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WPROWADZENIE
„Program przedsiębiorcza Warszawa” jako program wykonawczy do celu 2.4. „Strategii
#Warszawa2030” został przyjęty do realizacji zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy 1945/2021
w dniu 9 grudnia 2021 r.
Program ma być skoordynowaną próbą wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przy
zaangażowaniu interesariuszy stołecznego ekosystemu wpierania przedsiębiorczości, w szczególności
wszystkich urzędów dzielnic m.st. Warszawy. Warszawa chce być miastem, w którym każda osoba
planująca własną działalność gospodarczą lub prowadząca własną firmę ma łatwy dostęp do
informacji o warunkach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także może otrzymać
wartościowe wsparcie doradcze i szkoleniowe. Dążymy do tego, by wyrównać warunki prowadzenia
biznesu w każdej z dzielnic, poprzez rozwój systemu wsparcia osób planujących działalność
gospodarczą oraz działających firm.
Prace nad programem trwały nieprzerwanie od końca 2019 r. Katalog projektów realizujących cele
szczegółowe programu, wpisujących się w poszczególne działania programu opracowano na początku
roku 2021. Projekty wpisane do katalogu były realizowane w roku 2021, mimo trwających prac nad
przyjęciem dokumentu. W 2021 r. w ramach programu realizowano 33 projekty z zaplanowanych do
realizacji 37. Realizatorami projektów były 3 biura (Biuro Polityki Lokalowej, Biuro Rozwoju
Gospodarczego oraz Biuro Strategii i Analiz), 8 urzędów dzielnic (Bemowo, Bielany, Ochota, Praga
- Południe, Targówek, Wawer, Wilanów, Wola) oraz Urząd Pracy m.st. Warszawy.
Poniższe sprawozdanie uwzględnia dane z realizowanych w roku 2021 projektów. Obejmuje analizę
poziomu osiągniecia docelowych wartości wskaźników celów szczegółowych i działań, w tym
konkretne wartości i % osiągnięcia wartości docelowej oraz poniesione wydatki na poziomie celów
szczegółowych i działań programu.
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POZIOM REALIZACJI CELÓW
Cel główny
Celem głównym „Programu przedsiębiorcza Warszawa” jest działanie w warunkach przyjaznych dla
rozwoju biznesu. Jego realizacja zakłada wzmacnianie i rozbudowę w poszczególnych dzielnicach
m.st. Warszawy systemu wsparcia dla osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz
podmiotów zainteresowanych rozwojem swoich firm, w szczególności mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw.
Założenia i cel główny programu realizowane będą poprzez zgłoszone do programu projekty,
w ramach czterech celów szczegółowych oraz przypisanych im działań.
Wskaźnik realizacji celu głównego:
Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość
miary
bazowa
(2020 r.)

Wartość
osiągnięta w
roku 2021

Odsetek firm pozytywnie

%

78

73

%
osiągnięcia
wartości
docelowej
100*

Wartość
docelowa
(2025 r.)
78

oceniających warunki
rozwoju działalności
gospodarczej
* komentarz w rozdziale „Zmaterializowane ryzyka”

Cel szczegółowy 1. Doskonalimy się dla przedsiębiorców
Świadczenie wartościowego wsparcia przedsiębiorcom i osobom przedsiębiorczym wymaga stałego
zwiększania przygotowania pracowników Urzędu m.st. Warszawy.
W ramach celu realizowano stałe doskonalenie się kadr Urzędu m.st. Warszawy poprzez rozwijanie
potencjału administracji m.st. Warszawy, gromadzenie wiedzy o warunkach prowadzenia działalności
gospodarczej oraz monitorowanie skuteczności oferowanych usług wsparcia.
W ramach trzech działań programu w roku 2021 zrealizowano łącznie 4 z 5 zaplanowanych do
realizacji projektów. Realizatorami projektów były Biuro Rozwoju Gospodarczego oraz Biuro Strategii
i Analiz Urzędu m.st. Warszawy.
W ramach realizacji celu szczegółowego 1. poniesione koszty w 2021 r. wyniosły 174 168,00 zł.
Wskaźnik realizacji celu szczegółowego 1. osiągnięty w 2021 r.:
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Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość
miary
bazowa
(2020 r.)

Wartość
osiągnięta w
roku 2021

Indeks firm korzystających
z oferowanego przez urząd
miasta wsparcia na etapie
zakładania lub rozwoju
przedsiębiorstwa

%

7,5

6

%
osiągnięcia
wartości
docelowej
94

Wartość
docelowa
(2025 r.)
8

Działanie 1.1. Rozwijanie potencjału administracji m.st. Warszawy dla wspierania
rozwoju przedsiębiorczości
Miasto tworzącego przyjazne warunki do rozwoju biznesu wymaga sprawnej organizacji
i kompetentnych pracowników. W ramach usprawnienia koordynacji działań związanych ze
wspieraniem przedsiębiorczości na poziomie instytucji miejskich, w tym między biurem
odpowiedzialnym za rozwój gospodarczy oraz urzędami dzielnic m.st. Warszawy realizowano projekt
„Spotkań z dzielnicami”. Jednak trwająca pandemia i związane z nią obostrzenia w zakresie
zgromadzeń i nakazy dot. środków bezpieczeństwa sprawiły, że spotkania miały charakter
indywidualny w małym gronie osób, co ograniczyło możliwość sieciowania, wymiany doświadczeń
i dzielenie się dobrymi praktykami w zakresie doskonalenia narzędzi wsparcia przedsiębiorczości
wśród pracowników stołecznego samorządu.
Zwiększaniu sprawności działania stołecznego samorządu na rzecz lokalnego biznesu służyła
współpraca z interesariuszami stołecznego ekosystemu wspierania przedsiębiorczości w ramach
projektu „SPEED UP – Stołeczne Forum Przedsiębiorczości”. W 2021 r. odnotowano spadek
zainteresowania wielu pomiotów działających na rynku warszawskim tego typu spotkaniami
szczególnie ze względu na duże obłożenie w zakresie zadań wśród interesariuszy uczestniczących
w projekcie oraz intensywną rotację w kadrach interesariuszy często skutkującą utratą kontaktu
z danym interesariuszem.
Projekt „Sukcesja przedsiębiorstwa osoby fizycznej oraz inne zagadnienia związane z wydawaniem
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” miał przyczynić się do podniesienia kompetencji
pracowników odpowiedzialnych za wspieranie przedsiębiorczości, jednak ze względu na występujące
trudności (pandemia covid-19 oraz ograniczone zasoby realizatora projektu) nie został w 2021 r.
zrealizowany.
Poniżej zestawienie wartości osiągniętych wskaźników realizacji działania 1.1. za rok 2021 wraz
z procentem osiągnięcia wartości docelowej:
Nazwa wskaźnika

