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1. Streszczenie w formie executive summary
Projekt Strategii #Warszawa2030 oraz przeprowadzony proces jego opracowywania oceniono
pozytywnie. Horyzont czasowy dokumentu – rok 2030 jest odpowiedni. Perspektywa 2030 r. przyświeca
większości aktów nadrzędnych o charakterze lokalnym, krajowym, a nawet międzynarodowym.
Wypracowana przy szerokim udziale przedstawicieli różnych grup społecznych wizja Warszawy w 2030 r.
jest właściwa i odpowiada na oczekiwania mieszkańców. Do każdego potencjału miasta oraz wyzwania,
jakie stoi przed miastem wskazany został element wizji. Cele strategiczne odpowiadają na wszystkie
elementy wizji, choć z różną siłą. Cele strategiczne zostały skonkretyzowane w postaci celów
operacyjnych. Nie są one nadmiernie szczegółowe, co mogłoby stwarzać ryzyko pominięcia istotnych dla
realizacji Strategii działań. Liczba celów, zarówno strategicznych, jak i operacyjnych wskazuje na skupienie
się na najbardziej istotnych kwestiach, a jednocześnie jest na tyle duża, że zapewnia wystarczający
poziom mobilizacji instytucji odpowiedzialnych za realizację Strategii #Warszawa2030. Nie
zidentyfikowano takich celów operacyjnych, które – nawet w niewielkim stopniu – nie sprzyjałyby
osiągnięciu przyjętej wizji rozwoju Warszawy. Poszczególne cele wzajemnie się uzupełniają i ich realizacja
będzie wzajemnie powiązana.
W systemie realizacji Strategii widoczne jest podejście horyzontalne, które pozwala łączyć różne obszary
tematyczne w ramach jednego celu. Takie podejście do realizacji celów wymaga szerokiej współpracy
osób z różnych obszarów tematycznych, pokrywających wszystkie wskazane w nim zagadnienia. Do
realizacji niektórych celów, ze względu na rozległość tematyczną, włączonych będzie kilka biur Urzędu
Miasta. Dlatego ważne będzie odpowiednie przypisanie odpowiedzialności.
Proces aktualizacji Strategii został przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem nr 1249/2015 Prezydenta
m.st. Warszawy w sprawie przeprowadzenia procesu aktualizacji strategii rozwoju. Powołane zostały
wskazane w Regulaminie: Komitet Sterujący, Zespół Redakcyjny oraz Grupy Robocze. Grupy Robocze
ds. aktualizacji strategii zdołały przyciągnąć nie tylko osoby obligatoryjnie zaangażowane w ich
funkcjonowanie, ale także zaangażowanych, przygotowanych merytorycznie przedstawicieli środowisk
lokalnych i interesariuszy, wyłonionych w ramach naboru otwartego, którzy nierzadko byli znanymi,
cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach. Pracownicy Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
organizowali cały proces aktualizacji Strategii oraz prowadzili aktywne działania włączające mieszkańców
i innych interesariuszy na wszystkich etapach prac nad projektem Strategii.

5

2. Streszczenie raportu w języku polskim
Cel badania
Niniejszy raport został opracowany przez Ecorys Polska Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Stołecznego
Warszawy w ramach realizowanego badania pn. „Ewaluacja ex ante projektu strategii rozwoju miasta do
2030 roku #Warszawa2030”. Głównym celem badania była kompleksowa ocena projektu Strategii
rozwoju miasta do 2030 roku #Warszawa2030 – zwanej dalej projektem Strategii, pozwalająca na
sformułowanie rekomendacji służących podniesieniu jakości merytorycznej i formalnej tego dokumentu.

Zakres badania
Badaniem objęto dokument pn. Strategia #Warszawa2030 wraz z następującymi załącznikami:





Strategia Warszawa 2030 – Diagnoza strategiczna,
Załącznik 2. Realizacja celów kluczowych dokumentów zewnętrznych, wersja z 3 marca 2017,
Załącznik 3. Realizatorzy celów operacyjnych strategii, wersja z 3 marca 2017,
Załączniki: Wskaźniki monitoringu oraz Wskaźniki kontekstowe (przekazane 22 czerwca 2017).

Generalnie należy przyjąć, że ocenie podlegały dokumenty aktualne w dniu ich przekazania ECORYS
Polska, tj. 25 maja 2017 r. (chyba że w tekście zaznaczono inaczej).
W trakcie badania korzystano z dodatkowych dokumentów przekazanych przez Zamawiającego
i wykazanych w rozdziale 11. Bibliografia niniejszego Raportu.

Zastosowana metodyka
Ocena ex-ante projektu Strategii opiera się na 25 pytaniach badawczych zgrupowanych w trzech
modułach:




MODUŁ I – Ocena poprawności projektu Strategii pod względem merytorycznym,
MODUL II – Ocena spójności projektu Strategii w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym,
MODUŁ III – Ocena poprawności metodycznej projektu Strategii oraz przeprowadzonego
procesu aktualizacji.

Wykaz pytań badawczych w podziale na poszczególne moduły prezentuje rozdział 5.2. Główne założenia
i cele badania niniejszego Raportu.
Badanie realizowane było w następujących krokach:


Etap strukturyzacji – przeprowadzona została analiza (desk research) dostępnych dokumentów;
analizą zostały także objęte raporty, dokumenty i statystyki, regulacje krajowe i miejskie.
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Etap obserwacji – badania terenowe: przeprowadzono telefoniczne wywiady pogłębione (TDI)
z przedstawicielami biur Urzędu Miasta zaangażowanymi w prace nad Strategią oraz
przedstawicielami strony społecznej – członkami Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii
uczestniczącymi w procesie przygotowania dokumentu; ustalenia poczynione dzięki wywiadom
dostarczyły wiedzy do sformułowania wniosków z całego badania, m.in. na temat czynników
zewnętrznych wpływających na wdrażanie Strategii i systemu jej realizacji; więcej informacji na
temat wywiadów TDI oraz liczby respondentów podano w rozdziale 5.3. Przebieg badania.
Kolejnym krokiem niniejszego badania było opracowanie modelu logicznego projektu Strategii
– zweryfikowane zostały powiązania logiczne pomiędzy wizją, celami strategicznymi i celami
operacyjnymi; zweryfikowano i wskazano także powiązania pomiędzy potencjałami
i wyzwaniami stojącymi przed Warszawą z jednej strony, a celami operacyjnymi z drugiej; wyniki
tych prac przedstawiono w rozdziałach 6. Ocena poprawności Strategii pod względem
merytorycznym oraz 7. Ocena spójności w wymiarze zewnętrznym i wewnętrznym.
Ostatni etap badania to analiza i ocena – zintegrowana analiza całego materiału zebranego
w toku badania, zastosowanie technik weryfikujących ustalenia badawcze (różnych metod
triangulacji) oraz przygotowanie ostatecznych wniosków i rekomendacji; w ramach tej części
badania zweryfikowana została także struktura dokumentu, pod kątem metodycznym dokonano
oceny poprawności przyjęcia horyzontu czasowego Strategii, ocenę warstwy językowej
dokumentu, poprawności procesu aktualizacji Strategii, uwzględnienia rekomendacji zmian
z ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku – informacje na temat
oceny metodycznej dokumentu można znaleźć w rozdziale 8 niniejszego Raportu; Wykonawca
w kilku przypadkach zarekomendował alternatywne zapisy Strategii – patrz rozdział
10. Rekomendacje.

W załącznikach do raportu przedstawiono: syntetyczne odpowiedzi na pytania ewaluacyjne (załącznik 1),
matrycę logiczną projektu Strategii (załącznik 2) oraz spójność zewnętrzną celów operacyjnych z zapisami
dokumentów nadrzędnych (załącznik 3).

Najważniejsze wyniki i rekomendacje wypływające z badania
Potencjały i wyzwania zawarte w Strategii w dużej mierze odpowiadają nakreślonej w Diagnozie
strategicznej analizie SWOT. Cele strategiczne i operacyjne odpowiadają na zdiagnozowane wyzwania
i potencjały. Analiza adekwatności celów strategicznych i operacyjnych w stosunku do wskazanych
potencjałów i wyzwań pokazała, iż w odpowiedni sposób odpowiadają one na zdiagnozowane problemy.
Do każdego potencjału i wyzwania wskazany został element wizji. Każdy z celów strategicznych
odpowiada na wszystkie trzy elementy wizji, choć z różną siłą. Przeprowadzona analiza pozwala
stwierdzić, iż przypisanie celów strategicznych do elementów wizji zostało dokonane poprawnie. Nie
zidentyfikowano celów, które wpływałyby na siebie negatywnie.
Cele strategiczne zostały uszczegółowione w postaci celów operacyjnych. Relacje między celami
strategicznymi i operacyjnymi są odpowiednio zakreślone; cele operacyjne zawierają się w celach
strategicznych i stanowią ich operacjonalizację. Jednocześnie cele operacyjne nie są nadmiernie
szczegółowe, co stwarzałoby ryzyko pominięcia ważnych działań mogących doprowadzić do realizacji
Strategii. Liczba celów, zarówno strategicznych, jak i operacyjnych wskazuje na skupienie się na
najbardziej istotnych kwestiach. Jednocześnie liczba celów jest na tyle duża, że zapewnia wystarczający
poziom mobilizacji realizatorów podczas pracy nad wykonaniem Strategii #Warszawa2030. Cele
operacyjne w ramach danego celu strategicznego w sposób istotny pozytywnie oddziałują na możliwości
realizacji wyznaczonej dla miasta wizji jego rozwoju. Jednocześnie nie zidentyfikowano takich celów
operacyjnych, które – nawet w niewielkim stopniu – nie sprzyjałyby osiągnięciu wizji lub oddziaływałyby
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na jej osiągnięcie w sposób negatywny. Poszczególne cele są więc komplementarne, wzajemnie się
uzupełniają i ich realizacja jest wzajemnie powiązana.
W systemie realizacji widoczne jest podejście horyzontalne, które pozwala łączyć różne obszary
tematyczne w ramach jednego celu. Takie podejście do realizacji celów wymaga współpracy osób
z różnych obszarów tematycznych, pokrywających wszystkie wskazane w nim zagadnienia. Do realizacji
niektórych celów, ze względu na rozległość tematyczną, włączonych będzie kilka biur Urzędu Miasta.
Dlatego ważne będzie odpowiednie przypisanie odpowiedzialności.
Strategię cechuje wysoka spójność wewnętrzna. Zachowano wysoki stopień spójności pomiędzy częścią
diagnostyczną dokumentu, która tworzy podstawy do formułowania celów na różnych poziomach
(strategicznych i operacyjnych) oraz identyfikacji potencjałów i wyzwań dla rozwoju. Prezentowane
w dokumencie Strategii potencjały Warszawy oraz jej problemy rozwojowe znajdują uzasadnienie
w treściach analiz cząstkowych opracowanych na potrzeby Diagnozy strategicznej.
Proces aktualizacji strategii został przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem nr 1249/2015 Prezydenta
m.st. Warszawy w sprawie przeprowadzenia procesu aktualizacji strategii rozwoju wraz z załącznikiem
stanowiącym Regulamin przeprowadzenia procesu aktualizacji strategii rozwoju. Pracownicy BFEiPR
organizowali cały proces, prowadzili działania włączające mieszkańców i innych interesariuszy na
wszystkich etapach prac nad projektem Strategii. W świetle zgromadzonych materiałów należy
stwierdzić, iż pod względem formalnym dochowano poprawności procesu. Powołane zostały wskazane
w Regulaminie: Komitet Sterujący, Zespół Redakcyjny oraz Grupy Robocze. Składy owych ciał zasadniczo
były zgodne z przyjętymi założeniami osobowo-funkcyjnymi. Do prac w Grupach Roboczych ds.
aktualizacji strategii, oprócz pracowników Urzędu Miasta i oraz przedstawicieli Rady m.st. Warszawy,
włączeni zostali przygotowani merytorycznie przedstawiciele środowisk lokalnych i interesariusze,
wyłonieni w ramach naboru otwartego, którzy nierzadko byli znanymi, cenionymi ekspertami w swoich
dziedzinach.

Niniejszy Raport zawiera rekomendacje odnośnie ewentualnych korekt i uzupełnień projektu Strategii.
Większość z nich ma charakter operacyjny – dotyczy uzupełnień lub zmian poszczególnych zapisów i nie
ma wpływu na ogólny kształt dokumentu. Zidentyfikowano jednak dwie rekomendacje natury
strategicznej dotyczące celów strategicznych i/lub operacyjnych. Obie rekomendacje wynikają z analizy
zmian względem poprzedniej wersji strategii, czyli Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2020 r. i wynikają z rezygnacji Celu strategicznego 5 tej wersji strategii.
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3. Report summary in English
Objective of the study
This report has been developed by Ecorys Polska sp. z o.o. for the Capital City of Warsaw as a part of a
study: "Ex ante evaluation of city development strategy until 2030 project #Warsaw2030". The main
objective of the study was comprehensive evaluation of the City development strategy until 2030 project
#Warsaw2030 - hereinafter referred to as Strategy project, allowing to formulate recommendations
which shall be used to improve this document's essential and formal quality.

Scope of the study
Subject of the study was #Warsaw2030 strategy together with the following appendices:





Warsaw 2030 strategy - Strategic diagnosis,
Appendix 2. Implementation of key objectives of external documents, version of 3 March 2017,
Appendix 3. Agents implementing key objectives of external documents, version of 3 March
2017,
Appendices: Monitoring indicators and Context indicators (delivered on 22 June 2017).

In general, it should be assumed that the evaluated documents were up to date on the day of their
provision to ECORYS Polska, i.e. 25 May 2017 (unless stated otherwise in the content).
During the study, additional documents were used, provided by the Ordering Party and listed in section
11. Bibliography of this Report.

Research method
Ex-ante evaluation of the Strategy project is based on 25 research questions, grouped in three modules:




MODULE I - Assessment of the Strategy project's essential correctness,
MODULE II - Assessment of the Strategy project's internal and external coherence,
MODULE III - Assessment of correctness of the Strategy project's methodology, and of the
updating process conducted.

List of research questions with division into modules is presented in section 5.2. Main premises and
objectives of this Report.

The study has been carried out in the following steps:


Structuring stage - analysis (desk research) of the available documents; reports, documents and
statistics, national and municipal regulations have been analysed as well.
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Observation stage - field research: telephone depth interviews (TDI) with the City Office
representatives involved in work on the Strategy as well as with the community representatives
- members of Working Groups for updating the strategy, participating in the document
development process; findings from these interviews have provided knowledge used for
formulating conclusions of the whole study, e.g. regarding the external factors influencing
implementation of the Strategy and its realisation system; more information on the TDI's and
the number of interviewees is provided in section 5.3. Progress of the study.
The next step of this study was developing a logic model of the Strategy project - logical
correlations between vision, strategic and operational goals have been verified; it also involved
verification and identification of links between chances and challenges which Warsaw faces on
one hand, and operational goals on the other; results of these works are presented in sections
6. Assessment of the Strategy project's essential correctness and 7. Assessment of internal and
external coherence.
The last stage of the study is analysis and evaluation - integrated analysis of the entirety of
materials collected during the study, employment of techniques verifying research findings (of
different triangulation methods) and preparation of final conclusions and recommendations;
this part of the study also included verification of the document's structure, methodological
assessment of correctness of the assumed time horizon of the Strategy, assessment of the
document's language, correctness of the Strategy updating process, accounting for
recommendations of changes from mid-term evaluation of the Capital City of Warsaw's
development strategy until 2020 - information regarding methodological assessment of this
document can be found in section 8 of this Report; the Developer has recommended several
alternative provisions of the Strategy - see section 10. Recommendations.

Report's appendices present the following: synthetic answers to evaluation questions (appendix 1), logic
matrix for the Strategy (appendix 2) and external coherence of the operational objectives (appendix 3).

Crucial results and recommendations arising from the study
Chances and challenges included in the Strategy largely correspond to the SWOT analysis included in
Strategic diagnosis. Strategic and operational goals respond to diagnosed chances and challenges.
Analysis of relevance of strategic and operational goals in regard to the indicated chances and challenges
has shown that they correctly respond to the diagnosed problems.
For each chance and challenge, an element of the vision has been indicated. Each of the strategic goals
responds to all three elements of the vision, though with varied strength. Conducted analysis allows to
conclude that strategic goals have been assigned to elements of the vision correctly. No goals that would
affect each other negatively were identified.
Strategic goals have been detailed in the form of operational goals. Relations between strategic and
operational goals are correctly outlined; operational goals are contained within strategic goals and are
an operationalisation thereof. At the same time, operational goals are not overly specific, which would
pose a risk of omitting important actions aimed at implementation of the Strategy. The number of goals,
both strategic and operational, indicates a focus on the most important issues. At the same time, the
number of goals is large enough to ensure a sufficient level of mobilisation of implementation agents
during works on implementation of the #Warsaw2030 Strategy. Operational goals under each strategic
goal have significant positive effect on the capacity to implement the development vision appointed to
the city. At the same time, no operational goals were identified to - even to a small extent - not foster
achievement of the vision or negatively affect its achievement. Therefore, individual goals are
complementary, and realisation thereof is connected.
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In the implementation system, a horizontal approach can be seen - this allows to connect different topics
under one goal. Such approach to realisation of goals requires cooperation of persons from different
areas, covering all issues indicated therein. Due to complexity of topics, some goals will require
involvement of several departments of the City Office. That is why appropriate appointment of
responsibility will be important.
The strategy is characterised by high internal coherence. High level of coherence has been maintained
between the diagnostic part of the document, which creates basis for formulating goals on different
levels (strategic and operational), and identification of chances and challenges for development.
Warsaw's chances and developmental issues presented in the Strategy document are justified by the
contents of partial analyses developed for the needs of Strategic diagnosis.
The strategy updating process has been conducted according to the Ordinance no. 1249/2015 of the
President of Capital City of Warsaw on conducting the process of updating the development strategy,
together with the appendix constituting Rules of conducting the process of updating the development
strategy. BFEiPR employees have organised the entire process, carried out actions to involve citizens and
other stakeholders on every stage of works over the Strategy project. In the light of the collected
materials, it must be said that all formal requirements of the process have been met. Steering Committee,
Editorial Team and Working Groups have been appointed, as provided for in the Rules. These bodies are
principally composed according to personnel-function premises assumed. Working Groups on updating
the strategy include (essentially prepared) representatives of local communities and stakeholders,
appointed in an open draft, many of whom are renowned, acclaimed experts in their respective areas.

This Report includes recommendations regarding possible corrections and additions to the Strategy
project. Most of them are operational - they regard additions or changes to individual provisions and do
not affect the general form of the document. However, two strategic recommendations regarding
strategic and/or operational goals have been identified. Both recommendations arise from the analysis
of changes regarding the previous version of the strategy, namely Capital City of Warsaw Development
Strategy until 2020 and arise from abandoning the Strategic goal no. 5 of this version of strategy.
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4. Indeks skrótów
Tabela 1. Wykaz skrótów
Skrót

Opis

BDL

Bank danych lokalnych

BAiPP

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

BFEiPR

Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu m.st. Warszawy

Diagnoza
Strategia Warszawa 2030. Diagnoza strategiczna
strategiczna
Eurostat

Europejski Urząd Statystyczny (ang. European Statistical Office)

GP PL

Grupa porównawcza miast Polski: Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań, Wrocław

GUS

Główny Urząd Statystyczny

MPZP

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development)

OMW

Obszar Metropolitalny Warszawy

OPZ

Opis przedmiotu zamówienia

PO

Program Operacyjny

Raport

Raport z oceny ex-ante projektu Strategii #Warszawa2030 (niniejszy dokument)

SKM

Szybka kolej miejska

SRW

Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku

Strategia

Strategia #Warszawa2030

TDI

Telefoniczny wywiad pogłębiony (ang. Telephone in-Depth Interview)

UE

Unia Europejska

WOF

Warszawski Obszar Funkcjonalny

ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Źródło: opracowanie własne.
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5. Wprowadzenie
5.1.

Przedmiot badania

Niniejszy raport stanowi prezentację oceny ex-ante projektu Strategii rozwoju miasta do 2030 roku
#Warszawa2030 zrealizowanej przez Ecorys Polska Sp. z o.o. dla Miasta Stołecznego Warszawy. Ocenie
został poddany dokument w wersji, która była przedmiotem konsultacji społecznych.

Głównym celem badania była kompleksowa ocena projektu strategii rozwoju miasta do 2030 roku
#Warszawa2030 – zwanej dalej Strategią – pozwalająca na sformułowanie rekomendacji służących
podniesieniu jakości merytorycznej i formalnej tego dokumentu.

Przed wydaniem niniejszego Raportu, został przygotowany i przekazany Zamawiającemu raport
dotyczący rekomendacji zmian wynikających z konsultacji społecznych. Umożliwiło to uwzględnienie
rekomendowanych zmian w projekcie Strategii w raporcie z oceny ex-ante tego dokumentu.
Wnioski i rekomendacje sformułowane w wyniku realizacji badania powinny stać się źródłem informacji
dla przygotowania finalnej wersji Strategii rozwoju miasta do 2030 roku #Warszawa2030.

5.2.

Główne założenia i cele badania

Z definicji, ewaluacja ex-ante powinna udzielić odpowiedzi na pytania, czy planowane do realizacji
interwencje publiczne znajdują uzasadnienie społeczno-ekonomiczne oraz czy ich realizacja przyczyni się
do osiągnięcia pożądanych celów rozwojowych, zaspokojenia i rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb
oraz problemów społeczno-ekonomicznych.
Celem ewaluacji ex-ante jest także osadzenie procesu planowania w ramach teoretycznych, poprzez
wykorzystanie dostępnej wiedzy eksperckiej do poprawy jakości przygotowywanego dokumentu.
Ewaluacja została zrealizowana zgodnie z zasadą oparcia polityk publicznych na dowodach (evidencebased policy), gdzie wiedza i doświadczenie osób programujących uzupełniane są w sposób
usystematyzowany wiedzą naukową i ekspercką zespołu wykonującego ewaluację ex-ante.
W konsekwencji, wartością dodaną ewaluacji powinno być lepsze zrozumienie mechanizmów
funkcjonowania Strategii przez grono osób zaangażowanych w jej przygotowanie.
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Ocena ex-ante projektu Strategii #Warszawa2030 dokonana została w ramach trzech modułów
badawczych (Rysunek 1).
Rysunek 1. Moduły badawcze w ramach oceny ex-ante projektu Strategii

MODUŁ II

MODUŁ I

Ocena spójności projektu
Strategii w wymiarze
wewnętrznym
i zewnętrznym

Ocena poprawności
projektu Strategii pod
względem merytorycznym

MODUŁ III
Ocena poprawności
metodycznej projektu
Strategii oraz
przeprowadzonego
procesu aktualizacji

Źródło: OPZ.
Zadaniem Wykonawcy była odpowiedź na pytania badawcze sformułowane w ramach poszczególnych
modułów badawczych.

Tabela 2. Moduły badawcze i pytania badawcze w ramach oceny ex-ante Strategii #Warszawa2030
Moduł badawczy

I. Ocena poprawności
projektu Strategii pod
względem
merytorycznym

Pytania badawcze
a)

Czy wizja Warszawy w projekcie Strategii została prawidłowo określona względem opinii
zebranych od mieszkańców, przedsiębiorców i innych instytucji?

b)

Czy potencjały i wyzwania rozwojowe miasta w projekcie Strategii zostały trafnie
zidentyfikowane?

c)

Czy prawidłowo określono zakres Diagnozy strategicznej z punktu widzenia wizji rozwoju
Warszawy w 2030 roku oraz planowanego zakresu interwencji? (załącznik do projektu
strategii)

d)

Czy w Diagnozie strategicznej właściwie określono mocne i słabe strony, szanse
i zagrożenia? (załącznik do projektu strategii)

e)

Czy cele strategiczne i operacyjne odpowiadają na zdiagnozowane potencjały i wyzwania
rozwojowe?

f)

Czy cele strategiczne i operacyjne przyczyniają się do osiągnięcia wizji?

g)

Czy trafnie określono powiązania między celami strategicznymi i operacyjnymi?

h)

Czy osiągnięcie celów strategicznych i operacyjnych jest realne?

i)

Czy cele strategiczne i operacyjne zostały właściwie zoperacjonalizowane za pomocą
wskaźników monitoringu? (załącznik do projektu Strategii)

j)

Czy przyjęty zestaw wskaźników monitoringu umożliwi obserwowanie postępu realizacji
założonych celów strategicznych i operacyjnych? (załącznik do projektu strategii nr 4)
Jeśli nie, Wykonawca zaproponuje wskaźniki alternatywne wraz z podaniem źródeł
danych.

k)

Czy trafnie spośród listy wskaźników wybrano wskaźniki sukcesu dla poszczególnych
celów strategicznych i operacyjnych (które umieszczono w dokumencie)?

l)

Czy system realizacji określony w projekcie Strategii będzie skuteczny z punktu widzenia
osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych?
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m)

Czy podmioty wymienione w projekcie Strategii jako realizatorzy celów operacyjnych,
zostały trafnie zidentyfikowane i czy trafnie przypisano im cele, za osiągnięcie których
będą odpowiadać, oraz czy wskazano odpowiednich partnerów wewnętrznych
i zewnętrznych? (załącznik do projektu strategii)

n)

Czy system sprawozdawczości i oceny określony w projekcie Strategii zapewnia
odpowiednią komunikację z realizatorami celów i ich partnerami, podmiotami
odpowiadającymi za koordynację wdrażania Strategii oraz władzami miasta?

a)

Czy diagnoza strategiczna jest spójna wewnętrznie?

b)

Czy spójnie zostały ze sobą powiązane wizja rozwoju, cele strategiczne i operacyjne
(z uwzględnieniem zaproponowanych wskaźników)?

c)

Czy struktura treści projektu Strategii jest czytelna i posiada wewnętrzną logikę?

d)

Czy projekt Strategii jest spójny z najważniejszymi politykami i strategiami nadrzędnymi,
tj. zwłaszcza z:

II. Ocena spójności
projektu Strategii
w wymiarze
wewnętrznym
i zewnętrznym

III. Ocena poprawności
metodycznej projektu
Strategii oraz
przeprowadzonego
procesu aktualizacji



Habitat III. New Urban Agenda,



The Urban Agenda for the UE,



Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020,



Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020,



Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,



Krajową Polityką Miejską,



Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku –
Innowacyjne Mazowsze,



Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030.

a)

Czy przyjęty w zaktualizowanej Strategii horyzont czasowy został właściwie określony
względem dokumentów nadrzędnych?

b)

Czy w projekcie Strategii poprawnie pod względem metodycznym zostały wyznaczone
cele strategiczne i operacyjne? (analiza z wykorzystaniem zasady SMART)

c)

Czy wskaźniki monitoringu mają jasną i zrozumiałą nazwę oraz definicję pozwalającą na
jednoznaczną ich interpretację? (załącznik do projektu Strategii)

d)

Czy język zastosowany w projekcie dokumentu jest zrozumiały, poprawny
terminologicznie i jednoznaczny?

e)

Czy proces aktualizacji Strategii został przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem
nr 1249/2015 Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie przeprowadzenia procesu
aktualizacji strategii rozwoju?

f)

Czy prawidłowo i zgodnie z zasadą ciągłości zarządzania strategicznego określono zmiany
względem poprzedniej edycji strategii?

g)

Czy w procesie aktualizacji zostały uwzględnione rekomendacje wynikające z ewaluacji
mid-term Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku? Które rekomendacje zostały
wdrożone? Które rekomendacje nie zostały wdrożone? Jaki ma lub może mieć to wpływ
na skuteczność i efektywność wdrażania Strategii?

Źródło: OPZ.
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Zgodnie z przyjętą praktyką ewaluacyjną ocena przeprowadzona została w oparciu o następujące kryteria
ewaluacyjne (Rysunek 2):
Rysunek 2. Kryteria ewaluacyjne uwzględnione w ocenie ex-ante
Trafność

Spójność
Kryteria ewaluacyjne

Skuteczność

Efektywność

Źródło: OPZ.

Badanie miało charakter kilkuetapowy, bazowało na wykorzystaniu różnych metod badawczych oraz
wielu różnorodnych źródeł danych. Tym samym, w niniejszej ocenie ex-ante, zagwarantowana została
triangulacja1. Kluczowe dla powodzenia całego badania było takie dobranie metod i technik badawczych,
aby adresowały one wszystkie problemy i pytania badawcze w ramach zidentyfikowanych trzech
modułów badawczych oraz aby spełniały wskazane przez Zamawiającego kryteria ewaluacyjne.

Rysunek 3. Metody gromadzenia i analizy danych wykorzystane w ocenie ex-ante

Gromadzenie danych
Desk
research

Telefoniczne
wywiady
pogłębione

Analiza danych

Odtworzenie logiki interwencji

Analizawskaźników monitoringu
oraz wskaźników kontekstowych

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie odpowiedzi na wskazane pytania badawcze, udzielonych dzięki wykorzystaniu
wymienionych powyżej metod i technik badawczych – Wykonawca sformułował wnioski i rekomendacje
w zakresie zmian w zapisach projektu Strategii.

1 Jasiński, M., Kowalski, M., Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa?, s. 100, [w:] A. Haber (red.),

Ewaluacja ex- post. Teoria i praktyka badawcza, Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2007.
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5.3.

Przebieg badania

Wywiady pogłębione z przedstawicielami biur Urzędu Miasta i przedstawicielami strony społecznej
W odniesieniu do realizacji telefonicznych wywiadów pogłębionych z przedstawicielami biur Urzędu
Miasta zaangażowanych w prace nad dokumentem i odpowiedzialnych za poszczególne cele strategiczne
i operacyjne – Wykonawca nie napotkał większych problemów z realizacją założonej próby. Respondenci
relatywnie chętnie godzili się na rozmowy, choć niekiedy czas umawiania się był bardzo długi z uwagi na
nieobecności urlopowe. Ze względu na to, że rozmówcami były osoby na co dzień pracujące przy Strategii
#Warszawa 2030, toteż ich wiedza była aktualna i szeroka. Jedyną trudnością napotkaną w ramach tego
komponentu badawczego był fakt, iż niekiedy urzędnicy mieli ograniczone możliwości czasowe,
w związku z czym rozmowy były konkretne i nie pozwalały na pogłębienie niektórych wątków. Aby
zabezpieczyć pozyskanie odpowiednio szczegółowego materiału badawczego, w sytuacji, gdy respondent
nie mógł rozwinąć niektórych kwestii ze względu na ograniczony czas, proponowano dokończenie
rozmowy w innym terminie. Miało to na celu z jednej strony zapewnienie komfortu rozmówcy, a z drugiej
– uniknięcie możliwości celowego pomijania pewnych treści skracających czas wywiadu. Trzeba przy tym
zaznaczyć, iż zarysowane zjawisko miało skalę marginalną, gdyż z zasady terminy były dostosowywane do
możliwości urzędników.
Znacznie trudniej przebiegała realizacja wywiadów z przedstawicielami strony społecznej
uczestniczącymi w procesie przygotowywania projektu Strategii. Powody, dla których ta grupa
respondentów mniej chętnie angażowała się w badanie, są z pewnością złożone. Podobnie jak
w przypadku urzędników, niebagatelne znaczenie miał sezon wakacyjny. Dodatkowo, mowa jest
o osobach mających na ogół miejsce zatrudnienia niezwiązane bezpośrednio ze Strategią, co oznacza,
iż w czasie dni roboczych przebywają one w swoich miejscach pracy, w których nie ma możliwości
udzielenia wywiadu, zaś w godzinach późno popołudniowych, czy w weekendy udzielenie wywiadu
znajduje się relatywnie nisko w hierarchii priorytetów. Choć nikt nie wyraził tego wprost, to jednak
badacze z przebiegu rozmów wnioskują, iż niektórzy potencjalni respondenci z tej grupy mogli czuć się
niejako „eksploatowani” – poświęcili czas i wiedzę pracom nad projektem Strategii, a teraz z kolei
oczekiwano od nich, iż poniekąd ocenią swoją własną, społeczną pracę.
Wywiady odbywały się w dniach 19 czerwca 2017 r. – 4 lipca 2017 r. Wywiady telefoniczne
przeprowadzono z przedstawicielami 16 Biur Urzędu m.st. Warszawy, łącznie z 21 respondentami. Nie
zrealizowano wywiadów z przedstawicielami następujących biur2:

2

1.

Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi,

2.

Biura Infrastruktury,

3.

Biura Pomocy i Projektów Społecznych.

Przyczyny niezrealizowania wywiadów z tymi biurami były następujące:

Biuro Gospodarki Odpadami Komunalnymi – po wysłaniu maila zapowiedniego w dniu 21.06.2017 bezskutecznie próbowano
kontaktować się z sekretariatem Biura codziennie w okresie 21-26.06.2017;
Biuro Infrastruktury – po wysłaniu maila zapowiedniego w dniu 12.06.2017 próbowano kontaktować się z sekretariatem Biura
codziennie w okresie 19-26.06.2017; telefon nie był odbierany lub respondent był nieobecny;
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – po wysłaniu maila zapowiedniego w dniu 12.06.2017 próbowano kontaktować się
z sekretariatem Biura; Dyrektor Biura był na urlopie w okresie, w którym prowadzone były wywiady, natomiast jego zastępca
nie uczestniczył w pracach nad przygotowaniem projektu Strategii i w związku z tym nie był w stanie udzielić odpowiedzi.

21

Dodatkowo wywiady zostały zrealizowane z 10 reprezentantami strony społecznej, biorącej udział
w pracach nad projektem Strategii #Warszawa2030. Respondentami było 3 przedstawicieli Grupy
Roboczej ds. przestrzennych, 4 przedstawicieli Grupy Roboczej ds. społecznych oraz 3 przedstawicieli
Grupy Roboczej ds. gospodarczych.

Model logiczny projektu Strategii
W ramach badania ex-ante projektu Strategii przygotowano model logiczny projektu dokumentu. Było to
konieczne ze względu na umożliwienie poprawnej oceny powiązań pomiędzy wizją, celami
strategicznymi, celami operacyjnymi oraz zidentyfikowanymi potencjałami i wyzwaniami, na które
odpowiadają te cele. Matryca logiczna stanowi załącznik 2 do niniejszego raportu.
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6. Ocena poprawności Strategii pod względem
merytorycznym
Elementem metodyki odnoszącej się do ewaluacji ex-ante Strategii jest odtworzenie logiki interwencji.
Technika ta oparta w pierwszym kroku na desk research, a następnie weryfikowana i modyfikowana na
etapie analizy wyników badań jakościowych – pozwoliła na zidentyfikowanie związków między
zdiagnozowanymi potrzebami i planowaną interwencją a spodziewanymi efektami.
Logika interwencji opiera się na następującym założeniu: jeżeli zaangażujemy określone zasoby do
realizacji zaplanowanych działań, to pozwolimy na wytworzenie dóbr i usług, które wywołają pozytywną
zmianę społeczno-ekonomiczną i dzięki temu przyczynimy się do rozwiązania zdiagnozowanego
problemu3.

Rysunek 4. Elementy logiki interwencji
Zidentyfikowany
problem

Działania
(produkty)

Wkład

Pożądana
zmiana

Źródło: opracowanie własne.

Z punktu widzenia ewaluacji ex-ante kluczowe jest więc udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy
zaproponowana logika interwencji umożliwia realizację zakładanych celów (ocena przewidywanej
skuteczności). Model logiki interwencji nie tylko pokazuje mechanizmy, za pomocą których cele Strategii
są realizowane i jakie są tego rezultaty, ale także wskazuje myśl koncepcyjną oraz przesłanki „skutku
i przyczyny” leżące u podstaw Strategii.
W tym świetle Wykonawca zbudował model logiczny projektu dokumentu obrazujący związki
przyczynowo-skutkowe pomiędzy zidentyfikowanymi potencjałami Warszawy i wyzwaniami stojącymi
przed Warszawą z jednej strony a zaplanowanymi celami operacyjnymi z drugiej, wraz z oceną siły
powiązań przyczynowo-skutkowych pomiędzy potencjałami oraz wyzwaniami i celami operacyjnymi.
W modelu logicznym zweryfikowane zostały także rozwiązania systemowe służące realizacji
poszczególnych celów operacyjnych. Model logiczny dla poszczególnych celów strategicznych został
przedstawiony w postaci diagramów przyczynowo-skutkowych.

3

Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa 2012.

23

6.1.

Ocena adekwatności wizji

Czy wizja Warszawy w projekcie strategii została prawidłowo określona względem opinii zebranych od
mieszkańców, przedsiębiorców i innych instytucji?

Zgodnie z definicjami słownikowymi wizja powinna określać stan pożądany, do którego będzie się dążyć,
być wyrazem intencji i aspiracji, ale bez szczegółowego określania sposobu i środków osiągania tego celu.
Wizja powinna być ambitna, ale realna, w swym zapisie zwięzła, może też być wzniosła by swoim
brzmieniem motywować odbiorców. Wizja Warszawy w 2030 roku zamieszczona w projekcie Strategii
spełnia tak określone cechy, zawarte w niej cele, określają trzy główne hasła:




Aktywni mieszkańcy,
Przyjazne miejsce,
Otwarta metropolia.

