdy), z których korzystają
aplikacje komunikacyjne, ułatwiające
zaplanowanie podróży, np. jakdojade
Warszawa czy buslive.pl.
Pomysły na aplikacje korzystające
z miejskich danych tworzyli także
uczestnicy odbywających się 2019 roku
i wspieranych przez miasto maratonów
programistycznych, m.in.:
Ariadna – projekt aplikacji webowej,
która pomaga w podjęciu świadomej
decyzji o wyborze miejsca zamieszkania
na obszarze Warszawy, w oparciu
o kryteria istotne dla użytkownika (np.
dostępność komunikacji publicznej,
terenów rekreacyjno-sportowych,
infrastruktury edukacyjnej, poziom hałasu,
bezpieczeństwa itd.).
Bot Aktywista – projekt chatbota na
Facebooka; na podstawie krótkiego
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dialogu z użytkownikiem portalu
społecznościowego, badającego jego
preferencje, wyszukuje i prezentuje
wybrane projekty z warszawskiego budżetu
obywatelskiego.
Green whistle – projekt aplikacji webowej,
korzystającej z miejskich danych o lokalizacji
i stanie drzew, która służy do społecznego
monitoringu stanu miejskiej zieleni.
Co Się Dzieje – projekt aplikacji mobilnej
i webowej, która integruje dane
o wydarzeniach kulturalnych w Warszawie
z różnorodnych źródeł (w tym publicznych),
z rozbudowanymi narzędziami do
filtrowania, sortowania i prezentacji.
Przestrzeń inicjatyw lokalnych – projekt
aplikacji webowej, która ułatwia korzystanie
z oferty MALów (Miejsc Aktywności Lokalnej).
Just Sport It – projekt aplikacji mobilnej
i webowej, która ułatwia korzystanie
z publicznej infrastruktury sportowej
w Warszawie oraz integrację mieszkańców
przez sport.
QuickSort –projekt aplikacji mobilnej,
której osią jest rozbudowana wyszukiwarka
podpowiadająca użytkownikowi,
jak skutecznie utylizować śmieci
w Warszawie (system gotowych
podpowiedzi, harmonogram odbioru
śmieci online, baza wiedzy itd.).
Rondo – projekt webowej, kilkujęzycznej
„bramy do miasta” dla cudzoziemców
przyjeżdżających do Warszawy; serwis,
który integruje kluczowe – z punktu
widzenia osób przyjezdnych – informacje
i kieruje do stron dziedzinowych (np.
punktów wsparcia, stron publicznych).
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Finder „mapa małych potrzeb” – projekt
prostej i opartej na interfejsie mapy
aplikacji mobilnej zawierającej lokalizacje
i informacje dotyczące miejskich
obiektów małej architektury, m.in.:
toalet, stojaków rowerowych, poidełek,
biletomatów, recyklomatów z narzędziem
umożliwiających ich ocenianie.
Miasto realizuje szereg projektów
smart city, które przyczynią się do
poprawy jakości życia i funkcjonowania
w mieście. Kierunek rozwoju miasta
w tym obszarze zdeterminuje „Polityka
cyfrowej transformacji m.st. Warszawy”,
dokument, został poddany konsultacjom
społecznym i jest planowany do przyjęcia
w 2020 r. Powyższe działania realizowały
następujące cele operacyjne Strategii
#Warszawa2030: 1.2. Wspólnie decydujemy
o naszym mieście, 2.3. Korzystamy z usług
blisko domu, 3.3. Korzystamy z przyjaznego
systemu transportowego oraz 4.2.
Generujemy innowacje.

Administracja
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W 2019 r. wprowadzono wiele rozwiązań
podnoszących jakość komunikacji
wewnętrznej, przeprowadzono szereg
audytów i kontroli, które przyczyniły się
do zwiększenia efektywności działań
urzędu. W ramach usprawnień dla
klientów urzędu wprowadzono m.in.
elektroniczną tablicę ogłoszeń.

20 pełnomocników, w tym Pełnomocnik
do spraw organizacji wyborów i referendów,
Pełnomocnik do spraw kobiet, Pełnomocnik
do spraw etyki i polityki antykorupcyjnej
oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych
i Koordynator czynności kancelaryjnych.
W grudniu 2019 r. weszło w życie
zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy
w sprawie standardów komunikacji
wewnętrznej w Urzędzie m.st. Warszawy.
Skuteczność działań podejmowanych
przez miasto zależy bowiem w dużej
mierze od funkcjonowania komunikacji
wewnętrznej, umiejętności skutecznego
przekazywania informacji, współpracy
i dzielenia się wiedzą.

Na strukturę organizacyjną Urzędu
m.st. Warszawy w 2019 r. składało się 39 biur
oraz 18 dzielnic. Liczba pracowników
na koniec roku wynosiła 9113. W skład
zarządu miasta oprócz prezydenta,
wchodziło czterech wiceprezydentów miasta,
dyrektor magistratu, dwie dyrektor-koordynator,
Skarbnik oraz Sekretarz miasta.
W omawianym okresie Prezydent
m.st. Warszawy wydał 1912 zarządzeń.

Zaktualizowano także politykę jakości urzędu
miasta, która opisuje najważniejsze obszary
jego działania, a także cele jakościowe
wyznaczone przez prezydenta wobec urzędu.