Liczba wydarzeń - spotkań –
wspierających przedsiębiorczość –
urzędnicy

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021
sztuka
5

% osiągnięcia
wartości
docelowej
28

Wartość
docelowa
(2025 r.)
18
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Nazwa wskaźnika

Liczba szkoleń – wspierających
przedsiębiorczość – urzędnicy
Liczba uczestników wydarzeń - spotkań
– wspierających przedsiębiorczość –
urzędnicy
Liczba uczestników szkoleń –
wspierających przedsiębiorczość –
urzędnicy
Liczba wydarzeń - spotkań –
wspierających przedsiębiorczość –
urzędnicy i przedstawiciele partnerów
zewnętrznych
Liczba uczestników wydarzeń - spotkań
– wspierających przedsiębiorczość –
urzędnicy i przedstawiciele partnerów
zewnętrznych

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021
sztuka
0

% osiągnięcia
wartości
docelowej
0

Wartość
docelowa
(2025 r.)
4

osoba

23

13

180

osoba

0

0

40

sztuka

2

20

10

osoba

37

25

150

Nie poniesiono wydatków w ramach realizacji działania.
Działanie 1.2. Gromadzenie wiedzy o warunkach prowadzenia działalności
gospodarczej w Warszawie i jej dzielnicach
Realizacja działania zakłada prowadzenie badań i analiz dotyczących przedsiębiorców i osób
planujących działalność gospodarczą, w celu konstruowania wartościowych narzędzi wsparcia oraz
dostarczania oferty adekwatnej do ich potrzeb. W ramach działania zrealizowano w roku 2021
projekt „Barometr Gospodarczy” i udostępniono raport z wynikami badania i danymi za rok 2020.
Poniżej zestawienie wartości osiągniętego wskaźnika realizacji działania 1.2. za rok 2021
wraz z procentem osiągnięcia wartości docelowej:
Nazwa wskaźnika

Liczba nowych tytułów publikacji – z
zakresu gospodarki - raport
opracowany przez lub na zlecenie
samorządu

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021
sztuka
1

% osiągnięcia
wartości
docelowej
20

Wartość
docelowa
(2025 r.)
5

W roku 2021 wydatki w ramach wdrażania działania wyniosły 174 168,00 zł.
Działanie 1.3. Monitorowanie skuteczności usług wsparcia dla MŚP świadczonych
przez jednostki samorządowe
W ramach poprawiania jakości usług wsparcia prowadzono ocenę ich usług. W ramach projektu
„Opracowanie i wdrożenie ankiet satysfakcji klienta CPS” przeprowadzono badanie jakości usług
wsparcia dla przedsiębiorców w obszarze aktywności Centrum Przedsiębiorczości Smolna:
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#Net_Smolna. Wykonawca realizujący projekt opracował i wdrożył ankietę satysfakcji dla
uczestników projektu sieciującego #Net_Smolna.
Poniżej zestawienie wartości osiągniętego wskaźnika realizacji działania 1.3. za rok 2021 wraz
z procentem osiągnięcia wartości docelowej:
Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021

Liczba nowych narzędzi
monitorowania jakości usług
wsparcia przedsiębiorczości

sztuka

1

%
Wartość docelowa
osiągnięcia (2025 r.)
wartości
docelowej
33
3

Nie poniesiono wydatków w ramach działania.

Cel szczegółowy 2. Wspieramy powstawanie nowych firm
Kluczowym czynnikiem tworzenia warunków przyjaznych dla rozwoju biznesu jest wspieranie osób
planujących założyć własną firmę. Cel szczegółowy 2. „Programu przedsiębiorcza Warszawa” skupia
się na ułatwianiu zakładania działalności gospodarczej oraz zachęcaniu do zakładania firm poprzez
promowanie i premiowanie przedsiębiorczości. Cel realizowany był poprzez działania ułatwiające
założenie firmy oraz pozwalające na lepsze przygotowanie się do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz ukazywanie i premiowanie sukcesów warszawskich firm. W ramach dwóch działań
programu w roku 2021 z 6 projektów planowanych do realizacji 1 nie został zrealizowany.
Realizatorami projektów był Urząd Pracy m.st. Warszawy, trzy dzielnice (Ochota, Praga Południe
i Wilanów) oraz Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.
Wydatki w ramach wdrażania celu szczegółowego 2. wyniosły 16 665 326,42 zł.
Wskaźnik realizacji celu szczegółowego 2. osiągnięty w 2021 r.:
Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość
miary
bazowa
(2020 r.)

Wartość
osiągnięta w
roku 2021

Liczba nowozarejestrowanych
podmiotów gospodarki
narodowej w m.st. Warszawa

sztuka

38600

32805

%
osiągnięcia
wartości
docelowej
106*

Wartość
docelowa
(2025 r.)
36500

* komentarz w rozdziale „Zmaterializowane ryzyka”
Działanie 2.1. Ułatwianie zakładania działalności gospodarczej
W ramach działania realizowano projekty mające na celu wsparcie osób rozważających rejestrację
działalności gospodarczej, które pomoże im podjąć dojrzałą i świadomą decyzję oraz rozwieje obawy
przed założeniem własnego biznesu. Projektem ułatwiającym zakładanie działalności gospodarczej
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był projekt „Tnij koszty! Twórz etaty!”, w ramach którego wspierano tworzenie nowych miejsc pracy
oraz udzielano dotacji na założenie działalności gospodarczej. Dodatkowo w ramach działania 2.1.
zorganizowano „Wirtualne Targi Pracy i Przedsiębiorczości”, w których udział wzięło 3262
odwiedzających, 42 wystawców, 22 doradców zawodowych i przeprowadzono 10 webinarów.
Trudności natury formalno-prawnej (konieczność odzwierciedlenia zapisów o Opiekunie Przedsiębiorcy
w Regulaminie Organizacyjnym) nieznacznie wpłynęły na spowolnienie prac nad wpisującym się
w działanie 2.1. projektem „Opiekun/Rzecznik Przedsiębiorcy w Dzielnicy”, który będzie kontynuowany
w 2022 r.