Praca nad wizją angażowała szerokie grono przedstawicieli różnych grup – mieszkańców,
przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki, rozlicznych organizacji i instytucji oraz władz miasta.
Ankieta obok debat stanowiła kluczowe źródło informacji stanowiących wkład do opracowania wizji.
Z kolei prace Grup Roboczych nad zebranym tak materiałem stały się okazją do wymiany opinii, ale
i sporów, co pozwoliło uwzględnić różny punkt widzenia reprezentantów odmiennych poglądów,
doświadczeń czy oczekiwań. W trakcie uzgadniania wizji realizowano szereg innych działań
aktywizujących i konsultacyjnych, w tym ankiety, konkursy i prace Grup Roboczych. Jeszcze przed tym
etapem, dzięki ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku,
zebrano opinie mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu,
które dały wkład do określenia wizji Warszawy w roku 2030. Ostatecznie projekt Strategii został poddany
konsultacjom społecznym. Oceniamy więc, iż zapewniona została możliwość wysłuchania głosu
odbiorców Strategii i powstawała ona w oparciu o zebrane opinie. W prowadzonych wywiadach pojawiły
się nawet wypowiedzi, iż przez mocne wsłuchanie się w ten głos, Strategia miejscami ma zbyt „lokalny”
charakter. Przeważały jednak głosy pozytywne, podkreślające zalety szerokiego konsultowania
i wypracowywania w tak zróżnicowanym gronie zapisów Strategii. Jeden z respondentów podsumował
prace nad Strategią w następujący sposób:
„Podoba mi się sposób prowadzenia sporów, wypracowywania wizji, uwzględnianie różnych punktów
widzenia, dyskutowanie nad każdym słowem.”
Wizja powstała na bazie głosów mieszkańców, odpowiada na ich oczekiwania, nawet jeśli pojawiają się
głosy przeciwne, to są to głosy jednostkowe, które z natury rzeczy zawsze się pojawiają, gdyż nie da się
uwzględnić wszystkich opinii, choćby ze względu na to, że bywają one przeciwstawne.
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6.2. Ocena prawidłowości określenia zakresu
Diagnozy strategicznej
Czy prawidłowo określono zakres Diagnozy strategicznej z punktu widzenia wizji rozwoju Warszawy
w 2030 roku oraz planowanego zakresu interwencji?

Podczas procesu oceny prawidłowości określenia zakresu Diagnozy strategicznej pod uwagę wzięto
przede wszystkim:





czy zawiera aktualne dane,
czy uwzględnia analizę obecnych trendów społeczno-gospodarczych,
czy jej zakres odpowiada zakresowi wizji rozwoju Warszawy,
czy jej zakres odpowiada zakresowi planowanej interwencji.

Diagnoza strategiczna oparta została o dane pochodzące zarówno ze statystyk GUS, Eurostat, jak
i szeregu badań oraz raportów, zarówno lokalnych – dotyczących miasta Warszawa, jak również publikacji
szerszych swym zakresie – pozwalających na dokonywanie porównań, zarówno na poziomie miast
polskich, jak i miast europejskich. Opracowanie Diagnozy strategicznej zostało poprzedzone
przeprowadzeniem analiz przygotowanych przez zespół Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
przy współpracy i dzięki konsultacjom z biurami urzędu miasta. W opracowaniu tym znajdują się
rozwinięcia podejmowanych w Diagnozie strategicznej tematów.
Analiza równowagi źródeł i informacji pozwala zauważyć, że Diagnoza strategiczna zawiera przede
wszystkim informacje zobiektywizowane, a więc opierające się na rzetelnych źródłach danych,
przedstawiających sytuację zastaną, stroniących od określeń oceniających oraz interpretacji, choć nie
całkiem ich pozbawione (np. „Warszawa jest najlepsza w GP PL” str. 11, przypis 25). W zakresie
aktualności danych prezentowanych w Diagnozie strategicznej szczególnym przypadkiem wydaje się
Barometr Warszawski. Dane przywoływane w Diagnozie strategicznej pochodzą z rożnych tur
badawczych, co jest zasadne w sytuacji, gdy pewne pytania nie były już zadawane w badaniach
późniejszych. Zaobserwować jednak można sytuacje, gdzie nie odwołano się do najnowszych dostępnych
danych. Diagnoza strategiczna opracowana została na początku 2016 roku, w związku z czym
najświeższym badaniem Barometru było to z listopada 2015 roku i są miejsca, w których do niego autorzy
Diagnozy strategicznej się odwołują. Znaleźć można jednak również dane, które pochodzą z roku 2014,
pomimo, że analogiczne pytanie było zadawane również w roku 2015 (np. str. 14 „Główne obszary
niezadowolenia” dane pochodzące z pytania „Przeczytam Panu(i) obszary, które zarządzane są przez m.st.
Warszawę. Jak – ogólnie rzecz ujmując – ocenia Pan(i) każdy z nich? Edukację przedszkolną i szkolną w
Warszawie.”). Dodatkowo uwagę zwraca powoływanie się miejscami na dane liczbowe, bez ujęcia
procentowego, co nie w pełni pozwala na ocenę skali danego zjawiska (np. str. 10, liczba placówek
posiadających certyfikat, czy str. 14, liczba gospodarstw korzystających z pomocy społecznej).
Diagnoza strategiczna konfrontuje dane dla Warszawy z informacjami na temat dwóch grup
porównawczych – pierwsza stworzona z miast polskich, druga z miast europejskich. O ile sam pomysł
przedstawienia miasta na tle innych ośrodków należy uznać za bardzo dobry, o tyle brak jest
w dokumencie informacji jak dokonano wyboru, co spowodowało, że akurat te miasta znalazły się
w grupach porównawczych.
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Jak tłumaczą autorzy we Wprowadzeniu do Diagnozy strategicznej, obejmuje ona tylko część zagadnień,
które mogą składać się na analizę w kontekście rozwoju miasta. Jest to wynik podejścia do tworzenia
Strategii, gdzie pierwszym krokiem było opracowanie wizji rozwoju miasta, a następnie przeprowadzenie
analiz służących opracowaniu Diagnozy strategicznej w zakresie mieszczącym się tematycznie
w obszarach objętych wizją. Wizja rozwoju miasta obejmuje trzy kluczowe obszary:
 Aktywni mieszkańcy
 Przyjazne miejsce
 Otwarta metropolia.
To ujęcie powoduje, że analiza uwzględniania obecnych trendów społeczno-gospodarczych nie może być
potraktowana szeroko, a musi być zogniskowana na wskazanym w wizji zakresie. W tabeli poniżej
w formie skrótowej przedstawiono zestawienie tematów poruszanych w poszczególnych obszarach.
Tabela 3. Zakres Diagnozy strategicznej trzech obszarów ujętych w wizji rozwoju Warszawy
Aktywni mieszkańcy











Zadowolenie
Migracje
Demografia
Rynek pracy
Oferta kulturalna
Potencjał gospodarczy
Edukacja
Kapitał społeczny
Zaufanie

Przyjazne miejsce















Zadowolenie
Wykluczenie
Różnorodność
Zdrowie
Bezpieczeństwo
Warunki życia
OZE
Przestrzeń
Historia i kultura
Niepełnosprawni
Innowacyjność
Transport
Edukacja
Rynek mieszkaniowy

Otwarta metropolia












Politycznie
Gospodarczo
Turystycznie
Obcokrajowcy
mieszkańcy
Biznes
Nauka
Migracje
Sieci współpracy
B+R
Transport

Źródło: opracowanie własne na podstawie Diagnozy strategicznej

Przegląd zakresu analiz przedstawionych w Diagnozie strategicznej wymagał głębszego przyjrzenia się
zawartości poszczególnych poruszanych tematów, które jedynie skrótowo zostały przywołane powyżej.
Jednak nawet ta tabela pozwala zaobserwować szerokie ujęcie tematu, uobecniające się w uwzględnieniu
różnorodnych zagadnień, których bliższa analiza wskazuje na ujęcie aktualnych problemów, przede
wszystkim z zakresu tematów społecznych.
Diagnoza strategiczna odpowiada na zagadnienia określone w wizji rozwoju Warszawy, co zostało
w sposób czytelny zobrazowane odpowiednim podziałem na rozdziały poświęcone trzem kluczowym
obszarom. Tego typu uporządkowanie tematów powoduje, iż może się wydawać, że część tematów
omawiana jest kilkakrotnie (np. tematy związane z edukacją). Należy tu jednak podkreślić, iż każdorazowo
są one omawiane pod innym kątem, wynikającym z zakresu danego obszaru tematycznego, a przenikanie
się pewnych tematów w kilku miejscach wynika z krzyżowego powiązania celów z obszarami
tematycznymi.
Przegląd dokumentu Diagnozy strategicznej ujawnił również kilka pomniejszych elementów, które
rekomendujemy do zmiany. Wymienione są one w tabeli 4 na stronie następnej.
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Tabela 4. Proponowane dodatkowe zmiany w zapisach Diagnozy strategicznej
Zapis w Diagnozie Strategicznej

Sugerowana zmiana

Str. 8: „przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w latach 2008-2014 wzrosło o blisko 17%,
do poziomu 5729 zł – połowa pracowników
otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 4182 zł
brutto”

Wydaje się mało prawdopodobne by połowa
warszawiaków zarabiała dokładnie 4182zł. Być
może autor miał na myśli medianę, a więc, że
połowa pracowników otrzymuje wynagrodzenie
powyżej 4182zł brutto.

Str. 10, przypis 21: „Szerzej w części: „oferuje
wygodę życia…”, s. 27.”

Odwołanie do niewłaściwej strony, powinno być:

Str. 11, przypis 25: „W przypadku stowarzyszeń
i organizacji społecznych Warszawa ustępuje
nieznacznie jedynie Poznaniowi, zaś w pod
względem liczby fundacji i liczby spółdzielni na
10 tys. mieszkańców Warszawa jest najlepsza w
GP PL (65% organizacji działa w województwie
mazowieckim).”

Proponujemy zastąpienie słowa „najlepsza”
innym,
nieoceniającym;
proponujemy
zastosowanie tekstu mówiącego o tym, że w
Warszawie jest najwięcej fundacji i spółdzielni na
10 tys. mieszkańców.

Str. 14, przypis 34: „93% mieszkańców
Warszawy, w Gdańsku i Krakowie odsetek ten
jest wyższy, ale już w Pradze, Berlinie,
Budapeszcie, Londynie, Madrycie i Paryżu niższy.
W tym ostatnim mieście omawiany odsetek
sięga 87%, zatem można powiedzieć, że
generalnie mieszkańcy wielu miast w większości
są zadowoleni z życia w danym miejscu (Quality
of life…).”

Nie jest zrozumiałe dlaczego konkretne dane
podano tylko dla Paryża, choć w zdaniu Warszawa
porównywana jest również do kilku innych miast.

Str. 16, przypis 49: „Poprawiające się statystyki
nie zmieniają faktu, że poziom incydentów
drogowych i ich konsekwencje uznawane są za
poważny problem (liczba rannych w wypadkach
drogowych daje Warszawie drugie miejsce za
Łodzią).”

Brak jest jasności, czy jest to „drugie miejsce”
w GP PL, czy może całej Polsce, lub jeszcze innych
rankingach. Proponujemy uzupełnić zdanie
w następujący sposób: „…(liczba rannych
w wypadkach drogowych daje Warszawie drugie
miejsce za Łodzią w GP PL)”.

Str. 16: „w Warszawie pracuje blisko 8 tys.
policjantów i prawie 1,5 tys. strażników
miejskich, którzy otrzymują dużo pozytywnych
ocen, choć policja znacznie więcej (straż miejska
59%, policja 81%)”

Warto przeformułować zdanie by wskazywało,
iż to praca/ działalność ich jest oceniana dobrze,
a nie sami policjanci czy strażnicy miejscy.

Str. 20: „Warszawa jest wiele miejsc
świadczących o jej historii, a funkcje stołeczne
dodatkowo wspierają znaczenie miasta w Polsce
i na świecie”

Prawdopodobnie powinno być „W Warszawie
(…)”

Źródło: opracowanie własne
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„Szerzej w części: „oferuje wygodę życia…”,
s. 28.”

Wątpliwość
budzi
również
prowadzone
wnioskowanie (od słowa „zatem”), które wydaje
się zbyt dużym uogólnieniem, nie wynikającym
z poprzedzającego zdania.

6.3.

Ocena poprawności SWOT

Czy w Diagnozie strategicznej właściwie określono mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia?

Zaprezentowana w Diagnozie strategicznej analiza SWOT powinna stanowić swoiste podsumowanie
zagadnień poruszanych w trzech kluczowych obszarach wizji rozwoju miasta, a więc wskazywać słabe
i mocne strony oraz szanse i zagrożenia wynikające ze wskazanych problemów, atutów oraz aspektów
w zakresie uwarunkowań zewnętrznych dla wszystkich trzech obszarów.
Autorzy Diagnozy strategicznej wskazując słabe i mocne strony dokonali przypisania, w ramach którego
obszaru składającego się na wizję dany czynnik został ujawniony. Pozwala to na stwierdzenie, iż w ramach
każdego z obszarów wskazano słabe i mocne strony, a dokładniej:




Aktywni mieszkańcy – 5 mocnych stron, 3 słabe strony,
Przyjazne miejsce – 2 mocne strony, 10 słabych stron,
Otwarta metropolia – 5 mocnych stron, 3 słabe strony.

Przypisanie do poszczególnych obszarów zostało w Diagnozie strategicznej poczynione poprawnie.
To małe zestawienie obrazuje, że obecnie najwięcej barier, słabości kryje obszar Warszawy jako
przyjaznego miejsca. Jednocześnie analiza pod kątem wyczerpania tematów zawartych w Diagnozie
strategicznej sugeruje potrzebę uzupełnienia SWOT o następujące kwestie (w nawiasach podano element
wizji, do którego odnosi się słaba lub mocna strona: Aktywni mieszkańcy – AM, Przyjazne miejsce – PM;
Otwarta metropolia – OM):
1.

Słaba strona: „Niskie pokrycie Warszawy planami zagospodarowania przestrzennego” (PM)

Zgodnie z informacjami zawartymi w Diagnozie strategicznej: „36% powierzchni Warszawy jest pokryte
obowiązującymi planami zagospodarowania. Dla blisko 34% powierzchni miasta plany takie są w trakcie
przygotowania (w tym 5% to zmiany planów obowiązujących). 36% powierzchni miasta nie jest objęte
planami (w tym lasy)”4, zatem jest to istotny i wyróżniający problem miasta.
2.

Słaba strona: „Nierównomiernie przestrzennie rozwinięta infrastruktura społeczna” (PM)

Analizy przeprowadzone na potrzeby Diagnozy strategicznej wskazują na nierównomierne rozwiniętą
infrastrukturę społeczną, w tym nie zawsze odpowiadającą na potrzeby danej dzielnicy. Jest to istotny
problem, na który zwracają uwagę nie tylko mieszkańcy, ale potwierdzenie znajduje też w statystykach.
3.

Słaba strona (uzupełnienie istniejącego zapisu): „Niewykształcona w pełni policentryczna
struktura funkcjonalno-przestrzenna” o problem „rozlewania się miasta” (PM)

Na problem ten zwraca uwagę Analiza Zagospodarowanie przestrzenne opracowana na potrzeby
Diagnozy strategicznej. Wspomina się w niej o dalekosiężnych negatywnych skutkach finansowych tego
procesu: zwiększonym zużyciu energii, większych kosztach prowadzenia sieci przesyłowych
poszczególnych mediów oraz kosztach infrastruktury transportowej 5.
4.

Słaba strona: „Zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa” (AM, PM)

Zgodnie z analizami diagnostycznymi i zapisami w samej Diagnozie strategicznej, również Warszawa
narażona jest na skutki wynikające z trendu starzenia się społeczeństwa oraz wydłużania się przeciętnego
4

Strategia Warszawa 2030 Diagnoza strategiczna, Warszawa 2016 r., Str. 19

5

Zagospodarowanie przestrzenne, Analiza na potrzeby opracowania Diagnozy strategicznej, str.17

28

okresu życia. Skutkiem tej sytuacji jest wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego. Koniecznym zaś
działaniem jest wspieranie rozwoju usług i innych działań nakierowanych na potrzeby i możliwości osób
starszych.
5.

Słaba strona: „Atrakcyjność inwestycyjna i atrakcyjność zamieszkania stymulują aktywność firm
deweloperskich i zwiększają presję na dalszy „wzrost” Warszawy, kosztem jakości życia” (PM)

Element został wskazany jako kluczowe uwarunkowanie zewnętrzne w Diagnozie strategicznej6
w obszarze analitycznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego. Rekomendujemy
uwzględnienie w SWOT jako słaba strona, gdyż dotyczy kwestii dokonujących się na terenie miasta.
6.

Mocna strona: „Zwiększająca się różnorodność kulturowa, światopoglądowa oraz różnice
związane ze stylem życia osób zamieszkujących lub odwiedzających miasto" (AM)

Element ten powiązany jest nie tylko z odwiedzającymi miasto turystami lub osobami przybywającymi
w celach biznesowych, ale również ze wspomnianymi wcześniej migracjami oraz tym, co wraz ze sobą
przynosi do miasta napływająca ludność – odmienną kulturę, styl życia, światopogląd.
7.

Mocna strona (poprawa istniejącego zapisu): „Wysoki poziom edukacji w szkołach oraz opieki
w przedszkolach i żłobkach” wykreślenie: „i żłobkach”

Proponujemy wykreślenie słów „i żłobkach”, ponieważ Diagnoza strategiczna nie przytacza żadnych
danych na podparcie tezy, że opieka w żłobkach cechuje się wysoką jakością.

W Diagnozie strategicznej znalazło się dużo zapisów mówiących o kluczowych uwarunkowaniach
zewnętrznych. Jednak nie wszystkie z nich znalazły odzwierciedlenie w prezentowanych w SWOT
szansach i zagrożeniach. Po części znajduje to uzasadnienie w podejściu zastosowanym do analizy SWOT,
gdzie uwzględniono zasadę różnicującą na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, a nie podejście „czasowe”.
Dodatkowo analiza SWOT zawiera kwestie uznane za kluczowe, podczas gdy Diagnoza strategiczna jest
szerszym dokumentem. Poniżej zamieszczono propozycje w zakresie uzupełnienia analizy o następujące
czynniki:
1.

Szansa: „Migracje, zarówno wewnątrzkrajowe, jak i międzynarodowe”

Zgodnie z informacjami zawartymi w Diagnozie strategicznej: „Warszawę charakteryzuje wysokie
dodatnie saldo migracji (prawie 9 tys.)” 7. Dodatkowo, w wyniku analiz sporządzonych na potrzeby
Diagnozy strategicznej, zapisano8, iż wśród kluczowych uwarunkowań zewnętrznych wpływających na
liczbę ludności Warszawy znajdują się migracje wewnątrzkrajowe oraz ruchy migracyjne w skali Europy.
2.

Szansa: „Rosnąca rola mieszkańców w tworzeniu i realizacji polityk rozwojowych na różnych
szczeblach administracji”

W Polsce i na Świecie obserwować można trend dążący do rozwijania włączania społeczeństwa
w działania administracji. Zapis o rosnącej roli mieszkańców jako kluczowym uwarunkowaniu
zewnętrznym znaleźć można w Diagnozie strategicznej9.
3.

Szansa: „Rozwój technologii, np. w zakresie komunikacji miejskiej, w kierunku ograniczenia
emisji szkodliwych substancji”

6

Strategia Warszawa 2030 Diagnoza strategiczna, Warszawa 2016 r., Str. 20

7

Strategia Warszawa 2030 Diagnoza strategiczna, Warszawa 2016 r., Str. 7

8

Strategia Warszawa 2030 Diagnoza strategiczna, Warszawa 2016 r., Str. 8

9

Strategia Warszawa 2030 Diagnoza strategiczna, Warszawa 2016 r., Str. 13
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Jednym z wyzwań stojących przed Warszawą jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń wynikających m.in.
z poziomu spalin. Wśród szans, które stoją przed miastem, wskazać można postępujący rozwój
technologii w kraju i na świecie w zakresie ograniczania emisji szkodliwych substancji.

6.4. Ocena trafności identyfikacji potencjałów
i wyzwań rozwojowych
Czy potencjały i wyzwania rozwojowe miasta w projekcie Strategii zostały trafnie zidentyfikowane?

Korzystając z podejścia zaproponowanego przez G. Węcławowicza w opracowaniu pt. „Analiza
i identyfikacja międzyregionalnych uwarunkowań rozwoju w planowaniu strategicznym regionów”,
ekspertyzy do Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, wskazać można potencjały:




Aktywne (silnie oddziaływujące na rozwój społeczno-gospodarczy);
Bierne (mogące pozytywnie oddziaływać na rozwój społeczno-gospodarczy dopiero po
pojawieniu się określonych warunków);
Zmarnowane (odtworzenie potencjału nie jest możliwe bez ogromnych nakładów);

można powiedzieć, iż analiza w zakresie potencjałów i wyzwań jest innym podejściem niż analiza SWOT.
Tym samym wskazane jest by Strategia posiadała i analizę SWOT (będącą częścią i wynikiem analiz
przeprowadzony na potrzeby Diagnozy strategicznej), jak i oddzielny rozdział poświęcony potencjałom
i wyzwaniom w samym projekcie Strategii. O ile wszystkie mocne strony i szanse mogą być uwzględnione
jako potencjały, o tyle klasyfikacja ich powinna przebiegać na innej zasadzie – nie czy stanowią czynnik
wewnętrzny czy zewnętrzny, ale czy klasyfikują się jako potencjał aktywny, bierny czy zmarnowany.
Analogicznie można postąpić z wyzwaniami i ze słabymi stronami i zagrożeniami.

Potencjały i wyzwania zawarte w projekcie Strategii w dużej mierze odpowiadają nakreślonej w analizie
SWOT do Diagnozy strategicznej. Zauważyć można jednak pewną rozbieżność, gdyż do projektu Strategii
przeniesione zostały wszystkie słabe i mocne strony, niemal wszystkie szanse, ale żadne spośród
zagrożeń. Jednocześnie sformułowania w jednym i drugim dokumencie nieznacznie się między sobą
różnią. Zaobserwowaną niespójnością jest fakt, iż wśród wyzwań pojawiła się kwestia zmian
demograficznych, która nie została uwzględniona wśród słabych stron analizy SWOT. Odpowiednie
zalecenie w tym zakresie znajduje się już w rozdziale wcześniejszym.
Rekomendowanym postępowaniem jest zatem pełne uspójnienie zapisów pomiędzy Strategią i Diagnozą
strategiczną oraz uzupełnienie o zapisy rekomendowane w zakresie uzupełnienia analizy SWOT, które
zostały zaproponowane w rozdziale powyższym.
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6.5. Ocena celów strategicznych i operacyjnych i ich
powiązań
Czy cele strategiczne i operacyjne odpowiadają na zdiagnozowane potencjały i wyzwania rozwojowe?
Prace badawcze w tym zakresie opierały się na analizie treści projektu Strategii oraz opiniach
respondentów wywiadów pogłębionych. Odtworzenie logiki interwencji oraz zastosowanie metod
macierzowych pozwoliło na analizę powiązań pomiędzy potencjałami i wyzwaniami zidentyfikowanymi
na podstawie Diagnozy strategicznej a celami operacyjnymi dla poszczególnych celów strategicznych.
Odtworzona logika interwencji obrazuje, które cele odpowiadają na zdiagnozowane wyzwania (kolor
czerwony na diagramach) i wykorzystują potencjały (kolor niebieski na diagramach). Prezentują to
poniższe schematy, oddzielnie dla każdego z celów operacyjnych. Logika interwencji Strategii
#Warszawa2030 znajduje się w Załączniku 2.
Cel strategiczny 1 określa dwa cele operacyjne, które łącznie odpowiadają na pięć spośród
zdiagnozowanych potencjałów i trzy spośród wyzwań, zgodnie z poniższym rysunkiem nr 5.
Rysunek 5. Logika interwencji – Cel strategiczny 1
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Rysunek 6. Logika interwencji
– Cel strategiczny 2
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Cel strategiczny 2 określa cztery cele operacyjne, które łącznie odpowiadają na osiem spośród
zdiagnozowanych potencjałów i dziewięć wyzwań, zgodnie z rysunkiem nr 6 na poprzedniej stronie.
Rysunek 7. Logika interwencji – Cel strategiczny 3

Cel strategiczny 3 określa trzy cele operacyjne, które łącznie odpowiadają na sześć spośród
zdiagnozowanych potencjałów i osiem wyzwań, zgodnie z powyższym rysunkiem nr 7.
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Rysunek 8. Logika interwencji – Cel strategiczny 4

34

Cel strategiczny 4 określa cztery cele operacyjne, które łącznie odpowiadają na dziesięć spośród
zdiagnozowanych potencjałów i trzy wyzwania, zgodnie z rysunkiem nr 8 na stronie poprzedniej.

Ocena powiązań celów strategicznych ze zdiagnozowanymi potencjałami i wyzwaniami rozwojowymi
została przedstawiona w matrycy logicznej (Tabela 5). Siła powiązań została opisana w skali
czterostopniowej: silne powiązanie, przeciętne powiązanie, słabe powiązanie, brak powiązania. Jako silne
powiązanie określano sytuację, w której realizacja wyznaczonych celów strategicznych w sposób
bezpośredni przyczynia się do możliwości osiągnięcia poszczególnych zidentyfikowanych potencjałów
i wyzwań rozwojowych miasta. Przeciętne powiązanie opisywało sytuację, gdy dany potencjał jest
znacząco wykorzystywany/ wzmacniany przez dany cel strategiczny lub też gdy wyzwanie rozwojowe
stojące przed miastem jest znacząco eliminowane/ redukowane przez określony cel strategiczny, lecz
istnieją inne, bardziej adekwatne sposoby zaadresowania tych potencjałów i wyzwań. Z kolei słabe
powiązanie odnosi się do sytuacji, gdy można spodziewać się wykorzystania/ wzmocnienia potencjału lub
eliminacji/ redukcji wyzwania przez dany cel strategiczny w niewielkim stopniu.

Powiązanie celów strategicznych ze zdiagnozowanymi potencjałami i wyzwaniami rozwojowymi należy
ocenić wysoko. Zdecydowana większość zidentyfikowanych potencjałów i wyzwań rozwojowych dla
miasta jest silnie powiązana z wyznaczonymi celami strategicznymi. Ponadto, horyzontalne ujęcie celów
strategicznych, które przenikają się wzajemnie, wiąże niektóre elementy potencjałów i wyzwań z
jednocześnie kilkoma celami strategicznymi.
Cele strategiczne wskazane w projekcie Strategii w wysokim stopniu wspierają możliwość wykorzystania
potencjałów miasta i odpowiadają na stojące przed miastem wyzwania rozwojowe. Jednocześnie, żaden
ze zidentyfikowanych potencjałów, ani też żadne z wyzwań rozwojowych nie pozostawiono bez
należytego zaadresowania poprzez cele strategiczne.
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Tabela 5. Siła powiązania potencjałów i wyzwań rozwojowych z celami strategicznymi

POTENCJAŁY

Cel strategiczny 1
Odpowiedzialna
wspólnota

Niemal 2 mln mieszkańców, w większości zadowolonych z faktu
zamieszkania w Warszawie
Stołeczność, której efektem jest m.in. nagromadzenie instytucji
o znaczeniu krajowym
Największy w Polsce rynek pracy
Wysoki poziom edukacji w znaczącej części szkół i przedszkoli
Obecność najlepszych w Polsce uczelni wyższych oraz atrakcyjność
akademicka miasta
Instytucje kultury oraz oferta kulturalna
Wysoki poziom bezpieczeństwa wskazany zarówno w statystykach, jak
i w opiniach mieszkańców
Zróżnicowana przestrzeń, w której ważne miejsce zajmuje Wisła i
tereny zieleni
Dostępność wolnej przestrzeni do zagospodarowania
Wzrost znaczenia współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy
Podaż przestrzeni i instytucji oferujących możliwości organizacji imprez
międzynarodowych
Gospodarczy biegun wzrostu o znaczeniu międzynarodowym
Dobra dostępność komunikacyjna krajowa i międzynarodowa
Relatywnie silnie rozwinięty sektor badawczo-rozwojowy
Warszawa w przekonaniu wielu Polaków jako miejsce startu
zawodowego oraz dobre miejsce do życia
Wysoka ocena miasta w świadomości obcokrajowców – turyści,
przedsiębiorcy
Rozwój kontaktów z miastami partnerskimi, szczególnie z Berlinem,
a także współpraca w ramach międzynarodowych organizacji
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Cel strategiczny 2
Wygodna
lokalność

Cel strategiczny 3
Funkcjonalna
przestrzeń

Cel strategiczny 4
Innowacyjne
środowisko

WYZWANIA

Cel strategiczny 1
Odpowiedzialna
wspólnota

Relatywnie małe zainteresowanie mieszkańców sprawami miasta oraz
deficyt współpracy mieszkańców na rzecz miasta i jego społeczności
Zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa
Wciąż słabe relacje między warszawskimi uczelniami a biznesem
i administracją lokalną
Niewystarczająco dostosowana oferta mieszkań do potrzeb
I możliwości finansowych mieszkańców
Braki w przestrzeni spędzania wolnego czasu
Niski poziom uczestnictwa w kulturze w odniesieniu do dostępnej
oferty
Częste przekroczenia norm stężeń pyłów – smog
Niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Zbyt słabo rozwinięta integracyjna funkcja Wisły
Zróżnicowanie dostępności infrastruktury technicznej i społecznej
między dzielnicami
Niewykształcona w pełni policentryczna struktura funkcjonalnoprzestrzenna miasta
Zbyt duże zatłoczenie komunikacyjne miasta
Rosnące potrzeby w zakresie dostępności i jakości sieci komunikacji
miejskiej, dróg rowerowych i pieszych
Silne zróżnicowanie nasycenia podmiotami gospodarczymi i w
konsekwencji tego miejscami pracy między dzielnicami
Niezadowalający poziom umiędzynarodowienia warszawskich uczelni
Legenda:
Silne powiązanie potencjałów/wyzwań z celami strategicznymi
Przeciętne powiązanie potencjałów/wyzwań z celami strategicznymi
Słabe powiązanie potencjałów/wyzwań z celami strategicznymi
Brak powiązania potencjałów/wyzwań z celami strategicznymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii
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Cel strategiczny 2
Wygodna
lokalność

Cel strategiczny 3
Funkcjonalna
przestrzeń

Cel strategiczny 4
Innowacyjne
środowisko

Poniżej przedstawiono tabelaryczne (Tabela 5) zestawienie powiązań celów ze wskazanymi w projekcie
Strategii potencjałami. Należy odnotować, iż każdy z potencjałów znalazł odpowiedź w celach
operacyjnych (większość z nich w kilku celach operacyjnych), a część nawet w więcej niż jednym celu
strategicznym, co po raz kolejny obrazuje horyzontalne podejście zastosowane w projekcie Strategii.

Cel operacyjny

1.1

1.2

Niemal 2 mln mieszkańców, w większości
zadowolonych z faktu zamieszkania w Warszawie
(AM, PM)

X

X

Innowacyjne
środowisko

Funkcjonalna
przestrzeń

Cel strategiczny

Wygodna
lokalność

Odpowiedzialna
wspólnota

Tabela 6. Powiązanie celów Strategii i zdiagnozowanych potencjałów

2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4

X

X

X

Stołeczność,
której
efektem
jest
m.in.
nagromadzenie instytucji o znaczeniu krajowym
(OM)

X

Największy w Polsce rynek pracy (AM)

X

Wysoki poziom edukacji w znaczącej części szkół i
przedszkoli (AM)

X

X

Obecność najlepszych w Polsce uczelni wyższych oraz
atrakcyjność akademicka miasta (AM, OM)

X

Instytucje kultury oraz oferta kulturalna (AM)

X

Wysoki poziom bezpieczeństwa wskazany zarówno
w statystykach, jak i w opiniach mieszkańców (PM)

X

X

X

Dostępność wolnej przestrzeni do zagospodarowania
(PM, OM)

X

Obszarze

X

Podaż przestrzeni i instytucji oferujących możliwości
organizacji imprez międzynarodowych (OM)

X

X

Zróżnicowana przestrzeń, w której ważne miejsce
zajmuje Wisła i tereny zieleni (PM)

Wzrost znaczenia współpracy w
Metropolitalnym Warszawy (PM, OM)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Cel operacyjny

Gospodarczy biegun wzrostu
międzynarodowym (OM)

1.1

o

Dobra
dostępność
komunikacyjna
i międzynarodowa (OM)

1.2

Innowacyjne
środowisko

Funkcjonalna
przestrzeń

Wygodna
lokalność

Odpowiedzialna
wspólnota

Cel strategiczny

2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4

znaczeniu

X

krajowa

X

Relatywnie silnie rozwinięty sektor badawczorozwojowy (OM)

X

X

X

Warszawa w przekonaniu wielu Polaków jako
miejsce startu zawodowego oraz dobre miejsce do
życia (OM)

X

Wysoka
ocena
miasta
w
świadomości
obcokrajowców – turyści, przedsiębiorcy (OM)

X

X

X

X

Rozwój kontaktów z miastami partnerskimi,
szczególnie z Berlinem, a także współpraca w ramach
międzynarodowych organizacji (OM)

x

Źródło: opracowanie własne

Z kolei tabela na stronie kolejnej (Tabela 6) prezentuje powiązanie celów z wyzwaniami stojącymi przed
miastem, tworząc niejako matrycę adekwatności celów do zidentyfikowanych wyzwań. Przegląd
poniższej tabeli pozwala zauważyć, iż każdy ze zdiagnozowanych problemów znalazł rozwiązanie w celach
Strategii, a większość z nich, podobnie jak to było w przypadku potencjałów, w więcej niż jednym celu
(operacyjnym i/ lub strategicznym).
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Cel operacyjny

w

tym

Innowacyjne
środowisko

1.1 1.2 2.1. 2.2. 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4

Relatywnie małe zainteresowanie mieszkańców
sprawami miasta oraz deficyt współpracy mieszkańców X
na rzecz miasta i jego społeczności (AM)
Zmiany demograficzne,
społeczeństwa (AM, PM)

Funkcjonalna
przestrzeń

Cel strategiczny

Wygodna
lokalność

Odpowiedzialna
wspólnota

Tabela 7. Powiązanie celów Strategii i zdiagnozowanych wyzwań

starzenie

się

Wciąż słabe relacje między warszawskimi uczelniami a
biznesem i administracją lokalną (AM, OM)
Niewystarczającą dostosowana oferta mieszkań do
potrzeb i możliwości finansowych mieszkańców (PM)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Niski poziom uczestnictwa w kulturze w odniesieniu do
dostępnej oferty (AM)

X

Częste przekroczenia norm stężeń pyłów – smog (PM)

X

X
X
X

X

X

Niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł
energii (PM)
X

Zróżnicowanie dostępności infrastruktury technicznej
i społecznej między dzielnicami (PM)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rosnące potrzeby w zakresie dostępności i jakości sieci
komunikacji miejskiej, dróg rowerowych i pieszych (PM)
Silne
zróżnicowanie
nasycenia
podmiotami
gospodarczymi i w konsekwencji tego miejscami pracy
między dzielnicami (PM)
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X

X

Zbyt słabo rozwinięta integracyjna funkcja Wisły (PM)

Zbyt duże zatłoczenie komunikacyjne miasta (PM)

X

X

Braki w przestrzeni spędzania wolnego czasu (PM)

Niewykształcona w pełni policentryczna struktura
funkcjonalno-przestrzenna miasta (PM)

X

X
X
X

X

X

X

Cel operacyjny

Niezadowalający
poziom
warszawskich uczelni (OM)

Innowacyjne
środowisko

Funkcjonalna
przestrzeń

Wygodna
lokalność

Odpowiedzialna
wspólnota

Cel strategiczny

1.1 1.2 2.1. 2.2. 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4

umiędzynarodowienia

X

Źródło: opracowanie własne
Przeprowadzona analiza pozwala więc stwierdzić, iż cele strategiczne i operacyjne odpowiadają na
zdiagnozowane potencjały i wyzwania rozwojowe.

Czy cele strategiczne i operacyjne przyczyniają się do osiągnięcia wizji?

Analiza adekwatności celów strategicznych i operacyjnych w stosunku do wskazanych potencjałów
i wyzwań pokazała, iż odpowiadają one na zdiagnozowane problemy. Jednocześnie w rozdziale projektu
Strategii dotyczącym potencjałów i wyzwań wskazane zostało, na które spośród elementów wizji one
odpowiadają – do każdego potencjału i wyzwania wskazany został element wizji (jeden lub więcej).
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż przypisanie to zostało dokonane poprawnie.
W projekcie Strategii dokonano przypisania elementów wizji do celów strategicznych wraz ze wskazaniem
siły powiązań. Tabela poniżej prezentuje powiązania oraz ich siłę pomiędzy omawianymi elementami.