W 2019 r. prezydenta miasta wspierały
stanowiska specjalistyczne:
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Realizowano też projekt „Uproszczenie języka
w Urzędzie”, który powstał dla poprawy poziomu
komunikacji pracowników z klientem
i między sobą w urzędzie. Urząd miasta
nawiązał współpracę z Pracownią Prostej
Polszczyzny (PPP), która działa przy
Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu
Wrocławskiego. W jej ramach naukowcy
przeanalizowali język wszystkich rodzajów
dokumentów tworzonych w stołecznym
magistracie. Wskazali błędy i zalety.
Na podstawie tego raportu Biuro Organizacji
Urzędu przygotuje projekt zarządzenia
o prostym języku, a PPP podręcznik
dla wszystkich pracowników. W 2019 r.
kontynuowano podjęte rok wcześniej
działania w zakresie wdrożenia Systemu
Zarządzania Ciągłością Działania oraz
wdrożenia i eksploatowania Systemu
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
w Urzędzie m.st. Warszawy.
W 2019 r. w ramach Systemu Zarządzania
Jakością przeprowadzono 20 auditów
jakościowych w obszarach: zabezpieczenie
potrzeb mieszkańców Warszawy
w zakresie sportu i rekreacji, edukacji
w zakresie realizowania polityki oświatowej
i zadań oświatowych oraz podnoszenie
kwalifikacji zawodowych pracowników
urzędu (szkolenia, zmiana zasad refundacji
kosztów studiów podyplomowych).
Wyniki zadań audytowych
przeprowadzonych w 2019 r. przez
Biuro Audytu Wewnętrznego wskazują,
że większość badanych procesów
planowana jest w oparciu o bieżące
potrzeby mieszkańców i realizowana przez
wykwalifikowanych pracowników Urzędu.
Różnorodny stopień złożoności procesów
realizowanych w m.st. Warszawie wymaga
doskonalenia. Na potrzeby planowania
zadań, audytem wewnętrznym objęto
wszystkie obszary funkcjonowania
m.st. Warszawy. Łącznie badaniem audytu
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wewnętrznego objęto 1380 jednostek,
w tym: 116 komórek organizacyjnych
Urzędu m.st. Warszawy/jednostek m.st.
Warszawy oraz Miejskie Przedsiębiorstwo
Oczyszczania Sp. z o.o. w ramach zadań
zapewniających, czynności doradczych,
czynności sprawdzających oraz 1264
jednostki w ramach audytów analitycznych.
W 2019 r. w Warszawie wdrożony został
kompleksowy system antykorupcyjny,
mający na celu promowanie zasad
etycznego postępowania, zapobieganie
oraz wykrywanie nadużyć, a także
zapewnienie, iż realizacja celów i zadań
samorządu prowadzona jest w sposób
świadomy i odpowiedzialny. W obszarze
działania audytu wewnętrznego
znajduje się ocena wdrożenia procedur
antykorupcyjnych przez wybrane jednostki
organizacyjne m.st. Warszawy.
Biuro Kontroli przeprowadziło ponadto
85 kontroli w biurach miasta, dzielnicach
oraz podległych miastu jednostkach
m.in. w zakresie wydawania decyzji
architektoniczno-budowlanych
i urbanistycznych, remontów komunalnych
lokali mieszkalnych czy zarządzania
placówkami oświatowymi m.st. Warszawy.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
jest stałym i nieodłącznym elementem
całego procesu rozwoju urzędników
miejskich, a ich zakres i tematyka ścisłe
wiąże się z potrzebami szkoleniowymi
wynikającymi z zadań realizowanych
na stanowisku pracy. Realizacja tego
zadania jest wspierana przez pracodawcę,
jest też obowiązkiem ustawowym
pracownika samorządowego. Urząd jest
pracodawcą promującym budowanie
kultury organizacyjnej opartej na dzieleniu
się wiedzą i dobrymi praktykami,
dlatego też proces podnoszenia
kwalifikacji zawodowych realizowany jest
w następujących formułach:
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y szkoleń wewnętrznych (programy
autorskie), w których prelegentami/
trenerami są pracownicy urzędu;
do programów tych należą:
„Samokształcenie w Urzędzie m.st.
Warszawy”, służba przygotowawcza,
adaptacja nowego pracownika,
adaptacja kadry kierowniczej, e-learning.
y szkoleń zewnętrznych otwartych,
realizowanych przez podmioty
zewnętrzne jak m.in. konferencje,
sympozja, szkolenia tzw. ad-hoc, fora
i inne,
y szkoleń zewnętrznych zamkniętych,
wynikających z obowiązkowych

SZKOLENIA URZĘDNIKÓW
MIEJSKICH w 2019 r.
SZKOLENIA
WEWNĘTRZNE
Program „Samokształcenie
w Urzędzie m.st. Warszawy"