Poniżej zestawienie wartości osiągniętych wskaźników za rok 2021 wraz z procentem osiągnięcia
wartości docelowej realizacji działania 2.1.:
Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021
sztuka
1

% osiągnięcia
wartości
docelowej
20

Wartość
docelowa
(2025 r.)
5

osoba

3262

272*

1200

sztuka

668

11

6000

Liczba nowych opiekunów/rzeczników
przedsiębiorcy

sztuka

0

0

1

Liczba dotacji na założenie własnej
firmy - osoby planujące założenie
biznesu

sztuka

373

68

550

Liczba wydarzeń – ułatwiających
zakładanie działalności gospodarczej przedsiębiorcy MŚP i osoby planujące
założenie biznesu
Liczba uczestników wydarzeń –
ułatwiających zakładanie działalności
gospodarczej - przedsiębiorcy MŚP
i osoby planujące założenie biznesu
Liczba utworzonych nowych miejsc
pracy, stażu

* komentarz w rozdziale „Zmaterializowane ryzyka”
Wydatki w ramach działania wyniosły 16 642 917,17 zł
Działanie 2.2. Promowanie i premiowanie warszawskiej przedsiębiorczości
W ramach miejskiego systemu wspierania biznesu prowadzone były działania na rzecz promowania
wizerunku warszawskich przedsiębiorców z różnych branż oraz promowania przedsiębiorczości
i lokalnych biznesów. W ramach działania realizowany był projekt „Współorganizacja wydarzeń
służących promocji przedsiębiorczości”, w ramach którego odbyło się przy zaangażowaniu
m.st. Warszawy jedno wydarzenie promujące i wspierające przedsiębiorczość - konferencja
Nienieodpowiedzialni. Pandemia covid spowodowała, że większość wydarzeń przeniosła się do sfery
online co wpłynęło na zmniejszenie liczby wydarzeń promujących przedsiębiorczość, w które
zaangażowany jest stołeczny samorząd (odnotowano mniejsze zainteresowanie potencjalnych
organizatorów wydarzeń ubieganiem się o współpracę z m.st. Warszawa przy ich organizacji).
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W 2021 r. przeprowadzono kampanię promującą projekt „WSPIERAM SĄSIADA, KUPUJĘ
W WILANOWIE - utrzymanie i rozwój portalu promującego lokalny patriotyzm gospodarczy” –
portal, na którym promowane było w 2021roku 138 lokalnych przedsiębiorców sektora MŚP.
Planowany do realizacji projekt „Południowopraskie targi przedsiębiorców i przedsiębiorczości” nie
został zrealizowany ze względu na pandemię covid-19 oraz brak środków finansowych w budżecie
realizatora. Projekt został przesunięty na kolejne lata, w miarę posiadania środków finansowych na
jego realizację.
Wartości osiągniętych wskaźników za rok 2021 wraz z procentem osiągnięcia wartości docelowej
realizacji działania 2.2.:
Nazwa wskaźnika

Liczba wydarzeń – promujących przedsiębiorcy MŚP i osoby
planujące założenie biznesu
Liczba wydarzeń – premiujących przedsiębiorcy MŚP i osoby
planujące założenie biznesu
Liczba uczestników wydarzeń –
promujących - przedsiębiorcy MŚP
i osoby planujące założenie biznesu
Liczba uczestników wydarzeń –
premiujących - przedsiębiorcy MŚP
i osoby planujące założenie biznesu
Liczba nowych miejskich stron
internetowych - promujących
lokalnych przedsiębiorców MŚP
Liczba firm promowanych na
miejskich stronach internetowych promujących lokalnych
przedsiębiorców MŚP

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021
sztuka
1

% osiągnięcia
wartości
docelowej
4

Wartość
docelowa
(2025 r.)
24

sztuka

0

0

2

osoba

600

50

1200

osoba

0

0

50

sztuka

1

100

1

sztuka

138

55

250

Wydatki w ramach działania 2.2. wyniosły 22 409,25 zł

Cel szczegółowy 3. Zapewniamy przestrzeń dla MŚP
W ramach realizacji celu przewiduje się wykorzystywanie zasobów lokalowych m.st. Warszawy jako
narzędzia zmniejszającego barierę wejścia na rynek dla nowych firm ze względu na konkurencyjność
stawek i kosztów pozyskania lokalu na działalność gospodarczą. Miejskie lokale użytkowe, jak
również tworzenie i udostępnianie miejsc ułatwiających rozpoczęcie i rozwijanie działalności
gospodarczej, podobnie jak odpowiednia polityka informowania o takich zasobach są kluczowe dla
realizacji tego celu.
W ramach dwóch działań programu w roku 2021 z 7 projektów planowanych do realizacji, ze względu
na pandemię covid-19 2 zostały zawieszone. Realizatorami projektów wpisujących się w 3. cel
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szczegółowy były dwie dzielnice (Bielany i Wawer) oraz dwa biura (Biuro Rozwoju Gospodarczego
i Biuro Polityki Lokalowej) Urzędu m.st. Warszawy.
Wydatki w ramach wdrażania celu szczegółowego 3. wyniosły 7 560,00 zł
Wskaźnik realizacji celu szczegółowego 3. osiągnięty w 2021 r.:
Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość
miary
bazowa
(2020 r.)

Indeks firm pozytywnie
%
oceniających warunki do
rozpoczęcia działalności
gospodarczej lub rozwoju
firmy w Warszawie w zakresie
dostępu do lokali użytkowych
i biurowych

59

Wartość
osiągnięta w
roku 2021
62

%
osiągnięcia
wartości
docelowej
102*

Wartość
docelowa
(2025 r.)
61

* komentarz w rozdziale „Zmaterializowane ryzyka”
Działanie 3.1. Udostępnianie miejsc ułatwiających rozpoczynanie działalności
gospodarczej oraz współpracę między przedsiębiorcami
W ramach działania realizowane były projekty umożliwiające przedsiębiorcom dostęp do przestrzeni
na rozpoczęcie i rozwijanie działalności gospodarczej. Tworzenie środowiska, w którym młode firmy
mogą prosperować i rozwijać się, szczególnie w obszarze dostępności przestrzeni do pracy stanowi
jeden z kluczowych aspektów warunków przyjaznych dla rozwoju biznesu. Projekty realizowane były
w kilku dzielnicach, co jest istotne z punktu widzenia wyrównywania warunków dla rozwoju biznesu
w obszarze dostępu do przestrzeni.
Projekty obejmowały udostępnianie (lub prace zmierzające do udostępniania) przestrzeni osobom
przedsiębiorczym w miejskich centrach biznesu: Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Bielańskim
Integratorze Przedsiębiorczych oraz Wawerskim Integratorze Przedsiębiorczości. W ramach projektu
„Katalizator Przedsiębiorczych Mam” w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych (BIP) otworzono
i udostępniono na potrzeby kobiet wracających na rynek pracy salę przystosowaną do pracy
w towarzystwie dziecka 0-3 lata. Sala została wyposażona w dwa stanowiska do pracy, kojec,
krzesełko do karmienia, stolik z krzesełkami dla dzieci, zabawki. W ofercie BIP były również biurka
i sale (projekt „Utrzymanie i rozwój działalności Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych”), przy
czym ze względu na pandemię covid-19 liczba udostępnianych biurek była zmniejszona. W 2022
planowane jest wykorzystanie wszystkich biurek pod warunkiem zniesienia ograniczeń związanych
z pandemią.
Ze względu na trwającą pandemię covid oraz wynikające z niej liczne zakazy i ograniczenia w roku
2021 inkubator Centrum Przedsiębiorczości Smolna był zamknięty (projekt „Rozwój Inkubatora
CPS”), a „Udostępnianie sal konferencyjnych w CPS” zawieszone.
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W ramach projektu „Wawerski Integrator Przedsiębiorczości” w 2021 r. dokończono remont
pomieszczeń przeznaczonych do udostępnienia osobom przedsiębiorczym, który ze względu na
konieczność wykonania dodatkowych robót wydłużył się (zadanie zakończono dopiero w grudniu).
Wydatki w ramach działania 3.1. wyniosły 7 560,00 zł.
Poniżej zestawienie wartości osiągniętych wskaźników za rok 2021 wraz z procentem osiągnięcia
wartości docelowej realizacji działania 3.1.:
Nazwa wskaźnika