Tabela 8. Siła powiązania celów strategicznych z wizją
Aktywni mieszkańcy

Przyjazne miejsce

Otwarta metropolia

Odpowiedzialna wspólnota

3

2

2

Wygodna lokalność

2

3

1

Funkcjonalna przestrzeń

1

3

2

Innowacyjne środowisko

2

1

3

0 – brak powiązania, 1 – słabe powiązanie, 2 – powiązanie, 3 – mocne powiązanie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii

Każdy z celów strategicznych odpowiada na wszystkie trzy elementy wizji, ale z różną siłą (1-3).
Jednocześnie każdy z celów odpowiada na jeden element wizji w stopniu najsilniejszym (3), a dwa cele
odpowiadają najsilniej na element wizji „przyjazne miejsce”. Jest to ten element, który w analizie SWOT
zamieszczonej w Diagnozie strategicznej miał wskazaną największą liczbę słabych stron, o czym pisano
w rozdziale wcześniejszym. Należy więc pozytywnie ocenić, iż najsłabszy element posiada silną
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odpowiedź w dwóch celach. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż przypisanie celów
strategicznych do elementów wizji zostało dokonane poprawnie.
Odpowiednie powiązanie wizji z celami strategicznymi wskazuje na zastosowanie poprawnego podejścia,
które pozwala uznać, iż zrealizowanie określonych w projekcie Startegii celów spowoduje osiągnięcie
wizji miasta w 2030 roku . Zapisy Strategii, zgodnie z założeniami towarzyszącymi opracowaniu Strategii,
powinny znaleźć rozwinięcie w programach wykonawczych, które poprzez zaplanowane konkretne
działania będą stanowić o możliwości osiągnięcia zakładanej wizji.

Czy trafnie określono powiązania między celami strategicznymi i operacyjnymi?

Powyższe pytanie badawcze objęło analizę spójności wewnętrznej celów operacyjnych planowanych do
realizacji w ramach celów strategicznych. Zadaniem tego etapu prac badawczych było więc określenie
zakresu komplementarności interwencji zaplanowanych do realizacji w poszczególnych obszarach.
Analiza opierała się na pracach analitycznych zespołu ewaluacyjnego skupionych na treści projektu
Strategii.
W pierwszym kroku badano spójność wewnętrzną dla celów strategicznych, a więc poszukiwano
odpowiedzi czy cele operacyjne wpisują się w cel strategiczny, w ramach którego zostały wyodrębnione
oraz jakie występują powiązania pomiędzy celami operacyjnymi w ramach danego celu strategicznego.
Poniżej prezentujemy cztery rysunki, oddzielnie dla każdego celu strategicznego, obrazujące powiązania
wewnętrzne.
Rysunek 9. Powiązania – cel strategiczny 1

Cel
operacyjny
1.1

1. Odpowiedzialna
wspólnota

Cel
operacyjny
1.2

Źródło: opracowanie własne
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Cel strategiczny 1. Odpowiedzialna wspólna został uszczegółowiony przez dwa cele operacyjne:
1.1 Dbamy o siebie nawzajem i 1.2 Wspólnie decydujemy o naszym mieście. Oba z nich wpisują się swoim
zakresem w cel strategiczny, zostały trafnie opisane i wzajemnie się wzmacniają.

Rysunek 10. Powiązania – cel strategiczny 2

cel
operacyjny
2.1

cel
operacyjny
2.4

2. Wygodna
lokalność

cel
operacyjny
2.2

cel
operacyjny
2.3

Źródło: opracowanie własne

Cel strategiczny 2. Wygodna lokalność został uszczegółowiony przez cztery cele operacyjne: 2.1 Mamy
dostęp do szerokiej oferty mieszkań, 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu, 2.3 Korzystamy
z usług blisko domu i 2.4 Tworzymy warunki przyjazne biznesowi. Wszystkie cztery z nich wpisują się
swoim zakresem w cel strategiczny, zostały trafnie opisane, a dodatkowo cel 2.3 wspiera osiągnięcie celu
2.2 oraz 2.4 wspiera osiągnięcie celu 2.3.
Opis celu 2.2 (str, 14) wymaga uzupełnienia w zakresie tego, iż osiągnięcie tego celu będzie wspierane
poprzez realizację celu 2.3. Adekwatna informacja znajduje się w opisie celu 2.3 (str. 15 projektu
Strategii).

43

Rysunek 11. Powiązania – cel strategiczny 3

Cel
operacyjny
3.1

3.
Funkcjonalna
przestrzeń

Cel
operacyjny
3.3

Cel
operacyjny
3.2

Źródło: opracowanie własne

Cel strategiczny 3. Funkcjonalna przestrzeń został uszczegółowiony przez trzy cele operacyjne:
3.1 Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej, 3.2 Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym i 3.3
Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego. Wszystkie z nich wpisują się swoim zakresem w cel
strategiczny, zostały trafnie opisane, a dodatkowo wszystkie trzy wzajemnie się wzmacniają.
Opis celu 3.2 (str. 19 projektu Strategii) wymaga uzupełnienia o informację, iż jego osiągnięcie będzie
wspierane przez realizację celu 3.1. Adekwatna informacja w opisie celu 3.1 (str. 18) została
zamieszczona. Z kolei w opisie celu 3.3 (str. 20) należy uzupełnić informację, iż będzie wspierany poprzez
realizację celów 3.1 i 3.2. Informacja, iż będą one wspierać realizację celu 3.3 znajduję się odpowiednio
na stronach 18 i 19.
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Rysunek 12. Powiązania – cel strategiczny 4
Cel
operacyjny
4.1

Cel
operacyjny
4.3

4.
Innowacyjne
środowisko

Cel
operacyjny
4.2

Cel
operacyjny
4.4

Źródło: opracowanie własne

Cel strategiczny 4. Innowacyjne środowisko został uszczegółowiony przez cztery cele operacyjne:
4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał, 4.2 Generujemy innowacje, 4.3 Przyciągamy talenty i liderów
i 4.4 Inspirujemy świat. Wszystkie cztery z nich wpisują się swoim zakresem w cel strategiczny, zostały
trafnie opisane, a dodatkowo poszczególne cele operacyjne wspierają realizację innych celów
operacyjnych w ramach tego celu strategicznego . Należy jednak zauważyć także wzmacnianie realizacji
celu 4.2 poprzez realizację celu 4.1. Nie zostało to opisane w projekcie Strategii, dlatego też należy
uzupełnić schemat na str. 8 projektu Strategii, jak i opisy celów 4.1 (str. 22) i 4.2 (str. 23).
Rekomendowaną zmianą jest redakcja nazwy celu strategicznego 4 z Innowacyjne środowisko na
Środowisko innowacji, co jest określeniem bliższym celom w nim opisanym. Proponowana nazwa lepiej
odnosi się do opisu celu, w którym mówi się, iż Warszawa musi rozwinąć efektywnie funkcjonujący
system innowacji zapewniający sprzyjające warunki do kreowania, rozwijania i wdrażania nowych
pomysłów.
Uzupełnienia wymaga opis celu operacyjnego 4.1 (str. 22 projektu Strategii) o informację, iż wspiera
realizację celu 4.4, adekwatna informacja znajduje się w opisie celu 4.4. W opisie celu 4.2 (str. 23) brak
jest informacji, że jest wspierany przez cel 4.4, co zostało uwzględnione w opisie 4.4. Z kolei opis celu 4.3
nie zawiera informacji, iż będzie wspierany przez cele 4.2 i 4.4, co uwzględniono w ich opisie.

Kwestię powiązań obejmujących zależności występujące również między różnymi celami strategicznymi
opisano w rozdziale 7.2 Ocena spójności powiazań wizji rozwoju, celów strategicznych i operacyjnych,
który stanowi uzupełnienie powyższych analiz.
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Czy osiągnięcie celów strategicznych i operacyjnych jest realne?

Osiągnięcie celów Strategii zależne będzie od szczegółowych działań i środków, które zostaną
przewidziane na ich wykonanie w programach wykonawczych do Strategii.
Brak obecnie tych dokumentów nie pozwala ocenić środków, którymi cele będą realizowane, a co za tym
idzie możliwości i stopnia ich osiągnięcia. Jednakże informacje pozyskane w trakcie wywiadów
z pracownikami Urzędu oraz mieszkańcami biorącymi udział w pracach Grup Roboczych pozwalają
twierdzić, że cele strategiczne i operacyjne zostały tak określone, aby ich osiągnięcie było realne. Cele
operacyjne nie są nadmiernie konkretne, co stwarzałoby ryzyko pominięcia ważnych działań lub
nadmierną koncentrację na działaniach uwzględnionych w celach. Jest to posunięcie zgodne z metodyką
wyznaczania celów, dzięki któremu osiągnięcie celów strategii jest bardziej prawdopodobne.
Ryzykiem, które może spowodować nie osiągnięcie celów, jest możliwość ograniczenia środków
pomocowych Unii Europejskiej dla Polski lub przesunięcie ich na inne potrzeby krajowe bądź regionalne.
Ryzyko to powinno być monitorowane.
Osiąganie celów mierzone będzie wskaźnikami. Weryfikacja systemu wskaźników przedstawiona została
w rozdziale 6.6 Ocena wskaźników monitoringu.

Uwagi dodatkowe w zakresie oceny celów strategicznych i operacyjnych

Proponujemy uzupełnienie zapisów w ramach celu strategicznego 2 i 3 na temat zwiększenia zwartości
zabudowy w tych miejscach, gdzie nie w pełni ukształtowana jest tkanka miejska oraz uzupełnienie
zapisów o utrzymanie klinów napowietrzających. Proponowy zapis ma znaczenie horyzontalne i dlatego
powinien zostać zawarty w opisie celów strategicznych a nie operacyjnych.
Drugim elementem rekomendowanym do zmiany jest uzupełnienie zapisów celu operacyjnego 3.1
o kwestie bezpieczeństwa wynikające z przeprowadzonych analiz na potrzeby Diagnozy strategicznej.
Rekomendujemy dodanie informacji o wysokim poziomie bezpieczeństwa wynikającym ze statystyk
i opinii mieszkańców, poza Śródmieściem i obszarami peryferyjnymi.
Rekomendujemy uzupełnienie zapisów (celu operacyjnego 3.1), tam, gdzie jest mowa o „innych
użytkownikach” o kwestię turystów np. „inni użytkownicy, w tym turyści”.

6.6.

Ocena wskaźników monitoringu

W ocenianym projekcie Strategii każdemu z celów strategicznych i operacyjnych przypisano po jednym
wskaźniku mierzącym stopień osiągnięcia danego celu.
Jednocześnie w dniu 22 czerwca 2017 r. ewaluator otrzymał dwa opracowania stanowiące planowane
załączniki do przygotowywanej Strategii: jedno dotyczące wskaźników monitoringu (wersja z dnia
20.06.2017) i wskaźników kontekstowych (stan prac na 25.02.2017). Wskaźniki monitoringu, zwane dalej
również jako syntetyczne, mają mierzyć sukces realizacji danego celu, podczas gdy wskaźniki kontekstowe
pokazywać ogólne tło zmian i umożliwiać porównania z innymi metropoliami.
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Odpowiadając na poniższe pytania badawcze ewaluator starał się odnieść do wskaźników
zaprezentowanych w projekcie Strategii jak również w obu z ww. opracowań.

Czy cele strategiczne i operacyjne zostały właściwie zoperacjonalizowane za pomocą wskaźników
monitoringu?

Cele strategiczne i operacyjne zostały na ogół poprawnie zoperacjonalizowane za pomocą wskaźników
syntetycznych i kontekstowych. Wskaźniki syntetyczne zostały generalnie dobrane poprawne (z pewnymi
wyjątkami opisanymi poniżej).
Cel strategiczny 1 Odpowiedzialna wspólnota i odpowiadające mu cele operacyjne zostały właściwie
zoperacjonalizowane poprzez przypisane im wskaźniki monitoringu.
Podobnie jest z celem strategicznym 2 Wygodna lokalność oraz celem operacyjnym 2.1 Mamy dostęp do
szerokiej oferty mieszkań. Jeżeli chodzi o cele operacyjne 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu,
2.3 Korzystamy z usług blisko domu oraz 2.4 Tworzymy warunki przyjazne biznesowi, zaproponowane
w projekcie Strategii wskaźniki nie operacjonalizowały właściwie odpowiadających im celów
operacyjnych. Zwracali również na to uwagę mieszkańcy w trakcie konsultacji społecznych. Dlatego też
w dokumencie Wskaźniki monitoringu (wersja z dnia 20.06.2017) zaproponowano nowe wskaźniki,
zdaniem ewaluatora lepiej odpowiadające celom operacyjnym. Jako wskaźnik celu operacyjnego 2.2
zaproponowano wskaźnik pn. „Odsetek mieszkańców korzystających z oferty spędzania wolnego czasu w
swojej dzielnicy”, celu operacyjnego 2.3 wskaźnik „Odsetek mieszkańców korzystających
z podstawowych usług w swojej dzielnicy”, natomiast jako wskaźnik celu 2.4 „Odsetek mieszkańców,
których czas dotarcia do pracy nie przekracza 20 minut”.
Wątpliwości budzi wskaźnik realizacji celu strategicznego 3. Funkcjonalna przestrzeń pn. „zwartość
zabudowy". Wskaźnik ten, zdaniem ewaluatora, nie koresponduje z celem strategicznym, który ma
mierzyć, bowiem funkcjonalna przestrzeń nie zawsze oznacza zwartą zabudowę. Przestrzeń funkcjonalną,
zgodnie z zapisami projektu Strategii, należy rozumieć jako przestrzeń dostosowaną do potrzeb
użytkowników. Dlatego też proponuje się zastosowanie wskaźnika pn. „czas podróży w relacjach: miejsce
zamieszkania – miejsce pracy – miejsce usług i rekreacji", który wydaje się lepiej odpowiadać
wskazanemu celowi strategicznemu 10. Zaproponowany wskaźnik, pokazując czas dojazdu w ww.
realcjach, lepiej pokazuje funkcjonalność przestrzeni, w której „zapewnienie komfortowych, sprawnych
i bezpiecznych przepływów będzie wymagało odpowiedniego kształtowania transportu, przestrzeni
publicznych i środowiska przyrodniczego”. Źródłem danych dla tego wskaźnika powinno być badanie
ruchu
analogiczne
do
Warszawskiego
Badania
Ruchu
2015
(patrz:
http://transport.um.warszawa.pl/wbr2015). Badania takie wykonuje się w cyklu pięcioletnim. Pozwalają
one na określenie potoków komunikacyjnych miasta w podziale na różne kategorie ruchu – w tym m.in.
samochody osobowe, autobusy, rowery. Badanie te określają także główne kierunki przemieszczania się
mieszkańców. Na podstawie badań ruchu i ich aktualizacji (ostatnia była przeprowadzona w 2017 r.), przy
uwzględnieniu aktualnej siatki ulic i siatki połaczeń komunikacyjnych, można w dowolnym czasie (także
co rok, jak jest to wymagane przez system mionitoringu Strategii) wygenerować izochrony11 pokazujace
czas dojazdu do określonych punktów miasta.

10

Analizowane są obecnie inne źródła danych pozwalających na określenie preferowanych przez mieszkańców miasta tras podróży
i przygotowania na ich podstawie modeli ruchu, np. wykorzystanie tzw. big data pochodzących od operatorów telefonii
komórkowych; w przypadku pojawienia się tego typu danych będzie można je wykorzystać przy wyliczaniu wartości wskaźnika.

11

Izochrona – linia na mapie łącząca punkty, z których w jednakowym czasie można dotrzeć do danej miejscowości, Słownik języka
polskiego PWN
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W stosunku do projektu Strategii lista wskaźników celów operacyjnych celu strategicznego
3. Funkcjonalna przestrzeń zawarta w dokumencie Wskaźniki monitoringu została rozszerzona o nowe
wskaźniki. Dla celu operacyjnego 3.1 Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej, oprócz wskaźnika
użytego w projekcie Strategii pn. „Indeks jakości przestrzeni publicznej” zaproponowano wskaźnik pn.
„Odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających otwarte przestrzenie publiczne”. Zdaniem ewaluatora
wskaźnik zaproponowany w projekcie Strategii (i opisany na podstawie analizy wybranych przez Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego [BAiPP] przestrzeni publicznych) jest lepszy, jeżeli chodzi
o obiektywność pomiaru i operacjonalizuje wystarczająco cel operacyjny. Elementy składające się na
atrakcyjność danej przestrzeni, oceniane w ramach „Indeksu jakości przestrzeni publicznej”
w kompleksowy sposób odnoszą się do jakości przestrzeni, będącej przedmiotem oceny.
Podobnie jak w przypadku celu operacyjnego 3.1. również dla celu operacyjnego 3.2 Żyjemy w czystym
środowisku przyrodniczym zaproponowano we Wskaźnikach monitoringu nowy wskaźnik syntetyczny pn.
„Indeks jakości środowiska przyrodniczego”. Definicja tego wskaźnika zgodnie z zapisem „zostanie
określona na dalszym etapie” przez Biuro Ochrony Śrdowiska12. Zdaniem ewaluatora – przy zastosowaniu
jako składowych wskaźnika odpowiednich parametrów, takich jak np. czystość/ zanieczyszczenie
powietrza, klasa czystości wód powierzchniowych, ilość odpadów zebranych selektywnie itp. – wskaźnik
ten może lepiej operacjonalizować cel operacyjny 3.2 niż wskaźnik zaproponowany w projekcie Strategii
pn. „Odsetek mieszkańców wykazujących postawy proekologiczne”.
Dla celu operacyjnego 3.3 zaproponowano we Wskaźnikach monitoringu dwa nowe – w stosunku do
wskaźnika przedstawionego w projekcie Strategii – wskaźniki: „Odsetek mieszkańców pozytywnie
oceniających jakość przemieszczania się komunikacją publiczną, rowerem, pieszo” oraz „Udział
transportu zbiorowego w przewozach”. Został też skorygowany wskaźnik zapisany w projekcie Strategii
„Odsetek mieszkańców deklarujących odbywanie podróży transportem publicznym lub rowerem”
poprzez odniesienie go do częstotliwości korzystania z publicznego transportu i roweru oraz rezygnację
z transportu na rzecz chodzenia pieszo. Wskażnik ten, zgodnie z zapisem we Wskaźnikach monitoringu
brzmi: „Odsetek mieszkańców regularnie przemieszczejących się transportem publicznym, rowerem lub
pieszo”. Skorygowany wskaźnik lepiej odpowiada założeniom celu 3.3., ponieważ w pierwotnym
brzemieniu mógł być interpretowany w mylący sposób poprzez uwzględnianie w wartości wskaźnika
mieszkańców incydentalnie korzystających z transportu publicznego i rowerów. Zgodnie z założeniami
projektu Strategii, działania ukierunkowane na stwarzanie mieszkańcom możliwości korzystania z usług
blisko domu, powinno wpłynąć też na wzrost odsetka osób przemieszczających się pieszo, więc właściwe
jest uwzględnienie we wskaźniku również tego aspektu. W obecnym brzemieniu wszystkie trzy wskaźniki
są właściwie sformułowane i pozwalają na pomiar stopnia realizacji celu. Zdaniem ewaluatora można
ograniczyć ich liczbę, ponieważ dostarczają one podobnych informacji, w szczególności „Odsetek
mieszkańców regularnie przemieszczających się transportem publicznym, rowerem lub pieszo” dostarcza
informacji zbliżonych do tych, jakie daje zastosowanie wskaźnika „Udział transportu zbiorowego w
przewozach”. Wskaźnik odnoszący się do jakości przemieszczania się komunikacją publiczną, rowerem,
pieszo jest najbardziej powiązany z celem operacyjnym, choć mniej obiektywny od wskaźnika udziału
transportu zbiorowego w przewozach. Pomimo jego mniejszej obiektywności rekomendujemy
zastosowanie właśnie tego wskaźnika, ponieważ obejmuje on szerokie spektrum oddziaływania realizacji
celu operacyjnego (nie tylko transport publiczny, ale również tworzenie odpowiednich warunków dla
różnych form przemieszczania się).
Dla celu strategicznego 4. Innowacyjne środowisko przypisano wskaźnik „Liczba podmiotów tworzących
środowisko innowacji na 10 000 podmiotów wpisanych do rejestru REGON”. Konieczne jest
doprecyzowanie jego definicji, aby było jasne, jakie podmioty zaliczają się do grupy tworzących
środowisko innowacji. Wskaźnik będzie oparty na danych GUS, co być może wskazuje na firmy
12

W przekazanym w dniu 20.06.2017 opracowaniu dotyczącym wskaźników monitoringu jako źródło danych podano Biuro
Architektury i Planowania Przestrzennego [BAiPP].

48

prowadzące działalność innowacyjną, zgodnie z metodologią opracowaną przez Eurostat i OECD,
zaprezentowaną w Podręczniku Oslo. Warto w takim wypadku pamiętać, że badanie innowacji
w przedsiębiorstwach realizowane przez GUS przy użyciu formularza PNT-02 obejmuje przedsiębiorstwa,
w których pracowało więcej niż 9 osób. Ogranicza się też do wybranych aspektów działalności
innowacyjnej, takich jak:






rodzaje wdrożonych innowacji (produktowe, procesowe, organizacyjne, marketingowe),
przychody ogółem z całokształtu działalności,
procentowy udział przychodów uzyskanych ze sprzedaży innowacyjnych produktów
w przychodach ogółem,
współpracę w zakresie działalności innowacyjnej,
korzystanie ze wsparcia publicznego dla innowacji.

Jeżeli istnieje przestrzeń (czasowa, finansowa, organizacyjna) dla rozszerzenia tego wskaźnika o kwestie
związane z warunkami do kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów, to można zaprojektować
własne badanie, podobnie jak na potrzeby wskaźników syntetycznych zaproponowanych do pomiaru
wcześniej omawianych celów strategicznych i operacyjnych. Przykładowo można pytać przedsiębiorców
o następujące kwestie:







Ocenę, jak dużo pracownicy w firmie mają wyzwań wymagających kreatywności;
Ocenę, na ile kadra zarządzająca rozumie znaczenie innowacji;
Ocenę, na ile kultura organizacyjna wymaga dzielenia się wiedzą;
Ocenę, czy firmy mają wdrożony system wychwytywania nowych pomysłów i wprowadzania ich
w życie;
Czy przy zatrudnianiu pracowników bierze się pod uwagę różnorodność (np. kulturową);
Czy pracownicy mają możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia w innych departamentach/
oddziałach itp.

Rekomendujemy takie rozwiązanie ze względu na złożony charakter celu 4.
W stosunku do projektu Strategii lista wskaźników celu operacyjnego 4.1. Rozwijamy nasz twórczy
potencjał została rozszerzona o wskaźnik: „Odsetek firm deklarujących łatwość zatrudnienia osób, które
cechuje kreatywność”. Nie jest on intuicyjnie zrozumiały, a brak definicji na obecnym etapie prac
uniemożliwia dokonanie oceny, na ile możne być przydatny dla zoperacjonalizowania celu 4.1. Wskaźnik
„Odsetek mieszkańców podejmujących działania na rzecz swego rozwoju” jest lepiej powiązany z celem
strategicznym 4.1., więc rekomendowane jest jego pozostawienie.
Ciekawym pomysłem jest zastosowanie do pomiaru stopnia realizacji celu operacyjnego 4.2 wskaźnika
odnoszącego się do zadowolenia z warunków do generowania i rozwoju innowacji. Indeks składa się ze
wskaźników cząstkowych bezpośrednio odnoszących się do poszczególnych aspektów, które wybrzmiały
w celu operacyjnym. Wskaźnik w odpowiedni sposób operacjonalizuje cel 4.2, pozostając w bardzo
ścisłym związku z jego założeniami. Pewną słabością wskaźników odnoszących się do „zadowolenia” może
być ich zmiana nie związana z realizacją Strategii, a wynikająca z pogorszenia nastrojów będących
konsekwencją słabej koniunktury gospodarczej. Warto to wziąć pod uwagę przy interpretacji wyników.
Obecnie wśród wskaźników kontekstowych brakuje tego typu wskaźników. Dlatego sugerujemy
uzupełnienie listy wskaźników kontekstowych o takie, które będą odnosiły się w również do koniunktury
gospodarczej i innowacyjności przedsiębiorstw. Jako wskaźnik koniunktury gospodarczej proponujemy
„wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury”. Jest on o tyle użyteczny, że zawiera w sobie element
diagnostyczny (obecna sytuacja) i prognostyczny (przewidywania co do zmian), a także jest obliczany dla
różnych sektorów gospodarki i różnych klas wielkościowych przedsiębiorstw. W przypadku
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innowacyjności przedsiębiorstw nie ma mierników syntetycznych, a ponieważ istnieje konieczność
uwzględniania zarówno nakładów, jak i efektów, jako wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw
proponujemy następujące wskaźniki: „Nakłady na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw (% PKB)”
oraz „Udział wartości sprzedaży produktów nowych dla rynku i nowych dla przedsiębiorstwa w wartości
sprzedaży ogółem”.
Wskaźnik dla celu operacyjnego 4.3 „Odsetek firm deklarujących, że łatwo jest przyciągnąć uzdolnionych
pracowników z zagranicy” odnosi się do wybranych założeń realizacji celu operacyjnego 4.3 Zapewnimy
warunki do przyciągania z kraju i zagranicy osób, pomysłów, inwestycji oraz wydarzeń wzbogacających
potencjał twórczy miasta. Prawdopodobnie z tego względu we Wskaźnikach monitoringowych
zaproponowane zostały inne wskaźniki, które uzupełniają braki w tym zakresie. Cel operacyjny jest
bardzo złożony i trudny do zoperacjonalizowania (jest skierowany do różnych grup docelowych). W tym
przypadku właściwe wydaje się wykorzystanie kilku wskaźników, chyba że (ponownie) zaproponowany
będzie wskaźnik syntetyczny, uwzględniający różne aspekty uwzględnione w celu. Możliwe byłoby na
przykład skierowanie do firm (w ramach Barometru Gospodarczego) pytań o nie tylko to, czy łatwo jest
przyciągnąć uzdolnionych pracowników z zagranicy, ale też:





ilu pracowników z zagranicy firma zatrudnia i na jakich stanowiskach,
firma uczestniczy (lub organizuje) w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach biznesowych,
firma uczestniczy (lub organizuje) w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach naukowych,
kulturalnych, itp.,
jakie są źródła nowych pomysłów w firmie itp.

Cel operacyjny 4.4. Inspirujemy świat adresowany jest do kilku grup docelowych, natomiast wskaźnik
pozwala na pomiar realizacji celu tylko w odniesieniu do jednej grupy (firm). Wskaźnik ten właściwie
operacjonalizuje cel w odniesieniu do działań skierowanych do tej grupy docelowej. W przypadku
naukowców możliwe jest zastosowanie na przykład wskaźnika pozwalającego na pomiar współpracy
naukowców lub instytucji naukowych z zagranicą. Wymagać to będzie pozyskania danych na temat umów
podpisanych przez jednostki naukowe, grantów realizowanych przez warszawskie instytucje naukowe we
współpracy z zagranicznymi ośrodkami, itp. Dane takie będzie można pozyskiwać z systemu
opracowanego w ramach projektu ZSUN I [Zintegrowany System Usług dla Nauki – etap I], następcy
obecnie funkcjonującego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego systemu OSF [Obsługa Strumieni
Finansowania]. System jest wdrażany przez Ośrodek Przetwarzania Infiormacji – Państwowy Instytut
Informatyczny i ma być w pełni funkcjonalny od lutego 2019 roku (chociaż w zasadzie jest już operacyjny).
W przypadku naukowców poziom współpracy można też mierzyć poprzez liczbę wspólnych publikacji
powstałych w ramach krajowych i międzynarodowych projektów obejmujących badania naukowe lub
prace rozwojowe oraz prac badawczych i rozwojowych. Żródłem tych danych może być także wymieniony
powyżej system opracowany w ramach projektu ZSUN I.
Czy przyjęty zestaw wskaźników monitoringu umożliwi obserwowanie postępu realizacji założonych
celów strategicznych i operacyjnych?

Biorąc pod uwagę ocenę wskaźników przedstawioną powyżej (por. odpowiedź na poprzednie pytanie
badawcze) można stwierdzić, że zestaw wskaźników umożliwi obserwowanie postępu realizacji
założonych celów strategicznych i operacyjnych. Po pierwsze, do wszystkich celów strategicznych
i operacyjnych przypisane zostały adekwatne wskaźniki. Po drugie, wskaźniki w większości przypadków
są bardzo ściśle powiązane z celem (co jest warte podkreślenia, ponieważ nieczęsto w dokumentach
strategicznych udaje się dobrać wskaźniki monitoringowe w taki sposób, aby obrazowały dokładnie to,
co cele). Pewne wątpliwości pod tym względem budzą jedynie wskaźniki zaproponowane do pomiaru
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stopnia realizacji celu strategicznego 4 i odpowiadających mu celów operacyjnych. Biorąc pod uwagę
bardzo złożony charakter tych celów oraz to, że są ukierunkowane na różne grupy docelowe, nie jest
w tym przypadku łatwo dobrać odpowiednie wskaźniki (propozycje zawarto w odpowiedzi na
wcześniejsze pytanie).

O ile sam zestaw wskaźników został dobrze dobrany, to trzeba zaznaczyć, że nie jest to warunek
wystarczający do obserwowania postępu realizacji założonych celów. Muszą bowiem zostać wyznaczone
wartości bazowe i docelowe dla tych wskaźników. Dopiero wtedy można uznać, że zarówno warunek
konieczny, jak i warunek wystarczający zostały spełnione.

Czy trafnie spośród listy wskaźników wybrano wskaźniki sukcesu dla poszczególnych celów
strategicznych i operacyjnych (które umieszczono w dokumencie)?

Lista wskaźników określona w dokumencie Wskaźniki monitoringu jest szersza niż wskaźniki
zaproponowane w projekcie Strategii. W tych przypadkach, w których proponowana jest wymiana
wskaźnika zapisanego w projekcie Strategii na wskaźnik przedstawiony w dokumencie Wskaźniki
monitoringu zaznaczono to w odpowiedzi na wcześniejsze pytanie.
Dotyczy to w szczególności wskaźników celu operacyjnego 2.2 „Odsetek mieszkańców korzystających
z oferty spędzania wolnego czasu w swojej dzielnicy”, celu operacyjnego 2.3 „Odsetek mieszkańców
korzystających z podstawowych usług w swojej dzielnicy”, celu operacyjnego 2.4 „Odsetek mieszkańców,
których czas dotarcia do pracy nie przekracza 20 minut”, celu operacyjnego 3.3 „Odsetek mieszkańców
regularnie przemieszczających się transportem publicznym, rowerem lub pieszo". Generalnie, jeśli
weźmiemy pod uwagę zarówno projekt Strategii jak i dokument Wskaźniki monitoringu, to z pewnością
zestaw wskaźników można uznać za trafny.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że znaczna część wskaźników odwołuje się do ocen poziomu zadowolenia
czy satysfakcji zebranych przez Urząd Miasta w trakcie badania realizacji danych wskaźników, np. poprzez
ankietyzację mieszkańców. Jeżeli nie ma stosownych danych statystycznych, bądź innych obiektywnych
źródeł informacji (pozyskanych porzez podmiot niezależny od podmiotu badanego), jest to jedyny sposób
mierzenia postępu w realizacji celów (pod warunkiem maksymalnego zobiektywizowania tych ocen, np.
przez zapewnienie odpowiednio licznej grupy badawczej). Jednakże trzeba mieć świadomość, że nie tyle
wskaźniki, co źródła informacji będą poddane krytyce w przyszłości.
Wyniki konsultacji społecznych pokazały, że wskaźniki bazujące na pytaniach o poziom satysfakcji budzą
wątpliwości. Zgłoszone uwagi, np. „dobrane wskaźniki sukcesu ich realizacji w wielu przypadkach
oderwane są od faktycznych działań i ukończonych zadań, zbyt często odwołując się wyłącznie do
fragmentarycznych badań satysfakcji” mogą być powtarzane. Z tego względu za słuszne należy uznać
uzupełnienie wskaźników syntetycznych wskaźnikami kontekstowymi, które z jednej strony dadzą punkt
odniesienia, z drugiej pozwolą łatwiej interpretować zmiany, a dodatkowo będą mogły stanowić źródło
informacji dla tych interesariuszy, którzy są sceptycznie nastawieni do wskaźników pozwalających na
ocenę stopnia satysfakcji czy zadowolenia z poszczególnych aspektów funkcjonowania miasta i życia w
nim. Weryfikacja wskaźników kontekstowych nie wykazała potrzeby ich uzupełnienia, za wyjątkiem
wskaźników odnoszących się do celu strategicznego 4. Innowacyjne środowisko i dotyczących do
koniunktury gospodarczej i innowacyjności przedsiębiorstw.
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Warto w tym miejscu zauważyć, że konsultacje społeczne zwykle nie są trafionym źródłem opinii na temat
wskaźników, ze względu na częsty brak odpowiedniego metodycznego przygotowania osób zgłaszających
uwagi.

6.7. Ocena systemu realizacji oraz systemu
sprawozdawczości i oceny
Czy system realizacji określony w projekcie strategii będzie skuteczny z punktu widzenia osiągnięcia
wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych?

System realizacji opisany w ramach projektu Strategii uwzględnia najważniejsze elementy, czyli narzędzia,
realizatorów, zasoby i komunikację.
Ważnym elementem wpływającym na system realizacji, wiążącym się z krzyżowym powiązaniem między
celami, jest kwestia braku doświadczenia oraz odpowiedniej praktyki we współpracy między urzędnikami
różnych obszarów tematycznych. Konstruowanie strategii, która zakłada odejście od orientacji branżowej
powoduje pewne obawy wśród samych zainteresowanych, na ile urzędnicy poradzą sobie z nowym
podejściem i będą w stanie efektywnie współpracować interdyscyplinarnie. Takie działanie może więc
początkowo wymagać większej koordynacji, niż sposób, do którego pracownicy urzędów przywykli, oraz
wzmocnienia działań informacyjnych, służących przepływowi informacji, większej komunikacji oraz
budowania kultury współpracy międzybiurowej.
Prowadzone wywiady również wskazują na pewien niedostatek przepływu informacji wśród
pracowników Urzędu. Z jednej strony w rozmowach pojawiały się konkretne informacje np. „że Strategia
będzie realizowana przez 45 programów”, z drugiej pojawiały się wątpliwości, jak te programy miałyby
powstać, a nawet czy rzeczywiście powstaną. Sugerujemy zamieszczenie w Strategii informacji mówiącej,
iż realizacja celów operacyjnych będzie odbywała się poprzez programy wykonawcze, które
uszczegółowią poszczególne cele, a w szczególności dodanie informacji, iż MPZP będą instrumentem
służącymi osiąganiu celów Strategii.
Kolejnym aspektem wokół którego krążyły rozważania respondentów, dotyczył wykorzystania
istniejących już programów, poprzez przeprowadzenie odpowiedniej inwentaryzacji mającej na celu nie
tylko określenie, jakie dokumenty już istnieją, ale przede wszystkim by określić ich aktualność,
dotychczasową efektywność, potrzebę utrzymania, a następnie wykorzystać poprzez zaadaptowanie
stosownych, istniejących już zapisów w ramach programów do zaktualizowanej Strategii. Konieczność
przeprowadzenia takiego przeglądu w zakresie istniejących programów zawarto w projekcie Zarządzenia
w sprawie wprowadzenia standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy. Można
więc znów zauważyć pewne niedoinformowanie wśród pracowników Urzędu.
Wydaje się więc, iż zapisy mówiące o tym, że komunikacja będzie się opierać przede wszystkim na
dotychczas wypracowanych narzędziach (rozumiemy to również jako ich wykorzystywanie
w dotychczasowy sposób), wprowadzając zmiany jeśli pojawi się taka potrzeba, może okazać się
niewystarczające. Zasadne wydaje się przeformułowanie zapisu, wskazując na konieczność wzmacniania
komunikacji i współpracy między przedstawicielami różnych dziedzin tematycznych. Niewątpliwie takie
kontakty istniały, jednak nowy format współpracy budzi pewien niepokój respondentów, gdyż
przyzwyczajeni są oni do współpracy przede wszystkim wewnętrznej. Co więcej ten model pracy wymaga
jasnego podziału odpowiedzialności i obowiązków, by z jednej strony unikać dublowania zadań, z drugiej
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by pewne działania nie zostały bez niczyjej opieki, co ostatecznie może doprowadzić, że nie będą one
w ogóle realizowane. Dlatego też należy tutaj pozytywnie odnieść się do rozpoczętych przez pracowników
Urzędu działań w celu przygotowania struktury instytucjonalnej zarządzania strategia i programami, która
będzie regulowała powyższe kwestie.

Czy podmioty wymienione w projekcie Strategii jako realizatorzy celów operacyjnych, zostały trafnie
zidentyfikowane i czy trafnie przypisano im cele, za osiągnięcie których będą odpowiadać, oraz czy
wskazano odpowiednich partnerów wewnętrznych i zewnętrznych?