liczba
osobo
szkoleń

4 442

Służba przygotowawcza

453

Szkolenia adaptacyjne
dla nowo zatrudnionych
pracowników

1 284

Szkolenia adaptacyjne
dla kadry kierowniczej
e-learning

SZKOLENIA
ZEWNĘTRZNE

108
40 242
liczba
osob
oszkoleń

Zamknięte

2 947

Otwarte

3 641

Rocznych Planów Szkoleń (realizowane
w oparciu o standard polityki
szkoleniowej urzędu).
y studiów.
W ramach usprawnień dla klientów
urzędu miasta w 2019 r. uruchomiono
dwie nowoczesne lokalizacje dla biur
urzędu miasta. W lokalizacji przy
ul. Kruczkowskiego 2 stworzono m.in.
przyjazną i nowoczesną przestrzeń dla
mieszkańców korzystających z usług
Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
(m.in. rejestracja samochodów). Przy
ul. Obozowej 57 uruchomiono wygodną
i funkcjonalną przestrzeń przeznaczoną
do obsługi mieszkańców w ramach
Centrum Obsługi Podatnika. Ponadto
w marcu 2019 r. weszło w życie zarządzenie
Prezydenta m.st. Warszawy wprowadzające
w urzędzie Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń
(ETO). Miasto zrezygnowało tym samym
z papierowej wersji ogłoszeń wywieszanych
w gablotach. Wszystkie ogłoszenia są
dostępne na dotykowych monitorach w 22
lokalizacjach oraz na stronie internetowej
www.eto.um.warszawa.pl. Dzięki ETO
klienci mają całodobowy dostęp do
ogłoszeń publikowanych przez urzędy
dzielnic i biura. W 2019 r. zaktualizowano
karty informacyjne umieszczone na
stronie Warszawa19115, pomagające
mieszkańcom w załatwieniu typowych
spraw, którymi zajmuje się samorząd.
Urząd aktywnie działa także na rzecz
ochrony środowiska i klimatu. W 2019 r.
zrezygnowano z zakupów jednorazowych
naczyń i sztućców z tworzyw sztucznych,
ograniczono do niezbędnego minimum
zakup wody w butelkach plastikowych oraz
prasy papierowej na rzecz elektronicznej.
Do użytkowania wprowadzono samochody
elektryczne i niskoemisyjne a samochody
z dużą emisją spalin wycofano
z eksploatacji.
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W 2019 r. w efekcie analizy doświadczeń
pierwszego roku obowiązywania RODO,
oraz wprowadzonych w tym czasie zmian
legislacyjnych, wprowadzono nową
politykę bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych w Urzędzie m.st. Warszawy,
która ujednolica i doprecyzowuje
rozwiązania przyjęte w zakresie ochrony
danych osobowych. W celu usprawnienia
procesu ochrony danych osobowych
wprowadzono nowe narzędzie – Helpdesk
ODO – które ułatwia i znacznie skraca
proces komunikacji pomiędzy Biurem
Organizacji Urzędu (Wydziałem Ochrony
Danych Osobowych) a pozostałymi
pracownikami urzędu miasta.
Narzędzie to umożliwia przeprowadzenie
konsultacji i uzyskanie porad z zakresu
ochrony danych osobowych.
W 2019 r. wyznaczono, zgodnie z Ustawą
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, zastępcę Inspektora Ochrony
Danych, w celu zapewnienia ciągłości
działania i realizacji zadań IOD. W urzędzie
Miasta kontynuowano rozpoczęty w 2018 r.
proces standaryzacji czynności przetwarzania
(RCP) i kategorii czynności (RKCP).
Ponadto w urzędzie prowadzona była
kompleksowa polityka szkoleniowa
w ramach ochrony danych osobowych,
obejmująca trzy moduły szkoleniowe,
których zakres tematyczny jest
dostosowany do etapu pracy szkolonych
osób. Pierwszy moduł obejmuje
obligatoryjne szkolenie adaptacyjne
dla nowych pracowników urzędu oraz
szkolenie e-learningowe, drugi moduł
– obligatoryjne szkolenie w ramach
służby przygotowawczej dla pracowników
urzędu przygotowujących się do
obowiązkowego egzaminu, trzeci moduł
to z kolei dobrowolne szkolenie w ramach
programu „Samokształcenie w Urzędzie
m.st. Warszawy”, adresowane dla osób
chcących poszerzyć wiedzę w konkretnym
obszarze działalności urzędu.
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RADA M.ST. WARSZAWY
w 2019 r.
Skład Rady Miasta

obecnej kadencji

Liczba radnych – 60
Liczba mężczyzn – 32
Liczba kobiet – 28

Wiek radnych

(podział na grupy wiekowe)
Wiek 25-29 lat – 4 radnych
Wiek 30-39 lat – 17 radnych
Wiek 40-49 lat – 18 radnych
Wiek 50-59 lat – 15 radnych
Wiek 60 lat i więcej – 6 radnych

Wykształcenie radnych
Wykształcenie wyższe – 58 radnych
Wykształcenie średnie – 2 radnych

Prace Rady
Liczba sesji – 20
Liczba podjętych uchwał – 634
Liczba przyjętych stanowisk – 16
Liczba interpelacji radnych – 1327
Liczba zapytań radnych – 109
Liczba posiedzeń komisji - 279
Posiedzenia komisji - 279

Priorytetem ratusza jest wprowadzanie
dalszych usprawnień dla mieszkańców
miasta i zwiększanie efektywności
działania urzędu, m.in. poprzez stałe
podnoszenie kwalifikacji urzędników.
Ważnym elementem działań ratusza była
aktualizacja polityki ochrony danych
osobowych – zapewnienie wysokiego
poziomu ochrony danych mieszkańców
Warszawy to jedno z najważniejszych
zadań urzędu. Powyższe działania
realizowały następujące cele operacyjne
Strategii #Warszawa2030: 1.2. Wspólnie
decydujemy o naszym mieście.