Liczba biurek udostępnianych przez
m.st. Warszawa – przedsiębiorcy MŚP
i osoby planujące założenie biznesu
Liczba sal udostępnianych przez m.st.
Warszawa – przedsiębiorcy MŚP
i osoby planujące założenie biznesu

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021
sztuka
14

% osiągnięcia
wartości
docelowej
19

Wartość
docelowa
(2025 r.)
74

sztuka

50

8

4

Działanie 3.2. Wykorzystanie zasobów lokalowych m.st. Warszawy do wspierania
przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm istotnych dla lokalnych
społeczności
Działanie przewiduje wykorzystanie dostępnych zasobów lokalowych w dzielnicach m.st. Warszawy
na potrzeby wspierania przedsiębiorców oraz stosowne informowanie o dostępności tych zasobów.
W ramach projektu „Utworzenie platformy prezentującej ofertę dostępnych do najmu lokali
użytkowych m.st. Warszawy” zainicjowano prace nad zintegrowanym źródłem informacji o zasobie
lokali użytkowych poprzez zgłoszenie projektu IT do biura odpowiedzialnego za politykę cyfrową
i informatyzację urzędu oraz zabezpieczono środków finansowe w budżecie realizatora projektu.
Realizator sygnalizuje trudność związaną ze wstrzymaniem decyzji o realizacji projektu przez biuro
odpowiedzialne za politykę cyfrową, ze względu na toczące się prace integracyjne między innymi
systemami informatycznymi i prawdopodobieństwo zmian w strukturach danych.
Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią COVID – 19, dzielnice organizowały
konkursy profilowane (projekt „Konkursy profilowane na najem lokali użytkowych”). W 2021 r.
konkursy zostały przeprowadzone w dzielnicach Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, PragaPółnoc, Śródmieście, Wola i Żoliborz. Liczba przeprowadzonych konkursów profilowanych była niższa
w stosunku do roku 2020 o 38%, a w porównaniu do 2020 konkursy profilowane dodatkowo ogłosiły
Dzielnica Bielany oraz Żoliborz. Niestety dzielnice nie korzystały z możliwości dodatkowego
profilowania konkursów w celu stworzenia warunków funkcjonowania dedykowanym
przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Dodatkowe profilowanie mogłoby
zawężać grono potencjalnych oferentów, dlatego w konkursach pozostawiono ogólne zasady
umożliwiające składanie ofert przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które
w przypadku wygrania konkursu zobowiązują się do założenia działalności. Planuje się organizację
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spotkań z zarządcami zasobami lokalowymi m.st. Warszawy w celu podjęcia działań w powyższym
zakresie, o czym więcej w rozdziale wnioski i rekomendacje.
Nie poniesiono wydatków w ramach działania 3.2.
Poniżej zestawienie wartości osiągniętych wskaźników za rok 2021 wraz z procentem osiągnięcia
wartości docelowej realizacji działania 3.2.:
Nazwa wskaźnika

Liczba miejskich lokali użytkowych
objętych ogłoszonymi profilowanymi
konkursami na najem
Liczba nowych stron internetowych
prezentujących miejskie lokale
użytkowe do wynajmu
Liczba miejskich lokali użytkowych
objętych ogłoszonymi konkursami na
najem dla przedsiębiorców
rozpoczynających działalność
gospodarczą

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021
sztuka
61

% osiągnięcia
wartości
docelowej
16

Wartość
docelowa
(2025 r.)
380

sztuka

0

0

1

sztuka

0

0

50

Cel szczegółowy 4. Wspieramy warszawskie firmy
Realizacja celu zakłada stałe wzbogacanie i poszerzanie oferty bezpłatnych usług dla przedsiębiorców
sektora MŚP. Kluczowym czynnikiem tworzenia warunków przyjaznych dla rozwoju biznesu jest
dostarczanie przez stołeczny samorząd wartościowego wsparcia w obszarze usług doradczych,
inkubacyjnych i szkoleniowych dla zainteresowanych nimi przedstawicieli mikro, małych i średnich
firm oraz ułatwianie sieciowania przedsiębiorstw. W ramach trzech działań programu w roku 2021
Biuro Rozwoju Gospodarczego oraz 6 dzielnic (Bemowo, Bielany, Praga-Południe, Targówek, Wawer
i Wola) realizowały łącznie 17 z 19 planowanych do realizacji projektów.
Wydatki w ramach wdrażania celu szczegółowego 4. wyniosły 302 081,27 zł
Wartość wskaźnika realizacji celu szczegółowego 4. w roku 2021:
Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość
miary
bazowa
(2020 r.)