Oceniamy pozytywnie przypisanie „partnerów wewnętrznych” do poszczególnych celów Strategii, w tym
biur Urzędu m.st. Warszawy. W akapitach poniżej prezentujemy dostrzeżone niedostatki w tym zakresie
i odpowiednie rekomendacje uzupełnienia stosownych zapisów projektu Strategii.
System realizacji w zakresie realizatorów został opisany zarówno w projekcie Strategii, jak i bardziej
szczegółowo w jednym z załączników do Strategii – Załączniku nr 3 Realizatorzy celów operacyjnych
strategii. Jak wspomniano wcześniej, pewną nowością w formułowaniu ewaluowanego dokumentu, a co
za tym idzie również w obszarze jego systemu realizacji, jest odejście od branżowości i krzyżowe
powiązania między celami – jeden obszar tematyczny nie jest przyporządkowany tylko do jednego celu,
lecz są one ze sobą powiązane. W związku z czym podział, przyporządkowanie nie jest „silosowe”, lecz
mamy do czynienia z podejściem, które można określić jako horyzontalne, które pozwala łączyć różne
obszary tematyczne w ramach jednego celu. Tym samym i przypisanie biur, instytucji do celów wymaga
uwzględnienia współpracy osób z różnych obszarów tematycznych, pokrywających wszystkie wskazane
w nim zagadnienia. Zapisy projektu Strategii informują, iż „każdy z celów operacyjnych ma przypisanego
realizatora wiodącego”13. W tabeli w Załączniku 3 brak jest kolumny, która byłaby w ten sposób opisana,
jest jednak „odpowiedzialność za cel”. W kolumnie tej nierzadko jednak przypisanych jest kilka biur, a nie
jedno wiodące. Zalecamy wyłonienie dla każdego z celów jednego biura/koordynatora, które rzeczywiście
pełniłoby rolę „realizatora wiodącego” i odpowiednie wyodrębnienie tego faktu w Załączniku 3.
Szczególnie w sytuacji, gdy w realizację celu, ze względu na jego rozległość tematyczną, włączonych
będzie kilka biur, ważne jest przypisanie odpowiedzialności w jedno miejsce by się ona nie rozmyła.
Realizacja tej „odpowiedzialności” wymagać będzie współpracy z innymi biurami, których zadania
w ramach celów powinny zostać określone jasno i jednoznacznie. Ponieważ struktura Urzędu powoduje,
iż między biurami nie ma zależności podległości, są one na równi w hierarchii i każde ma swojego
przełożonego, prawdopodobnie interdyscyplinarna praca nad programami i przy realizacji Strategii
wymagać będzie pracy projektowej i wyłonienia zespołu i koordynatora, które będą przebiegały niejako
w poprzek tradycyjnej struktury. Tym samym wyłaniając biuro o statusie „realizatora wiodącego”, oprócz
zapisów Regulaminu Organizacyjnego, należy mieć na uwadze potencjał osobowy danego biura. Stąd też
poniższe rekomendacje ewaluatora stanowią jedynie propozycje wynikające z zakresu poszczególnych
celów projektu Strategii oraz Regulaminu Organizacyjnego i wymagają weryfikacji wynikającej
z wewnętrznej znajomości potencjału poszczególnych biur.

13

„Strategia…”, str. 29
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Dla celu operacyjnego 2.2 wskazano jako odpowiedzialne za cel biura: odpowiedzialne za
politykę kulturalną i odpowiedzialne za politykę w zakresie sportu. Zakres działalności obu biur
jest tematycznie związany z celem operacyjnym sugerujemy jednak oba biura przesunąć do roli
partnerów kluczowych, a jako biuro wiodące wskazać biuro odpowiedzialne za politykę
przestrzenną, które zakresem swoich działań obejmuje szersze spojrzenie, które we współpracy
z pozostałymi biurami, wskazanymi jako partnerzy, będzie najlepiej pełnić funkcję wiodącą,
która pozwoli również uwzględnić cel strategiczny, któremu odpowiada omawiany cel
operacyjny.
Analogicznie dla celu operacyjnego 2.3 proponujemy wskazanie jako biura wiodącego biuro
odpowiedzialne za politykę przestrzenną, a biura obecnie wskazane jako odpowiedzialne za cel
(biuro odpowiedzialne za politykę edukacyjną, politykę w zakresie pomocy społecznej, politykę
zdrowotną i politykę gospodarczą) wskazać jako partnerów kluczowych,
W opisie realizatorów dla celu operacyjnego 4.1 wskazano dwa biura: odpowiedzialne za
politykę edukacyjną oraz odpowiedzialne za politykę kulturalną. Ze względu na przewagę
w opisie celu aspektu edukacyjnego rekomendujemy wybór właśnie tego biura –
odpowiedzialnego za politykę edukacyjna. Biuro odpowiedzialne za politykę kulturalną należy
przesunąć do kluczowych partnerów.
Z kolei dla celu operacyjnego 4.4 jako odpowiedzialne za cel wskazano trzy biura:
odpowiedzialne za politykę gospodarczą, za politykę edukacyjną i za politykę kulturalną.
Proponujemy wszystkie trzy biura przesunąć do partnerów kluczowych zaś jako realizatora
wiodącego wskazać biuro odpowiedzialne za współpracę zagraniczną, co odpowiada treści opisu
celu 4.4 skupiającego się właśnie na budowaniu relacji i współpracy z różnymi partnerami
zagranicznymi.

Projekt Strategii listuje partnerów wewnętrznych i zewnętrznych, zarówno publicznych jak i prywatnych.
Oceniamy, iż listy te są wyczerpujące. Następnie Załącznik 3 przypisuje realizatorów do poszczególnych
celów. Pomimo, że w projekcie Strategii wśród partnerów wewnętrznych wskazano „miejskie spółki
komunalne” brak jest uwzględnienia tej grupy przy jakimkolwiek celu w kolumnie „kluczowi partnerzy
wewnętrzni”. Spółki komunalne znalazły się jednak w kolumnie „Kluczowi partnerzy zewnętrzni”. Należy
więc ustalić, czy spółki komunalne dla Urzędu to partner wewnętrzny (jak w projekcie Strategii), czy
zewnętrzny (jak w Załączniku nr 3) i uspójnić odpowiednio oba dokumenty.
Następnie rekomendujemy w Załączniku 3, w kolumnie dotyczącej partnerów wewnętrznych, wśród biur
Urzędu m. st. Warszawy dla celów 2.3, 3.1 i 4.4 dodanie biura odpowiedzialnego za politykę informacyjnopromocyjną, uznając, iż dla każdego celu działania w zakresie informacji i promocji są jednym
z kluczowych elementów dla skutecznej realizacji Strategii.
Wśród kluczowych partnerów zewnętrznych w Załączniku 3, w wielu działaniach wskazano „podmioty
prywatne” nie precyzując z jakiego obszaru, jakiego typu są to podmioty. Jest to też kategoria nie
pojawiająca się w projekcie Strategii. Rekomendujemy nieużywanie w/w sformułowania i zastąpienie go
doprecyzowaniem jakiego typu podmioty będą tu partnerami. Być może to doprecyzowanie odpowie na
drugi zidentyfikowany problem w obszarze partnerów zewnętrznych. Projekt Strategii wskazuje dziesięć
grup partnerów zewnętrznych, podczas gdy Załącznik 3 wykorzystuje zaledwie sześć z nich. Cztery
spośród grup wymienionych w projekcie Strategii nie pojawiają się w Załączniku 3: instytucje samorządu
województwa, instytucje państwowe, podmioty lecznicze, przedsiębiorstwa.
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Czy system sprawozdawczości i oceny określony w projekcie Strategii zapewnia odpowiednią
komunikację z realizatorami celów i ich partnerami, podmiotami odpowiadającymi za koordynację
wdrażania Strategii oraz władzami miasta?

System sprawozdawczości i oceny zawarty w projekcie Strategii dosyć zwięźle traktuje kwestie będące
przedmiotem powyższego pytania badawczego – odpowiedniości komunikacji. Projekt Strategii
informuje, iż będzie prowadzony monitoring (w cyklu rocznym) oraz ewaluacje (on-going, bez wskazania
częstotliwości i ex-post). Monitoring zakłada zbieranie danych poprzez zobowiązanie realizatorów
i partnerów do raportowania wartości wskaźników i przekazywania raportów z realizacji programów.
Zgodnie z przekazanym w dniu 14 czerwca 2017 r. projektem dokumentu Standardy dokumentów
programujących rozwój m.st. Warszawy, postępy w realizacji strategii oraz problemy z tym związane (na
podstawie raportów z monitoringu oraz ewaluacji Strategii) będą raportowane Prezydentowi m.st.
Warszawy oraz pozostałym członkom Zespołu Koordynującego. Roczny raport z realizacji Strategii będzie
także przekazywany Radzie m.st. Warszawy.
Na podstawie powyższych raportów oraz prowadzonych ewaluacji biuro odpowiedzialne za koordynację
w zakresie polityki rozwoju będzie formułowało rekomendacje zmian w realizacji Strategii i/ lub
programów. Taki system procedowania raportów z monitoringu oraz ewaluacji Strategii powinien dać
możliwość elastycznego zarządzania samą Strategią, w tym reagowana na zmieniające się
uwarunkowania, a przez to zapewnić stabilność dokumentru.
W przekazanych nam dokumentach brak jest jednak informacji o sposobie raportowania, czy np.
przewidziany jest system do tego celu, lub do kogo raportowanie będzie się odbywać. Mając na uwadze
formułę jaka została przyjęta przy tworzeniu projektu Strategii, a więc jej zwięzłości i zamieszczanie
szczegółowych informacji w dokumentach dodatkowych, należy zalecić stworzenie załącznika do
Strategii opisującego w sposób bardziej szczegółowy plan monitoringu i ewaluacji, uwzględniający
terminy, formę i jednostki odpowiedzialne za zbieranie informacji. Obecne zapisy projektu Strategii
pozwalają uznać, iż założono działania mające zapewnić komunikację pomiędzy realizatorami celów i ich
partnerami, a podmiotami odpowiadającymi za koordynację wdrażania Strategii oraz władzami miasta,
nie jest jednak możliwa pełna ocena w zakresie efektywności planowanej komunikacji.
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7. Ocena spójności w wymiarze wewnętrznym
i zewnętrznym
Ocena spójności została przeprowadzona zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jej
elementami było badanie spójności wewnętrznej Diagnozy strategicznej, ocena spójności powiązań wizji
rozwoju oraz celów strategicznych i operacyjnych, ocena struktury treści projektu Strategii oraz ocena jej
spójności z najważniejszymi politykami i strategiami nadrzędnymi. Badano nie tylko kierunek powiązań
poszczególnych składowych, lecz także ich siłę, wykorzystując w tym celu matryce logiczne.

7.1. Ocena spójności wewnętrznej Diagnozy
strategicznej
Czy Diagnoza strategiczna jest spójna wewnętrznie?

Ocenę spójności wewnętrznej Diagnozy strategicznej przeprowadzono w oparciu o analizę powiązań
uprzednio określonych elementów wizji Warszawy z analizą SWOT wskazującą na zidentyfikowane mocne
i słabe strony miasta oraz szanse i zagrożenia dla jego rozwoju, stanowiącą efekt przeprowadzonych prac
diagnostycznych.
Spójność wewnętrzną Diagnozy strategicznej należy ocenić wysoko. Prezentowane w niej – w ramach
poszczególnych elementów wizji – wnioski z przeprowadzonych analiz mają silne umocowanie w
każdorazowo wskazywanych materiałach źródłowych (publikacjach i raportach, danych statystyki
publicznej itd.). Nadrzędny charakter wizji wyznacza ramy dla prowadzonej analizy i ogranicza zakres
tematyczny rozpatrywanych zagadnień do kontekstu wizji rozwoju miasta. Mając powyższe na uwadze
zasadne jest zatem koncentrowanie uwagi w Diagnozie strategicznej na kwestiach wyznaczonych przez
wizję, a co za tym idzie, na procesach i zjawiskach zachodzących w przestrzeni miasta i jego otoczeniu,
zarówno sprzyjających, jak i utrudniających osiągnięcie wizji.

W odniesieniu do spójności wewnętrznej Diagnozy strategicznej można zgłosić jedynie niewielkie
zastrzeżenia, absolutnie nie deprecjonujące prawidłowości jej przeprowadzenia. Uwagi te odnoszą się do
tej części dokumentu, w której prezentowane są składowe analizy SWOT i ich oddziaływanie na
poszczególne elementy wizji rozwoju.
W naszym przekonaniu takie elementy składowe silnych stron miasta jak:
3. Największy w Polsce, zróżnicowany rynek pracy (AM);
5. Obecność najlepszych w Polsce uczelni wyższych oraz atrakcyjność akademicka miasta (AM);
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6. Nasycenie instytucjami kultury oraz bogata oferta kulturalna (AM);
powinny także wskazywać odniesienie do elementu wizji rozwoju, jakim jest otwarta metropolia (OM),
bowiem tworzą one determinanty otwartości miasta i jego postrzeganej atrakcyjności zdolnej przyciągać
osoby i idee.
Taka sama uwaga dotyczy jednej ze słabych stron miasta, jaką jest:
3. Oferta mieszkaniowa niedostosowana do potrzeb i możliwości finansowych części mieszkańców (PM).
Ten czynnik również może wpływać na osiągnięcie wizji miasta otwartego.

7.2. Ocena spójności powiązań wizji rozwoju, celów
strategicznych i operacyjnych
Czy spójnie zostały ze sobą powiązane wizja rozwoju, cele strategiczne i operacyjne (z uwzględnieniem
zaproponowanych wskaźników)?

Ocena spójności powiązań wizji rozwoju oraz celów strategicznych i operacyjnych została
przeprowadzona w dwóch wymiarach:
1) spójności wizji z celami,
2) spójności wewnętrznej pomiędzy celami.
Ocena spójności z celami lub pomiędzy celami została przeprowadzana w odniesieniu do celów
operacyjnych stanowiących uszczegółowienie celów strategicznych. Przyjęta gradacja siły powiązań
wyróżniła: silne powiązanie celu operacyjnego z określonym wymiarem wizji (bezpośredni wpływ celu
operacyjnego na możliwość urzeczywistnienia wizji), przeciętne powiązanie (istotny wpływ celu
operacyjnego na wizję, który jednakże można by lepiej zaadresować poprzez sformułowanie innego celu),
słabe powiązanie (niewielki wpływ danego celu operacyjnego na wizję), brak powiązania.
Analiza siły powiązań celów operacyjnych z wizją przeprowadzona w oparciu o matrycę logiczną wykazała
ich wysoki poziom spójności (Tabela 9). Cele operacyjne w sposób istotnie pozytywny oddziałują na
możliwości realizacji wyznaczonej dla miasta wizji jego rozwoju. Jednocześnie nie zidentyfikowano takich
celów operacyjnych, które – nawet w niewielkim stopniu – nie sprzyjałyby osiągnięciu wizji lub
oddziaływałyby na jej osiągnięcie w sposób negatywny. Warto jednocześnie podkreślić horyzontalne
ujęcie celów operacyjnych, których realizacja będzie w większości przypadków przyczyniać się do
osiągnięcia więcej niż jednego wymiaru wizji. To wskazuje, że poszczególne omawiane elementy projektu
Strategii są w dużym stopniu zintegrowane i w związku z tym należy oczekiwać wystąpienia efektów
synergii, gdzie realizacja danego celu operacyjnego będzie sprzyjać osiągnięciu wizji w kilku jej
wymiarach.
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Tabela 9. Siła powiązania celów operacyjnych z wizją
Aktywni
mieszkańcy

Cel operacyjny

Przyjazne
miejsce

Otwarta
metropolia

1.1. Dbamy o siebie nawzajem
1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście
2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań
2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
2.3. Korzystamy z usług blisko domu
2.4. Tworzymy warunki przyjazne biznesowi
3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej
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
4.4. Inspirujemy świat
Legenda:
Silne powiązanie celów operacyjnych z wizją
Przeciętne powiązanie celów operacyjnych z wizją
Słabe powiązanie celów operacyjnych z wizją
Brak powiązania celów operacyjnych z wizją
Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii

Analiza spójności wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi celami operacyjnymi została przeprowadzona
przy wykorzystaniu matrycy logicznej (
Tabela 10). Ocenie poddano, czy zachodzi spójność pomiędzy poszczególnymi celami operacyjnymi (a
jeśli tak, czy jest ona wysoka czy umiarkowana), czy cele operacyjne są względem siebie neutralne, albo
sprzeczne. Ocena zapisana w danym polu matrycy określa jak realizacja celu operacyjnego wskazanego
w danym wierszu oddziałuje na cel operacyjny wskazany w kolumnie. Bezpośredni, pozytywny wpływ
danego celu operacyjnego na możliwość osiągnięcia innego celu operacyjnego jest w tym przypadku
interpretowany jako duża spójność pomiędzy tymi celami.

Poziom spójności wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi celami operacyjnymi można ocenić ogólnie
jako znaczący. W ramach powiązań pomiędzy celami operacyjnymi uszczegóławiającymi dany cel
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strategiczny, najwyższy poziom spójności osiągnięto w odniesieniu do celu strategicznego
1. Odpowiedzialna wspólnota oraz celu strategicznego 4. Innowacyjne środowisko. Najmniej spójne
wewnętrznie są cele operacyjne określone dla celu strategicznego 2. Wygodna lokalność, gdzie
wyznaczone cele operacyjne są w większości przypadków neutralne względem siebie. Warto
jednocześnie podkreślić, że cele operacyjne nie są sprzeczne pomiędzy sobą, co oznacza uniknięcie
sytuacji, gdy realizacja jednego celu operacyjnego wpływa negatywnie na realizację innego celu
operacyjnego. Poszczególne cele są w znaczącym stopniu powiązane, co oznacza, że ich realizacja może
prowadzić do uzyskania efektów synergii.

Tabela 10. Spójność wewnętrzna celów operacyjnych
1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
Legenda:
Duża spójność pomiędzy celami operacyjnymi
Umiarkowana spójność pomiędzy celami operacyjnymi
Neutralność celów operacyjnych
Sprzeczność pomiędzy celami operacyjnymi
Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii

Analiza spójności powiązań celów strategicznych i operacyjnych z przypisanymi im wskaźnikami
monitoringu została przeprowadzona w podrozdziale 6.6 Ocena wskaźników monitoringu. W przypadku
oceny spójności wizji ze wskaźnikami monitoringu należy zwrócić uwagę na fakt, iż osiągnięcie wizji
rozwoju Warszawy w 2030 roku będzie możliwe dzięki realizacji celów strategicznych i zdefiniowanych

60

dla nich wskaźników. Zatem ocena ta powinna uwzględniać stopień dopasowania wskaźników
wyznaczonych dla celów strategicznych do możliwości urzeczywistnienia wizji. Przeprowadzona
interpretacja znaczeniowa wskaźników dla celów strategicznych wskazuje, że będą en bloc przyczyniać
się do realizacji wizji we wszystkich jej obszarach. W najmniejszym stopniu wizję będzie realizował
wskaźnik wyznaczony dla Celu strategicznego 3 zatytułowany „zwartość zabudowy”.

7.3.

Ocena struktury treści projektu Strategii

Czy struktura treści projektu Strategii jest czytelna i posiada wewnętrzną logikę?

Projekt Strategii #Warszawa2030 składa się z następujących rozdziałów:
1.

Wprowadzenie,

2.

Formuła prac,

3.

Wizja Warszawy w 2030 roku,

4.

Potencjały i wyzwania,

5.

Cele strategiczne i operacyjne,

6.

Zmiany względem poprzedniej edycji strategii,

7.

System realizacji,

8.

Sprawozdawczość i ocena.

Do chwili rozpoczęcia prac nad ewaluacją Strategii przedstawiono następujące 3 załączniki do projektu
Strategii:
1.

Diagnoza strategiczna – załącznik 1;

2.

Realizacja celów kluczowych dokumentów zewnętrznych – załącznik 2;

3.

Realizatorzy celów operacyjnych strategii – załącznik 3.

Na podstawie informacji przekazanych przez pracowników Urzędu Miasta ustalono, że kolejnymi
załącznikami do Strategii będą:


Raport z prac nad Strategią;



Raport ryzyk;



Zestawienie wskaźników, metryki wskaźników, wskaźniki kontekstowe, wartości wskaźników
wyjściowe i docelowe;



Powiązania Strategii z innymi dokumentami wyższego rzędu

a także ewentualnie – wytyczne dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Przestrzennego – wyjście ze Strategii do wymiaru przestrzennego.
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Przedstawioną strukturę dokumentu należy uznać za właściwą, spełniającą poprawnie wymagania celów,
jakim służy Strategia. Dokument jest krótki i zwięzły, zawiera istotne zapisy dla tego rodzaju opracowań.
Kolejność zagadnień poruszanych w projekcie Strategii jest zgodna ze zwyczajem językowym, a przy tym
intuicyjnie zrozumiała nawet dla osób niezaznajomionych ze specyfiką tego typu dokumentów. Strategię
otwiera Wprowadzenie, które pełni funkcję informacyjno-inspirującą. Z jednej strony stanowi ono
tradycyjny wstęp, objaśniający funkcje dokumentu, sposób jego opracowania i przyjęte założenia,
z drugiej zaś – poprzez odpowiednie nacechowanie emocjonalne słów, zwłaszcza w trzech ostatnich
akapitach – ten krótki rozdział niebezpośrednio zachęca do dalszej lektury. Jest to mniej standardowe
działanie (inne np. od tradycyjnego sformułowania „zapraszamy do lektury”), jednak spójne z całością
dokumentu i zasługujące na pozytywną ocenę.
Formuła prac zawiera syntetyczne przedstawienie całości działań prowadzących do opracowania
ewaluowanej wersji dokumentu. Szczególny nacisk położony został na wskazanie wykorzystanych na
poszczególnych etapach narzędzi zgłaszania i zbierania uwag społeczności lokalnej, co wobec
partycypacyjnego trybu opracowywania projektu Strategii jest podejściem słusznym.
Wizja Warszawy w 2030, jak sama nazwa wskazuje, zawiera przedstawienie wizji miasta w zakładanym
horyzoncie czasowym. Została ona sformułowana według zaleceń nauk o zarządzaniu; stanowi
najważniejszą wizualizację pożądanego stanu stolicy, do którego władze miasta będą dążyć.
Rozdział zatytułowany Potencjały i wyzwania odbiega nieco od najczęściej wykorzystywanego
w dokumentach o charakterze strategicznym sposobu prezentacji wyników analizy metodą SWOT
(mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń). Jakkolwiek dla osób zaznajomionych z ową techniką
porządkowania i analizy informacji wybrana w dokumencie forma prezentacji potencjałów i wyzwań
może sprawiać wrażenie mało analitycznej, to jednak – obiektywnie rzecz ujmując – jest łatwiejsza
w odbiorze dla czytelników o mniejszych kompetencjach, co przemawia na rzecz jej wykorzystania.
Kolejny rozdział to Cele strategiczne i operacyjne. Starano się, aby zapisy (opisy poszczególnych celów)
były porównywalne co do zakresu i szczegółowości. Opis każdego z celów operacyjnych składa się z trzech
akapitów: ogólne przedstawienie celu, bardziej szczegółowo – co będzie realizowane oraz w ostatnim
akapicie informacja o rozwiązaniach systemowych służących osiągnięciu celu (tj. procesów, zasad
wprowadzanych zarządzeniami) oraz wskaźników mierzących poziom ich osiągania (szczegółowy opis
wskaźników, wraz z ich definicjami, sposobem pomiaru, wartościami bazową, pośrednią i docelową
będzie znajdował się w metrykach w jednym z załączników do Strategii). Dla celów operacyjnych podano
także ich powiązanie z innymi celami w dwojaki sposób: 1) w jaki sposób osiągnięcie danego celu będzie
wspierane poprzez realizacje innych celów oraz 2) w jaki sposób dany cel będzie wspierał realizację innych
celów. Zastosowane podejście jest wewnętrzne spójne, a sama struktura wywodu logicznie
uporządkowana.
W dalszej kolejności dokument zawiera część pn. Zmiany względem poprzedniej edycji Strategii. Jest to
nieco problematyczny rozdział, ponieważ z jednej strony jest on nierozerwalnie połączony z „Formułą
prac”, z drugiej jednak – stanowi jego pogłębienie w jednym, szczególnym obszarze. Choć zatem można
wyobrazić sobie zintegrowanie treści z tych części w ramach jednego rozdziału, to równocześnie ich
rozdzielenie jest racjonalne z punktu widzenia czytelnika, który może sam decydować, które elementy
procesu opracowywania Strategii pragnie zgłębić. Warto natomiast rozważyć, czy nie byłoby zasadne
umieszczenie omawianego rozdziału po „Formule prac”, a przed opisem celów Strategii.
Dwa ostatnie rozdziały – tj. System realizacji oraz Sprawozdawczość i ocena – doprecyzowują, kto, przy
wykorzystaniu jakich narzędzi i źródeł finansowania będzie realizował założenia Strategii oraz jak będą
wyglądać monitoring i ewaluacja. Zamieszczenie tych treści na końcu dokumentu jest zgodne z praktyką
stosowaną w różnorakich dokumentach strategicznych, a równocześnie ma uzasadnienie merytoryczne.
Ponieważ jedynie znając zakres interwencji da się ocenić, czy zaplanowany system wdrażania i analiz jest
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odpowiedni, stąd zasadne jest, aby „System realizacji” oraz „Sprawozdawczość i ocena” zamykały cały
dokument.
Przygotowane i planowane załączniki powinny odpowiednio uzupełniać treść dokumentu zasadniczego
(szczegółowe uwagi odnośnie do uzupełnienia Diagnozy strategicznej zawarto w poprzednich
rozdziałach). Zauważone braki w dokumencie zostały opisane w niniejszym Raporcie oraz
w rekomendacjach. Powinny one zostać wdrożone, aby zapewnić kompletność i spójność Strategii
i załączników.
Oprócz wspomnianej wcześniej konieczności uspójnienia zapisów pomiędzy projektem Strategii i jej
załącznikami, rekomenduje się uzupełnienie dokumentu o wykaz załączników oraz podanie bibliografii
zawierającej dokumenty źródłowe, na których oparto się przy projektowaniu Strategii.

7.4. Ocena spójności projektu Strategii
z najważniejszymi politykami i strategiami
nadrzędnymi
Czy projekt Strategii jest spójny z najważniejszymi politykami i strategiami nadrzędnymi?

W ramach oceny spójności projektu Strategii z głównymi nadrzędnymi politykami i strategiami
funkcjonującymi na poziomie międzynarodowym, unijnym, krajowym i regionalnym analizie poddano
następujące z nich:
− Habitat III. New Urban Agenda,
− The Urban Agenda for the UE,
− Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020,
− Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010-2020,
− Koncepcję Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,
− Krajową Politykę Miejską,
− Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze,
− Strategię Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030.
Ocena spójności objęła dwa zadania:
(1) analizę poprawności powiązań pomiędzy celami strategicznymi a poszczególnymi
dokumentami nadrzędnymi przeprowadzoną w ramach prac nad Strategią, oraz
(2) dokonaną przez Wykonawcę analizę powiązań pomiędzy celami operacyjnymi projektu
Strategii a tymi dokumentami.

W ramach pierwszego z zadań stwierdzono całkowitą poprawność wskazanych powiązań i ich siły, nie
zgłaszając do przeprowadzonej analizy żadnych zastrzeżeń.
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Realizacja drugiego zadania polegała na zbadaniu stopnia spójności celów operacyjnych z dokumentami
nadrzędnymi (duża, umiarkowana), ich neutralności lub sprzeczności. Ocena zapisana w danym polu
matrycy określa jak realizacja celu operacyjnego wskazanego w danym wierszu oddziałuje na możliwość
realizacji celów zapisanych w politykach i strategiach wyższego szczebla wskazanych w poszczególnych
kolumnach. Bezpośredni, pozytywny wpływ danego celu operacyjnego na możliwość osiągnięcia polityki
lub strategii nadrzędnej jest w tym przypadku interpretowany jako duża spójność. Uzasadnienie
dokonanych ocen zawarto w Załączniku 3.

Przeprowadzona analiza (Tabela 11) wskazuje na znaczny stopień spójności celów operacyjnych projektu
Strategii z celami wyznaczonymi w dokumentach nadrzędnych. Projekt Strategii wykazuje najwyższy
poziom zgodności z najważniejszymi politykami i nadrzędnymi strategiami w odniesieniu do celów
operacyjnych zawartych w celach strategicznych 3 i 4. Żaden z celów operacyjnych nie pozostaje
w sprzeczności z tymi politykami i strategiami.

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
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Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego
Warszawy do roku 2030

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego
do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze

Krajowa Polityka Miejska

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 20102020

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do
roku 2020

The Urban Agenda for the UE

Habitat III. The New Urban Agenda

Tabela 11. Spójność zewnętrzna celów operacyjnych z zapisami dokumentów nadrzędnych

4.2

4.3

4.4

Legenda:

Duża spójność pomiędzy celem operacyjnym a dokumentem nadrzędnym
Umiarkowana spójność pomiędzy celem operacyjnym a dokumentem nadrzędnym
Neutralność pomiędzy celem operacyjnym a dokumentem nadrzędnym
Sprzeczność pomiędzy celem operacyjnym a dokumentem nadrzędnym

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii i dokumentów nadrzędnych
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Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego
Warszawy do roku 2030

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego
do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze

Krajowa Polityka Miejska

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 20102020

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do
roku 2020

The Urban Agenda for the UE

Habitat III. The New Urban Agenda

8. Ocena poprawności metodycznej projektu
dokumentu oraz przeprowadzonego procesu
8.1.

Ocena horyzontu czasowego

Czy przyjęty w zaktualizowanej Strategii horyzont czasowy został właściwie określony względem
dokumentów nadrzędnych?

Najważniejsze dokumenty nadrzędne względem Strategii #Warszawa2030 (nowe edycje) – Strategia
Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 roku, Strategia Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku, Strategia Rozwoju Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030,
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030 – mają wyznaczony horyzont czasowy do 2030
roku. Z tego względu horyzont czasowy Strategii #Warszawa2030 należy uznać za właściwie określony.
Opracowanie aktualizacji tych dokumentów było istotną przesłanką wydłużenia horyzontu czasowego
Strategii do roku 2030.

8.2.

Ocena celów strategicznych i operacyjnych

Czy w projekcie Strategii poprawnie pod względem metodycznym zostały wyznaczone cele strategiczne
i operacyjne? (analiza z wykorzystaniem zasady SMART)

Sposób wyznaczenia celów strategicznych i operacyjnych w projekcie Strategii wskazuje na poprawne
zastosowanie metodyki wyznaczania celów. Zostały określone cztery cele strategiczne, a w ich ramach –
cele operacyjne. Każdemu z celów strategicznych nadano nazwę – tytuł odnoszący się do głównych
zagadnień jakich dotyczy dany cel. Nadane tytuły są poprawne i właściwie opisują zakres interwencji
danego celu strategicznego.
Wyjątkiem jest tu opis celu strategicznego 4 – obecna nazwa Innowacyjne środowisko. Sugerujemy tutaj
rozważenie zmiany nazwy celu na Środowisko innowacji. Proponowana nazwa lepiej odnosi się do opisu
celu, w którym mówi się, iż Warszawa musi rozwinąć efektywnie funkcjonujący system innowacji
zapewniający sprzyjające warunki do kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów. Tytuł ten
nawiązuje lepiej do celów operacyjnych zawartych w tym celu strategicznym. Sugerowana zmiana jest
zgodna z jedną z uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych projektu Strategii.
Jednocześnie należy zauważyć, że gros opisu celu strategicznego stanowi opis odnoszący się do
„efektywnie funkcjonującego ekosystemu innowacji” a nie do samego celu strategicznego. Zapisano:
…Będzie on (efektywnie funkcjonujący ekosystem innowacji – przyp. ECORYS) zapewniał sprzyjające
warunki do kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłow w sferze społecznej, kultury, nauki
i gospodarki… Tak więc zapis ten nie opisuje celu strategicznego, a „efektywnie funkcjonujący system
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innowacji”, co nie jest poprawne. Należy to poprawić tak, aby opis odnosił się bezpośrednio do celu
strategicznego.
Cele strategiczne zostały uszczegółowione w postaci celów operacyjnych. Relacje między celami
strategicznymi i operacyjnymi są właściwe; cele operacyjne faktycznie zawierają się w celach
strategicznych i stanowią operacjonalizację celów strategicznych. Wyjątkiem jest tu opis celu
strategicznego 4. Należy zauważyć tutaj brak jasnych odniesień do celów operacyjnych 4.3 Przyciągamy
talenty i liderów oraz 4.4 Inspirujemy świat. Zapis …Pobudzanie mieszkańców i organizacji (…) będzie
przyczyniało się nie tylko do rozwoju Warszawy – jako miejsca zamieszkania, ale i do wzmocnienia jej
pozycji na arenie międzynarodowej… należy uznać za niewystarczający.
Liczba celów, zarówno strategicznych jak i operacyjnych jest właściwa. Wskazuje na wyeliminowanie
celów, które nie są kluczowe i skupienie się na najbardziej istotnych kwestiach. Należy jednocześnie
podkreślić, że cele operacyjne nie są nadmiernie konkretne, co stwarzałoby ryzyko pominięcia ważnych
działań mogących doprowadzić do realizacji Strategii #Warszawa2030 lub nadmierną koncentrację na
działaniach uwzględnionych w celach. Jest to posunięcie zgodne z metodyką wyznaczania celów, dzięki
któremu osiągnięcie celów strategii jest bardziej prawdopodobne. Jednocześnie liczba celów jest na tyle
duża, że zapewnia wystarczający poziom mobilizacji realizatorów podczas pracy nad wykonaniem
Strategii #Warszawa2030.
Cele operacyjne są wzajemnie powiązane. Realizacja poszczególnych celów wpływa na szanse osiągnięcia
innych, jest częściowo zależna od realizacji innych celów lub łącznie realizacja dwóch lub więcej celów
może wywoływać efekt synergii. Wykazanie powiązań pomiędzy celami operacyjnymi zostało
poprzedzone analizą ich treści dzięki czemu nie wykazano powiązań pozornych. Analiza ta objęła także
definiowanie kierunku zależności między celami (dany cel wspiera realizację innego celu lub jest
wspierany realizacją innego celu), co wskazuje na rzetelne przeprowadzenie procesu ich formułowania.
Tytuł każdego z celów operacyjnych został określony w formie krótkiego opisu stanu docelowego
podanego w pierwszej osobie liczby mnogiej. Uważamy taką formę za odpowiednią, właściwie
zachęcającą mieszkańców Warszawy do podejmowania określonych działań. Nazwa każdego z celów
została też uzupełniona jednozdaniowym opisem prezentującym główne zadanie celu, np. …Tworzymy
wspólnotę warszawiaków, którzy (…) są otwarci oraz troszczą się o siebie nawzajem i najbliższe
otoczenie… lub …Rozwiniemy ofertę mieszkaniową, tak aby była dostosowana do potrzeb i możliwości
finansowych mieszkańców… Jednakże, jak widać z powyższych przykładów, w projekcie Strategii używane
są dwie formy syntetycznego opisu celu: jedna (dla celów operacyjnych 1.1 i 1.2), w czasie teraźniejszym,
opisująca, co obecnie jest realizowane i druga (dla pozostałych celów operacyjnych), w czasie przyszłym,
opisująca zakres zadań do realizacji. Należy ujednolicić użyte opisy.
Cele Strategii #Warszawa2030 są sformułowane zgodnie z zasadą SMART, natomiast zauważalna jest
różnica pomiędzy celami strategicznymi i operacyjnymi w zakresie ich skonkretyzowania (ang. specific) –
cele strategiczne są w mniejszym stopniu specyficzne. Nie stanowi to o słabości sposobu sformułowania
celów strategicznych, ponieważ są one uszczegółowione w formie celów operacyjnych. Z tego samego
względu należy uznać cele strategiczne za mierzalne w wystarczającym stopniu – wskaźniki odnoszące się
do celów operacyjnych w konsekwencji dotyczą również celów strategicznych. Zagadnienie określenia
w czasie celów (ang. time-bound) zostało kompleksowo rozstrzygnięte na poziomie Strategii
#Warszawa2030 poprzez wyznaczenie horyzontu czasowego dla Strategii. Cele strategiczne i operacyjne
należy również uznać za osiągalne (ang. achievable) i realne (ang. realistic) w wystarczającym stopniu.
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8.3. Ocena poprawności sformułowania wskaźników
monitoringu
Czy wskaźniki monitoringu mają jasną i zrozumiałą nazwę oraz definicję pozwalającą na jednoznaczną
ich interpretację?