Sprawy dekretowe

WARSZAWA A SPR AW Y D E KR E TOW E

Brak kompleksowych rozwiązań
ustawowych dla problemu gruntów
Warszawy, które w latach 40. objęto
tzw. dekretem Bieruta, stanowi jedną
z największych przeszkód w rozwoju
miasta. Warszawa dąży do uregulowania
statusu tych gruntów w miarę swoich
możliwości. Zabezpiecza też interes
lokatorów, aby żaden z nich nie ucierpiał już
w wyniku reprywatyzacji.
Niemal cały obszar objęty dekretem z dnia
26 października 1945 r. o własności
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.
st. Warszawy ma wciąż niepewny status
prawny. W Biurze Spraw Dekretowych
miasta toczy się ponad 7,5 tys.
postępowań dotyczących nieruchomości
położonych na terenie obowiązywania
dekretu - i nie jest to lista zamknięta.
Brak kompleksowego rozwiązania tego
zagadnienia powoduje, że miejsce spraw
rozpatrzonych zajmują sprawy „wracające”
do rozpatrzenia po stwierdzeniu
nieważności przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze, właściwego
ministra lub Komisję Weryfikacyjną.
Ustawodawca nie przewidział także
końcowego terminu składania wniosków
o wypłatę odszkodowań za nieruchomości
dekretowe, co powoduje napływ
nowych wniosków i uniemożliwia realne
oszacowanie wielkości potencjalnych
do wypłaty odszkodowań, z jakimi
w przyszłości może się mierzyć miasto.
Pewne ułatwienia w funkcjonowaniu
miasta przyniosło wejście w życie „małej
ustawy reprywatyzacyjnej”, czyli Ustawy
z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomościami oraz
ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Zapewniła ona podstawy prawne
umożliwiające m.in. rozstrzyganie
o pozostawieniu w zasobach miasta
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nieruchomości wykorzystywanych na
cele publiczne i umorzenie postępowań,
w których został złożony wniosek
dekretowy, ale wnioskodawcy lub ich
następcy prawni (poza złożeniem wniosku
o przyznanie prawa własności czasowej)
nie podjęli żadnych działań zmierzających
do odzyskania nieruchomości – tzw.
śpiochy. „Mała ustawa reprywatyzacyjna”
ukróciła handel roszczeniami i proceder
ustanawiania przez sądy kuratorów dla
osób, których adresu nie można było
ustalić.

EFEKTY
„MAŁEJ USTAWY
REPRYWATYZACYJNEJ”
w 2019 r.

34

decyzje w sprawie
nieruchomości
wykorzystywanych na
cele publiczne

40

decyzji w sprawie
tzw. śpiochów
Wartość uwolnionych
w 2019 r. od roszczeń
tzw. śpiochów

147 882 654,42 zł
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PRZYKŁADY
NIERUCHOMOŚCI
UWOLNIONYCH
OD ROSZCZEŃ
w 2019 r.
Kawęczyńska 23/25
Tyszkiewicza 26
Boduena 1

Madalińskiego 22
Sielicka 25
Czerska 11
Powsińska 69/71

L.p.

1

Numer
decyzji

61/SD/2019

Adres nieruchomości

Przyczyna odmowy

ul. Sielecka 25

droga publiczna
oraz Skwer Chorwacki

Powierzchnia
w m2

667,35

2

104/SD/2019

ul. Kawęczyńska 23/25

Państwowa Szkoła Muzyczna
nr 2 im. Stanisława Moniuszki
w Warszawie

3

105/SD/2019

ul. Madalińskiego 22

XLII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej
w Warszawie

4

134/SD/2019

ul. Czerska 11

Komenda Stołeczna Policji

2 336

442

1 957
224

5

204/SD/2019

ul. Powsińska 69/71

Nieruchomość w trwałym
zarządzie Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów
(siedziba Centrum Obsługi
Administracji Rządowej)