Wartość
osiągnięta w
roku 2021

Indeks zadowolenia
z warunków do rozwoju firm

%

80

69

%
osiągnięcia
wartości
docelowej
103*

Wartość
docelowa
(2025 r.)
78

* komentarz w rozdziale „Zmaterializowane ryzyka”
Działanie 4.1. Rozwijanie polityki informacyjnej dla przedsiębiorców oraz ułatwianie
dostępu do informacji
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Jak wynika z danych corocznego badania i raportu Barometr Gospodarczy polityka informacyjna
Urzędu m.st. Warszawy w zakresie dostępu do informacji o warunkach rozpoczynania i rozwoju
działalności gospodarczej jest dobrze oceniana przez przedsiębiorców. Zapewnienia warunków
przyjaznych dla rozwoju biznesu wymaga jednak ciągłego doskonalenia metod (kanałów i narzędzi
dotarcia), formy i treści dystrybuowanych informacji.
W ramach projektów „Newsletter Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych” oraz „Newsletter
Centrum Przedsiębiorczości Smolna dla przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych” aktualne
informacje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, w tym o ofercie m.st. Warszawy dla
przedsiębiorczych zostały przekazane aż 16187 odbiorcom (subskrybentom newslettera). Wysyłkę
newsletterów BIP zwiększono do dwóch w skali miesiąca, względem planowanego jednego.
Ze względu na zakończenie funkcjonowania strony internetowej firma.um.warszawa.pl
(i uruchomienie jednej strony dla całego urzędu) w IV kwartale 2021 r. utracono możliwość
korzystania z funkcjonalności newsletter Centrum Przedsiębiorczości Smolna.
W ramach realizacji projektu „Opracowanie materiału powitalnego w formie mapy wsparcia dla
przedsiębiorców warszawskich i wykorzystanie go do budowania bazy informacyjnej o lokalnych
przedsiębiorcach” w Bielańskim Integratorze Przedsiębiorczych opracowano mapę wsparcia
z informacją o ofercie BIP oraz wykazem spraw, które przedsiębiorca może załatwić w Urzędzie
Dzielnicy. Uwzględniono tam również informacje o miejskim systemie wsparcia (Centrum
Przedsiębiorczości Smolna oraz Centrum Kreatywności Targowa), a materiał dystrybuowany był
wśród przedsiębiorców w Wydziale Obsługi Mieszkańców przy okienku Wydziału Działalności
Gospodarczej.
W 2021 r. rozpoczęto realizację projektu „Punkt Kontaktowo-Doradczy "Południowopraski
przedsiębiorca”” . Zmieniono jego nazwę na „4P Prasko-Południowa Przestrzeń Przedsiębiorczych”
i powstał projekt koncepcyjny w sprawie utworzenia przestrzeni 4P. W pierwszym etapie projekt
zakłada powstanie łącznika w Wydziale Obsługi Mieszkańców, drugi etap to powstanie strony
internetowej i newslettera, a etap końcowy - powstanie przestrzeni coworkingowej i sieciującej
w odrębnym lokalu. Jednocześnie realizator (dzielnica Praga-Południe) sygnalizuje trudności
dotyczące braku zasobów kadrowych i środków finansowych w budżecie dzielnicy na realizację
projektu.
Wydatki w ramach działania 4.1. wyniosły 800,00 zł.
Poniżej zestawienie wartości osiągniętych wskaźników za rok 2021 wraz z procentem osiągnięcia
wartości docelowej realizacji działania 4.1.:
Nazwa wskaźnika

Liczba wysłanych newsletterów z zakresu przedsiębiorczości

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021
sztuka
12

% osiągnięcia
wartości
docelowej
12

Wartość
docelowa
(2025 r.)
100

13

Nazwa wskaźnika

Liczba osób - subskrybentów
newslettera - z zakresu
przedsiębiorczości
Liczba nowych tytułów publikacji z zakresu przedsiębiorczości opracowanych przez lub na zlecenie
m.st Warszawy
Liczba nowych Punktów
Informacyjnych dla przedsiębiorców
MŚP i osób planujących założenie
biznesu

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021
osoba
16187

% osiągnięcia
wartości
docelowej
122*

Wartość
docelowa
(2025 r.)
13300

sztuka

1

25

4

sztuka

0

0

1

* komentarz w rozdziale „Zmaterializowane ryzyka”
Działanie 4.2. Realizacja usług doradczych i szkoleniowych dla warszawskich MŚP
W ramach działania realizowano 8 z 9 projektów z zakresu szkoleń, spotkań, konsultacji doradczych
i warsztatów dla przedsiębiorców sektora MŚP. Wydarzenia te obejmowały tematykę dotyczącą
prowadzenia i rozwijania firmy, a także uwzględniały trendy i zjawiska zachodzące w otoczeniu
gospodarczym. Udział ekspertów i praktyków biznesu stanowił cenną dla przedsiębiorców formę
wsparcia. Niezależnie od projektów ogólnomiejskich trzy dzielnice - Bemowo, Bielany i Wawer
rozwijały swoją ofertę dostępu do tego rodzaju form wsparcia.
Szkolenia w ramach projektu „#Open_Smolna”, stanowiącego stałą o ofertę miejskiego centrum
biznesu – Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ze względu na pandemię covid, przeniosły się do sfery
online. Ze względu na trudności w dotarciu z promocją wydarzeń w kontekście mnogości tego typu
spotkań odbyło się mniej szkoleń niż planowano.
Z indywidualnych konsultacji doradczych z zakresu prawa, rozwoju biznesu i księgowości w ramach
”Projektu doradczego Academy_Smolna” skorzystało 425 osób w ramach 680 godzin konsultacji
z doświadczonymi ekspertami biznesu.
Łącznie 258 przedsiębiorców prowadzących lub zainteresowanych prowadzeniem działalności
gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych skorzystało ze szkoleń on-line (ze
względu na pandemię zrezygnowano z formuły szkoleń stacjonarnych) w projektach Biura Rozwoju
Gospodarczego „Jak prawidłowo sporządzić oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku
poprzednim, aby nie stracić zezwolenia. Inne zagadnienia związane z prowadzeniem sprzedaży
napojów alkoholowych” oraz „Sprzedaż napojów alkoholowych - O czym powinien pamiętać
profesjonalny przedsiębiorca”.
Z powodu pandemii rezygnowano ze szkoleń stacjonarnych, a dodatkowo ograniczone zasoby
realizatora projektu (realizacja innych zadań, absencja pracowników) spowodowane pandemią
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COVID-19 uniemożliwiły realizację projektu szkoleniowego „Sukcesja przedsiębiorstwa osoby
fizycznej – jak zabezpieczyć firmę na wypadek śmierci przedsiębiorcy”.
W Wawerskim Integratorze Przedsiębiorczości w roku 2021 prowadzono szkolenia i warsztaty dla
łącznie 264 uczestników (projekt „Prowadzenie szkoleń i warsztatów dla przedsiębiorców w IP
Wawer”). W ramach projektu „Klub Bemowskiego Przedsiębiorcy” przeprowadzono cykl 4 szkoleń
w następujących obszarach: biznes plan, opłacalność inwestycji, inicjowanie i generowanie działań
innowacyjnych w przedsiębiorstwach, jak zbadać satysfakcję i oczekiwania klientów. Dodatkowo
zorganizowano w dniu 23 listopada 2021 r. na terenie kampusu akademickiego Uczelni Vistula
jednodniową konferencję pt. „Kierunki rozwoju infrastruktury czasu wolnego metropolii warszawskiej
na przykładzie dzielnicy Bemowo”.
Bielański Integrator Przedsiębiorczych ze względu na duże zainteresowanie przedsiębiorców
tematyką pozyskiwania funduszy na start i rozwój firmy uruchomił dodatkowe godziny konsultacji
doradczych w projekcie „Ścieżki Urzędowe - program spotkań konsultacyjnych dla
przedsiębiorców”, z których skorzystało 185 osób.
Realizacja bielańskiego projektu „Transformator Lokalnych Biznesów - pomoc w rozwiązywaniu
problemów i wyzwań MŚP” objęła 664 godzin konsultacji doradczych, choć trudnością były
przypadki nieobecności umówionych użytkowników (pomimo przypomnień i potwierdzeń
telefonicznych). Tu też zwiększono liczbę godzin dostępnych konsultacji i dodano nowe pozycje
w programie: Biznes w internecie, konsultacje dot. modeli biznesowych dla mam
Wydatki w ramach działania 4.2. wyniosły 260 930, 00 zł.
Poniżej zestawienie wartości osiągniętych wskaźników za rok 2021 wraz z procentem osiągnięcia
wartości docelowej realizacji działania 4.2.:
Nazwa wskaźnika