Nie wszystkie wskaźniki zaproponowane w projekcie Strategii są sformułowane precyzyjnie. Jednak
dokument Wskaźniki monitoringu eliminuje większość wątpliwości ich dotyczących. Sama konstrukcja
wskaźników syntetycznych wymaga od czytelnika zapoznania się z jego składowymi, a bez ich znajomości
rozumienie wskaźnika zwykle nie jest oczywiste.
Należy tu zauważyć, że kwestia wskaźników monitoringu była przedmiotem intensywnej krytyki na etapie
konsultacji społecznych. Wskazywano, iż ich nazwy są niejednoznaczne oraz odwołują się do terminów
podlegających subiektywnym interpretacjom. Zauważano, że brak jest metryczek wskaźników: nie
wiadomo, co dokładnie kryje się pod wybranymi sformułowaniami, skąd będą pobierane dane na
potrzeby monitoringu oraz jak poszczególne dane składowe będą przeliczane na ostateczne wielkości
indeksów. Wynika to prawdopodobnie z tego, że opiniujący nie zapoznali się bardziej szczegółowo
z konstrukcją wskaźników. W przypadku kilku, rzeczywiście nadal brakuje definicji lub interpretacji, np.
Liczba podmiotów tworzących środowisko innowacji na 10 000 podmiotów wpisanych do rejestru
REGON, Odsetek firm deklarujących łatwość zatrudnienia osób, które cechuje kreatywność, Odsetek firm
pozytywnie oceniających warunki do rozwoju działalności gospodarczej w dzielnicy, Indeks jakości
środowiska przyrodniczego, Odsetek mieszkańców regularnie przemieszczających się transportem
publicznym, rowerem lub pieszo. Konieczne jest uzupełnienie, ponieważ część tych wskaźników będzie
bazowała na badaniach – jasna definicja powoli uniknąć zmian wynikających z różnic w pomiarze
pomiędzy kolejnymi falami badania.
Choć intuicyjnie wskaźniki wydają się zrozumiałe, to warto doprecyzować następujące kwestie. Dla
wskaźnika Liczba podmiotów tworzących środowisko innowacji na 10 000 podmiotów wpisanych do
rejestru REGON – należy określić, jakie podmioty będą zaliczane do grupy tych tworzących środowisko
innowacji. Dla wskaźnika Odsetek firm deklarujących łatwość zatrudnienia osób, które cechuje
kreatywność – należy doprecyzować, co jest rozumiane pod pojęciem „łatwości zatrudnienia"14. Dla
wskaźnika Odsetek firm pozytywnie oceniających warunki do rozwoju działalności gospodarczej
w dzielnicy należy doprecyzować listę kwestii wchodzących w zakres „warunków do rozwoju". Wskaźnik
Odsetek mieszkańców regularnie przemieszczających się transportem publicznym, rowerem lub pieszo
jest intuicyjnie zrozumiały, definicja może ewentualnie być użyteczna dla osób dokonujących pomiaru
w kolejnych latach. Najbardziej problematyczny jest Indeks jakości środowiska przyrodniczego, dla
którego należy określić wskaźniki cząstkowe odnoszące się do zanieczyszczenia powietrza, czystości wód
powierzchniowych, odpadów zebranych selektywnie itp.
Pośrednio związane z kwestią interpretacji jest zagadnienie braku określenia wartości docelowych –
powoduje to, iż niemożliwe jest interpretowanie osiągnięć w świetle zakładanych założeń (tj. ocena, czy
realizacja przebiega planowo/ gorzej/ lepiej). W kontekście interpretacji wskaźników należy także
zastrzec, iż na postawę składają się trzy komponenty, a jedynie zaistnienie komponentu behawioralnego
postawy przełoży się na konkretne działania dla miasta. Oznacza to, iż np. samo dostrzeganie wagi
14

Przykładowo – czy chodzi o łatwość ich znalezienia, czy możliwość pozyskania dla firmy (tu może chodzić np. o zbieżność
wynagrodzenia oferowanego przez firmę i żądanego przez kreatywnego pracownika), czy raczej o procedury związane
z zatrudnianiem cudzoziemców.
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postępowania w sposób przyjazny środowisku oraz pozytywne, emocjonalne nastawienie do tego typu
działań nie sprawią jeszcze, iż w jakimkolwiek stopniu poprawi się miejskie środowisko, jeżeli nie pójdą
za tym konkretne kroki.

8.4.

Ocena warstwy językowej projektu Strategii

Czy język zastosowany w projekcie dokumentu jest zrozumiały, poprawny terminologicznie
i jednoznaczny?

Dokument pisany jest w wielu miejscach trudnym, niezrozumiałym dla przeciętnego mieszkańca
językiem. Język publikacji powinien unikać wyrażeń zaczerpniętych z języka nie-ogólnego (np. ewaluacja
mid-term, ewaluacja ex-ante, policentryczna struktura, enklawa, etc.) oraz skomplikowanych struktur
zdaniowych. Fragmenty, w których występują długie zdania najeżone specjalistycznymi terminami,
należałoby uprościć, zapisując to samo w kilku zdaniach.
Obecnie korzystając z indeksu FOG-PL (autorstwa R. Gunninga) przedstawiony tekst należy uznać za
„Tekst bardzo skomplikowany, fachowy, którego zrozumienie może wymagać wiedzy specjalistycznej"
(orientacyjnie wymagane wykształcenie odbiorcy: Doktorat lub specjalizacja w dziedzinie, której dotyczy
tekst).
Zalecanym
postępowaniem
jest
więc
skorzystanie
np.
z
aplikacji
http://www.jasnopis.pl/aplikacja#, która po analizie tekstu zaznacza kolorami odpowiednie fragmenty
uznane za zbyt skomplikowane, zdania uznane za zbyt długie, słowa uznane za zbyt trudne w stosunku
do reszty tekstu. Następnie zaznaczone miejsca poprawić poprzez wykorzystanie słów łatwiejszych,
zrozumiałych dla szerszego grona odbiorców, i budowanie krótszych zdań, które będą łatwiejsze
w odbiorze. W szczególności, relatywnie proste, a generujące duży efekt in plus powinno być
wyeliminowanie licznych powtórzeń (np. „Przypisanie odpowiedzialności za realizację celów oraz
określenie pozostałych realizatorów określa odrębny dokument” – s. 29, wyróżnienie własne).
W projekcie udostępnionym do konsultacji nie ma słownika terminów, ale w poprawionej wersji Strategii
ta część wydaje się niezbędna.
Ostateczna wersja dokumentu powinna zostać językowo skonsultowana z polonistą i/ lub specjalistą
ds. komunikacji. Proponujemy także kolejną wersję dokumentu, po doprecyzowaniu zakresu
merytorycznego, przekazać do redakcji językowej osobie (nie profesjonaliście w zagadnieniach
planowania strategicznego), która potrafiłaby sprawić, że tekst będzie się lepiej czytało.
Zastrzeżenia do warstwy językowej tekstu pojawiały się także w ramach uwag zgłaszanych w procesie
konsultacji społecznych. Wskazywano przede wszystkim na to, iż język dokumentu jest zbyt
skomplikowany. W trakcie konsultacji społecznych pojawiła się też uwaga na temat stosowania
w dokumencie zarówno form męskich, jak i żeńskich, np. mieszkaniec i mieszkanka. Jako, że w projekcie
Strategii zarysowano wizję miasta otwartego, sam dokument powinien być w pełni włączający. Jednakże,
zgodnie z opinią pana profesora Andrzeja Markowskiego, Przewodniczącego Rady Języka Polskiego przy
Prezydium PAN15, pomimo że sformułowanie mieszkańcy i mieszkanki Warszawy jest językowo
poprawne, sugeruje on użycie rzeczownika mieszkaniec, który ma tzw. znaczenie generyczne, to znaczy
odnoszące się do całego opisywanego rodzaju, gatunku.

15

Pismo z dnia 29 czerwca 2017, nr RJP-130/W/2017, adresowane do pani Wioletty Wetoszka, Podinspektora w Urzędzie m.st.
Warszawy
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Język projektu Strategii jest poprawny terminologicznie. Zasługuje na podkreślenie – pomimo uwagi
sformułowanej w pierwszym akapicie niniejszego rozdziału – iż dokument w niewielkim stopniu korzysta
ze specyficznego żargonu legalistyczno-branżowego właściwego dokumentom strategicznym, starając się
odwoływać do pojęć mniej specjalistycznych (choć, jak się okazuje, nadal nie zawsze wystarczająco
zrozumiałych). Takie rozwiązanie potencjalnie może stwarzać ryzyko zmniejszenia precyzji stosowanej
terminologii. Jednak, w analizowanej wersji dokumentu nie zaobserwowano, aby uproszczenia językowe
wpłynęły negatywnie na poprawność terminologiczną i jednoznaczność używanego słownictwa.

8.5. Ocena poprawności zmian względem
poprzedniej wersji strategii
Czy prawidłowo i zgodnie z zasadą ciągłości zarządzania strategicznego określono zmiany względem
poprzedniej edycji strategii?

Zakres zmian względem poprzedniej wersji strategii został opisany wprost w rozdziale ocenianego
dokumentu zatytułowanym Zmiany względem poprzedniej edycji strategii. Na potrzeby niniejszej
ewaluacji przeprowadzono również analizę porównawczą obydwu dokumentów. W wyniku tej analizy
przeprowadzone modyfikacje zostały uznane za zasadne.
Przede wszystkim, co słusznie zauważają autorzy projektu Strategii, od 2005 r. – momentu uchwalenia
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 r. – nastąpiło wiele zmian związanych z sytuacją
krajową i międzynarodową. Podkreślono znaczący rozwój miasta, jaki dokonał się na przestrzeni lat, a co
za tym idzie – spowodował dezaktualizację części z uprzednich celów. Dawne dążenia obecnie stanowią
rzeczywistość funkcjonowania miasta, te zaś musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. W projekcie
Strategii w pierwszej kolejności wskazuje się na zamianę akcentów w obszarze zapewniania dostępu do
usług. Podkreśla się, iż sam fakt ich funkcjonowania/ istnienia w obrębie stolicy został już zapewniony.
W tym momencie ciężar powinien zostać przeniesiony na ich terytorialną dostępność odpowiadającą
geograficznemu rozmieszczeniu mieszkańców z różnych grup wiekowych, społecznych itp. Takie
podejście jest zgodne ze światowymi trendami, w ramach których procesy rozwojowe miast
ukierunkowane są na działania inkluzyjne wyrażające się np. w bliskości ośrodków opieki zdrowotnej
względem osiedli zamieszkanych głównie przez osoby starsze czy obecności przedszkoli w sąsiedztwie
nowych siedlisk przyciągających ludzi młodych. Wynika to z przekonania, że dla wielu grup odległości
w obrębie miasta mogą okazać się zbyt duże, aby mogli oni skorzystać ze wszystkich dostępnych usług,
zaś partycypacja w nich ma krytyczne znaczenie dla ich jakości życia oraz aktywnego włączenia w lokalną
społeczność. Autorzy projektu Strategii zdecydowali się również na utrzymanie celu związanego
z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jest to decyzja słuszna, jeśli weźmie się pod uwagę miary
w zakresie np. liczby wypadków drogowych czy ofiar śmiertelnych takich wypadków – nadal będące
w Warszawie wyższe niż w większości miast zachodnioeuropejskich. Reasumując, zmiany w obszarze celu
strategicznego 1. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy dokonano w sposób
prawidłowy, w poszanowaniu zasady ciągłości zarządzania strategicznego.
W zakresie celu strategicznego 2 Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców poprzez pielęgnowanie
tradycji, rozwój kultury i pobudzanie aktywności społecznej również uwidacznia się zasada ciągłości
zarządzania strategicznego. Manifestuje się ona w tym, iż w uprzedniej wersji strategii kładziono większy
nacisk na aspekty infrastrukturalne i organizacyjne ukierunkowane na budowanie przestrzeni
artystycznej/ historycznej/ społecznej czy pobudzanie zainteresowania stolicą wraz z jej dziedzictwem.
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Zaktualizowany dokument nie bagatelizuje znaczenia owej bazy, jednak wychodzi o krok dalej – dążąc do
wykorzystania jej na potrzeby budowania relacji społecznych. Taka zmiana jest logicznie uzasadniona
i odpowiada na potrzeby społeczności lokalnej.
Patrząc na cel strategiczny 3 Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Warszawy
w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim należy zauważyć, iż w zdecydowanej większości został
on osiągnięty. W tym momencie istnieją inne, bardziej zasadne instrumenty do budowania i rozwijania
współpracy terytorialnej stolicy i okolicznych gmin. Obecna wersja Strategii oczywiście nie bagatelizuje
wagi znaczenia tego typu działań, jednak odsyła do ich zaadresowania w odpowiednich dokumentach
(np. Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 r.). Na przecięciu celów
strategicznych 3 Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Warszawy w wymiarze
regionalnym, krajowym i europejskim oraz 4 Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy
i badaniach naukowych dokonała się także inna zmiana, związana z kreowaniem wysokiej jakości kapitału
ludzkiego. Uznano ukierunkowane nań działania jako kluczowe zarówno dla budowania metropolitalnego
statusu Warszawy, jak i rozwoju nowoczesnej gospodarki w mieście. Tym samym obserwujemy proces
właściwy historycznie np. społeczeństwom Europy Zachodniej, który polega na tym, iż zwiększenie
poziomu wykształcenia mieszkańców przestaje w pewnym momencie być celem samym w sobie, ale
narzędziem służącym do osiągania innych dążeń.
Jedynie zmiany w obszarze celu strategicznego 5 Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego
nie są do końca jasne. Wydaje się, iż kwestia ładu przestrzennego w ostatnim czasie ma rosnące znaczenie
zarówno ze względu na priorytety rozwojowe miasta, jak również z uwagi na podwyższającą się
świadomość społeczną mieszkańców w zakresie sposobów zagospodarowania przestrzeni. Z tego też
względu, jak również z powodu uwag zgłaszanych na etapie konsultacji społecznych, postanowiono bliżej
przyjrzeć się zmianom wynikającym z rezygnacji z Celu strategicznego 5 Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 r.
W projekcie Strategii, w opisach celów strategicznych 2 i 3 oraz odpowiadających im celów operacyjnych
zawarto szereg odniesień do problematyki zagospodarowania przestrzeni zgodnie z obowiązującą
wszystkie gminy zasadą ładu przestrzennego. Tym samym zapewniono ciągłość celów operacyjnych 5.1
Uporządkowanie struktury przestrzennej miasta z wyłączeniem spod zabudowy zwartych terenów zieleni
tworzących układ przyrodniczy, 5.3 Zorganizowanie lokalnych przestrzeni publicznych sprzyjających
integracji społecznej i 5.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych wymienionych w Strategii Rozwoju
Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 r. Co ważne, opis celów strategicznych i operacyjnych projektu
Strategii #Warszawa2030 jest na tyle szeroki, że powinno to umożliwić realizację działań – programów
opisanych w Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 r.
Pewnym problemem wynikającym z rezygnacji celu strategicznego 5 wydają się cele operacyjne 5.2
Zorganizowanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych w centralnym obszarze miasta oraz 5.4
Integracja przestrzenna lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy tego celu strategicznego.
Brak odniesień do dawnego Celu operacyjnego 5.2 może powodować mniejsze zainteresowanie
inwestycjami w centrum miasta. Tym bardziej, że pomimo stwierdzenia w opisie Celu strategicznego 2, iż
„zapewnienie wygody życia i działania (…) wymaga zachowania równowagi między wielkomiejskością i
pełnionymi przez nią stołecznymi funkcjami a środowiskiem codziennego życia mieszkańców”, większość
opisów celów strategicznych 2 i 3 projektu Strategii #Warszawa2030 koncentruje się na „policentrycznej
i hierarchicznej strukturze funkcjonalno-przestrzennej”. Poszczególne cele operacyjne Celu
strategicznego 2. Wygodna lokalność, podobnie jak sugeruje sama nazwa celu, odnoszą się w większości
do „spędzania czasu wolnego blisko domu” czy „korzystania z usług blisko domu”. Z kolei cele operacyjne
Celu strategicznego 3 Funkcjonalna przestrzeń mówią ogólnie o obszarze całej Warszawy, nie
uwypuklając roli centrum miasta. Zmarginalizowanie w projekcie Strategii roli tej części miasta wydaje
się nieuzasadnione w świetle zapisu Diagnozy strategicznej mówiącego o Warszawie jako mieście
stołecznym pełniącym rolę centrum politycznego w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych oraz –
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wynikającego z tego opisu w Diagnozie strategicznej – opisu potencjału mówiącego o stołeczności, której
efektem jest m.in. nagromadzenie instytucji o znaczeniu krajowym.
Z kolei pominięcie celu operacyjnego 5.4 Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 r.
powoduje się zmniejszenie wagi integracji przestrzennej lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy. Jak
podano w Analizie Zagospodarowanie przestrzenne opracowanej na potrzeby Diagnozy strategicznej
„istnieje znaczna dysproporcja w rozmieszczeniu usług między lewobrzeżną a prawobrzeżną Warszawą
na korzyść tej pierwszej, w której zlokalizowane jest 68% usług”. Z kolei w Analizie Transport stwierdza
się, że „z przekroczeniem rzeki wiąże się blisko ¼ (23%) wszystkich podróży warszawiaków, zatem
codziennie odbywa się 775 tys. takich przepraw”. W Celu operacyjnym 3.3 Korzystamy z przyjaznego
systemu transportowego projektu Strategii #Warszawa2030 wspomina się wprawdzie o „lepszym
powiązaniu różnych części miasta i usprawnieniu przemieszczania się zarówno w wymiarze lokalnym,
ogólnomiejskim”, tym niemniej nie odnotowano nigdzie bezpośrednich zapisów o potrzebie integracji
lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta. Uważamy, że ten element wymaga uzupełnienia.

8.6. Ocena uwzględnienia rekomendacji z ewaluacji
mid-term Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do
2020 roku
Czy w procesie aktualizacji zostały uwzględnione rekomendacje wynikające z ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku? Które rekomendacje zostały wdrożone? Które
rekomendacje nie zostały wdrożone? Jaki ma lub może mieć to wpływ na skuteczność i efektywność
wdrażania Strategii?

Wyniki ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku dotyczące sposobu
sformułowania Strategii zostały w większości uwzględnione w Strategii #Warszawa2030.
Z pięćdziesięciu rekomendacji sformułowanych w wyniku przeprowadzenia ewaluacji mid-term Strategii
Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku, wdrożenie 24 wymagało wprowadzenia zmian lub nowych
zapisów do zaktualizowanej wersji Strategii (wskazane w kolumnie „Sposób wdrożenia rekomendacji”
w tabeli 62. Wnioski i rekomendacje Raportu Końcowego Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Miasta
Stołecznego Warszawy do 2020 roku, str. 293-315). Sposoby wdrażania pozostałych rekomendacji nie
zakładają uwzględnienia w zaktualizowanej treści Strategii, więc rekomendacje te wykraczają poza zakres
przedmiotowy tego rozdziału. W ramach oceny uwzględnienia rekomendacji wynikających z ewaluacji
mid-term Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku należy, po pierwsze dokonać rozstrzygnięcia,
czy rekomendacja została uwzględniona i po drugie, odnieść się do zasadności tych rekomendacji, których
nie wzięto pod uwagę. Rekomendacje wynikające z ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju m.st. Warszawy
do 2020 roku należy uznać za częściowo wykluczające się, szczególnie dotyczy to postulatu stworzenia
elastycznej strategii o „nie silosowej” formule, który stoi w sprzeczności z częścią rekomendacji
operacyjnych o wysokim stopniu szczegółowości. W związku z tym, że rekomendacje dotyczące oceny
horyzontalnej Strategii, w tym szczególnie rekomendacja nr 46 dotycząca zmiany formuły Strategii,
zostały uwzględnione można uznać, że pominięcie części rekomendacji operacyjnych (rekomendacje nr
27, 28, 32 oraz rekomendacji nr 29 w części dotyczącej wspierania szkolnictwa zawodowego) nie będzie
miało negatywnego wpływu na skuteczność i efektywność wdrażania Strategii; są to szczegółowe
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rekomendacje, dotyczące wąskich zagadnień, tak więc ich uwaględnienie w projekcie Strategii stałoby w
sprzeczności ze słusznym postulatem stworzenia elastycznej strategii.


Rekomendacja nr 2: Wskazane jest wprowadzenie zmian i uzupełnień:
Cel operacyjny 1.1., program 1.1.1 Usprawnienie administracji: odniesienie do
wprowadzana mechanizmów partycypacji społecznej również w dziedzinie stanowienia
prawa lokalnego.
Cel operacyjny 1.1., program 1.1.2. Rozwój oświaty: sformułowanie zadań odnoszących się
do większej dostępności przedszkoli i wyrównywania szans edukacyjnych; sformułowanie
odniesień do wsparcia szkolnictwa zawodowego.
Cel operacyjny 1.1., program 1.1.3. Rozwój kultury: większe ukierunkowanie na inne
przemysły kultury poza teatrami.
Cel operacyjny 1.1., program 1.1.6. Rozszerzenie systemu pomocy społecznej: modyfikacja
polegająca na wprowadzeniu deinstytucjonalizacji zadań publicznych, rozwoju ekonomii
społecznej.
Cel operacyjny 1.3.: ukierunkowywanie polityki mieszkań komunalnych w stronę wyzwań
społecznych, np. mieszkania komunalne chronione, mieszkania komunalne dla osób
opuszczających domy dziecka itp.
Cel operacyjny 1.4.: odniesienie do szerszego wykorzystania OZE, np. poprzez
wykorzystywanie OZE w gospodarce komunalnej.
Rekomendacja nr 2 dotycząca wprowadzenia zmian i uzupełnień w Strategii Rozwoju Warszawy
została częściowo uwzględniona:
o

o

o

o

„Cel operacyjny 1.1, program 1.1.1 Usprawnienie administracji: odniesienie do
wprowadzana mechanizmów partycypacji społecznej również w dziedzinie stanowienia
prawa lokalnego”. Kwestia ta została uwzględniona w projekcie Strategii
#Warszawa2030;
„Cel operacyjny 1.1., program 1.1.2. Rozwój oświaty: sformułowanie zadań
odnoszących się do większej dostępności przedszkoli i wyrównywania szans
edukacyjnych; sformułowanie odniesień do wsparcia szkolnictwa zawodowego”.
Rekomendacja została uwzględniona w zakresie dostępu do edukacji przedszkolnej
i wyrównywania szans edukacyjnych (cel operacyjny 2.3 Strategii #Warszawa2030),
natomiast kwestie wsparcia szkolnictwa zawodowego zostały pominięte;
„Cel operacyjny 1.1., program 1.1.3. Rozwój kultury: większe ukierunkowanie na inne
przemysły kultury poza teatrami”. Rekomendację uwzględniono rezygnując
z ukierunkowania na teatry w rozwijaniu kultury;
„Cel operacyjny 1.1., program 1.1.6. Rozszerzenie systemu pomocy społecznej:
modyfikacja polegająca na wprowadzeniu deinstytucjonalizacji zadań publicznych,
rozwoju ekonomii społecznej”. Kwestie deinstytucjonalizacji i ekonomii społecznej
zostały pominięte w projekcie Strategii #Warszawa2030;
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o

o

„Cel operacyjny 1.3.: ukierunkowywanie polityki mieszkań komunalnych w stronę
wyzwań społecznych, np. mieszkania komunalne chronione, mieszkania komunalne dla
osób opuszczających domy dziecka itp.” W celu operacyjnym 2.1 projektu Strategii
#Warszawa2030 przewiduje się wprowadzenie systemowych rozwiązań polegających
na zlikwidowaniu luki dochodowej pomiędzy kryteriami kwalifikującymi do mieszkań
komunalnych oraz budownictwa społecznego, jednak nie zawarto jednoznacznych
sformułowań wskazujących na ukierunkowywanie polityki dotyczącej mieszkań
komunalnych na wyzwania społeczne, na które wskazują autorzy Raportu Końcowego
Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku.
„Cel operacyjny 1.4.: odniesienie do szerszego wykorzystania OZE, np. poprzez
wykorzystywanie OZE w gospodarce komunalnej”. Rekomendację uwzględniono
w projekcie Strategii #Warszawa2030 w ramach celu operacyjnego 3.2.



Rekomendacja nr 3: Rekomenduje się rezygnację z przedmiotowego programu i usunięcie go
z celu operacyjnego 1.5. Nie jest bowiem zasadne wyodrębnianie zadań realizowanych w ramach
innych celów operacyjnych w postaci odrębnego programu.
Rekomendacja nr 3 dotycząca rezygnacji z Programu 1.5.3 została uwzględniona.



Rekomendacja nr 5: Rekomenduje się rezygnację ze wskaźnika w związku z jego kolizją z innymi
realizowanymi działaniami, polegającymi na modernizacji sieci.
Rekomendację nr 5 dotyczącą rezygnacji ze wskaźnika monitorującego cel operacyjny 1.5
również wzięto pod uwagę.



Rekomendacja nr 9: Rekomenduje się rozważenie zmiany architektury obu celów. Kwestie
dotyczące jakości powietrza i gospodarki odpadami (cel 1.5.) powinny zostać włączone do
zakresu celu 1.4.
Rekomendowana zmiana architektury celów 1.5 i 1.4 (rekomendacja nr 9) została uwzględniona
– kwestie jakości powietrza i gospodarki odpadami zostały ujęte w celu operacyjnym 3.2
projektu Strategii #Warszawa2030.



Rekomendacja nr 10: Rekomenduje się przesunięcie zadań związanych z inwestycjami
drogowymi o znaczeniu ponadlokalnym oraz zadań związanych z inwestycjami w SKM poza
terenem miasta z celu operacyjnego 1.6. do celu operacyjnego 3.1. dla zachowania spójności
dokumentu strategicznego.
Rekomendację nr 10 dotyczącą przesunięcia zadań związanych z inwestycjami drogowymi
o znaczeniu ponadlokalnym oraz zadań związanych z inwestycjami w SKM poza terenem miasta
z celu operacyjnego 1.6. do celu operacyjnego 3.1. można uznać za częściowo wziętą pod uwagę.
Wprawdzie w Strategii po aktualizacji kwestie inwestycji drogowych o znaczeniu ponadlokalnym
już nie są włączone w cel operacyjny dotyczący przemieszczania w mieście osób i towarów, ale
również zapisy na temat takich inwestycji zostały znacząco okrojone w projekcie Strategii
#Warszawa2030.



Rekomendacja nr 18: Rekomenduje się uzupełnienie wizji Warszawy o aspekt dynamicznie
rozwijającej się metropolii ze zintegrowanym obszarem metropolitalnym.
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Wymiar „Otwarta metropolia” (Warszawa to miasto otwarte na świat. Śmiało wychodzące
naprzeciw wyzwaniom, inspirujące innych. Dzięki swojej różnorodności i nastawieniu na
współpracę jest wyjątkowym środowiskiem do kreowania i rozwijania idei. Stanowi ważny węzeł
sieci europejskich metropolii) wizji Warszawy zapisanej w projekcie Strategii #Warszawa2030
stanowi wyjście naprzeciw rekomendacji nr 18 dotyczącej uzupełnienia wizji Warszawy o aspekt
dynamicznie rozwijającej się metropolii ze zintegrowanym obszarem metropolitalnym.


Rekomendacja nr 19: Rekomenduje się opracowanie produktu markowego Warszawy, opartego
na przewagach konkurencyjnych stolicy i prowadzenie polityki promocyjnej miasta w oparciu
o potencjał naukowy i badawczy.
Potrzeba opracowania produktu markowego Warszawy, na którą wskazuje się w rekomendacji
nr 19 została uwzględniona poprzez nawiązanie do budowania marki Warszawy w celu
operacyjnym 4.3 i wskazanie na konieczność powiązania Strategii #Warszawa2030 z marką
miasta w ramach komunikowania Strategii.



Rekomendacja nr 20: Rekomenduje się wycofanie z wizji Warszawy do roku 2020 kierunku
stworzenia z Warszawy wschodnioeuropejskiego centrum finansowego z powodu braku
zainteresowania środowisk kapitałowych koncentracją korzystania z usług instytucji otoczenia
biznesu w Warszawie.
Rekomendacja nr 20 dotycząca rezygnacji ze stworzenia z Warszawy wschodnioeuropejskiego
centrum finansowego została uwzględniona.



Rekomendacja nr 21: Rekomenduje się włączenie do programu 3.3.2. Instytucjonalna integracja
planowania strategicznego w skali regionalnej kierunku wsparcia działań związanych
z rozszerzaniem zakresu partnerstwa również o sektor pozarządowy. Zasadne byłoby
rozszerzenie Forum Dialogu Społecznego o organizacje o szerszym bądź lokalnym zakresie
działania na obszarze OMW. Należy także pracować nad rozszerzeniem współpracy z gminami,
które nie znajdują się na obszarze ZIT WOF.
Rekomendację nr 21 częściowo wzięto pod uwagę. Organizacje pozarządowe w projekcie
Strategii #Warszawa2030 zostały wymienione jako partnerzy zewnętrzni w realizacji Strategii,
zaś na potrzebę współdziałania z nimi wskazano w celach operacyjnych 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 4.1,
4.3. Postulat rozszerzania współpracy z gminami, które nie znajdują się na obszarze ZIT WOF nie
został uwzględniony. Co prawda w projekcie Strategii jest mowa o obszarze metropolitalnym
Warszawy, natomiast nie można zignorować faktu, że w rekomendacja z ewaluacji mid-term
Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku dotyczy ZIT WOF, a projekt
Strategii nie wychodzi naprzeciw tej rekomendacji.



Rekomendacja nr 22: „Rekomenduje się rezygnację z zadania 3.2.1.5. Wzmocnienie roli
Warszawy jako pomostu dla Zachodu do krajów Europy Wschodniej, Transkaukazu i Azji
Centralnej.
Rekomendacja nr 22 dotycząca rezygnacji z zadania „Wzmocnienie roli Warszawy jako pomostu
dla Zachodu do krajów Europy Wschodniej, Transkaukazu i Azji Centralnej” została
uwzględniona.



Rekomendacja nr 23: Rekomenduje się przesunięcie działań związanych z inwestycjami
drogowymi o znaczeniu ponadlokalnym oraz działań związanych z inwestycjami w SKM poza
terenem miasta z celu operacyjnego 1.6. do celu operacyjnego 3.1. dla zachowania spójności
dokumentu strategicznego.
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Rekomendację nr 23 dotyczącą przesunięcia działań związanych z inwestycjami drogowymi
o znaczeniu ponadlokalnym oraz działań związanych z inwestycjami w SKM poza terenem miasta
z celu operacyjnego 1.6. do celu operacyjnego 3.1., ze względu na jej częściową zbieżność
z rekomendacją nr 10 należy uznać za częściowo uwzględnioną.

16



Rekomendacja nr 24: Rekomenduje się zmianę zarówno kierunku prowadzonych działań, jak
i kierunków monitorowania realizacji celu. Miernikiem sukcesu Strategii powinno być nie tyle
miejsce Warszawy w międzynarodowych rankingach, ile liczba międzynarodowych imprez
targowych i wystawienniczych, liczba kongresów naukowych i społecznych, liczba filii
międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, zlokalizowanych na terenie Warszawy.
Rekomendacja nr 24 została uwzględniona w zakresie zmiany kierunku prowadzenia działań,
natomiast nie wzięto jej po uwagę w odniesieniu do monitorowania realizacji celu. Oferowane
przez miasto sposoby spędzania czasu wolnego, cykliczne imprezy kulturalne, pomysły na
promocję miasta na rynku europejskim i światowym zostały uwzględnione w celach
operacyjnych 4.3 i 4.4.



Rekomendacja nr 25: Rekomenduje się rezygnację z realizacji celu operacyjnego 4.2.
Rekomendacja nr 25 dotycząca rezygnacji z celu operacyjnego 4.2 została uwzględniona.



Rekomendacja nr 26: Rekomenduje się wprowadzenie do konstrukcji celu operacyjnego 4.1.
kwestii: inicjowania i tworzenia europejskich partnerstw innowacyjnych, innowacyjnego
rozwiązywania problemów społecznych; internacjonalizacji działań naukowo-badawczych oraz
internacjonalizacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału
w międzynarodowych sieciach, pozyskiwania kooperantów i inwestorów zagranicznych oraz
zagwarantowania dostępności kadr odpowiadających na potrzeby gospodarki.
Rekomendacja nr 26 dotycząca kwestii inicjowania i tworzenia europejskich partnerstw
innowacyjnych, innowacyjnego rozwiązywania problemów społecznych, internacjonalizacji
działań naukowo-badawczych oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw, ze szczególnym
uwzględnieniem ich udziału w międzynarodowych sieciach, pozyskiwania kooperantów
i inwestorów zagranicznych oraz zagwarantowania dostępności kadr odpowiadających na
potrzeby gospodarki została uwzględniona poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do
celów operacyjnych 2.1, 4.1, 4.2 i 4.4.



Rekomendacja nr 27: Rekomenduje się wprowadzenie w konstrukcji celu operacyjnego 4.1.
wsparcia powstawania etatów badawczych w przedsiębiorstwach, zgodnie z kierunkiem
dokumentów strategicznych na szczeblu regionalnym, europejskim i krajowym.
Rekomendacja nr 27 dotycząca wsparcia powstawania etatów badawczych
w przedsiębiorstwach nie została uwzględniona16.



Rekomendacja nr 28: Strategia powinna zostać uzupełniona o wyznaczenie kluczowych branż
wymagających wsparcia, zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami zidentyfikowanymi na terenie
OMW.

Jedna z czterech rekomendacji z Raportu Końcowego Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2020 roku, których nieuwzględnienie Ewaluator Strategii #Warszawa2030 uważa za słuszne.
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Rekomendacji nr 28 odnoszącej się do wyznaczenia kluczowych branż wymagających wsparcia,
zgodnie z inteligentnymi specjalizacjami zidentyfikowanymi na terenie OMW nie wzięto pod
uwagę17.


Rekomendacja nr 29: Rekomenduje się uwzględnienie w ramach konstrukcji celu strategicznego
4. przedsięwzięć związanych z promocją gospodarczą miasta. Rekomenduje się uwzględnienie
w SRW wsparcia szkolnictwa zawodowego poprzez wspieranie odpowiedniego profilowania
kierunków edukacji zawodowej, szczególnie odnoszących się do obszarów tematycznych
specjalizacji dla województwa mazowieckiego wskazanych w SRWM i Strategii Rozwoju OMW.
Rekomendacja nr 29 nie została uwzględniona w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego,
natomiast w zakresie promocji gospodarczej miasta została uwzględniona poprzez
wprowadzenie odpowiednich zapisów w opisie celu operacyjnego 4.3 i 4.418.



Rekomendacja nr 31: W ramach prac nad aktualizacją Strategii zaleca się sformułowanie
kierunków porządkowania przestrzeni publicznych miasta wraz ze wskazaniem projektów
zagospodarowania przestrzeni w lokalizacjach o konkretnych funkcjach publicznych.
Rekomendacja nr 31 dotycząca kierunków porządkowania przestrzeni publicznych miasta wraz
ze wskazaniem projektów zagospodarowania przestrzeni w lokalizacjach o konkretnych
funkcjach publicznych została uwzględniona w poprzez sformułowanie odpowiednich zapisów
w celach operacyjnych 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 i w szczególności 3.1.



Rekomendacja nr 32: W ramach aktualizacji SRW należy wprowadzić odpowiednie zapisy w celu
operacyjnym 5.5. ukierunkowujące infrastrukturalne działania rewitalizacyjne nie tyle na cel
reprezentacyjny ile na szersze oddziaływanie społeczne. Projekty rewitalizacji budynków i ulic
(ulokowanych na terenach zmarginalizowanych, z wyższym niż przeciętny wskaźnikiem
przestępczości bądź ubóstwa) powinny iść w parze z propozycją działań zwiększających
włączenie społeczne ich mieszkańców.
Rekomendacja nr 32 dotycząca działań rewitalizacyjnych nie znalazła odniesień w zapisach celów
operacyjnych w projekcie Strategii #Warszawa203019.



Rekomendacja nr 35: Przystępując do aktualizacji Strategii, istotne jest zapewnienie zgodności
dokumentu z metodyką zarządzania strategicznego.
Uwzględnienie rekomendacji nr 35 polega na przywołaniu w projekcie Strategii #Warszawa2030
zasady zarządzania strategicznego w rozdziałach dotyczących zmian względem poprzedniej
edycji strategii oraz sprawozdawczości i oceny.

17

Jedna z czterech rekomendacji z Raportu Końcowego Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2020 roku, których nieuwzględnienie Ewaluator Strategii #Warszawa2030 uważa za słuszne.

18

Jedna z czterech rekomendacji z Raportu Końcowego Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2020 roku, których nieuwzględnienie (w zakresie wsparcia szkolnictwa zawodowego poprzez wspieranie odpowiedniego
profilowania kierunków edukacji zawodowej, szczególnie odnoszących się do obszarów tematycznych specjalizacji dla
województwa mazowieckiego wskazanych w SRWM i Strategii Rozwoju OMW) Ewaluator Strategii #Warszawa2030 uważa za
słuszne.

19

Jedna z czterech rekomendacji z Raportu Końcowego Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2020 roku, których nieuwzględnienie Ewaluator Strategii #Warszawa2030 uważa za słuszne.
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Rekomendacja nr 45: Rekomenduje się uwzględnienie przy aktualizacji Strategii
przedstawionych w raporcie schematów budowania logiki interwencji, włączających diagnozę
dla poszczególnych celów strategicznych.
Rekomendacja nr 45 dotycząca schematów budowania logiki interwencji, włączających diagnozę
dla poszczególnych celów strategicznych została uwzględniona; w rozdziale „Potencjały
i wyzwania” przedstawiono kluczowe potencjały i wyzwania Warszawy, wskazując jednocześnie
ich oddziaływanie na jeden lub więcej cel strategiczny.



Rekomendacja nr 46: Należy zmienić formułę Strategii z „silosowej” na otwartą i elastyczną, tzn.
ograniczoną do wizji, celów strategicznych i operacyjnych oraz opisu oczekiwanych rezultatów.
Rekomenduje się, aby zaktualizowana Strategia zawierała następujące elementy: diagnozę,
misję/ wizję, główny cel, cele strategiczne i operacyjne (wraz z przypisanymi do nich wskaźnikami
rezultatu). Bardziej szczegółowe elementy, takie jak programy i zadania wraz ze wskaźnikami
produktu powinny być uwzględnione w operacyjnych dokumentach i planach miasta
regulujących zadania w wybranych obszarach działania miasta.
Rekomendacja nr 46 dotycząca zmiany formuły strategii z „silosowej” na otwartą i elastyczną
została zrealizowana. Projekt Strategii #Warszawa2030 został ograniczony do diagnozy, wizji,
celów strategicznych i operacyjnych, opisu oczekiwanych rezultatów i treści dotyczących
zarządzania Strategią; nie uwzględniono w niej bardziej szczegółowych elementów, które
znajdowały się w Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku.