6

240/SD/2019

ul. Boduena 1

Kompleks budynków
sądowych – WSA i NSA

1 143

ul. Tyszkiewicza 26

Powojenny budynek
mieszkalny, 19 lokali
mieszkalnych miasta

1 008

7
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Obowiązywanie „małej ustawy
reprywatyzacyjnej” nie przynosi jednak
zadowalających rezultatów na skutek
wielu zmiennych. Brak „dużej ustawy
reprywatyzacyjnej” zdecydowanie
utrudnia możliwości rozwoju Warszawy
na różnych polach. Wprawdzie „mała
ustawa reprywatyzacyjna” ułatwiła m.in.
możliwość realizacji inwestycji celu
publicznego, ale nie wszystkie inwestycje
miasta mają taki charakter. Nie należą do
nich przede wszystkim inwestycje z zakresu
budownictwa społecznego realizowane
przez miasto albo powołane przez miasto
jednostki.
W 2019 r., podobnie jak w latach
poprzednich, Biuro Spraw Dekretowych,
oprócz bieżącej działalności orzeczniczej,
skupiło się na kontynuowaniu
rozwiązań systemowych, mających
przyspieszyć rozpoznawanie spraw przy
zapewnieniu maksymalnej dbałości
o poziom merytoryczny wydawanych
decyzji. W oparciu o dotychczasowe
doświadczenia rozpoczęto weryfikację
stosownych procedur. W konsekwencji
na mocy zarządzenia nr 1846/2019
Prezydenta m.st. Warszawy z dnia
13 grudnia 2019 r. zmienione zostały
procedury postępowania w Biurze Spraw
Dekretowych w zakresie rozpatrywania
wniosków w trybie art. 7 Dekretu z dnia
26 października 1945 roku o własności
i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st.
Warszawy. Zmiany te mają wpływać na
jakość i transparentność prowadzonych
postępowań. Prezydent wprowadził m.in.
obowiązek przesłuchiwania lokatorów
w tych sprawach, w których ich wiedza
o nieruchomości może rzutować na treść
wydanego rozstrzygnięcia (np. lokator
może posiadać wiedzę na temat losów
byłych właścicieli, odbudowy budynku itp.).
Warszawa od lat podejmuje działania
mające na celu udzielenie pomocy lokatorom
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zamieszkującym w reprywatyzowanych
budynkach. Z myślą o nich w przepisach
prawa miejscowego dedykowane są
dla nich preferencyjne kryteria najmu
lokalu polegające na możliwości zwolnienia
z konieczności spełniania kryterium
metrażowego oraz zwiększeniu kryterium
dochodowego, co ma na celu zwiększenie
liczby osób, którym pomoc mieszkaniowa
może zostać przyznana. W dniu
5 grudnia 2019 r. Rada m.st. Warszawy
podjęła uchwałę w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu miasta.
Uchwała zawiera wcześniejsze preferencje
metrażowe dla lokatorów z budynków
zwróconych i zwracanych, natomiast
kryterium dochodowe zostało zwiększone.
Uchwała wprowadziła natomiast nowe
ważne rozwiązanie. Jeżeli w przyszłości
nastąpi jeszcze konieczność zwrotu
jakiegoś budynku, lokatorom wcześniej
zaproponowane zostaną lokale zamienne.
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy
do spraw mieszkaniowych lokatorów
z budynków zreprywatyzowanych
w ramach wykonywanych zadań udziela
szeroko rozumianej pomocy mieszkańcom
budynków zwróconych byłym
właścicielom, szczególnie pozostającym
w sytuacjach kryzysowych, koordynuje
indywidualne wystąpienia mieszkańców
w zakresie najmu lokali oraz wypracowuje
rozwiązania systemowe na przyszłość,
które pozwalają zniwelować problemy
lokatorów. Prowadzi również działania
edukacyjne oraz informacyjne, których
celem jest rozpowszechnianie wiedzy
w zakresie ochrony praw lokatorów oraz
możliwości zaspokojenia ich potrzeb
mieszkaniowych poprzez najem lokalu
z zasobu miasta. W zakresie pomocy
mieszkaniowej Pełnomocnik współpracuje
ściśle z dzielnicami, które starają się
jak najszybciej zapewnić osobom
uprawnionym, które złożyły stosowne
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wnioski, najem lokalu. Pełnomocnik
współpracuje również z organizacjami
pozarządowymi w indywidualnych
sprawach lokatorów, wraz z nimi szuka
rozwiązań, które umożliwiają udzielenie
skutecznej pomocy mieszkańcom.
Pełnomocnik we współpracy z fundacją
pozarządową Habitat for Humanity
Poland w 2019 r. uruchomił program
przeciwdziałania bezdomności osób
zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych
społecznie, polegający na prowadzeniu
10 mieszkań treningowych. Lokale zostały
zasiedlone przez szczególnie potrzebujące
osoby i rodziny, które opuściły budynki
zreprywatyzowane lub mieszkające
w budynkach zreprywatyzowanych,
zagrożone wykluczeniem społecznym,
posiadające ostatnie miejsce stałego
zameldowania na terenie m.st. Warszawy.
Pomimo głośnych zapowiedzi
spektakularnych sukcesów Komisji
Weryfikacyjnej rok 2019, podobnie jak
poprzednie nie przyniósł zapowiadanego
przez jej członków przełomu
w eliminowaniu nieprawidłowych decyzji
reprywatyzacyjnych i zwrotu miastu
niesłusznie oddanych nieruchomości.
Nadal jedynym definitywnie zakończonym
postępowaniem, świadczącym o jej
„skuteczności”, jest sprawa niezabudowanej
nieruchomości przy ul. Nieborowskiej 15
(powierzchnia nieruchomości: 425 m2),
w której to miejscy urzędnicy jako pierwsi
zainicjowali postępowanie zmierzające
do podważenia decyzji dekretowej.
Komisja w swoich rozstrzygnięciach,
w większości przypadków, nie orzeka co
do meritum sprawy. Głównie przekazuje
sprawy do ponownego rozpatrzenia
Prezydentowi m.st. Warszawy, co nie
rozwiązuje problemu roszczeń do danej
nieruchomości. Sądy administracyjne
nie podzielają zdecydowanej większości
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rozstrzygnięć Komisji. Z 35 decyzji
wydanych przez Komisję kontrolowanych
w postępowaniach sądowych sąd I instancji
utrzymał w mocy jedynie 7. Wszystkie
orzeczenia zostały zaskarżone do
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie
wiadomo, jaki będzie ich wynik. Sąd uchylał
decyzje Komisji w 28 sprawach, wskazując,
że są one wydane z naruszeniem przepisów
prawa.
W 2020 r. głównym celem Biura Spraw
Dekretowych, poza bieżącą działalnością
orzeczniczą, będzie ostateczne
wypracowanie, w ramach powołanych
zespołów, procedur badania roszczeń.
Dzięki temu możliwie będzie jak najszybsze
udzielenie odpowiedzi na pytania jednostek
miejskich, co ma zminimalizować wpływ
czasu udzielania informacji na czas procesu
inwestycyjnego.
Możliwości Warszawy w sprawie
uregulowania terenów objętych tzw.
dekretem Bieruta są ograniczone
z uwagi na brak kompleksowych
regulacji prawnych oraz w związku ze
zmieniającym się orzecznictwem. Mimo
to Warszawa dąży – w miarę swoich
możliwości – do wyjaśnienia statusu
tych terenów tak, aby umożliwić dalszy
rozwój miasta. Przejrzystość działań
oraz ich efektywność, to dwa cele
przyświecające miastu w zmianach
dokonywanych w wewnętrznych
procedurach. W 2019 r., podobnie jak
w latach poprzednich, miasto znacznie
spowalniała w tych działaniach tzw.
Komisja Weryfikacyjna.