Liczba szkoleń - przedsiębiorcy MŚP
i osoby planujące założenie biznesu
Liczba godzin konsultacji doradczych przedsiębiorcy MŚP i osoby planujące
założenie biznesu
Liczba uczestników szkoleń –
wspierających przedsiębiorczość –
przedsiębiorcy MŚP i osoby planujące
założenie biznesu
Liczba uczestników konsultacji
doradczych - przedsiębiorcy MŚP
i osoby planujące założenie biznesu

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021
sztuka
19

% osiągnięcia
wartości
docelowej
7

Wartość
docelowa
(2025 r.)
285

sztuka

1529

34

4450

osoba

588

19

3070

osoba

610

32

1910

Działanie 4.3. Ułatwianie sieciowania MŚP w lokalnych sieciach wsparcia
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Działanie realizowane było poprzez inicjowanie i wspieranie tworzenia sieci współpracy pomiędzy
przedstawicielami MŚP w dzielnicach, stanowiących dla przedsiębiorców sektora MŚP pole do
wymiany doświadczeń, dzielenia się dobrymi praktykami i pozyskiwania nowych kontaktów.
W ramach działania Biuro Rozwoju Gospodarczego oraz 3 dzielnice m.st. Warszawy (Bielany,
Targówek i Wola) zrealizowały 5 z planowanych do realizacji w 2021 roku 6 projektów.
W ramach funkcjonowania bielańskiej platformy w ramach projektu „WiemyJak – platforma do
wymiany wiedzy i doświadczenia wśród przedsiębiorców” odbyło się 38 spotkań sieciujących
w takich obszarach tematycznych jak: „Doradztwo zawodowe dla mam”, „Mamo - uwolnij swój
potencjał”, webinar: Strefa dla Rodzica: 5 sposobów na to, jak dobrze wykorzystać przerwę
macierzyńską, konsultacje administracyjne – Jak załatwić sprawy urzędowe?, „Podziel się swoim
wyzwaniem – warsztat pomocy wzajemnej”.
Projekt ułatwiający sieciowanie „Wolski Klub Przedsiębiorczych Kobiet” obejmował organizację
5 spotkań sieciujących dla przedsiębiorców reprezentujących MŚP oraz osób planujących założenie
biznesu.
Dzielnica Targówek mimo trudności wynikających z trwającej pandemii, przy ograniczonej liczbie
uczestników spotkań realizowała w głównej mierze on-line projekty sieciujące „Forum
Przedsiębiorców na Targówku” oraz „Klub Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek”, które obejmowały
łącznie 24 spotkania z udziałem 375 przedsiębiorców dzielących się doświadczeniem i dobrymi
praktykami w prowadzeniu firmy. Niestety ze względu na ograniczone zasoby kadrowe „Rada
Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek” nie została powołana.
W ramach realizowanego przez Biuro Rozwoju Gospodarczego projektu „Net_Smolna#2021” - cyklu
sieciujących warsztatów biznesowych dla mikro, małych i średnich firm z Warszawy i okolic odbyło się
7 warsztatów z udziałem łącznie 138 osób. Założeniem projektu było umożliwienie przedsiębiorcom
uzyskania wiedzy i kompetencji w kontekście prowadzonej działalności oraz wymiana doświadczeń
z innymi przedsiębiorcami podczas spotkań sieciujących.
Wydatki w ramach działania 4.3. wyniosły 40 351,27 zł.
Poniżej zestawienie wartości osiągniętych wskaźników za rok 2021 wraz z procentem osiągnięcia
wartości docelowej realizacji działania 4.3.:
Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021
sztuka
74

Liczba wydarzeń - spotkań sieciujących
- przedsiębiorcy MŚP i osoby planujące
założenie biznesu
Liczba uczestników wydarzeń - spotkań osoba
sieciujących - przedsiębiorcy MŚP
i osoby planujące założenie biznesu

626

% osiągnięcia
wartości
docelowej
32

Wartość
docelowa
(2025 r.)
230

17

3 750
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FLAGOWE PROJEKTY
Projekt 1 Utrzymanie i rozwój działalności Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych
W ramach celu szczegółowego 3. Zapewniamy przestrzeń dla MŚP, działania 3.1. Udostępnianie
miejsc ułatwiających rozpoczynanie działalności gospodarczej oraz współpracę między
przedsiębiorcami „Programu przedsiębiorcza Warszawa” w roku 2021 realizowany był projekt pn.
„Utrzymanie i rozwój działalności Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych”.
Zakłada on utrzymanie działalności miejsca do wspólnej pracy i spotkań w bezpłatnej i przyjaznej
przestrzeni miejskiej dla przedsiębiorczych mieszkańców oraz tworzenie infrastruktury sprzyjającej
budowaniu relacji oraz tworzeniu społeczności ludzi przedsiębiorczych. W przestrzeni Integratora
przedsiębiorczy mieszkańcy miasta korzystali z udostępnianych bezpłatnie sal spotkań oraz stanowisk
pracy (biurek) z dostępem do infrastruktury niezbędnej do pracy. Ze względu na pandemię i związane
z nią ograniczenia w roku 2021 BIP udostępniał zmniejszoną liczbę biurek, jednak w roku 2022 (pod
warunkiem zniesienia ograniczeń związanych z pandemią) planowane jest wykorzystanie wszystkich
biurek.
Realizatorem projektu jest Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.
Termin realizacji projektu obejmuje lata 2021-2025, a jego całkowity koszt to 750 000 zł.

Fot. Bielański Integrator Przedsiębiorczych
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Projekt 2 SPEED UP – Stołeczne Forum Przedsiębiorczości
Projekt, którego realizatorem jest Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy wpisuje się
w cel szczegółowy 1. Doskonalimy się dla przedsiębiorców, działanie 1.1. Rozwijanie potencjału
administracji m.st. Warszawy dla wspierania rozwoju przedsiębiorczości.
Projekt polega na organizacji cyklicznych spotkań między interesariuszami stołecznego ekosystemu
wspierania przedsiębiorczości (IOB, miejskie centra biznesu, urzędy dzielnic, organizacje
pozarządowe). Spotkania odbywają się w przestrzeniach partnerów projektu takich jak CIC
(Cambridge Innovation Centre), HubHub, czy Brain Embassy. Jego celem jest zacieśnianie współpracy
pomiędzy podmiotami wspierającymi przedsiębiorczość w stolicy poprzez bieżącą wymianę wiedzy,
wspólne podejmowanie inicjatyw, wzajemne wsparcie na różnych płaszczyznach w odniesieniu do
działań związanych ze wsparciem przedsiębiorczości.
Termin realizacji tego bezkosztowego projektu obejmuje lata 2021-2025.