Rekomendacja nr 47: Rekomenduje się, zgodnie z zasadą partnerstwa, włączenie do zasobów
ludzkich, finansowych i organizacyjnych Strategii zarówno zasobów i budżetów dzielnic, jak i
zasobów i budżetów partnerów społecznych (organizacje pozarządowe IOB, instytucje naukowobadawcze, uczelnie).
Rekomendacja nr 47 dotycząca włączenia do zasobów ludzkich, finansowych i organizacyjnych
Strategii zarówno zasobów i budżetów dzielnic, jak i zasobów i budżetów partnerów społecznych
została częściowo uwzględniona poprzez zamieszczenie odpowiednich zapisów w rozdziale
projektu Strategii dotyczącym zasobów. Zasobów i budżetów wymienionych w rekomendacji
(dzielnic, partnerów społecznych) oraz organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu,
instytucji naukowo-badawczych i uczelni nie wymieniono wprost w projekcie Strategii,
natomiast można uznać, że wymienione źródła finansowania Strategii zawierają wskazane
zasoby, ponieważ są od nich bardziej ogólne. W związku z tym należy uznać, że rekomendacja
została uwzględniona w zakresie włączenia do zasobów Strategii zasobów, które wcześniej nie
były w niej uwzględnione, natomiast nie została uwzględniona pod względem jednoznacznego
wskazania zasobów i budżetów dzielnic i partnerów społecznych (organizacje pozarządowe, IOB,
instytucje naukowo-badawcze, uczelnie) jako możliwych do wykorzystania, do czego także
zobowiazywała rekomendacja.



Rekomendacja nr 48: Rekomenduje się w trakcie prac nad aktualizacją dokumentu przyjęcie
następującej struktury dokumentu:
1. Diagnoza sytuacji.
2. Główny cel Strategii.
3. Kierunki działań.
4. Programy.
5. Zasoby Strategii (organizacyjne i finansowe)
6. System wdrażania Strategii.
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7. Monitoring.
8. Ewaluacja.
Rekomendacja nr 48 odnosząca się do zalecanej struktury dokumentu została częściowo
uwzględniona. W strukturze Strategii #Warszawa2030 uwzględniono wymienione
w rekomendacji elementy inaczej je tytułując lub łącząc w większe rozdziały; pominięto
następujące elementy: główny cel strategii i programy.

8.7. Ocena poprawności procesu aktualizacji
Strategii
Czy proces aktualizacji Strategii został przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem nr 1249/2015
Prezydenta m. st. Warszawy w sprawie przeprowadzenia procesu aktualizacji strategii rozwoju?

Proces aktualizacji Strategii został określony w Zarządzeniu nr 1249/2015 Prezydenta Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 2 września 2015 r. w sprawie przeprowadzenia procesu aktualizacji strategii rozwoju.
Załącznikiem do Zarządzenia jest Regulamin przeprowadzenia procesu aktualizacji strategii rozwoju (dalej
zwany Regulaminem).
W celu przygotowania, przeprowadzenia i koordynacji procesu aktualizacji Strategii powołano (zgodnie
z § 2. 1. Zarządzenia):
1.

Komitet Sterujący ds. aktualizacji strategii,

2.

Zespół Redakcyjny ds. aktualizacji strategii,

3.

pięć Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii, tj.:
a)
b)
c)
d)
e)

Grupę Roboczą ds. społecznych,
Grupę Roboczą ds. gospodarczych,
Grupę Roboczą ds. przestrzennych,
Grupę Roboczą ds. dzielnic,
Grupę Roboczą ds. systemowych.

W skład Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii weszli przedstawiciele biur Urzędu Miasta, Rady Miasta
Stołecznego Warszawy, środowisk lokalnych i interesariuszy, Warszawskiej Rady Działalności Pożytku
Publicznego, Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej Warszawy, Rady do spraw Polityki Innowacji przy
Prezydencie Miasta Stołecznego Warszawy. Wsparcie merytoryczne i metodyczne procesu aktualizacji
Strategii zapewniają Ekspert wiodący, Ekspert do spraw społecznych, Ekspert ds. gospodarczych, Ekspert
ds. przestrzennych i inni eksperci. W prace nad aktualizacją Strategii zaangażowani byli nie tylko
pracownicy Urzędu Miasta, ale także wyłonieni w ramach naboru otwartego przygotowani merytorycznie
przedstawiciele środowisk lokalnych i interesariuszy, którzy nierzadko byli znanymi, cenionymi
ekspertami w swoich dziedzinach.
Zgodnie z par. 16 Regulaminu horyzont czasowy zaktualizowanej Strategii określono na rok 2030. Zgodnie
z ust. 2 tego paragrafu zaktualizowana Strategia powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
1.

wizję określającą pożądany stan miasta w 2030 roku;
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2.

diagnozę strategiczną wyróżniającą najważniejsze wyzwania i potencjały miasta;

3.

cele wskazujące sposób realizacji wyznaczonej wizji;

4.

założenia systemu wdrażania wraz z harmonogramem, planem finansowym określającym
źródła finansowania realizacji dokumentu oraz pulę środków niezbędnych do osiągnięcia
zamierzonych efektów;

5.

założenia systemu monitoringu i ewaluacji pozwalające na ocenę skuteczności realizacji celów
oraz wprowadzanie ewentualnej korekty w prowadzonej polityce.

Oceniany dokument dotyczy perspektywy czasowej do roku 2030 (patrz także rozdział 8.2 powyżej) oraz
zawiera wszystkie elementy wymienione w cytowanym Regulaminie (patrz także rozdział 8.1).
Prace nad aktualizacją Strategii przebiegały w następujących pięciu etapach:






I ETAP PRAC – poinformowanie o procesie aktualizacji Strategii
II ETAP PRAC – wypracowanie wizji Warszawy
III ETAP PRAC – zdiagnozowanie potencjałów i wyzwań
IV ETAP PRAC – sformułowanie celów
V ETAP PRAC – wypracowanie systemu monitoringu i realizacji.

Na poszczególnych etapach wykorzystywano różne formy włączenia mieszkańców i innych interesariuszy
do prac nad aktualizacją Strategii. W zależności od specyfiki etapu prac wykorzystywane były: debaty,
warsztaty, konferencje i seminaria, spotkania w ramach Grup Roboczych, spotkania dyskusyjne w
dzielnicach, spotkania gremiów konsultacyjno-doradczych, spotkania z mieszkańcami – dyżury „Środy ze
strategią” oraz „Warszawskie Burze Mózgów”, spotkania Zespołu Redakcyjnego i inne. Odbywały się
także spotkania z Prezydentem m.st. Warszawy poświęcone tematom Strategii. Należy tu odnotować, że
na początku 2017 r. Prezydent m.st. Warszawy wysłała list do wszystkich gospodarstwa domowych,
informujący o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii. Jako kanały komunikacji
z mieszkańcami wykorzystywane były m.in.:















Ogłoszenia w prasie ogólnomiejskiej (w dodatkach lokalnych do prasy ogólnopolskiej)
Ogłoszenia w prasie dzielnicowej
Spoty reklamowe w środkach komunikacji miejskiej
Ogłoszenia w radiu
Plakaty dystrybuowane przez urzędy dzielnic oraz zespół #Warszawa2030
Ulotki dystrybuowane przez urzędy dzielnic oraz zespół #Warszawa2030
Foldery dystrybuowane przez zespół #Warszawa2030 i urzędy dzielnic
Citylighty na przystankach transportu publicznego
Informacje na stronach www
Informacje na portalach społecznościowych
Zaproszenia mailowe wysyłane przez zespół #Warszawa2030 oraz urzędy dzielnic
Zaproszenia telefoniczne ze strony urzędów dzielnic
Newsletter informujący zainteresowanych mieszkańców o postępach prac i organizowanych
wydarzeniach
Filmy krótkometrażowe promujące proces aktualizacji strategii Warszawa2030.
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W trakcie prac nad aktualizacją Strategii podjęto szereg działań i inicjatyw20 w tym m.in.:








Ankiety w wersji papierowej i elektronicznej dotyczące wizji Warszawy w 2030 roku
Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Warszawa Stolicą Europy w 2030 roku”
Pisanie opowiadania o Warszawie Przyszłości przy pomocy narzędzia Otwarta Warszawa
Konkurs literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przy pomocy narzędzia Otwarta
Warszawa
Konkurs w grze Minecraft przy użyciu narzędzia Otwarta Warszawa
Konkurs na wypowiedź na temat Warszawy w 2030 roku realizowany za pośrednictwem
narzędzia Otwarta Warszawa
Akcja „Twój głos dla #Warszawa2030”.

Projekt dokumentu Strategia #Warszawa2030 został poddany konsultacjom społecznym,
zorganizowanym i przeprowadzonym zgodnie z Uchwałą nr LXI/1691/2013 Rady Miasta Stołecznego
Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 8442) oraz Zarządzeniem nr 4925/2013 Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy z dnia 3 września 2013 r. w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie
m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy.
W trakcie konsultacji społecznych mieszkańcy złożyli około 1700 uwag, które były przedmiotem analiz
pracowników Urzędu Miasta, a także autorów niniejszego Raportu. Efektem analizy wykonanej przez
ECORYS Polska jest Raport syntetyczny – Rekomendacje dotyczące uwzględnienia uwag z procesu
konsultacji społecznych.
Podsumowując należy stwierdzić, że proces aktualizacji Strategii został przeprowadzony poprawnie, przy
dużym udziale mieszkańców Warszawy i zgodnie z Zarządzeniem nr 1249/2015 Prezydenta
m. st. Warszawy w sprawie przeprowadzenia procesu aktualizacji strategii rozwoju. Pod względem
formalnym dochowano poprawności procesu aktualizacji Strategii.
Proces aktualizacji Strategii w założeniu miał być otwarty, profesjonalny i inspirujący. Na ten moment
można z całą pewnością stwierdzić, iż spełniony został pierwszy warunek. Projekt Strategii
#Warszawa2030 powstał we współpracy przedstawicieli Urzędu Miasta oraz zainteresowanych stron.
Realizowany był szereg inicjatyw ukierunkowanych na zebranie opinii społeczności lokalnej dotyczących
najpierw założeń opracowywanego dokumentu, a następnie – konkretnych zapisów (por. rozdział
Strategii pn. „Formuła prac”).
W odniesieniu do profesjonalizacji procesu można stwierdzić, iż do tej pory postępował on w oparciu
o poprawne metodyki opracowywania dokumentów strategicznych – od etapu podejmowania decyzji
o aktualizacji, poprzez określenie jej zasad w stosownym zarządzeniu, aż po konkretne przedsięwzięcia
badawczo-analityczne ukierunkowane na opracowanie projektu dokumentu w oparciu o dane
statystyczne uzupełnione synergicznie danymi dotyczącymi potrzeb społeczności lokalnej zebranymi przy
wykorzystaniu technik jakościowych (np. spotkania, warsztaty).
Na obecnym etapie najtrudniej jest ocenić, czy trwający nadal proces jest postrzegany jako inspirujący.
Patrząc jednak na liczbę mieszkańców angażujących się np. w konsultacje społeczne – wydaje się, iż udało
się obudzić w nich poczucie współodpowiedzialności. Kampanie społeczne towarzyszące realizowanym
działaniom z pewnością podniosły przedmiotową wiedzę, choć skala i trwałość tego przyrostu
kompetencji nie jest jeszcze znana.

20

Wykaz spotkań i kanałów komunikacji procesu aktualizacji strategii rozwoju Warszawy – Biuro Funduszy Europejskich i Polityki
Rozwoju, Urząd m.st. Warszawy, str.207
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Odnosząc się do zagadnienia budowania pozytywnego wizerunku miasta należy zauważyć, iż z uwagi na
niezakończony proces, obecnie nie jest możliwe sformułowanie ostatecznej oceny w tym zakresie. Warto
jednak ostrożnie postawić tezę, iż partycypacyjny charakter tego procesu uczyni opinię o nim lepszą niż
gdyby przebiegł on bez włączenia aktorów społecznych.
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9. Podsumowanie i wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, można sformułować następujące wnioski z oceny exante projektu Strategii #Warszawa2030:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

Diagnoza strategiczna została sporządzona zgodnie z zasadami opracowywania diagnozy na
potrzeby strategii rozwoju. Zawiera informacje zobiektywizowane, opierające się na rzetelnych
źródłach danych, przedstawiających sytuację zastaną, z nielicznymi elementami interpretacji.
Zastrzeżenia dotyczące Diagnozy strategicznej odnoszą się 1) do nie zawsze aktualnych danych
oraz 2) braku uzasadnienia wyboru miast porównawczych.
Zakres Diagnozy strategicznej odpowiada na zagadnienia określone w wizji rozwoju
Warszawy. Zostało to podkreślone dzięki podziałowi na rozdziały poświęcone trzem kluczowym
obszarom. Tego typu uporządkowanie tematów wywołuje wrażenie, że część tematów
omawiana jest kilkakrotnie (np. tematy związane z edukacją), jednak nie przeszkadza to
w odbiorze treści.
Wizja strategiczna uwzględnia głosy mieszkańców i odpowiada na ich oczekiwania. Efekt ten
uzyskano dzięki zaangażowaniu w wypracowanie wizji różnych grup mieszkańców.
Potencjały i wyzwania zawarte w projekcie Strategii w dużej mierze odpowiadają nakreślonej
w Diagnozie strategicznej analizie SWOT. Zauważyć można jednak pewną rozbieżność, gdyż do
projektu Strategii przeniesione zostały wszystkie słabe i mocne strony, niemal wszystkie szanse,
ale żadne spośród zagrożeń. Do każdego potencjału i wyzwania wskazany został element wizji
(jeden lub więcej).
Projekt Strategii cechuje wysoka spójność wewnętrzna. Zachowano wysoki stopień spójności
pomiędzy częścią diagnostyczną dokumentu, która tworzy podstawy do formułowania celów na
różnych poziomach (strategicznym i operacyjnym) oraz identyfikacji potencjałów i wyzwań dla
rozwoju. Prezentowane w projekcie Strategii potencjały Warszawy oraz jej problemy rozwojowe
znajdują uzasadnienie w treściach analiz cząstkowych opracowanych na potrzeby Diagnozy
strategicznej. Horyzontalne ujęcie celów strategicznych, które przenikają się wzajemnie, wiąże
niektóre elementy potencjałów i wyzwań z jednocześnie kilkoma celami strategicznymi.
Cele strategiczne i operacyjne odpowiadają na zdiagnozowane wyzwania i potencjały, co
zostało przeanalizowane dzięki odtworzeniu logiki interwencji. Każdy z potencjałów znalazł
odpowiedź w celach operacyjnych, a część – w więcej niż jednym celu strategicznym. Każdy ze
zdiagnozowanych problemów znalazł rozwiązanie w celach projektu Strategii, a większość z nich,
podobnie jak to było w przypadku potencjałów, w więcej niż jednym celu (operacyjnym i/lub
strategicznym). Jednocześnie proponujemy uzupełnienie zapisów celu operacyjnego 3.1
o kwestie bezpieczeństwa oraz o zwiększenie zwartości zabudowy w tych miejscach, gdzie nie
w pełni ukształtowana jest tkanka miejska, zaś w przypadku cel operacyjny 3.2 o uzupełnienie
zapisów na temat utrzymania klinów napowietrzających.
Każdy z celów strategicznych odpowiada na wszystkie trzy elementy wizji, choć z różną siłą.
Przypisanie celów strategicznych do elementów wizji zostało dokonane poprawnie. Nie
zidentyfikowano celów, które wpływałyby na siebie negatywnie. Cele operacyjne w ramach
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

danego celu strategicznego w sposób istotny pozytywnie oddziałują na możliwości realizacji
wyznaczonej dla miasta wizji jego rozwoju. Jednocześnie nie zidentyfikowano takich celów
operacyjnych, które – nawet w niewielkim stopniu – nie sprzyjałyby osiągnięciu wizji lub
oddziaływałyby na jej osiągnięcie w sposób negatywny. Poszczególne cele są więc
komplementarne, wzajemnie się uzupełniają i ich realizacja jest wzajemnie powiązana.
Analiza siły powiązań celów operacyjnych z wizją wykazała ich wysoki poziom spójności. Cele
operacyjne w sposób istotnie pozytywny oddziałują na możliwości realizacji wyznaczonej dla
miasta wizji jego rozwoju. Jednocześnie nie zidentyfikowano takich celów operacyjnych, które
nie sprzyjałyby osiągnięciu wizji lub oddziaływałyby na jej osiągnięcie w sposób negatywny.
Poziom spójności wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi celami operacyjnymi można ocenić
jako znaczący. W ramach powiązań pomiędzy celami operacyjnymi uszczegóławiającymi dany
cel strategiczny najwyższy poziom spójności osiągnięto w odniesieniu do celu strategicznego
1. Odpowiedzialna wspólnota oraz celu strategicznego 4. Innowacyjne środowisko. Najmniej
spójne wewnętrznie są cele operacyjne określone dla celu strategicznego 2. Wygodna lokalność.
Należy podkreślić, że cele operacyjne nie są sprzeczne pomiędzy sobą.
Cele strategiczne zostały uszczegółowione w postaci celów operacyjnych. Relacje między
celami strategicznymi i operacyjnymi są odpowiednio zakreślone; cele operacyjne zawierają się
w celach strategicznych i stanowią ich operacjonalizację. Jednocześnie cele operacyjne nie są
nadmiernie szczegółowe, co stwarzałoby ryzyko pominięcia ważnych działań mogących
doprowadzić do realizacji Strategii #Warszawa2030.
Liczba celów, zarówno strategicznych jak i operacyjnych wskazuje na skupienie się na
najbardziej istotnych kwestiach. Jest to zgodne z metodyką wyznaczania celów, warunkując
wysokie prawdopodobieństwo ich osiągnięcia. Jednocześnie liczba celów jest na tyle duża, że
zapewnia wystarczający poziom mobilizacji realizatorów podczas pracy nad wykonaniem
Strategii #Warszawa2030.
Zastrzeżenia budzą niektóre wskaźniki. Szczególne wątpliwości budzi wskaźnik przypisany do
celu strategicznego 3 Funkcjonalna przestrzeń. Wskaźnik pn. „zwartość zabudowy" nie
koresponduje z celem strategicznym, bowiem funkcjonalna przestrzeń nie zawsze oznacza
zwartą zabudowę. Proponujemy zastosowanie wskaźnika pn. „czas podróży w relacjach: miejsce
zamieszkania - miejsce pracy - miejsce usług i rekreacji". Złożony charakter celu strategicznego
4 Innowacyjne środowisko nie do końca dobrze oddaje wskaźnik zaproponowany dla zmierzenia
stopnia osiągnięcia tego celu, jakim jest „liczba podmiotów tworzących środowisko innowacji na
10 000 podmiotów wpisanych do rejestru REGON”. Rekomendacje na temat poprawek
wskaźników monitoringu celów operacyjnych przedstawiono w Raporcie.
W systemie realizacji widoczne jest podejście horyzontalne, które pozwala łączyć różne obszary
tematyczne w ramach jednego celu. Takie podejście do realizacji celów wymaga współpracy
osób z różnych obszarów tematycznych, pokrywających wszystkie wskazane w nim zagadnienia.
Do realizacji niektórych celów ze względu na rozległość tematyczną, włączonych będzie kilka biur
Urzędu. Dlatego ważne jest odpowiednie przypisanie odpowiedzialności.
Proces aktualizacji Strategii został przeprowadzony poprawnie, przy dużym udziale
mieszkańców Warszawy i zgodnie z Zarządzeniem nr 1249/2015 Prezydenta m. st. Warszawy
w sprawie przeprowadzenia procesu aktualizacji strategii rozwoju wraz z załącznikiem
stanowiącym Regulamin przeprowadzenia procesu aktualizacji strategii rozwoju.
W świetle zgromadzonych materiałów badawczych należy stwierdzić, iż pod względem
formalnym dochowano poprawności procesu aktualizacji Strategii. Powołane zostały
wskazane w Regulaminie: Komitet Sterujący, Zespół Redakcyjny oraz Grupy Robocze. Składy
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owych ciał były zgodne z przyjętymi założeniami osobowo-funkcyjnymi. Do prac w Grupach
Roboczych ds. aktualizacji strategii włączeni zostali przygotowani merytorycznie przedstawiciele
środowisk lokalnych i interesariusze, wyłonieni w ramach naboru otwartego, którzy nierzadko
byli znanymi, cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach. Pracownicy BFEiPR organizowali cały
proces aktualizacji Strategii, prowadzili działania włączające mieszkańców i innych interesariuszy
na wszystkich etapach prac nad projektem Strategii.

Niniejszy Raport zawiera rekomendacje odnośnie ewentualnych korekt i uzupełnień projektu Strategii.
Większość z nich ma charakter operacyjny – dotyczy uzupełnień lub zmian poszczególnych zapisów i nie
ma wpływu na ogólny kształt dokumentu. Zidentyfikowano jednak dwie rekomendacje natury
strategicznej dotyczące celów strategicznych i/ lub operacyjnych. Obie rekomendacje wynikają z analizy
zmian względem poprzedniej wersji strategii, czyli Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2020 r.
Problemem wynikającym z rezygnacji Celu strategicznego 5 Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 r. wydają się pominięte cele operacyjne 5.2 Zorganizowanie reprezentacyjnych
przestrzeni publicznych w centralnym obszarze miasta oraz 5.4 Integracja przestrzenna lewobrzeżnej
i prawobrzeżnej Warszawy. Brak odniesień do dawnego Celu operacyjnego 5.2 w obecnym projekcie
Strategii może powodować mniejsze zainteresowanie inwestycjami w centrum miasta. Z kolei pominięcie
celu operacyjnego 5.4 Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 r. może powodować
zmniejszenie wagi integracji przestrzennej lewobrzeżnej i prawobrzeżnej Warszawy.
Uważamy, że oba powyższe przypadki wymagają uważnego przyjrzenia się i powtórnej analizy podjętych
decyzji.

Podsumowując można stwierdzić, że projekt Strategii #Warszawa2030 został przygotowany
poprawnie, a sama Strategia właściwie definiuje politykę rozwoju miasta w perspektywie 2030 roku.

Jednocześnie, w kolejnym rozdziale niniejszego opracowania podano szereg rekomendacji służących
podniesieniu jakości merytorycznej i formalnej projektu Strategii, które powinno się uwzględnić w trakcie
dalszych prac nad dokumentem.
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10. Rekomendacje
Rekomendacje zostały przygotowane w formie uwzględniającej wymogi Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 września 2015
r. (dalej: Wytyczne). Zgodnie z Wytycznymi tabela rekomendacji powinna zawierać następujące
kategorie:
a) treść wniosku,
b) treść rekomendacji,
c) adresat rekomendacji,
d) sposób wdrożenia,
e) termin wdrożenia (kwartał)
f) klasa rekomendacji.
Jako że adresatem prawie wszystkich rekomendacji jest Zespół Redakcyjny Strategii #Warszawa2030,
a termin ich wdrożenia jest taki sam dla wszystkich rekomendacji i został określony na IV kwartał 2017
roku, zrezygnowano w tabeli rekomendacji z osobnego pokazywania adresata rekomendacji oraz terminu
wdrożenia. Jedynie dwie rekomendacje klasy strategicznej (patrz poniżej) adresowane są do Komitetu
Sterującego ds. aktualizacji strategii.
Jako klasy rekomendacji Wytyczne przewidują:
i.

rekomendację horyzontalną – dotyczącą realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden
program operacyjny.

ii.

rekomendację programową – dotyczącą tylko jednego PO,

iii.

rekomendację pozasystemową (zewnętrzną) – dotyczącą instytucji lub obszarów
zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności.

W ramach klas: horyzontalnej i programowej wyróżnia się podklasy:
i.

rekomendacji operacyjnej – dotyczącej kwestii wdrożeniowych programu (-ów) oraz
usprawnień w tym zakresie,

ii.

rekomendacji strategicznej –dotyczącej strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu
lub całej polityki spójności.

Uwzględniając powyższą terminologię należy stwierdzić, że zaproponowane przez ewaluatorów
rekomendacje są rekomendacjami programowymi – operacyjnymi lub strategicznymi.
W Tabeli na kolejnych stronach przestawiono rekomendacje wynikające z wcześniej opisanych analiz
poszczególnych części projektu Strategii. Rekomendacje podzielono na bloki odnoszące się do Diagnozy
strategicznej, analizy SWOT (będącej częścią Diagnozy), potencjałów i wyzwań, poszczególnych celów
strategicznych i operacyjnych, systemu realizacji w tym monitoringu i ewaluacji Strategii, odniesienia do
rekomendacji z ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku oraz struktury
projektu Strategii #Warszawa2030. Przy każdej rekomendacji podano numer strony niniejszego raportu,
na której podano jej uzasadnienie.
Zaprezentowano 2 rekomendacje natury strategicznej oraz 51 rekomendacji operacyjnych.
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Tabela 12. Rekomendacje
Treść wniosku
Lp.

(oraz numer strony Raportu, na której się on
znajduje)

Treść rekomendacji

Sposób wdrożenia

Klasa rekomendacji

W odniesieniu do Diagnozy strategicznej

1.

Dane przywoływane w Diagnozie strategicznej
pochodzą z rożnych tur badawczych
Barometru Warszawskiego. Zaobserwowano
sytuacje, gdzie nie odwołano się do
najnowszych dostępnych danych. Diagnoza
opracowana została na początku 2016 roku w
związku z czym najświeższym badaniem
Barometru było to z listopada 2015 roku. W Diagnozie strategicznej należy podać najbardziej aktualne dane. Tam gdzie to jest Uzupełnienie/ poprawa danych w
Znaleźć można jednak również dane, które konieczne należy podawać obok danych zaprezentowanych w liczbach bezwzględnych także Diagnozie strategicznej
pochodzą z roku 2014, pomimo, że ich ujęcie procentowe.
analogiczne pytanie było zadawane również w
roku 2015. Dodatkowo uwagę zwraca
powoływanie się miejscami na dane liczbowe,
bez ujęcia procentowego, co nie w pełni
pozwala na ocenę skali danego zjawiska.

operacyjna

(strona 23)

2.

Diagnoza konfrontuje dane dla Warszawy z
informacjami na temat dwóch grup
porównawczych – pierwsza stworzona z miast
polskich, druga z miast europejskich. Brak jest Należy podać i uzasadnić w Diagnozie strategicznej sposób (kryteria) wyboru miast polskich Uzupełnienie opisu w Diagnozie
w dokumencie informacji jak dokonano i europejskich, do których porównywana jest Warszawa
strategicznej
wyboru, co spowodowało, że akurat te miasta
znalazły się w grupach porównawczych.

operacyjna

(strona 23)
W Diagnozie strategicznej, na str 8 pojawił się
zapis: przeciętne miesięczne wynagrodzenie
brutto w latach 2008-2014 wzrosło o blisko
17%, do poziomu 5729 zł – połowa
pracowników otrzymuje wynagrodzenie w
wysokości 4182 zł brutto
3.

Należy wprowadzić odpowiednią poprawkę.

Wprowadzić poprawkę do zapisu
Diagnozy strategicznej na str.8

operacyjna

W przypisie 21 na stronie 10 Diagnozy Należy wprowadzić poprawkę, powinno być:
strategicznej odwołuje się do niewłaściwej

Wprowadzić poprawkę do zapisu
Diagnozy strategicznej na str.10

operacyjna

Wydaje się mało prawdopodobne by połowa
warszawiaków zarabiała dokładnie 4182zł. Być
może autor miał na myśli medianę, a więc, że
połowa
pracowników
otrzymuje
wynagrodzenie powyżej 4182zł brutto.
(strona 25, tabela 4)

4.
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Treść wniosku
Lp.

(oraz numer strony Raportu, na której się on
znajduje)

Treść rekomendacji

Sposób wdrożenia

Klasa rekomendacji

strony: Szerzej w części: „oferuje wygodę „Szerzej w części: „oferuje wygodę życia…”, s. 28.”
życia…”, s. 27.
(strona 25, tabela 4)

5.

W przypisie 25 na stronie 11 Diagnozy
strategicznej używa się zwrotów oceniających
co kontrastuje z innymi zapisami Diagnozy i,
naszym zdaniem, jest niewłaściwe w tego typu
dokumencie: W przypadku stowarzyszeń i
organizacji społecznych Warszawa ustępuje
nieznacznie jedynie Poznaniowi, zaś w pod Należy zastąpić słowo „najlepsza” słowem innym, nieoceniającym.
względem liczby fundacji i liczby spółdzielni na
10 tys. mieszkańców Warszawa jest najlepsza
w GP PL (65% organizacji działa w
województwie mazowieckim).

Wprowadzić poprawkę do zapisu
Diagnozy strategicznej na str.11

operacyjna

(strona 25, tabela 4)

6.

W przypisie 34 na stronie 14 Diagnozy
strategicznej znajduje się zapis: 93%
mieszkańców Warszawy, w Gdańsku i
Krakowie odsetek ten jest wyższy, ale już
w Pradze, Berlinie, Budapeszcie, Londynie,
Madrycie i w Paryżu niższy. W tym ostatnim
mieście omawiany odsetek sięga 87%, zatem
można powiedzieć, że generalnie mieszkańcy
wielu miast w większości są zadowoleni z życia
Należy podać odniesienia także do innych miast, lub uzasadnić dlaczego odniesiono się do Wprowadzić poprawkę do zapisu
w danym miejscu (Quality of life…).
danych z Paryża
Diagnozy strategicznej na str.14
Nie jest zrozumiałe dlaczego konkretne dane
podano
tylko
dla
Paryża,
choć
w zdaniu Warszawa porównywana jest
również do kilku innych miast. Wątpliwość
budzi również prowadzone wnioskowanie (od
słowa „zatem”), które wydaje się zbyt dużym
uogólnieniem,
nie
wynikającym
z
poprzedzającego zdania.

operacyjna

(strona 25, tabela 4)

7.

Przypisie 49 na stronie 16 Diagnozy
strategicznej mówi iż: Poprawiające się
statystyki nie zmieniają faktu, że poziom
incydentów drogowych i ich konsekwencje
uznawane są za poważny problem (liczba
rannych w wypadkach drogowych daje
Warszawie drugie miejsce za Łodzią).

Należy uzupełnić zdanie w następujący sposób: „…(liczba rannych w wypadkach Wprowadzić poprawkę do zapisu
drogowych daje Warszawie drugie miejsce za Łodzią w GP PL)”.
Diagnozy strategicznej na str.16
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operacyjna

Treść wniosku
Lp.

(oraz numer strony Raportu, na której się on
znajduje)

Treść rekomendacji

Sposób wdrożenia

Klasa rekomendacji

Brak jest jasności, czy jest to „drugie miejsce”
w GP PL, czy może całej Polsce, lub jeszcze
innych rankingach.
(strona 25, tabela 4)

8.

Na stronie 16 Diagnozy strategicznej pojawiło
się niewłaściwie sformułowane zdanie: w
Warszawie pracuje blisko 8 tys. policjantów i
prawie 1,5 tys. strażników miejskich, którzy
otrzymują dużo pozytywnych ocen, choć
policja znacznie więcej (straż miejska 59%,
policja 81%).

Należy przeformułować zdanie by wskazywało, iż to praca/ działalność ich jest oceniana Wprowadzić poprawkę do zapisu
dobrze, a nie sami policjanci czy strażnicy miejscy.
Diagnozy strategicznej na str.16

operacyjna

Wprowadzić poprawkę do zapisu
Diagnozy strategicznej na str.20

operacyjna

Pod kątem wyczerpania tematów zawartych w Diagnozie strategicznej sugeruje się
Wprowadzić poprawkę do analizy
uzupełnienie słabych stron opisanych w SWOT o „Niskie pokrycie Warszawy planami
SWOT
zagospodarowania przestrzennego”.

operacyjna

Sugeruje się uzupełnienie słabych stron opisanych w SWOT o „Nierównomiernie Wprowadzić poprawkę do analizy
przestrzennie rozwiniętą infrastrukturę społeczną”.
SWOT

operacyjna

Wprowadzić poprawkę do analizy
SWOT

operacyjna

(strona 25, tabela 4)

9.

Na stronie 20 Diagnozy strategicznej znajduje
się zapis, który nie jest zgodny z gramatyką
języka polskiego: Warszawa jest wiele miejsc
świadczących o jej historii, a funkcje stołeczne
dodatkowo wspierają znaczenie miasta w
Polsce i na świecie.

Powinno być „W Warszawie (…)”. Należy poprawić ten zapis.

(strona 25, tabela 4)
W odniesieniu do analizy SWOT

10.

Zgodnie z informacjami zawartymi w
Diagnozie strategicznej: „36% powierzchni
Warszawy jest pokryte obowiązującymi
planami zagospodarowania. Dla blisko 34%
powierzchni miasta plany takie są w trakcie
przygotowania (w tym 5% to zmiany planów
obowiązujących). 36% powierzchni miasta nie
jest objęte planami (w tym lasy)”, zatem jest to
istotny i wyróżniający problem miasta.
(strona 26)

11.

Analizy przeprowadzone na potrzeby Diagnozy
strategicznej wskazują na nierównomierne
rozwiniętą infrastrukturę społeczną, w tym nie
zawsze odpowiadającą na potrzeby danej
dzielnicy. Jest to istotny problem, na który
zwracają uwagę nie tylko mieszkańcy, ale
potwierdzenie znajduje też w statystykach.
(strona 26)

12.

Na problem „rozlewania się miasta” zwraca
uwagę
Analiza
Zagospodarowanie

Sugeruje się uzupełnienie istniejącego w SWOT zapisu o problem „rozlewania się miasta”.
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Treść wniosku
Lp.

(oraz numer strony Raportu, na której się on
znajduje)

Treść rekomendacji

Sposób wdrożenia

Klasa rekomendacji

przestrzenne opracowana na potrzeby
Diagnozy strategicznej. Wspomina się w niej o
dalekosiężnych
negatywnych
skutkach
finansowych tego procesu: zwiększonym
zużyciu
energii,
większych
kosztach
prowadzenia
sieci
przesyłowych
poszczególnych mediów oraz kosztach
infrastruktury transportowej.
Jest to istotna słaba strona miasta.
(strona 26)

13.

Zgodnie z analizami diagnostycznymi i
zapisami w samej Diagnozie strategicznej,
również Warszawa narażona jest na skutki
wynikające
z
trendu
starzenia
się
społeczeństwa
oraz
wydłużania
się
przeciętnego okresu życia. Skutkiem tej
sytuacji jest wzrost wskaźnika obciążenia
demograficznego.

Pod kątem wyczerpania tematów zawartych w Diagnozie strategicznej sugeruje się
Wprowadzić poprawkę do analizy
uzupełnienie słabych stron opisanych w SWOT o zapis dotyczący „Zmian
SWOT
demograficznych, w tym starzenia się społeczeństwa”.

operacyjna

Sugeruje się uzupełnienie słabych stron opisanych w SWOT o następujący zapis
Wprowadzić poprawkę do analizy
„Atrakcyjność inwestycyjna i atrakcyjność zamieszkania, które stymulują aktywność firm
SWOT
deweloperskich i zwiększają presje na dalszy „wzrost” Warszawy, kosztem jakości życia”.

operacyjna

Należy uzupełnić mocne stron opisane w SWOT o „Zwiększającą się różnorodność
Wprowadzić poprawkę do analizy
kulturową, światopogladową oraz różnice związane ze stylem życia osób
SWOT
zamieszkujących lub odwiedzających miasto”.

operacyjna

Jest to istotna słaba strona miasta.
(strona 26)

14

Jednym
z
kluczowych
uwarunkowań
zewnętrznych wskazanych w Diagnozie
strategicznej w obszarze analitycznym
dotyczącym
zagospodarowania
przestrzennego jest atrakcyjność inwestycyjna
i atrakcyjność zamieszkania, które stymulują
aktywność firm deweloperskich i zwiększają
presje na dalszy „wzrost” Warszawy, kosztem
jakości życia.
(strona 27)

15.

Element
różnorodności
kulturowej,
światopoglądowej oraz różnic związanych ze
stylem życia osób zamieszkujących lub
odwiedzających miasto powiązany jest nie
tylko z odwiedzającymi miasto turystami lub
osobami
przybywającymi
w
celach
biznesowych, ale również ze wspomnianymi
wcześniej migracjami oraz tym, co wraz ze
sobą przynosi do miasta napływająca ludność
– odmienną kulturę, styl życia, światopogląd.
Powinno to znaleźć się wśród mocnych stron
opisywanych w analizie SWOT.
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(strona 27)

16.

Diagnoza strategiczna nie przytacza żadnych
danych na podparcie tezy, że opieka w
żłobkach cechuje się wysoką jakością.