WARSZAWA DLA LE PS Z E J KOM U NI K ACJI
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Warszawa Europejska

Warszawa należy do najdynamiczniej rozwijających się
metropolii europejskich i chce odgrywać rolę na scenie
międzynarodowej na miarę swojego potencjału. Działalność
zagraniczna jest jednym z priorytetów prezydenta. Ma
ona dwa zasadnicze cele – promowanie Warszawy i jej
mieszkańców oraz wpływanie na międzynarodowe decyzje,
które przekładają się na funkcjonowanie miasta. Ten
pierwszy cel miasto realizuje poprzez działania promocyjne,
prezentując Warszawę jako atrakcyjne miejsce dla inwestycji
i podróży turystycznych. Służy temu także rozwijanie sieci
kontaktów międzynarodowych. Biorąc aktywny udział
w globalnych i europejskich debatach o sprawach kluczowych
z punktu widzenia życia miasta, Warszawa wpływa na
decyzje ważne dla jej mieszkańców, np. w obszarze polityki
klimatycznej i wydatkowania funduszy europejskich.

Pakt Wolnych Miast

WARSZAWA DLA PA KT U WOLNYCH M I AS T
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Pakt powstał w 2019 r. z inicjatywy
Warszawy i jest otwartą platformą
współpracy czterech stolic Europy
Środkowo-Wschodniej: Warszawy,
Budapesztu, Pragi i Bratysławy.
Zawiązując Pakt, stolice zamanifestowały
swoje przywiązanie do wartości liberalnych,
wolności i praworządności. Wspólnie
lobbują w Brukseli za zwiększeniem roli
miast w politykach europejskich, w tym
w unijnej polityce klimatycznej.

Pakt Wolnych Miast to także wymiana
doświadczeń i wiedzy. Cztery stolice
mają podobne doświadczenia historyczne
a, obecnie stoją przed podobnymi
wyzwaniami – konsekwencjami
zmian klimatycznych, starzeniem się
społeczeństwa, polityką mieszkaniową,
edukacją, transportem publicznym.
Ponadto w 2021 r. w Warszawie
zainaugurowany zostanie program
wymiany młodzieży.

16 grudnia 2019 r. prezydent Rafał
Trzaskowski i prezydenci (merowie):
Pragi (Zdeněk Hřib), Budapesztu (Gergely
Karácsony), i Bratysławy (Matúš Vallo)
podpisali w stolicy Węgier „Pakt Wolnych
Miast”, którego inicjatorem była Warszawa.
Pakt prócz funkcji politycznej, pełni rolę
platformy dla praktycznej współpracy
dotyczącej działalności miast na forum
Unii Europejskiej. W ramach Paktu
miasta starają się wypracować wspólne
stanowisko wobec planów i działań
unijnych instytucji, które mogą mieć
wpływ na ich funkcjonowanie. W trakcie
toczących się w 2019 r. negocjacji nt.
wieloletniego budżetu Unii na lata 20212027, miasta lobbowały w Brukseli
na rzecz bezpośredniego dostępu do
unijnych funduszy – w miejsce dostępu
obwarowanego decyzjami rządów
centralnych, wypracowując wspólne
stanowisko wraz z ponad 30 innymi
metropoliami.