Fot. Spotkanie interesariuszy projektu SPEED UP – Stołeczne Forum Przedsiębiorczości w przestrzeni CIC
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ZMATERIALIZOWANE RYZYKA
W 2021 roku żadne z 17 zidentyfikowanych dla celów i działań „Programu przedsiębiorcza
Warszawa” ryzyk nie zmaterializowało się. Należy podkreślić jednak, że na realizację celów i działań
programu w roku 2021 miały wpływ różnorodne i zmieniające się czynniki i okoliczności, które
wspomagały osiągnięcie celów programu, jak również stanowiły przeszkodę w ich realizacji.
Trwająca w 2021 r. pandemia covid 19 z jednaj strony wspierała, a z drugiej utrudniała realizację
działań programu. Wprowadzone w jej wyniku liczne obostrzenia sanitarne przyczyniły się do
przeniesienia szeregu aktywności do sfery on-line, co pozytywnie wpłynęło na osiągniecie wskaźnika
dla działania 2.1. dotyczącego liczby uczestników wydarzeń ułatwiających zakładanie działalności
gospodarczej. Brak konieczności przemieszczania się i związana z tym oszczędność czasu, jak również
zwiększanie skali pracy zdalnej wśród pracowników spowodowały, że w wydarzeniach brała udział
znacznie większa liczba przedsiębiorców i osób planujących założenie biznesu niż zakładano na etapie
określania wartości tych wskaźników. Jednocześnie więcej osób było zainteresowanych informacjami
przekazywanymi w formie newsletterów, co pozwoliło na osiągniecie wskaźnika „Liczba osób subskrybentów newslettera - z zakresu przedsiębiorczości” na poziomie 122 % zakładanej wartości
docelowej. Można wnioskować, że zmiany na rynku pracy i ograniczenia działalności wielu firm
powodujące utratę pracy przez osoby zatrudnione sprawiły, że osoby te upatrywały w działalności
gospodarczej szansy na kształtowanie ścieżki zawodowej i źródło dochodu. Skutkowało to również
osiągnięciem wartości na poziomie 106% wskaźnika „Liczba nowozarejestrowanych podmiotów
gospodarki narodowej w m.st. Warszawa”. Dla łagodzenia skutków pandemii m.st. Warszawa
wprowadziło szereg rozwiązań pomocowych dla warszawskich przedsiębiorców. Pakiet
#WarszawaPomaga Przedsiębiorcom obejmował m.in. obniżki czynszów w miejskich
lokalach, obniżki opłat za dzierżawę nieruchomości m.st. Warszawy, ulgi w spłacie zaległości, pomoc
najemcom ogródków gastronomicznych i bogatą ofertę merytoryczną. Miasto oferowało lokalnym
przedsiębiorcom szereg rozwiązań, które miały im ułatwić przetrwanie stanu epidemii. Można
wnioskować, że działania pomocowe pozytywnie wpłynęły na wzrost odsetka firm pozytywnie
oceniających warunki rozwoju działalności gospodarczej, jak również pozytywne oceny warunków do
rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rozwoju firmy w Warszawie w zakresie dostępu do lokali
użytkowych i biurowych oraz zadowolenie z warunków do rozwoju firm w zakresie dostępu do
informacji, usług doradczych i szkoleniowych. Dane z badania w ramach Barometru Gospodarczego
za rok 2021 wskazują bowiem, że wartości wskaźnika celu głównego i celów szczegółowych programu
w sprawozdawanym roku były na poziomie 100 lub nieco ponad 100% względem wartości docelowej
określanej na rok 2025.
Jednocześnie pandemia znacznie pogorszyła sytuację finansową m.st. Warszawy, co negatywnie
wpłynęło na realizację planowanych projektów. Skala zachorowań spowodowana wirusem covid
ograniczyła dostępność kadr stołecznego samorządu, co skutkowało utrudnieniami lub niemożnością
realizacji niektórych projektów.
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WNIOSKI I REKOMENDACJE
Wnioski
Ze względu na krótki okres formalnego wdrażania programu (przyjęcie programu zarządzeniem
w grudniu 2021, sporządzenie niniejszego raportu w marcu 2022 r.) formułowanie wniosków
i rekomendacji jest utrudnione.
W wyniku analizy zrealizowanych w kontekście celów szczegółowych i działań programu w 2021 r.
projektów należy zaznaczyć, że wskaźnik produktu dla działania 2.2. „Liczba wydarzeń –
premiujących - przedsiębiorcy MŚP i osoby planujące założenie biznesu” nie znajduje pokrycia
w projektach planowanych do realizacji w ramach programu. Oznacza to ryzyko nie osiągnięcia
planowanej wartości wskaźnika - 2 szt. - w okresie realizacji programu, w przypadku nie pojawienia
się projektów polegających na organizacji wydarzeń premiujących przedsiębiorców i osoby planujące
własny biznes, definiowanych jako wydarzenia z komponentem wsparcia rzeczowego
lub/i finansowego, czyli np. konkursy. Podczas Rady programu, która odbyła się 10 marca 2022 r.
koordynatorka programu zaapelowała do realizatorów oraz potencjalnych realizatorów, których
przedstawiciele brali udział w spotkaniu o rozważenie możliwości podejmowania takich inicjatyw jako
projektów wpisujących się w program, co może być trudne w kontekście stanu finansów
m.st. Warszawy.
W związku z utrudnieniami wynikającymi z pandemii covid nie udało się zrealizować 4 projektów
planowanych do realizacji w roku 2021. Trudności wynikały z obowiązujących ograniczeń w zakresie
zasad bezpieczeństwa (np. ograniczenia liczby uczestników wydarzeń skutkujące przeniesieniem
aktywności do sfery on-line) lub ograniczonymi zasobami (organizacyjnymi, kadrowymi i
finansowymi) realizatorów projektów. Pandemia istotnie bowiem wpłynęła na stan finansów
i budżetu m.st. Warszawy, dostępność kadry urzędniczej oraz priorytetyzację zadań. Niezrealizowane
w 2021 r. projekty będą realizowane w kolejnych 4 latach (z zastrzeżeniem 1 projektu, z którego
zrezygnowano), co powinno pozwolić na osiągnięcie zaplanowanych wartości wskaźników programu.
Dla realizacji 3 celu szczegółowego „Zapewniamy przestrzeń dla MŚP”, szczególnie działania 3.2.
„Wykorzystanie zasobów lokalowych m.st. Warszawy do wspierania przedsiębiorstw, ze szczególnym
uwzględnieniem firm istotnych dla lokalnych społeczności” istotne jest zaangażowanie zarządców
zasobem lokali użytkowych m.st. Warszawy w działania na rzecz warunków przyjaznych dla rozwoju
biznesu.
Przekroczenie wartości docelowych wskaźników określonych dla niektórych działań programu
w pierwszym roku jego wdrażania może wskazywać na błędne oszacowanie ich wartości na etapie
opracowania programu. Istotny wpływ na przekroczenie wartości tych wskaźników mogły mieć
również czynniki zewnętrzne, o których mowa w rozdziale dot. zmaterializowanych ryzyk.
Rekomendacja zwiększenia wartości wskaźników działań, dla których w pierwszym roku wdrażania
programu przekroczone zostały wartości docelowe znajduje się poniżej w rekomendacjach.
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Na wynik poziomu osiągniętych wskaźników niektórych celów szczegółowych (przekroczenie
w pierwszym roku wdrażania programu ich wartości docelowych) istotny wpływ mogły mieć
natomiast działania pomocowe stołecznego samorządu na rzecz przedsiębiorców, którzy znaleźli się
w trudnej sytuacji z powodu pandemii covid. Pakiet pomocowy #WarszawaPomagaPrzedsiębiorcom
obejmował szereg ulg i obniżek m.in. w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy nieruchomości
miejskich, zajęcia pasa drogi ułatwiających funkcjonowanie przedsiębiorstw w okresie pandemii, co
mogło znacząco zwiększyć poziom pozytywnych ocen warunków dla biznesu. Zmiany na rynku pracy
(przejście na model pracy zdalnej oraz utrata pracy z powodu przerw w łańcuch dostaw) mogły
natomiast wpłynąć na zwiększenie liczby nowozarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej
w m.st. Warszawa. Zjawisko wymaga jednak monitorowania i obserwacji, bo zmiana wskaźników
może być krótkotrwała.
Kilka miesięcy wdrażania programu oraz proces sprawozdawczy pokazały również wciąż
niewystarczający poziom wiedzy urzędników stołecznego samorządu o „Strategii #Warszawa2030”
i roli programów wykonawczych w rozwoju m.st. Warszawy.
Rekomendacje oraz sposób ich uwzględnienia