Proponujemy wykreślenie słów „i żłobkach” z zapisu mocnej strony: „Wysoki poziom Wprowadzić poprawkę do analizy
edukacji w szkołach oraz opieki w przedszkolach i żłobkach”.
SWOT

operacyjna

Pod kątem wyczerpania tematów zawartych w Diagnozie strategicznej sugeruje się
Wprowadzić poprawkę do analizy
uzupełnienie szans opisanych w SWOT o „Migracje, zarówno wewnątrzkrajowe, jak i
SWOT
międzynarodowe”.

operacyjna

Sugeruje się uzupełnienie szans opisanych w SWOT o „Rosnąca rola mieszkańców w Wprowadzić poprawkę do analizy
tworzeniu i realizacji polityk rozwojowych na różnych szczeblach administracji”,
SWOT

operacyjna

Należy uzupełnić opis szans SWOT o „Rozwój technologii np. w zakresie komunikacji Wprowadzić poprawkę do analizy
miejskiej w kierunku ograniczenia emisji szkodliwych substancji”,
SWOT

operacyjna

(strona 27)
W Diagnozie strategicznej znalazło się dużo
zapisów
mówiących
o
kluczowych
uwarunkowaniach zewnętrznych. Jednak nie
wszystkie z nich znalazły odzwierciedlenie w
prezentowanych
w
SWOT
szansach
i zagrożeniach.
17.

18.

Zgodnie z informacjami zawartymi w
Diagnozie
strategicznej:
„Warszawę
charakteryzuje wysokie dodatnie saldo
migracji (prawie 9 tys.)”. Dodatkowo,
w wyniku analiz sporządzonych na potrzeby
Diagnozy strategicznej, zapisano w niej, iż
wśród
kluczowych
uwarunkowań
zewnętrznych
znajdują
się
migracje
wewnątrzkrajowe oraz ruchy migracyjne w
skali Europy (strona 27).
W Polsce i na Świecie obserwować można
trend dążący do rozwijania włączania
społeczeństwa w działania administracji. Zapis
o rosnącej roli mieszkańców jako kluczowym
uwarunkowaniu zewnętrznym znaleźć można
w Diagnozie strategicznej (strona 27).

Nie wszystkie z zapisów Diagnozy strategicznej
znalazły odzwierciedlenie w prezentowanych
w SWOT szansach i zagrożeniach.

19.

Jednym z wyzwań stojących przed Warszawą
jest obniżenie poziomu zanieczyszczeń
wynikających m.in. z poziomu spalin. Wśród
szans, które stoją przed miastem, wskazać
można postępujący rozwój technologii w kraju
i na świecie, w tym w zakresie ograniczania
emisji szkodliwych substancji.
(strona 27)
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W odniesieniu do potencjałów i wyzwań

20.

Sformułowania użyte w projekcie Strategii
oraz w Diagnozie strategicznej (i analizie
SWOT) nieznacznie się między sobą różnią, co
w przypadku kwestii edukacji i opieki
zaowocowało utratą w projekcie Strategii
zapisu o żłobkach. W analizie SWOT mamy:
„Wysoki poziom edukacji w szkołach oraz
opieki w przedszkolach i żłobkach” podczas
gdy w projekcie Strategii zapis ten brzmi już
następująco: „Wysoki poziom edukacji w
znaczącej części szkół i przedszkoli”. Kwestia
żłobków została ujęta w wyzwaniach przy
zapisie dotyczącym zróżnicowania dostępnej
infrastruktury technicznej i społecznej między
dzielnicami.

Zasadnym jest uzupełnienie w projekcie Strategii zapisu o wysokim poziomie opieki Uzupełnienie zapisów projektu
w żłobkach lub nawet przytoczenie sformułowania z analizy SWOT (również do Strategii oraz opisu celu
uzupełnienia w opisie celu operacyjnego 2.3).
operacyjnego 2.3

operacyjny

Proponujemy uzupełnienie zapisów w ramach celu strategicznego 2 i 3 na temat
Uzupełnić
opisy
zwiększenia zwartości zabudowy w tych miejscach, gdzie nie w pełni ukształtowana jest
strategicznych 2 i 3.
tkanka miejska oraz uzupełnienie zapisów o utrzymanie klinów napowietrzających.

operacyjna

(strona 28)
W odniesieniu do celów strategicznych
operacyjnych (oraz wskaźników)

21.

i

Opisy celów operacyjnych 2 i 3
niewystraczająco
opisują
problem
kształtowania
przestrzeni
miasta,
pozostawiając niedoopisanym zagadnienie
zwiększania zwartości zabudowy.

celów

(strona 45)

22.

Opis celu 2.2 (str, 14 projektu Strategii) jest
niekompletny
w
zakresie
wspierania
osiągnięcie tego celu poprzez realizację celu
2.3. Jednocześnie adekwatna informacja
znajduje się w opisie celu 2.3 (str. 15)

Należy uzupełnić opis celu 2.2 o kwestię wspierania osiągnięcia tego celu poprzez
Uzupełnić opis celu 2.2.
realizację celu 2.3.

operacyjna

Rekomendujemy uzupełnienie zapisów, tam gdzie jest mowa o „innych użytkownikach”
Uzupełnić opis celu 3.1.
o kwestię turystów np. „inni użytkownicy, w tym turyści”.

operacyjna

Należy uzupełnić informację, iż osiągnięcie celu operacyjnego 3.2 będzie wspierane przez
Uzupełnić opis celu 3.2.
realizację celu 3.1.

operacyjna

(strona 42)

23.

Turysta jest specyficznym „użytkownikiem”
miasta. Istniejący obecnie zapis dotyczący
„innych
użytkowników”
uważamy
za
nieprecyzyjny i taki, który, przynajmniej dla
niektórych odbiorców Strategii, może nie
dotyczyć turystów.
(strona 45)

24.

W opisie celu operacyjnego 3.2 brak jest
informacji mówiącej o tym, iż realizacja tego
celu będzie wspierana przez realizację celu 3.1.
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Adekwatna informacja w opisie celu
operacyjnego
3.1
(str.
18)
została
zamieszczona.
(strona 43)

24.

W opisie celu operacyjnego 3.3 (str. 20) brak
jest informacji, iż będzie wspierany poprzez
realizację celów operacyjnych 3.1 i 3.2.
Informacja, iż będą one wspierać realizację
celu 3.3 znajduję się odpowiednio na stronach
18 i 19.

Należy uzupełnić informację, iż realizacja celu operacyjnego 3.3 będzie wspierana
Uzupełnić opis celu 3.3.
poprzez realizację celów 3.1 i 3.2.

operacyjna

Rekomendujemy zmianę nazwy celu strategicznego 4 z „Innowacyjne środowisko” na
Uzupełnić opis celu 3.3.
„Środowisko innowacji”.

operacyjna

operacyjna

(strona 44)

Opis celu 4.1 (str. 22) należy uzupełnić o informację mówiącą że realizacja celu 4.1
wspiera realizację celu 4.2. Z kolei opis celu 4.2 należy uzupełnić o informację, iż realizacja Uzupełnić opisy celu 4.1 I 4.2, a
tego celu będzie wspierana przez cel 4.1. Należy także uzupełnić schemat na str. 8 takze schemat na str. 8.
projektu Strategii.

W opisie celu operacyjnego 4.1 (str. 22) brak
jest informacji, iż wspiera on realizację celu
operacyjnego 4.4, adekwatna informacja
znajduje się w opisie celu 4.4.

Opis celu operacyjnego 4.1 należy uzupełnić o informację, iż cel ten wspiera realizację
Uzupełnić opis celu 4.1.
celu 4.4

operacyjna

Opis celu operacyjnego 4.2 należy uzupełnić o informację, iż cel ten jest wspierany przez
Uzupełnić opis celu 4.2.
realizację celu 4.4.

operacyjna

(strona 43)

25.

Obecna nazwa celu strategicznego 4.
Innowacyjne środowisko nie jest najbardziej
odpowiednia biorąc pod uwagę opis celu
strategicznego oraz cele operacyjne w nim
zawarte. Dlatego też proponowana jest nowa
nazwa celu strategicznego: „Środowisko
innowacji”. Proponowana nazwa lepiej odnosi
się do opisu celu, w którym mówi się, iż
Warszawa
musi
rozwinąć
efektywnie
funkcjonujący system innowacji zapewniający
sprzyjające warunki do kreowania, rozwijania i
wdrażania nowych pomysłów. Tytuł ten
nawiązuje lepiej do celów operacyjnych
zawartych w tym celu strategicznym.
Sugerowana zmiana jest zgodna z jedną z uwag
zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych
projektu Strategii.
(strona 44)

26.

27.

Realizacja celu operacyjnego 4.1 wzmacnia
realizację celu 4.2. Nie zostało to opisane w
projekcie Strategii.

(strona 44)
28.

W opisie celu operacyjnego 4.2 (str. 23) brak
jest informacji, że jest on wspierany przez cel
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4.4, co zostało jednak uwzględnione w opisie
4.4.
(strona 44)

29.

Opis celu operacyjnego 4.3 nie zawiera
informacji, iż będzie wspierany przez cele 4.2 i
4.4. Wsparcie celu 4.3 zostało uwzględniono w
opisach celów 4.2 i 4.4.

Opis celu operacyjnego 4.3 należy uzupełnić o informację, iż cel ten będzie wspierany
Uzupełnić opis celu 4.3.
przez realizację celów 4.2 i 4.4.

operacyjna

Proponuje się zastosowanie wskaźnika pn. „czas podróży w relacjach: miejsce
zamieszkania – miejsce pracy – miejsce usług i rekreacji", który wydaje się lepiej Zmienić wskaźnik celu
odpowiadać wskazanemu celowi strategicznemu. Źródłem danych dla tego wskaźnika strategicznego 3. Funkcjonalna
powinno być badanie ruchu analogiczne do Warszawskiego Badania Ruchu 2015 (patrz: przestrzeń
http://transport.um.warszawa.pl/wbr2015) oraz aktualizacje tego badania

operacyjna

Nie wprowadzać zmian
Należy pozostawić zaproponowany w projekcie Strategii wskaźnik celu operacyjnego 3.1
dotyczących wskaźnika celu
pn. „Indeks jakości przestrzeni publicznej”.
operacyjnego 3.1.

operacyjna

(strona 44)

30.

Wątpliwości budzi wskaźnik realizacji celu
strategicznego 3. Funkcjonalna przestrzeń pn.
„zwartość zabudowy". Wskaźnik ten, zdaniem
ewaluatora, nie koresponduje z celem
strategicznym, który ma mierzyć, bowiem
funkcjonalna przestrzeń nie zawsze oznacza
zwartą zabudowę. Przestrzeń funkcjonalną,
zgodnie z zapisami projektu Strategii, należy
rozumieć jako przestrzeń dostosowaną do
potrzeb użytkowników.
(strona 46)

31.

Dla celu operacyjnego 3.1 Korzystamy z
atrakcyjnej przestrzeni publicznej, oprócz
wskaźnika użytego w projekcie Strategii pn.
„Indeks jakości przestrzeni publicznej”
zaproponowano wskaźnik pn. „Odsetek
mieszkańców
pozytywnie
oceniających
otwarte przestrzenie publiczne”. Zdaniem
ewaluatora wskaźnik zaproponowany w
projekcie Strategii jest lepszy, jeżeli chodzi
o obiektywność
pomiaru
i
operacjonalizuje
wystarczająco
cel
operacyjny.
(strona 47)

32.

Dla celu operacyjnego 3.2 Żyjemy w czystym
środowisku przyrodniczym zaproponowano
we Wskaźnikach monitoringu nowy wskaźnik
syntetyczny pn. „Indeks jakości środowiska
przyrodniczego”. Zdaniem ewaluatora – przy
zastosowaniu jako składowych wskaźnika
odpowiednich parametrów, takich jak np.
czystość/ zanieczyszczenie powietrza, klasa
czystości wód powierzchniowych, ilość
odpadów zebranych selektywnie itp. –
wskaźnik ten może lepiej operacjonalizować

Rekomenduje się zmianę zapisanego w projekcie Strategii wskaźnika celu operacyjnego Zmienić zapisany
3.2 i zastąpienie go syntetycznym wskaźnikiem „Indeks jakości środowiska w projekcie Strategii wskaźnik celu operacyjna
przyrodniczego” oraz odpowiednie dobranie składowych parametrów tego wskaźnika. operacyjnego 3.2.
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cel
operacyjny
3.2
niż
wskaźnik
zaproponowany w projekcie Strategii pn.
„Odsetek mieszkańców wykazujących postawy
proekologiczne” (strona 47).

33.

Dla celu operacyjnego 3.3 zaproponowano we
Wskaźnikach monitoringu dwa nowe – w
stosunku do wskaźnika przedstawionego w
projekcie Strategii – wskaźniki. Został też
skorygowany wskaźnik zapisany w projekcie
Strategii. Po korekcie wskaźnik ten lepiej
odpowiada założeniom celu 3.3. W obecnym
brzemieniu wszystkie trzy wskaźniki są
właściwie sformułowane i pozwalają na
pomiar stopnia realizacji celu. Zdaniem
ewaluatora można ograniczyć ich liczbę,
ponieważ dostarczają one podobnych
informacji.

Pomimo mniejszej obiektywności rekomendujemy zastosowanie skorygowanego
Jako wskaźnik celu 3.3. przyjąć
wskaźnika zapisanego w projekcie Strategii pn. „Odsetek mieszkańców pozytywnie
skorygowany wskaźnik zapisany
oceniających jakość przemieszczania się komunikacją publiczną, rowerem, pieszo”,
w projekcie Strategii.
ponieważ obejmuje on szerokie spektrum oddziaływania realizacji celu operacyjnego.

operacyjna

(strona 47)

34.

Definicja wskaźnika celu strategicznego 4 nie
jest zrozumiała. Nie określono jakie podmioty
zaliczają się do grupy tworzących środowisko
innowacji. Wskaźnik będzie oparty na danych
GUS, co być może wskazuje na firmy
prowadzące działalność innowacyjną, zgodnie
z metodologią opracowaną przez Eurostat
i OECD, a zaprezentowaną w Podręczniku Oslo.

Rekomenduje się doprecyzowanie definicji wskaźnika celu strategicznego 4 pn. „Liczba
podmiotów tworzących środowisko innowacji na 10 000 podmiotów wpisanych do
rejestru REGON”. Jeżeli istnieje przestrzeń (czasowa, finansowa, organizacyjna) dla Doprecyzować definicję wskaźnika
operacyjna
rozszerzenia tego wskaźnika o kwestie związane z warunkami do kreowania, rozwijania celu strategicznego 4.
i wdrażania nowych pomysłów, należy zaprojektować własne badanie, podobnie jak na
potrzeby wskaźników syntetycznych na potrzeby pomiaru wcześniej omawianych celów.

(strona 47)

35.

W stosunku do projektu Strategii lista
wskaźników celu operacyjnego 4.1. Rozwijamy
nasz twórczy potencjał została rozszerzona o
wskaźnik: „Odsetek firm deklarujących
łatwość zatrudnienia osób, które cechuje
kreatywność”. Nie jest on intuicyjnie
zrozumiały, a brak definicji na obecnym etapie
prac uniemożliwia dokonanie oceny, na ile
możne
być
przydatny
dla
zoperacjonalizowania celu 4.1.

Pozostawić zaproponowany
Rekomenduje się pozostawienie wskaźnika „Odsetek mieszkańców podejmujących
w projekcie Strategii wskaźnik celu operacyjna
działania na rzecz swego rozwoju”, który jest lepiej powiązany z celem strategicznym 4.1.
operacyjnego 4.1

(strona 48).

36.

Zaproponowany w projekcie Strategii
wskaźnik
celu
operacyjnego
4.2
w odpowiedni sposób operacjonalizuje cel,
pozostając w bardzo ścisłym związku
z jego założeniami. Pewną słabością

Sugerujemy uzupełnienie listy wskaźników kontekstowych o takie, które będą odnosiły
się w również do koniunktury gospodarczej i innowacyjności przedsiębiorstw. Obecnie Uzupełnić listę wskaźników
wśród wskaźników kontekstowych brakuje tego typu wskaźników. Jako wskaźnik kontekstowych.
koniunktury gospodarczej proponujemy „wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury”.
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W przypadku innowacyjności przedsiębiorstw nie ma mierników syntetycznych, a
ponieważ istnieje konieczność uwzględniania zarówno nakładów, jak i efektów, jako
wskaźniki innowacyjności przedsiębiorstw proponujemy następujące wskaźniki:
„Nakłady na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw (% PKB)” oraz „Udział wartości
sprzedaży produktów nowych dla rynku i nowych dla przedsiębiorstwa w wartości
sprzedaży ogółem”.

(strona 48).

37.

Wskaźnik dla celu operacyjnego 4.3 „Odsetek
firm deklarujących, że łatwo jest przyciągnąć
uzdolnionych pracowników z zagranicy”
odnosi się do wybranych założeń realizacji celu
operacyjnego 4.3. Prawdopodobnie z tego
względu we Wskaźnikach monitoringowych
zaproponowane zostały inne wskaźniki, które
uzupełniają braki w tym zakresie.

W przypadku celu 4.3 właściwe wydaje się wykorzystanie kilku wskaźników, chyba że
(ponownie) zaproponowany zostanie wskaźnik syntetyczny, uwzględniający różne
aspekty uwzględnione w celu. Możliwe byłoby na przykład skierowanie do firm (w
ramach Barometru Gospodarczego) pytań o nie tylko to, czy łatwo jest przyciągnąć
uzdolnionych pracowników z zagranicy, ale też innych zaproponowanych przez
ewaluatora
w niniejszym Raporcie.

Pozostawić zaproponowane
wskaźniki lub zmodyfikować
wskaźnik syntetyczny zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w
Raporcie.

operacyjna

(strona 48)

38.

Cel operacyjny 4.4. Inspirujemy świat
adresowany jest do kilku grup docelowych,
natomiast wskaźnik pozwala na pomiar
realizacji celu tylko w odniesieniu do jednej
grupy (firm). Wskaźnik ten właściwie
operacjonalizuje cel w odniesieniu do działań
skierowanych do tej grupy docelowej.
(strona 49)

W przypadku naukowców możliwe jest zastosowanie na przykład wskaźnika
pozwalającego na pomiar współpracy naukowców lub instytucji naukowych z zagranicą.
Wymagać to będzie pozyskania danych na temat umów podpisanych przez jednostki
naukowe, grantów realizowanych przez warszawskie instytucje naukowe we współpracy
z zagranicznymi ośrodkami, itp. Dane takie będzie można pozyskiwać z systemu
opracowanego w ramach projektu ZSUN I [Zintegrowany System Usług dla Nauki – Rozważyć dodanie nowego
etap I], następcy obecnie funkcjonującego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (uzupełniającego) wskaźnika.
systemu OSF [Obsługa Strumieni Finansowania].

operacyjna

W przypadku naukowców poziom współpracy można też mierzyć poprzez liczbę
wspólnych publikacji (polskich i zagranicznych naukowców) w czasopismach naukowych
o najwyższych wskaźnikach cytowań.

Odnośnie systemu realizacji

39.

Projekt Strategii nie precyzuje liczby, zakresu,
tematyki programów, ani innych kwestii, które
pozwoliłyby na ocenę planowanych działań.
Prowadzone wywiady również wskazują na
pewien niedostatek przepływu informacji
wśród pracowników Urzędu. Z jednej strony w
rozmowach
pojawiały
się
konkretne
informacje np. „że strategia będzie
realizowana przez 45 programów”, z drugiej
pojawiały się wątpliwości, jak te programy
miałyby powstać, a nawet czy rzeczywiście
powstaną.

Sugerujemy zamieszczenie w Strategii informacji mówiącej iż realizacja celów
Uzupełnić zapisy projektu Strategii
operacyjnych będzie odbywała się poprzez programy wykonawcze, które uszczegółowią
o listę planowanych programów
operacyjna
poszczególne cele, a w szczególności dodanie informacji, iż MPZP będą instrumentem
operacyjnych
służącymi osiąganiu celów Strategii.

(strona 51)
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40.

(oraz numer strony Raportu, na której się on
znajduje)
W tabeli w Załączniku 3 do Strategii brak jest
kolumny
określającej
jednostkę
odpowiedzialną za dany cel. Jest kolumna
„odpowiedzialność za cel”, ale nierzadko jest
w niej przypisanych kilka biur, a nie jedno
wiodące.

Treść rekomendacji

Sposób wdrożenia

Klasa rekomendacji

Zalecamy wyłonienie dla każdego z celów jednego biura/ koordynatora, które
Poprawić zapisy Załącznika 3 do
rzeczywiście pełniłoby rolę „realizatora wiodącego” i odpowiednie wyodrębnienie tego
Strategii
faktu w Załączniku 3.

operacyjna

Należy więc ustalić, czy spółki komunalne dla Urzędu to partner wewnętrzny (jak podano
Uspójnić zapisy Załącznika 3 i
w projekcie Strategii), czy zewnętrzny (jak w Załączniku nr 3) i uspójnić odpowiednio oba
projektu Strategii
dokumenty.

operacyjna

(strona 52)

41.

Pomimo, że wśród partnerów wewnętrznych
wskazano „miejskie spółki komunalne” brak
jest uwzględnienia tej grupy przy jakimkolwiek
celu w kolumnie „kluczowi partnerzy
wewnętrzni”. Spółki komunalne znalazły się
natomiast w kolumnie „Kluczowi partnerzy
zewnętrzni”.
(strona 53)

42.

Działania w zakresie informacji i promocji są
jednym
z kluczowych
elementów
dla
skutecznej realizacji Strategii. W Załączniku 3,
w
kolumnie
dotyczącej
partnerów
wewnętrznych, wśród biur Urzędu m. st.
Warszawy dla celów 2.3, 3.1 i 4.4 brak jest
biura
odpowiedzialnego
za
politykę
informacyjno-promocyjną.

Dodać biuro odpowiedzialne za
Rekomendujemy w Załączniku 3, w kolumnie dotyczącej partnerów wewnętrznych,
politykę informacyjno-promocyjną
wśród biur Urzędu m. st. Warszawy dla celów 2.3, 3.1 i 4.4 dodanie biura
operacyjna
do listy biur realizujących cele 2.3,
odpowiedzialnego za politykę informacyjno-promocyjną.
3.1 i 4.4

(strona 53)

43.

Wśród kluczowych partnerów zewnętrznych w
Załączniku 3 w wielu działaniach wskazano
„podmioty prywatne” nie precyzując z jakiego
obszaru, jakiego typu są to podmioty. Jest to
też kategoria nie pojawiająca się w projekcie
Strategii.

Doprecyzować sformułowanie,
Rekomendujemy nie używanie sformułowania „podmioty prywatne” i zastąpienie go
uzgodnić zapisy Załącznika 3 i
doprecyzowaniem jakiego typu podmioty będą partnerami.
projektu Strategii

operacyjna

Należy uspójnić w projekcie Strategii i Załączniku 3 do Strategii grupy partnerów Uspójnić zapisy Załącznika 3 i
zewnętrznych.
projektu Strategii

operacyjna

(strona 53)

44.

Projekt Strategii wskazuje dziesięć grup
partnerów zewnętrznych, podczas gdy
Załącznik 3 wykorzystuje zaledwie sześć z nich.
Cztery spośród grup wymienionych w
projekcie Strategii nie pojawiają się
w Załączniku 3: instytucje samorządu
województwa,
instytucje
państwowe,
podmioty lecznicze, przedsiębiorstwa.
(strona 53)
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45.

(oraz numer strony Raportu, na której się on
znajduje)
Monitoring zakłada zbieranie danych poprzez
zobowiązanie
realizatorów
i partnerów do raportowania wartości
wskaźników i przekazywania raportów z
realizacji programów. Brak jest jednak
informacji o częstotliwości i sposobie
raportowania, czy np. przewidziany jest
system do tego celu, lub do kogo raportowanie
będzie się odbywać.

Treść rekomendacji

Sposób wdrożenia

Klasa rekomendacji

Należy zalecić przygotowanie załącznika do Strategii opisującego w sposób szczegółowy
Przygotować załącznik do Strategii
plan monitoringu i ewaluacji, uwzględniający terminy, formę i jednostki odpowiedzialne
operacyjna
dotyczący monitoringu i ewaluacji
za zbieranie informacji.

(strona 54)
Odnośnie struktury dokumentu

46.

Strategia #Warszawa2030 powinna zawierać
wykaz załączników, bibliografię zawierającą
dokumenty źródłowe, na których oparto się
przy projektowaniu Strategii.

Rekomenduje się uzupełnienie dokumentu o wykaz załączników oraz podanie bibliografii Uzupełnić projekt Strategii o
zawierającej dokumenty źródłowe, na których oparto się przy projektowaniu Strategii. wykaz załączników i bibliografię

operacyjna

Należy poprawić opis celu strategicznego 4 tak, aby opis odnosił się bezpośrednio do celu Poprawić opis celu strategicznego
strategicznego.
4.

operacyjna

Należy uzupełnić opis celu strategicznego 4 tak, aby nawiązywał także do celów Poprawić opis celu strategicznego
operacyjnych 4.3 i 4.4.
4.

operacyjna

(strona 61)

47.

Opis celu strategicznego 4 nie stanowi opisu
celu strategicznego, a opis „ekosystemu
innowacji”.
(strona 63)

48.

W opisie celu strategicznego 4 brak jest
jasnych odniesień do celów operacyjnych 4.3
Przyciągamy talenty i liderów oraz 4.4
Inspirujemy świat. Zapis …Pobudzanie
mieszkańców i organizacji (…) będzie
przyczyniało się nie tylko do rozwoju
Warszawy – jako miejsca zamieszkania, ale i do
wzmocnienia
jej
pozycji
na
arenie
międzynarodowej…
należy
uznać
za
niewystarczający.
(strona 64)

49.

Nazwa każdego z celów operacyjnych została
uzupełniona
jednozdaniowym
opisem
prezentującym główne zadanie celu, np.
…Tworzymy wspólnotę warszawiaków, którzy
(…) są otwarci oraz troszczą się o siebie
nawzajem
i najbliższe otoczenie… lub …Rozwiniemy
ofertę mieszkaniową, tak aby była
dostosowana do potrzeb i możliwości
finansowych mieszkańców… Jak widać z
powyższych przykładów, w projekcie Strategii

Należy ujednolicić syntetyczne (jednozdaniowe) opisy celów operacyjnych.
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Ujednolicić syntetyczne
(jednozdaniowe) opisy celów
operacyjnych.

operacyjna

Treść wniosku
Lp.

(oraz numer strony Raportu, na której się on
znajduje)

Treść rekomendacji

Sposób wdrożenia

Klasa rekomendacji

używane są dwie formy syntetycznego opisu
celu: jedna (dla celów operacyjnych 1.1 i 1.2),
w czasie teraźniejszym, opisująca, co obecnie
jest realizowane i druga (dla pozostałych celów
operacyjnych), w czasie przyszłym, opisująca
zakres zadań do realizacji.
(strona 64)

50.

Dokument pisany jest w wielu miejscach
trudnym, niezrozumiałym dla przeciętnego
mieszkańca językiem. Język publikacji
powinien unikać wyrażeń zaczerpniętych z
języka nie-ogólnego (np. ewaluacja mid-term,
ewaluacja ex-ante, policentryczna struktura,
enklawa, etc.) oraz skomplikowanych struktur
zdaniowych.

Rekomendowana jest uważna redakcja i korekta tekstu. Powinna być ona ukierunkowana
na uproszczenie języka bez zmiany sensu dokumentu, a przy tym musi doprowadzić do
Zlecić profesjonalną korektę i
wyeliminowania błędów stylistycznych.
redakcję tekstu
Fragmenty, w których występują długie zdania najeżone specjalistycznymi terminami,
należałoby uprościć, zapisując to samo w kilku zdaniach.

operacyjna

Rekomenduje się przygotowanie słownika terminów i zawarcie go w Strategii.

operacyjna

(strona 66)

51.

W projekcie udostępnionym do konsultacji nie
ma słownika terminów, tym niemniej
w ostatecznej wersji Strategii ta część wydaje
się niezbędna.

Przygotować słownik terminów

(strona 66)

52.

Brak odniesień do dawnego Celu operacyjnego
5.2
może
powodować
mniejsze
zainteresowanie inwestycjami w centrum
miasta(…).
Zmarginalizowanie
w projekcie Strategii roli tej części miasta
wydaje się nieuzasadnione w świetle zapisu
Diagnozy
strategicznej
mówiącego
o
Warszawie jako mieście stołecznym pełniącym
rolę centrum politycznego w relacjach
wewnętrznych i zewnętrznych oraz –
wynikającego z tego opisu w Diagnozie
strategicznej – opisu potencjału mówiącego o
stołeczności, której efektem jest m.in.
nagromadzenie instytucji o znaczeniu
krajowym.

Opisy celów strategicznych 2 i 3 oraz ewentualnie opisy zawartych w nich celów Uzupełnić opisy celów
operacyjnych należy uzupełnić o odniesienia do centrum miasta.
strategicznych 2 i 3.

strategiczna

(strona 68)

53.

Pominięcie celu operacyjnego 5.4 Strategii
Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do
2020 r. powoduje się zmniejszenie wagi
integracji
przestrzennej
lewobrzeżnej
i prawobrzeżnej Warszawy. W Celu
operacyjnym 3.3 Korzystamy z przyjaznego

Należy uzupełnić zapisy projektu Strategii o odniesienia do potrzeby integracji Uzupełnić opisy projektu Strategii
lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta. Można to zrobić w opisie celu operacyjnego o potrzebę integracji lewobrzeżnej strategiczna
3.3.
i prawobrzeżnej części miasta
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Treść wniosku
Lp.

(oraz numer strony Raportu, na której się on
znajduje)

Treść rekomendacji

systemu transportowego projektu Strategii
#Warszawa2030 nie odnotowano nigdzie
bezpośrednich zapisów o potrzebie integracji
lewobrzeżnej i prawobrzeżnej części miasta.
(strona 69)
Źródło: opracowanie własne.
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Tabela 13. Syntetyczne odpowiedzi na pytania ewaluacyjne
Pytanie ewaluacyjne

Kryterium
ewaluacyjne

Odpowiedź

Poprawność pod względem merytorycznym

a) Czy wizja Warszawy w projekcie Strategii
została prawidłowo określona względem
opinii zebranych od mieszkańców,
przedsiębiorców i innych instytucji? –
strona 22

b) Czy potencjały i wyzwania rozwojowe
miasta w projekcie strategii zostały trafnie
zidentyfikowane? – strona 27

Wizja Warszawy w 2030 roku zamieszczona w projekcie Strategii spełnia cechy wizji
określone w literaturze przedmiotu. Określa stan pożądany, do którego będzie się dążyć,
jest wyrazem intencji i aspiracji, jest ambitna, a jednocześnie realna; w swym zapisie jest
zwięzła.
TRAFNOŚĆ

TRAFNOŚĆ

Opinie mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia
biznesu dały wkład do określenia wizji Warszawy w roku 2030. Wizja powstała na bazie
głosów mieszkańców, odpowiada na ich oczekiwania, nawet jeśli pojawiły się głosy
przeciwne, były to głosy jednostkowe. Ostatecznie projekt Strategii został poddany
konsultacjom społecznym.
Potencjały i wyzwania zawarte w projekcie Strategii zostały trafnie zidentyfikowane i w
dużej mierze odpowiadają analizie SWOT do Diagnozy strategicznej. Zauważyć można
jednak pewną rozbieżność, gdyż do projektu Strategii przeniesione zostały wszystkie
słabe i mocne strony, niemal wszystkie szanse, ale żadne spośród zagrożeń.
Jednocześnie
sformułowania
w
jednym
i drugim dokumencie nieznacznie się między sobą różnią, co w przypadku kwestii
edukacji i opieki zaowocowało utratą w projekcie Strategii zapisu o żłobkach.
Rekomendowanym postępowaniem jest zatem pełne uspójnienie zapisów pomiędzy
projektem
Strategii
i
Diagnozą
strategiczną
oraz
uzupełnienie
o zapisy rekomendowane w zakresie uzupełnienia analizy SWOT.

c) Czy prawidłowo określono zakres
Diagnozy strategicznej z punktu widzenia
wizji rozwoju Warszawy w 2030 roku oraz
planowanego zakresu interwencji? –
strona 23

TRAFNOŚĆ

Diagnoza odpowiada na zagadnienia określone w wizji rozwoju Warszawy, co zostało
w sposób czytelny zobrazowane odpowiednim podziałem na rozdziały poświęcone
trzem kluczowym obszarom: Aktywni mieszkańcy, Przyjazne miejsce, Otwarta
metropolia. Tego typu uporządkowanie tematów powoduje, iż może się wydawać, że
część tematów omawiana jest kilkakrotnie (np. tematy związane z edukacją). Jednakże
każdorazowo są one omawiane pod innym kątem, wynikającym z zakresu danego
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obszaru tematycznego, a przenikanie się pewnych tematów w kilku miejscach wynika
z krzyżowego
powiązania
celów
z obszarami tematycznymi.
Diagnoza obejmuje tylko część zagadnień, które mogą składać się na analizę
w kontekście rozwoju miasta. To ograniczenie wynika z podporządkowania projektu
Strategii opracowanej wcześniej wizji rozwoju miasta. To ujęcie spowodowało, że
analiza uwzględniania obecnych trendów społeczno-gospodarczych została
zogniskowana na wskazanym w wizji zakresie.
Pewne uzupełnienia Diagnozy, np. dotyczące aktualności danych źródłowych, wskazano
w Raporcie.

d) Czy w Diagnozie strategicznej właściwie
określono mocne i słabe strony, szanse
i zagrożenia – strona 26

TRAFNOŚĆ

Zaprezentowana w Diagnozie startegicznej analiza SWOT stanowi podsumowanie
zagadnień poruszanych w trzech kluczowych obszarach wizji rozwoju miasta, a także
wskazuje słabe i mocne strony oraz szanse i zagrożenia wynikające ze wskazanych
problemów, atutów oraz aspektów w zakresie uwarunkowań zewnętrznych dla
wszystkich trzech obszarów. Uważamy, że mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia
określono właściwie.
Autorzy Diagnozy wskazując słabe i mocne strony dokonali przypisania,
w ramach którego obszaru składającego się na wizję dany czynnik został ujawniony.
Przypisanie do poszczególnych obszarów zostało w Diagnozie poczynione poprawnie.
Pomimo obu pozytywnych opinii, pewne uzupełnienia analizy SWOT w zakresie dodania
słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń wskazano w Raporcie.
Odtworzona logika interwencji obrazuje, które cele odpowiadają na zdiagnozowane
wyzwania i wykorzystują potencjały.

e) Czy cele strategiczne i operacyjne
odpowiadają na zdiagnozowane
potencjały i wyzwania rozwojowe? –
strona 29

TRAFNOŚĆ

Cele strategiczne i operacyjne
i wyzwania rozwojowe.

odpowiadają

na

zdiagnozowane

potencjały

Jednakże, proponujemy uzupełnienie zapisów w ramach celu strategicznego 3 na temat
zwiększenia zwartości zabudowy w tych miejscach, gdzie nie w pełni ukształtowana jest
tkanka miejska (cel operacyjny 3.1) oraz uzupełnienie zapisów o utrzymanie klinów
napowietrzających (cel operacyjny 3.2).
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Odpowiednie powiązanie wizji z celami strategicznymi (a konsekwencji także
z celami operacyjnymi) wskazuje na zastosowanie poprawnego podejścia, które pozwala
uznać, iż tak określone cele powinny przyczyniać się do osiągnięcia zakładanej wizji.
f) Czy cele strategiczne i operacyjne
przyczyniają się do osiągnięcia wizji? strona 39

TRAFNOŚĆ

Każdy z celów strategicznych odpowiada na jeden element wizji w stopniu
najsilniejszym, a dwa cele odpowiadają najsilniej na element wizji „przyjazne miejsce”.
Jest to ten element, który w analizie SWOT zamieszczonej w Diagnozie strategicznej miał
wskazaną największą liczbę słabych stron. Należy więc pozytywnie ocenić, iż najsłabszy
element posiada silną odpowiedź w dwóch celach.
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż przypisanie celów strategicznych do
elementów wizji zostało dokonane poprawnie.

g) Czy trafnie określono powiązania między
celami strategicznymi i operacyjnymi? –
strona 40

SPÓJNOŚĆ i
TRAFNOŚĆ

Cele operacyjne zostały trafnie opisane i wzajemnie się wzmacniają. Wszystkie wpisują
się w odpowiednie im cele strategiczne, a powiązania pomiędzy nimi
i odpowiadającymi im celami operacyjnymi zostały określone generalnie poprawnie.
Rekomendacje uzupełnienia informacji podanych w opisach poszczególnych celów
przedstawiono w szczegółowej analizie tego pytania badawczego w rozdziale 6.5
Raportu.
Cele wskazane w projekcie Strategii zostały określone w sposób realny, acz ambitny. Ich
osiągnięcie zależne będzie od szczegółowych działań i środków, które zostaną
przewidziane na ich wykonanie w programach wykonawczych do Strategii.

h) Czy osiągnięcie celów strategicznych
i operacyjnych jest realne? – strona 45

SKUTECZNOŚĆ

Zebrane informacje pozwalają twierdzić, że cele strategiczne i operacyjne zostały tak
określone, aby ich osiągnięcie było realne. Cele operacyjne nie są nadmiernie konkretne,
co stwarzałoby ryzyko pominięcia ważnych działań lub nadmierną koncentrację na
działaniach uwzględnionych w celach. Dzięki takiemu podejściu osiągnięcie celów
strategii jest bardziej prawdopodobne.
Ryzykiem, które może spowodować nie osiągnięcie celów, jest możliwość ograniczenia
środków pomocowych Unii Europejskiej dla Polski lub przesunięcie ich na inne potrzeby
krajowe bądź regionalne.

i) Czy cele strategiczne i operacyjne zostały
właściwie zoperacjonalizowane za pomocą
wskaźników monitoringu? – strona 46

EFEKTYWNOŚĆ
i TRAFNOSĆ

Cele strategiczne i operacyjne zostały na ogół poprawnie zoperacjonalizowane za
pomocą wskaźników monitoringu – syntetycznych i kontekstowych.
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Wątpliwości budzi wskaźnik realizacji celu strategicznego 3. Funkcjonalna przestrzeń pn.
„zwartość zabudowy". Wskaźnik ten, zdaniem ewaluatora, nie koresponduje z celem
strategicznym, który ma mierzyć, bowiem funkcjonalna przestrzeń nie zawsze oznacza
zwartą zabudowę. Konieczne jest także doprecyzowanie definicji wskaźnika celu
strategicznego 4, aby było jasne, jakie podmioty zaliczają się do grupy tworzących
środowisko innowacji.
Rekomendacje ewaluatora odnośnie wskaźników niektórych celów operacyjnych
zawarto w rozdziale 6.6 niniejszego Raportu.
j) Czy przyjęty zestaw wskaźników
monitoringu umożliwi obserwowanie
postępu realizacji założonych celów
strategicznych i operacyjnych? Jeśli nie,
Wykonawca zaproponuje wskaźniki
alternatywne wraz z podaniem źródeł
danych. – strona 49

k) Czy trafnie spośród listy wskaźników
wybrano wskaźniki sukcesu dla
poszczególnych celów strategicznych
i operacyjnych (które umieszczono
w dokumencie)? – strona 50

l) Czy system realizacji określony w projekcie
Strategii będzie skuteczny z punktu
widzenia osiągnięcia wyznaczonych celów
strategicznych i operacyjnych? – strona 51

Zestaw wskaźników umożliwi obserwowanie postępu realizacji założonych celów
strategicznych i operacyjnych.
EFEKTYWNOŚĆ
i TRAFNOSĆ

TRAFNOŚĆ

Do wszystkich celów strategicznych i operacyjnych przypisane zostały adekwatne
wskaźniki. Jednocześnie wskaźniki w większości przypadków są bardzo ściśle powiązane
z celem. Pewne wątpliwości pod tym względem budzą jedynie wskaźniki
zaproponowane do pomiaru stopnia realizacji celu strategicznego 4 oraz
odpowiadających mu celów operacyjnych.
Lista wskaźników określona w dokumencie Wskaźniki monitoringu jest szersza niż
wskaźniki zaproponowane w projekcie Strategii. W tych przypadkach,
w których proponowana jest wymiana wskaźnika zapisanego w projekcie Strategii na
wskaźnik przedstawiony w dokumencie Wskaźniki monitoringu zaznaczono to w
Raporcie. Generalnie, jeśli weźmiemy pod uwagę zarówno projekt Strategii jak i
dokument Wskaźniki monitoringu, to zestaw wskaźników można uznać za trafny.
Należy zwrócić uwagę, iż znaczna część wskaźników odwołuje się do ocen poziomu
zadowolenia czy satysfakcji. Jeżeli nie ma stosownych obiektywnych źródeł informacji,
jest to jedyny sposób mierzenia postępu w realizacji celów. Jednakże trzeba mieć
świadomość, że nie tyle wskaźniki, co źródła informacji będą poddane krytyce w
przyszłości.