Pakt Wolnych Miast jest nową, flagową
inicjatywą Warszawy o charakterze
międzynarodowym. Współpraca miast
w ramach Paktu służy im głównie do
lobbowania za korzystnymi decyzjami
instytucji europejskich w sprawach
związanych z budżetem Unii oraz polityką
klimatyczną. Pakt jest otwarty dla innych
miast. Powyższe działania realizowały
następujące cele operacyjne Strategii
#Warszawa2030: 4.4. Inspirujemy świat.
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Partnerstwa i aktywność
w organizacjach
międzynarodowych
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Warszawa jest aktywnym członkiem
wielu organizacji międzynarodowych,
które służą samorządom do wymiany
wiedzy i doświadczeń, a także do
wypracowywania rozwiązań dla
nurtujących je problemów. Podobną
funkcję ma dwustronna współpraca
z miastami partnerskimi. Warszawa stara
się wpływać na decyzje zapadające na
szczeblu międzynarodowym, tak aby jak
najlepiej odzwierciedlały interes miasta
i jego mieszkańców – w ten sposób działa
m.in. w ramach organizacji Eurocities,
Europejskiego Komitetu Regionów oraz
globalnej sieci miast C40.
Wizyty zagraniczne prezydenta Warszawy
służyły osiągnięciu kilku celów
strategicznych, w tym zwłaszcza uzyskaniu
dla Warszawy i innych miast europejskich
bezpośredniego dostępu do funduszy
europejskich w ramach wieloletniego
budżetu Unii na lata 2021–2027. Służyły
temu udział prezydenta w obradach
Europejskiego Komitetu Regionów
– Warszawa stała się członkiem EKR
w grudniu 2019 r. – a także udział w "8th EU
Capital City Mayors Meeting" w Londynie.
Wspólnie z innymi miastami Warszawa
angażowała się także na rzecz
wypracowania metod ograniczenia
zmian klimatycznych oraz adaptacji
do tych, które już nastąpiły. Temu
poświęcona była aktywność miasta
na forum EKR, obejmująca spotkania
z wiceprzewodniczącym Komisji
Europejskiej Fransem Timmermansem,
oraz w ramach C40. Na forum tej
ostatniej organizacji Warszawa brała
udział w czterech grupach roboczych:
pojazdy zeroemisyjne, efektywność
energetyczna budynków, czysta
energia i jakość powietrza. Podjęła
także zobowiązanie dotyczące czystych
autobusów (realizuje jej poprzez zakup
autobusów elektrycznych) oraz czystego
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powietrza. Rozpoczęła również prace
nad zaciągnięciem międzynarodowych
zobowiązań dotyczących redukcji emisji
gazów cieplarnianych.
Miasto realizowało także powyższe cele
w ramach sieci miast EUROCITIES.
Warszawa od lat jest członkiem Komitetu
Zarządzającego sieci a, obecnie pełni
funkcję Skarbnika.
Lista organizacji i sieci międzynarodowych,
do których należy Warszawa:
1. EUROCITIES
2. BaltMet (Baltic Metropoles Network)
3. Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP)
4. C40 Cities Climate Leadership Group
5. International Council for Local
Environmental Initiatives (ICLEI) – Local
Governments for Sustainability
6. World Cities Culture Forum
(pełne członkostwo od 2020 r.)
7. Organization of World Heritage Cities
(OWHC)
8. Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć
„Energie Cités”
9. Association of Cities and Regions for
sustainable Resource management
(ACR+)
10. Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy
w Europie (ASCE)
11. Międzynarodowa Organizacja
Otwartych Danych Geoprzestrzenych
(OGC – Open Geospatial Consortium)
12. European Cities Marketing
13. International Cities of Refugee Network
ICORN – Międzynarodowa Sieć Miast
Uchodźctwa
(dopełnienie formalności planowane
jest na 2020 r.)
14. WeGO – World Smart Sustainable Cities
Organization
15. Mayors for Peace
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Do BaltMet, a więc sieci miast państw
nadbałtyckich, Warszawa należy od
2002 r., czyli od początku jej istnienia.
W latach 2011–2012 pełniła funkcję jej
przewodniczącego. Milan Urban Food
Policy Pact, czyli pakt na rzecz miejskiej
polityki żywności, został podpisany
przez prezydenta miasta w 2015 r. i jest
inicjatywą miast przeciwdziałających
marnowaniu żywności. W ramach
ICLEI miasta z różnych kontynentów
dzielą się doświadczeniami w zakresie
działań na rzecz zrównoważonego
rozwoju. Z World Culture Cities Forum,
a więc międzynarodowym forum
miast dzielących się doświadczeniami
i rozwiązaniami w zakresie polityki
kulturalnej, Warszawa współpracuje od 2015 r.
Obecnie należy do grona miast, które co
roku podlegają analizie i porównaniu
w ramach Cities Culture Forum Report.
Gminy należące do sieci „Energie Cités”
brały udział w projekcie „Ogród nad głową”,
finansowanym w ramach Szwajcarskiego
Programu Współpracy. W ramach
Stowarzyszenia Miast i Regionów
dla Recyklingu Warszawa realizowała
w 2019 r. m.in. projekt „URBANREC
– nowe podejście do przetwarzania
miejskich odpadów wielkogabarytowych
w wysokiej jakości produkty wielokrotnego
wykorzystania”, finansowany z unijnego
programu Horyzont 2020.
Kolejnym strategicznym celem działalności
zagranicznej miasta w 2019 r. było
pozyskiwanie inwestorów dla Warszawy,
czemu służyły udział w tragach MIPM
w Cannes oraz wizyty w miastach
partnerskich, m.in. w Istambule
i Düsseldorfie.
Miasto realizowało także wspólne projekty
z miastami partnerskimi. Z Berlinem
kontynuowano stałą wymianę wiedzy
i doświadczeń w postaci cyklicznych
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seminariów z udziałem urzędników
samorządowych. W 2019 r. odbyło się
seminarium pt. „Berlińskie biblioteki
jako przestrzeń kultury, edukacji, spraw
społecznych i integracji: dostosowanie do
nowych wymagań”, w którym uczestniczyli
dyrektorzy warszawskich bibliotek
oraz przedstawiciel Biura Kultury m.st.
Warszawy. Podpisano także Memorandum
m.st. Warszawy i Kancelarii Senatu Berlina
ds. Edukacji, Młodzieży i Rodziny w Berlinie,
dotyczące współpracy przy realizacji
projektu Erasmus+ na lata 2019–2021.
Wspólnie z Düsseldorfem zorganizowano
wizyty studyjne oraz targi promujące
innowacyjność skierowane do startupów
i innych przedsiębiorców warszawskich.
Realizowany był także stały projekt
edukacyjno-sportowy – turniej piłki nożnej
o Puchar Prezydenta m. st. Warszawy
z udziałem drużyn z Düsseldorfu połączony
z wymianą młodzieży. W 2019 r. uroczyście
obchodzono 30-lecie umowy partnerskiej
pomiędzy Warszawą a Düsseldorfem.
Z Paryżem realizowano stałą współpracę
w dziedzinie kultury, m.in. organizując
coroczny paryski festiwal Chopina.
W ramach wymiany doświadczeń ratusz
gościł u siebie w 2019 r. przedstawicieli
administracji Berlina oraz Kijowa.