Pozyskanie projektów wpisujących się w działanie 2.2. programu, dotyczących organizacji

wydarzeń premiujących przedsiębiorców i osoby planujące własny biznes, definiowanych jako
wydarzenia z komponentem wsparcia rzeczowego lub/i finansowego, czyli np. konkursy.


Włączenie zarządców zasobami lokali użytkowych m.st. Warszawy (Burmistrzów dzielnic oraz
Dyrektorów ZGN) w realizację celu 3. Programu przy wsparciu biura ds. polityki lokalowej.
W praktyce zaangażowanie biura wiodącego dla programu w organizowane przez biuro ds.
polityki lokalowej spotkania z zarządcami zasobem lokali użytkowych. Wykorzystanie spotkań,
których celem jest wymiana doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami oraz podejmowanie
działań zmniejszających zjawisko pustostanów w celu dotarcia do kadry zarządzającej
(Burmistrzów oraz Dyrektorów ZGN) i wyjaśnienia czym jest program, jaką odgrywa rolę
w rozwoju miasta szczególnie w kontekście 3 celu szczegółowego programu.



Zmiana polegająca na zwiększeniu wartości docelowych wskaźników dla poniższych dwóch
działań programu:

Zwiększenie wartości docelowej wskaźnika realizacji działania 2.1.:
Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021

% osiągnięcia Wartość
wartości
docelowa
docelowej
(2025 r.)

Liczba uczestników wydarzeń –
ułatwiających zakładanie działalności
gospodarczej - przedsiębiorcy MŚP
i osoby planujące założenie biznesu

osoba

272*

3262

1200
->
4 500
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Zwiększenie wartości docelowej wartości wskaźnika realizacji działania 4.1.:
Nazwa wskaźnika

Jednostka Wartość
miary
osiągnięta w
roku 2021

% osiągnięcia Wartość
wartości
docelowa
docelowej
(2025 r.)

Liczba osób - subskrybentów
newslettera - z zakresu
przedsiębiorczości

osoba

122*



16187

13300
->
18500

W przypadku wartości docelowych wskaźników trzech celów szczegółowych (2, 3, i 4), których
wartość osiągnięta w 2021 r. była na poziomie odpowiednio 106%, 102% i 103% nie
rekomenduje się obecnie zmian ich wartości docelowych. Pandemia oraz działania na rzecz
przedsiębiorców łagodzące jej skutki (działania pomocowe warszawskiego samorządu) mogły
bowiem zaburzyć poziom tych wskaźników i należy poczekać z ewentualnymi wnioskami
w zakresie ich zwiększania, gdyż w kolejnych latach ich wartość może spadać.



Edukowanie pracowników stołecznego samorządu w zakresie „Strategii #Warszawa2030”, jej
celów, roli w rozwoju miasta oraz idei opracowania dokumentów programujących rozwój
Warszawy (szczególnie programów wykonawczych i systemu zarządzania Strategią). Realizacji tej
rekomendacji będzie też służył przyjęty 10 marca 2022 r. przez radę programu wewnętrzny
dokument na potrzeby spójnej komunikacji pn. „Plan komunikowania Programu przedsiębiorcza
Warszawa”;
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ROCZNA INFORMACJA O PONIESIONYCH NAKŁADACH
FINANSOWYCH NA WDRAŻANIE PROGRAMU
W 2021 r. poniesiono nakłady finansowe na wdrażanie programu w kwocie 17 149 135,69 zł, która
stanowi sumę budżetów zrealizowanych projektów. W podziale na cele szczegółowe oraz działania
programu przedstawia tabela poniżej.
2021
Ogółem

17 149 135,69

Cel szczegółowy 1. Doskonalimy się dla przedsiębiorców

174 168,00

1.1. Rozwijanie potencjału administracji m.st. Warszawy dla wspierania
rozwoju przedsiębiorczości
1.2. Gromadzenie wiedzy o warunkach prowadzenia działalności
gospodarczej w Warszawie i jej dzielnicach

0,00
174 168,00

1.3. Monitorowanie skuteczności usług wsparcia dla MŚP świadczonych przez 0,00
jednostki samorządowe
Cel szczegółowy 2. Wspieramy powstawanie nowych firm
16 665 326,42
2.1. Ułatwianie zakładania działalności gospodarczej

16 642 917,17

2.2. Promowanie i premiowanie warszawskiej przedsiębiorczości

22 409,25

Cel szczegółowy 3. Zapewniamy przestrzeń dla MŚP

7 560,00

3.1. Udostępnianie miejsc ułatwiających rozpoczynanie działalności
gospodarczej oraz współpracę między przedsiębiorcami

7 560,00

3.2. Wykorzystanie zasobów lokalowych m.st. Warszawy do wspierania
0,00
przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm istotnych dla lokalnych
społeczności
Cel szczegółowy 4. Wspieramy warszawskie firmy
302 081,27
4.1. Rozwijanie polityki informacyjnej dla przedsiębiorców oraz ułatwianie
dostępu do informacji
4.2. Realizacja usług doradczych i szkoleniowych dla warszawskich MŚP

800,00

4.3. Ułatwianie sieciowania MŚP w lokalnych sieciach wsparcia

40 351,27

260 930,00
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