WARSZAWA W OR G ANI Z ACJACH M I Ę DZ Y NAR OD OW YC H

RA P O RT O S TA N IE MIA STA

MAPA WSPÓŁPRACY WARSZAWY i MIAST PARTNERSKICH
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W 2019 r. Warszawa była także
gospodarzem wydarzeń o charakterze
międzynarodowym. Należały do nich m.in.
wizyta burmistrza Londynu, Sadiqa Khana,
połączona z debatą „Diversity as a strength:
how cities can profit from cultural and social
plurality10”. W wydarzeniu wzięli m.in. udział
przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.
Warszawa była także gospodarzem
uroczystych obchodów rocznicy Powstania
Warszawskiego, w których wzięli udział
przedstawiciele miast partnerskich
Warszawy – burmistrzowie Berlina
i Tel-Awiwu. W 2019 r. stolicę odwiedził
burmistrz Hiroszimy, a efektem jego wizyty
było podpisanie przez władze miasta listu
intencyjnego w sprawie przystąpienia
Warszawy do organizacji Mayors for Peace
(Burmistrzowie dla pokoju). Inicjatywa
została potwierdzona uchwałą przez Radę
m.st. Warszawy i czeka na akceptację MSZ.
Ponadto w październiku 2019 r. Warszawa

19. GROZNY
20. RIO DE JANEIRO
21. STAMBUŁ
22. HARBIN
23. ZAGRZEB
24. SMOLEŃSK

25. TORONTO
26. HAGA
27. SANKT PETERSBURG
28. TBILISI
29. ASTANA
30. ODESSA

gościła ponad 120 przedstawicieli z ponad
50 europejskich miast, którzy w ramach
Social Affairs Forum sieci EUROCITIES
poznawali sposoby radzenia sobie ze
zmianami demograficznymi.
W 2019 r. zagraniczna działalność Warszawy
skoncentrowana była na sprawach
funduszy europejskich oraz wyzwaniach
związanych ze zmianami klimatu. Miasto już
realizuje swoje klimatyczne zobowiązania
międzynarodowe, inwestując w nisko
- i zeroemisyjny transport publiczny.
Symbolicznym wydarzeniem 2019 r.
o charakterze międzynarodowym były
obchody 30-lecia obowiązywania umowy
partnerskiej Warszawy z Düsseldorfem.
Powyższe działania realizowały następujące
cele operacyjne Strategii #Warszawa2030:
3.2. Żyjemy w czystym środowisku
przyrodniczym oraz 4.4. Inspirujemy świat

10 W różnorodności siła: jak miasta mogą skorzystać na społecznym i kulturowym pluralizmie.
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Warszawa w rankingach
międzynarodowych
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O rosnącej atrakcyjności Warszawy
jako miejsca do życia, inwestowania
i prowadzenia biznesu świadczy jej
pozycja w rankingach międzynarodowych.
Szczególnym powodem do dumy dla władz

RA P O RT O S TA N IE MIA STA

miasta jest pierwsze miejsce Warszawy
w konkursie organizowanym przez Komisję
Europejską na miasto najbardziej przyjazne
osobom z niepełnosprawnościami
w Europie.

WARSZAWA W RANKINGACH MIĘDZYNARODOWYCH w 2019 r.
NAJBARDZIEJ PRZYJAZNE MIASTO W EUROPIE
DLA OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
w konkursie Access City
organizowanym od 10 lat przez Komisję Europejską
we współpracy z Europejskim Forum
Osób Niepełnosprawnych.

PIERWSZE MIEJSCE
WŚRÓD MIAST PRZYSZŁOŚCI
W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
według Financial Times
(1. Warszawa 2. Moskwa 3. Praga)

DRUGIE

miejsce po Londynie jako

DUŻE EUROPEJSKIE MIASTO PRZYSZŁOŚCI
według Financial Times w kategorii:
przyjazne biznesowi
(1. Londyn 2. Warszawa 3. Dublin)
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Warszawa w rankingach
międzynarodowych 2019:
•

•
•

•

•
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Pierwsze miejsce w rankingu
Emerging Europe, Business Friendly
Perception 2019 (1. Warszawa 2.
Kraków 3. Wilno)
Drugie miejsce w rankingu
Emerging Trends in Real Estate, PwC
(1. Praga 2. Warszawa 3. Budapeszt)
Pierwsze miejsce w rankingu
Mapping the World’s Prices 2019,
Deutsche Bank (1. Warszawa
2. Moskwa 3. Praga)
Piąte miejsce wg zestawienia
Deloitte „Connecting Global FinTech”
– Warszawa zajmuje piątą pozycję
wśród rozwijających się hubów
technologicznych. Na innowacyjnej
mapie Europy wyprzedziła Pragę,
Mediolan i Madryt. Przed Warszawą
są Sztokholm, Kopenhaga, Oslo,
Edynburg.
Trzecie najbardziej przyjazne
weganom miasto w Europie,
a szóste na świecie w zestawieniu
HappyCow 2019. W czołówce
zestawienia znalazły się: 1. Londyn
2. Nowy Jork i 3. Berlin.

•

•
•

•

Czwarte miejsce w Europie
Środkowej i Azji Centralnej wg
rankingu centrów finansowych
świata/Global Financial Centres
Index 2019, Y/Yen Group London na
zlecenie Quatar Financial Centre –
64 miejsce na świecie.
55 miejsce na świecie wg Global
Cities Index 2019 A.T. Kearney
21 miejsce w globalnym rankingu
Tholons „Top 100 super cities”,
skupiającym się na branży BSS
Business Service Centers
61 miejsce na świecie w MD Smart
City Index 2019

WARSZAWA DLA LE PS Z E J KOM U NI K ACJI
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