SKUTECZNOŚĆ

System realizacji opisany w ramach projektu Strategii uwzględnia najważniejsze
elementy, czyli narzędzia, realizatorów, zasoby i komunikację. Wydaje się on skuteczny
z punktu widzenia osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych i operacyjnych.
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Ważnym elementem wpływającym na system realizacji, wiążącym się
z krzyżowym powiązaniem między celami, jest kwestia braku doświadczenia oraz
odpowiedniej praktyki we współpracy między urzędnikami różnych obszarów
tematycznych. Takie działanie może więc początkowo wymagać większej koordynacji,
niż sposób, do którego pracownicy urzędów przywykli, oraz wzmocnienia działań
informacyjnych, służących przepływowi informacji, większej komunikacji oraz
budowania kultury współpracy międzybiurowej.

m) Czy podmioty wymienione w projekcie
strategii jako realizatorzy celów
operacyjnych, zostały trafnie
zidentyfikowane i czy trafnie przypisano
im cele, za osiągnięcie których będą
odpowiadać, oraz czy wskazano
odpowiednich partnerów wewnętrznych i
zewnętrznych? – strona 52

Ze względu na odejście od branżowości i krzyżowe powiązania między celami,
przypisanie biur, instytucji do celów wymaga uwzględnienia współpracy osób
z różnych obszarów tematycznych, pokrywających wszystkie wskazane w nim
zagadnienia. Zapisy projektu Strategii informują, iż „każdy z celów operacyjnych ma
przypisanego realizatora wiodącego”, tymczasem w tabeli w Załączniku 3 do brak jest
kolumny, która byłaby w ten sposób opisana, jest jednak „odpowiedzialność za cel”. W
kolumnie tej nierzadko jednak przypisanych jest kilka biur, a nie jedno wiodące.
Zalecamy wyłonienie dla każdego z celów jednego biura/ koordynatora, które
rzeczywiście pełniłoby rolę „realizatora wiodącego”. Ewaluator zaproponował w
Raporcie biura wiodące dla celów operacyjnych 2.2, 2.3, 4.1 i 4.4, przy których jako
wiodące przypisano kilka biur.
TRAFNOŚĆ

Projekt Strategii listuje partnerów wewnętrznych i zewnętrznych, zarówno publicznych
jak i prywatnych. Oceniamy, iż listy te są wyczerpujące. Należy jednak ustalić, czy spółki
komunalne
dla
Urzędu
to
partner
wewnętrzny
(jak
w projekcie Strategii), czy zewnętrzny (jak w Załączniku nr 3 do Strategii) i uspójnić
odpowiednio oba dokumenty.
Wśród kluczowych partnerów zewnętrznych w Załączniku 3 w wielu działaniach
wskazano „podmioty prywatne” nie precyzując z jakiego obszaru, jakiego typu są to
podmioty. Jest to też kategoria nie pojawiająca się w projekcie Strategii.
Rekomendujemy nie używanie w/w sformułowania i zastąpienie go doprecyzowaniem
jakiego typu podmioty będą tu partnerami.
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System sprawozdawczości i oceny zawarty w projekcie Strategii dosyć zwięźle traktuje
kwestie będące przedmiotem powyższego pytania badawczego – odpowiedniości
komunikacji. Projekt Strategii informuje, iż będzie prowadzony monitoring (w cyklu
rocznym) oraz ewaluacje. Monitoring zakłada zbieranie danych poprzez zobowiązanie
realizatorów i partnerów do raportowania wartości wskaźników i przekazywania
raportów z realizacji programów. Brak jest jednak informacji o częstotliwości i sposobie
raportowania.
n) Czy system sprawozdawczości i oceny
określony w projekcie Strategii zapewnia
odpowiednią komunikację z realizatorami
celów i ich partnerami, podmiotami
odpowiadającymi za koordynację
wdrażania strategii oraz władzami miasta?
– strona 54

EFEKTYWNOŚĆ

Zgodnie z projektem dokumentu Standardy dokumentów programujących rozwój m.st.
Warszawy, postępy w realizacji strategii oraz problemy z tym związane będą
raportowane Prezydentowi m.st. Warszawy oraz pozostałym członkom Zespołu
Koordynującego. Roczny raport z realizacji Strategii będzie także przekazywany Radzie
m.st. Warszawy. Na podstawie powyższych raportów oraz prowadzonych ewaluacji
biuro odpowiedzialne za koordynację w zakresie polityki rozwoju będzie formułowało
rekomendacje zmian w realizacji Strategii i/lub programów. Taki system procedowania
raportów z monitoringu oraz ewaluacji Strategii powinien dać możliwość elastycznego
zarządzania samą Strategią, w tym reagowana na zmieniające się uwarunkowania, a
przez to zapewnić stabilność dokumentru.
Mając na uwadze formułę jaka została przyjęta przy tworzeniu Strategii, a więc jej
zwięzłości i zamieszczanie szczegółowych informacji w dokumentach dodatkowych,
należy zalecić stworzenie załącznika do Strategii opisującego w sposób bardziej
szczegółowy plan monitoringu i ewaluacji, uwzględniający terminy, formę i jednostki
odpowiedzialne za zbieranie informacji.

Spójność w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym

a) Czy Diagnoza strategiczna jest spójna
wewnętrznie? – strona 55

SPÓJNOŚĆ

Spójność wewnętrzną Diagnozy strategicznej należy ocenić wysoko, należy stwierdzić,
że dokument jest spójny wewnętrznie. Prezentowane w projekcie Strategii potencjały
Warszawy oraz jej problemy rozwojowe znajdują uzasadnienie w treściach analiz
cząstkowych opracowanych na potrzeby Diagnozy strategicznej. Zdecydowana
większość zidentyfikowanych potencjałów i wyzwań rozwojowych dla miasta jest silnie
powiązana z wyznaczonymi celami strategicznymi. Ponadto, horyzontalne ujęcie celów
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strategicznych, które przenikają się wzajemnie, wiąże niektóre elementy potencjałów i
wyzwań z jednocześnie kilkoma celami strategicznymi.
Analiza powiązań celów operacyjnych z wizją pokazała ich wysoki poziom zgodności.
Cele operacyjne w ramach danego celu strategicznego w sposób istotny pozytywnie
oddziałują na możliwości realizacji wyznaczonej dla miasta wizji jego rozwoju.
Jednocześnie nie zidentyfikowano takich celów operacyjnych, które – nawet w
niewielkim stopniu – nie sprzyjałyby osiągnięciu wizji lub oddziaływałyby na jej
osiągnięcie w sposób negatywny.
b) Czy spójnie zostały ze sobą powiązane
wizja rozwoju, cele strategiczne
i operacyjne (z uwzględnieniem
zaproponowanych wskaźników)? – strona
56

SPÓJNOŚĆ

Poziom spójności wewnętrznej pomiędzy poszczególnymi celami operacyjnymi można
ocenić ogólnie jako znaczący. W ramach powiązań pomiędzy celami operacyjnymi
uszczegóławiającymi dany cel strategiczny najwyższy poziom spójności osiągnięto w
odniesieniu do celu strategicznego 1 (Odpowiedzialna wspólnota) oraz celu
strategicznego 4 (Innowacyjne środowisko). Najmniej spójne wewnętrznie są cele
operacyjne określone dla celu strategicznego 2 (Wygodna lokalność), gdzie wyznaczone
cele operacyjne są w większości przypadków neutralne względem siebie. Warto
jednocześnie podkreślić, że cele operacyjne nie są sprzeczne pomiędzy sobą.
Pewne zastrzeżenia można zgłosić pod adresem wskaźników określających miarę
stopnia
osiągnięcia
celów
strategicznych
i
operacyjnych
(szerzej
w komentarzu do pytania i) w części Poprawność pod względem merytorycznym
niniejszej tabeli).
Przedstawioną strukturę dokumentu należy uznać za właściwą, spełniającą poprawnie
wymagania celów jakim ma służyć Strategia. Dokument jest krótki
i zwięzły, ale zawiera wszystkie istotne zapisy dla tego rodzaju opracowań.

c) Czy struktura treści projektu Strategii jest
czytelna i posiada wewnętrzną logikę? –
strona 59

SPÓJNOŚĆ

Wychodząc od nakreślenia wizji rozwoju Warszawy, dalsza analiza i prezentacja
przekazywanych treści prowadzona jest w logicznym ciągu – wskazania potencjałów
miasta i wyzwań, przed jakimi stoi w perspektywie czasowej objętej tym dokumentem,
wskazuje na determinanty osiągnięcia wizji, to jest cele strategiczne oraz
uszczegóławiające je cele operacyjne. Następnie każdy cel operacyjny jest syntetycznie
prezentowany poprzez wskazanie systemowych rozwiązań warunkujących jego
osiągnięcie, wskazanie miary/ miar sukcesu (wskaźników) oraz powiązanie z innymi
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celami operacyjnymi, których realizację dany cel operacyjny będzie wspierał lub którymi
jego realizacja będzie uwarunkowana.
Oprócz wspomnianej wcześniej konieczności uspójnienia zapisów pomiędzy projektem
Strategii i jej załącznikami, rekomenduje się także uzupełnienie dokumentu o wykaz
załączników oraz podanie bibliografii zawierającej dokumenty źródłowe, na których
oparto się przy projektowaniu Strategii.

d) Czy projekt Strategii jest spójny
z najważniejszymi politykami i strategiami
nadrzędnymi? – strona 61

SPÓJNOŚĆ

Przeprowadzona analiza wskazuje na znaczny stopień spójności celów operacyjnych
projektu Strategii z celami wyznaczonymi w dokumentach nadrzędnych. Projekt
Strategii wykazuje najwyższy poziom zgodności z najważniejszymi politykami i
nadrzędnymi strategiami w odniesieniu do celów operacyjnych zawartych w celach
strategicznych 3 i 4. Żaden z celów operacyjnych nie pozostaje w sprzeczności z tymi
politykami i strategiami.

Poprawność metodyczna projektu dokumentu oraz przeprowadzonego procesu aktualizacji
a) Czy przyjęty w zaktualizowanej Strategii
horyzont czasowy został właściwie
określony względem dokumentów
nadrzędnych? – strona 63

TRAFNOŚĆ

Najważniejsze dokumenty nadrzędne względem Strategii #Warszawa2030 (nowe
edycje) – Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do 2030 roku,
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku, Strategia Rozwoju
Polski Centralnej do roku 2020 z perspektywą 2030, Długookresowa Strategia Rozwoju
Kraju – Polska 2030 – mają wyznaczony horyzont czasowy do 2030 roku. Z tego względu
horyzont czasowy Strategii #Warszawa2030 należy uznać za właściwie określony.
Sposób wyznaczenia celów strategicznych i operacyjnych w projekcie Strategii wskazuje
na poprawne zastosowanie metodyki wyznaczania celów.

b) Czy w projekcie Strategii poprawnie pod
względem metodycznym zostały
wyznaczone cele strategiczne
i operacyjne? – strona 63

TRAFNOŚĆ

Cele strategiczne zostały uszczegółowione w postaci celów operacyjnych. Relacje
między celami strategicznymi i operacyjnymi są właściwe; cele operacyjne faktycznie
zawierają się z celach strategicznych i stanowią operacjonalizację celów strategicznych.
Jednocześnie cele operacyjne nie są nadmiernie konkretne, co stwarzałoby ryzyko
pominięcia ważnych działań mogących doprowadzić do realizacji Strategii
#Warszawa2030 lub nadmierną koncentrację na działaniach uwzględnionych w celach.
Cele Strategii #Warszawa2030 są sformułowane zgodnie z zasadą SMART, natomiast
zauważalna
jest
różnica
pomiędzy
celami
strategicznymi
i operacyjnymi w zakresie specyficzności/ skonkretyzowania – cele strategiczne są w
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mniejszym stopniu specyficzne. Nie stanowi to o słabości sposobu sformułowania celów
strategicznych,
ponieważ
są
one
uszczegółowione
w formie celów operacyjnych.

c) Czy wskaźniki monitoringu mają jasną
i zrozumiałą nazwę oraz definicję
pozwalającą na jednoznaczną ich
interpretację? – strona 64

TRAFNOŚĆ

Nie wszystkie wskaźniki zaproponowane w projekcie Strategii sformułowane są
precyzyjnie. Jednak dokument Wskaźniki monitoringu eliminuje większość wątpliwości
ich dotyczących. Sama konstrukcja wskaźników syntetycznych wymaga od czytelnika
zapoznania się z jego składowymi, a bez ich znajomości rozumienie wskaźnika zwykle nie
jest oczywiste.
W przypadku niektórych wskaźników brakuje ich definicji.
Szczegółową analizę poszczególnych wskaźników oraz uwagi na temat zmiany bądź
modyfikacji niektórych z nich zawarto na stronach 38-41 niniejszego Raportu.

d) Czy język zastosowany w projekcie
dokumentu jest zrozumiały, poprawny
terminologicznie i jednoznaczny?
– strona 66

Projekt Strategii pisany jest w wielu miejscach trudnym, specjalistycznym językiem.
Sugerujemy, aby fragmenty, w których występują długie zdania najeżone
specjalistycznymi terminami, uprościć, np. zapisując to samo w kilku zdaniach.
Ostateczna wersja dokumentu powinna zostać językowo skonsultowana z polonistą i/
lub specjalistą ds. komunikacji.
TRAFNOŚĆ

W projekcie udostępnionym do konsultacji nie ma słownika terminów, ale
w poprawionej wersji Strategii ta część wydaje się niezbędna.
Pomimo uwagi sformułowanej w pierwszym akapicie, język projektu Strategii jest
poprawny terminologicznie. Dokument w niewielkim stopniu korzysta ze specyficznego
żargonu legalistyczno-branżowego właściwego dokumentom strategicznym, starając się
odwoływać do pojęć mniej specjalistycznych

e) Czy proces aktualizacji Strategii został
przeprowadzony zgodnie
z Zarządzeniem nr 1249/2015 Prezydenta
m. st. Warszawy w sprawie
przeprowadzenia procesu aktualizacji
Strategii rozwoju? – strona 76

Proces aktualizacji Strategii został przeprowadzony poprawnie, przy dużym udziale
mieszkańców Warszawy i zgodnie z Zarządzeniem nr 1249/2015 Prezydenta m.st.
Warszawy w sprawie przeprowadzenia procesu aktualizacji strategii rozwoju.
SPÓJNOŚĆ

Projekt Strategii powstał we współpracy przedstawicieli Urzędu Miasta oraz
zainteresowanych stron. Realizowany był szereg inicjatyw ukierunkowanych na zebranie
opinii społeczności lokalnej dotyczących najpierw założeń opracowywanego
dokumentu, a następnie – konkretnych zapisów.
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Na potrzeby niniejszej ewaluacji przeprowadzono analizę porównawczą obydwu
dokumentów – Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 r. oraz
projektu Strategii #Warszawa2030. W wyniku tej analizy przeprowadzone modyfikacje
zostały uznane za zasadne.
f) Czy prawidłowo i zgodnie z zasadą
ciągłości zarządzania strategicznego
określono zmiany względem poprzedniej
edycji strategii? – strona 67

g) Czy w procesie aktualizacji zostały
uwzględnione rekomendacje wynikające z
ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju
m.st. Warszawy do 2020 roku? Które
rekomendacje zostały wdrożone? Które
rekomendacje nie zostały wdrożone? Jaki
ma lub może mieć to wpływ na
skuteczność i efektywność wdrażania
Strategii? – strona 69

SPÓJNOŚĆ

SKUTECZNOŚĆ

Jedynie zmiany w obszarze Celu strategicznego 5 Strategii Rozwoju Miasta Stołecznego
Warszawy do 2020 r. nie są do końca jasne. Wydaje się, iż kwestia ładu przestrzennego
w ostatnim czasie ma rosnące znaczenie zarówno ze względu na priorytety rozwojowe
miasta, jak również z uwagi na podwyższającą się świadomość społeczną mieszkańców
w zakresie sposobów zagospodarowania przestrzeni. Dotyczy to w szczególności celów
operacyjnych 5.2 Zorganizowanie reprezentacyjnych przestrzeni publicznych w
centralnym obszarze miasta oraz 5.4 Integracja przestrzenna lewobrzeżnej i
prawobrzeżnej Warszawy – szerzej patrz opis na stronie 64 niniejszego Raportu).
Wyniki ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku dotyczące
sposobu sformułowania Strategii zostały w większości uwzględnione w projekcie
Strategii #Warszawa2030. Z pięćdziesięciu rekomendacji sformułowanych w wyniku
przeprowadzenia ewaluacji mid-term Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku,
wdrożenie 24 wymagało wprowadzenia zmian lub nowych zapisów do zaktualizowanej
wersji Strategii (dla pozostałych 26 rekomendacji ewaluator Strategii Rozwoju m.st.
Warszawy do 2020 roku zaproponował inny sposób wdrożenia). Z 24 rekomendacji
(wymagających zmian lub nowych zapisów) 13 zostało w całości uwzględnione w
projekcie Strategii, 8 częściowo (rekomendacje 2, 10, 21, 23, 24, 29, 47 i 48), a 3 nie
zostały uwzględnione (rekomendacje 27, 28 i 32).
Zdaniem ewaluatora, częściowe uwzględnienie 8 rekomendacji, jak również nie
uwzględnienie 3 rekomendacji nie powinno mieć wpływu na skuteczność i efektywność
wdrażania Strategii.

Źródło: opracowanie własne.
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12.2. Załącznik 2 – Matryca logiczna projektu
Strategii
Załącznik nr 2 jest poglądową matrycą przedstawiającą powiązania zachodzące pomiędzy trzema
składowymi wizji a poszczególnymi celami strategicznymi. Cele strategiczne połączone zostały
z odpowiadającymi im celami operacyjnymi. Ponadto matryca obrazuje koneksje celów operacyjnych
z potencjałami oraz wyzwaniami stojącymi przed Warszawą, zapisanymi w projekcie Strategii. Kolorem
niebieskim w postaci prostokątów oznaczono potencjały, natomiast kolorem pomarańczowym w postaci
prostokątów – wyzwania.
Matryca ma za zadanie zobrazować zachodzące zależności w całościowym ujęciu, natomiast jej podział
na poszczególne cele strategiczne i operacyjne oraz przypisane im potencjały i wyzwania przedstawiono
w rozdziale 6.5. Jednocześnie w tym rozdziale zaprezentowano powiązanie celów Strategii
i zdiagnozowanych potencjałów (Tabela 5) oraz powiązanie celów Strategii i zdiagnozowanych wyzwań
(Tabela 6). Matryca nie przedstawia kierunków powiązań między poszczególnymi celami operacyjnymi ze
względu na nieczytelność takiego ujęcia. Powiązania widnieją natomiast w rozdziale 6.5. na Rysunkach 9,
10, 11 i 12.
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Rysunek 9. Matryca logiczna projektu Strategii #Warszawa2030

Źródło: opracowanie własne
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12.3. Załącznik 3 – Spójność zewnętrzna celów
operacyjnych z zapisami dokumentów nadrzędnych
W niniejszym załączniku podano w tabelach informacje na temat spójności poszczególnych celów
operacyjnych projektu Strategii z następującymi dokumentami nadrzędnymi:
1.

Habitat III. The New Urban Agenda,

2.

The Urban Agenda for the UE,

3.

Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020,

4.

Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020,

5.

Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju,

6.

Krajową Polityką Miejską,

7.

Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku – Innowacyjne Mazowsze,

8.

Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030.
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Tabela 14. Spójność zewnętrzna celów operacyjnych projektu Strategii z dokumentem Habitat III The New Urban Agenda
Cel operacyjny

Spójność

Uzasadnienie

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

umiarkowana

pośrednio realizuje wizję (pkt. 13 b) – mieszkańcy współuczestniczą w rozwoju miast

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

duża

bezpośrednio realizuje wizję (pkt. 13 b) – mieszkańcy współuczestniczą w rozwoju
miast

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

umiarkowana

pośrednio realizuje wizję (pkt. 13 a) – miasta wypełniają funkcję socjalną poprzez
realizację prawa do „odpowiedniego” zamieszkania

2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

duża

bezpośrednio realizuje wizję (pkt. 13 b) – miasta zapewniają przestrzeń publiczną
bezpieczną, dostępną i zachęcającą do aktywności

2.3. Korzystamy z usług blisko domu

duża

bezpośrednio realizuje wizję (pkt. 13 b) – miasta zapewniają przestrzeń publiczną
realizującą potrzeby wszystkich mieszkańców

2.4. Tworzymy warunki przyjazne biznesowi

umiarkowana

pośrednio realizuje wizję (pkt. 13 d) – miasta są w stanie sprostać wyzwaniom i
szansom obecnego i przyszłego zrównoważonego wzrostu gospodarczego

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

duża

bezpośrednio realizuje wizję (pkt. 13 b) – miasta zapewniają przestrzeń publiczną
bezpieczną, dostępną i zachęcającą do aktywności

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

duża

bezpośrednio realizuje wizję: pkt 13 a – miasta wypełniają funkcję ekologiczną, pkt.
13 b – miasta zapewniają „zieloną” przestrzeń publiczną, pkt. 13 d – miasta są w stanie
sprostać wyzwaniom i szansom obecnego i przyszłego zrównoważonego wzrostu
gospodarczego oraz 13 h – miasta chronią ekosystem i środowisko przyrodnicze

3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

duża

bezpośrednio realizuje wizję (pkt 13 a) – miasta wypełniają funkcję ekologiczną,
w tym poprzez publiczne usługi transportowe

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

duża

bezpośrednio realizuje wizję (pkt. 13 d) – miasta są w stanie sprostać wyzwaniom
i szansom obecnego i przyszłego zrównoważonego wzrostu gospodarczego

4.2. Generujemy innowacje

duża

bezpośrednio realizuje wizję (pkt. 13 d) – miasta są w stanie sprostać wyzwaniom
i szansom obecnego i przyszłego zrównoważonego wzrostu gospodarczego

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

umiarkowana

pośrednio realizuje wizję (pkt. 13 d) – miasta są w stanie sprostać wyzwaniom
i szansom obecnego i przyszłego zrównoważonego wzrostu gospodarczego
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4.4. Inspirujemy świat

umiarkowana

pośrednio realizuje wizję (pkt. 13 d) – miasta są w stanie sprostać wyzwaniom
i szansom obecnego i przyszłego zrównoważonego wzrostu gospodarczego

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii i dokumentów nadrzędnych

Tabela 15. Spójność zewnętrzna celów operacyjnych projektu Strategii z dokumentem The Urban Agenda for the UE
Cel operacyjny

Spójność

Uzasadnienie

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

umiarkowana

pośrednio adresuje temat priorytetowy 1 Włączenie migrantów i uchodźców oraz
temat priorytetowy 3 Ubóstwo miejskie

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

neutralność

nie jest adresowany żaden z tematów priorytetowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

duża

bezpośrednio adresuje temat priorytetowy 4 Mieszkalnictwo

2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

duża

bezpośrednio adresuje temat priorytetowy 9 w aspekcie poprawy jakości życia oraz
temat priorytetowy 10 w aspekcie „miękkiej” mobilności i dostępności

2.3. Korzystamy z usług blisko domu

duża

bezpośrednio adresuje temat priorytetowy 9 w aspekcie poprawy jakości życia oraz
temat priorytetowy 10 w aspekcie „miękkiej” mobilności i dostępności

2.4. Tworzymy warunki przyjazne biznesowi

umiarkowana

pośrednio adresuje temat priorytetowy 6 Miejsca pracy i kwalifikacje w gospodarce
lokalnej

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

umiarkowana

bezpośrednio adresuje temat priorytetowy 10 w aspekcie „miękkiej” mobilności
i dostępności

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

duża

bezpośrednio adresuje temat priorytetowy 2 Jakość powietrza oraz temat
priorytetowy 9 Zrównoważone wykorzystanie gruntów i rozwiązania ekologiczne

3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

duża

bezpośrednio adresuje temat priorytetowy 10 Mobilność miejska

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

duża

bezpośrednio adresuje temat priorytetowy 6 Miejsca pracy i kwalifikacje
w gospodarce lokalnej

4.2. Generujemy innowacje

duża

bezpośrednio adresuje temat priorytetowy 6 Miejsca pracy i kwalifikacje
w gospodarce lokalnej
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4.3. Przyciągamy talenty i liderów

umiarkowana

pośrednio adresuje temat priorytetowy 6 Miejsca pracy i kwalifikacje w gospodarce
lokalnej, temat priorytetowy 2 Jakość powietrza oraz temat priorytetowy
4 Mieszkalnictwo

4.4. Inspirujemy świat

umiarkowana

pośrednio adresuje temat priorytetowy 6 Miejsca pracy i kwalifikacje w gospodarce
lokalnej, temat priorytetowy 11 Transformacja cyfrowa

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii i dokumentów nadrzędnych

Tabela 16. Spójność zewnętrzna celów operacyjnych projektu Strategii ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020
Cel operacyjny

Spójność

Uzasadnienie

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

2.3. Korzystamy z usług blisko domu

umiarkowana

pośrednio adresuje cel szczegółowy II Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie
zrównoważony

2.4. Tworzymy warunki przyjazne biznesowi

duża

bezpośrednio adresuje cel szczegółowy I Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz
silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

umiarkowana

pośrednio adresuje cel szczegółowy I Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej
o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną

3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

duża

pośrednio adresuje cel szczegółowy II Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie
zrównoważony
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4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

duża

bezpośrednio adresuje cel szczegółowy I Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz
silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną

4.2. Generujemy innowacje

duża

bezpośrednio adresuje cel szczegółowy I Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz
silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

duża

bezpośrednio adresuje cel szczegółowy I Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz
silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną

4.4. Inspirujemy świat

duża

bezpośrednio adresuje cel szczegółowy I Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz
silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii i dokumentów nadrzędnych

Tabela 17. Spójność zewnętrzna celów operacyjnych projektu Strategii z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020
Cel operacyjny

Spójność

Uzasadnienie

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

2.3. Korzystamy z usług blisko domu

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

2.4. Tworzymy warunki przyjazne biznesowi

duża

bezpośrednio adresuje cel 1.3 Budowa podstaw konkurencyjności województw

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 1.3.6 Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz
potencjału dziedzictwa kulturowego

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 1.3.6 Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz
potencjału dziedzictwa kulturowego
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3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 1.3.6 Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego oraz
potencjału dziedzictwa kulturowego

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 1.3 Budowa podstaw konkurencyjności województw

4.2. Generujemy innowacje

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 1.3 Budowa podstaw konkurencyjności województw

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 1.3 Budowa podstaw konkurencyjności województw

4.4. Inspirujemy świat

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 1.3 Budowa podstaw konkurencyjności województw

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii i dokumentów nadrzędnych

Tabela 18. Spójność zewnętrzna celów operacyjnych projektu Strategii z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju
Cel operacyjny

Spójność

Uzasadnienie

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów, ale też z żadnym z nich nie jest sprzeczny

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów, ale też z żadnym z nich nie jest sprzeczny

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 2 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów

2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 2 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów

2.3. Korzystamy z usług blisko domu

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 2 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów

2.4. Tworzymy warunki przyjazne biznesowi

duża

bezpośrednio adresuje cel 2 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne
równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie
warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój
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obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich
terytoriów
3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 2 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

duża

bezpośrednio adresuje cel 4 Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających
osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów
krajobrazowych Polski

3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

duża

bezpośrednio adresuje cel 3 Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych
skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i
telekomunikacyjnej

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 2 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów

4.2. Generujemy innowacje

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 2 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 2 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów

4.4. Inspirujemy świat

umiarkowana

pośrednio adresuje cel 2 Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie
rozwoju kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla
rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich
oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii i dokumentów nadrzędnych
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Tabela 19. Spójność zewnętrzna celów operacyjnych projektu Strategii z Krajową Polityka Miejską
Cel operacyjny

Spójność

Uzasadnienie

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

umiarkowana

pośrednio adresuje cel szczegółowy 1 Stworzenie warunków dla skutecznego,
efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym
w szczególności na obszarach metropolitalnych

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

umiarkowana

pośrednio adresuje cel szczegółowy 1 Stworzenie warunków dla skutecznego,
efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym
w szczególności na obszarach metropolitalnych

2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

umiarkowana

pośrednio adresuje cel szczegółowy 1 Stworzenie warunków dla skutecznego,
efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym
w szczególności na obszarach metropolitalnych

2.3. Korzystamy z usług blisko domu

umiarkowana

pośrednio adresuje cel szczegółowy 1 Stworzenie warunków dla skutecznego,
efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym
w szczególności na obszarach metropolitalnych

2.4. Tworzymy warunki przyjazne biznesowi

duża

bezpośrednio adresuje cel szczegółowy 4 Poprawa konkurencyjności i zdolności
głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

umiarkowana

pośrednio adresuje cel szczegółowy 1 Stworzenie warunków dla skutecznego,
efektywnego i partnerskiego zarządzania rozwojem na obszarach miejskich, w tym
w szczególności na obszarach metropolitalnych

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

duża

bezpośrednio adresuje cel szczegółowy 2 Wspieranie zrównoważonego rozwoju
ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
niekontrolowanej suburbanizacji

3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

duża

bezpośrednio adresuje cel szczegółowy 2 Wspieranie zrównoważonego rozwoju
ośrodków miejskich, w tym przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom
niekontrolowanej suburbanizacji

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

umiarkowana

pośrednio adresuje cel szczegółowy 4 Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych
ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia
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4.2. Generujemy innowacje

duża

bezpośrednio adresuje cel szczegółowy 4 Poprawa konkurencyjności i zdolności
głównych ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

umiarkowana

pośrednio adresuje cel szczegółowy 4 Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych
ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia

4.4. Inspirujemy świat

umiarkowana

pośrednio adresuje cel szczegółowy 4 Poprawa konkurencyjności i zdolności głównych
ośrodków miejskich do kreowania rozwoju, wzrostu i zatrudnienia

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii i dokumentów nadrzędnych

Tabela 20. Spójność zewnętrzna celów operacyjnych projektu Strategii ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku - Innowacyjne Mazowsze
Cel operacyjny

Spójność

Uzasadnienie

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

duża

bezpośrednio adresuje kierunek działań 18. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
oraz kierunek działań 22. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego,
integracja społeczna

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

duża

bezpośrednio adresuje kierunek działań 18. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

umiarkowana

pośrednio adresuje kierunek działań 10. Restrukturyzacja miast w celu wzmocnienia
ich funkcji społeczno-gospodarczych

2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

2.3. Korzystamy z usług blisko domu

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

2.4. Tworzymy warunki przyjazne biznesowi

duża

bezpośrednio adresuje kierunek działań 2. Rozwój produkcji: tworzenie warunków
przyjaznych dla inwestorów i przedsiębiorców

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

umiarkowana

pośrednio adresuje kierunek działań 10. Restrukturyzacja miast w celu wzmocnienia
ich funkcji społeczno-gospodarczych

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

duża

bezpośrednio adresuje kierunek działań 27. Zapewnienie trwałego i zrównoważonego
rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska oraz kierunek działań 30.
Poprawa jakości wód, odzysk/unieszkodliwianie odpadów, odnowa terenów
skażonych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń
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3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

duża

bezpośrednio adresuje kierunek działań 15. Rozwój form transportu przyjaznych dla
środowiska i mieszkańców

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

umiarkowana

pośrednio adresuje kierunek działań 18. Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

4.2. Generujemy innowacje

duża

bezpośrednio adresuje kierunek działań 1. Tworzenie warunków do generowania
i absorpcji innowacji

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

umiarkowana

pośrednio adresuje kierunek działań 1. Tworzenie warunków do generowania
i absorpcji innowacji

4.4. Inspirujemy świat

umiarkowana

pośrednio adresuje kierunek działań 1. Tworzenie warunków do generowania
i absorpcji innowacji

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii i dokumentów nadrzędnych

Tabela 21. Spójność zewnętrzna celów operacyjnych projektu Strategii ze Strategią Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030
Cel operacyjny

Spójność

Uzasadnienie

1.1. Dbamy o siebie nawzajem

umiarkowana

pośrednio adresuje cel strategiczny 5 Wysoki poziom kapitału ludzkiego i społecznego,
udział mieszkańców OMW w kształtowaniu zrównoważonej metropolii opartej na idei
społeczeństwa obywatelskiego

1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

duża

bezpośrednio adresuje cel strategiczny 5 Wysoki poziom kapitału ludzkiego i
społecznego, udział mieszkańców OMW w kształtowaniu zrównoważonej metropolii
opartej na idei społeczeństwa obywatelskiego

2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

duża

bezpośrednio adresuje cel strategiczny 3 Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania
czasu wolnego, wykorzystująca potencjał przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW

2.3. Korzystamy z usług blisko domu

umiarkowana

pośrednio adresuje cel strategiczny 2 Ład przestrzenny, oparty na kompleksowym
planowaniu, zapewniającym komplementarność funkcji, estetykę, wykorzystanie
istniejących potencjałów, oraz uwzględniającym zrównoważony rozwój oraz cel
strategiczny 4 Atrakcyjne warunki do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania
inwestycji w ramach sieci gospodarek miejskich
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2.4. Tworzymy warunki przyjazne biznesowi

duża

bezpośrednio adresuje cel strategiczny 4 Atrakcyjne warunki do rozwijania
przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji w ramach sieci gospodarek miejskich

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

umiarkowana

pośrednio adresuje cel strategiczny 2 Ład przestrzenny, oparty na kompleksowym
planowaniu, zapewniającym komplementarność funkcji, estetykę, wykorzystanie
istniejących potencjałów, oraz uwzględniającym zrównoważony rozwój

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

umiarkowana

pośrednio adresuje cel strategiczny 2 Ład przestrzenny, oparty na kompleksowym
planowaniu, zapewniającym komplementarność funkcji, estetykę, wykorzystanie
istniejących potencjałów, oraz uwzględniającym zrównoważony rozwój

3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

umiarkowana

pośrednio adresuje cel strategiczny 1 Inteligentna, zintegrowana siec transportu
publicznego dla OMW

4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

4.2. Generujemy innowacje

umiarkowana

pośrednio adresuje cel strategiczny 4 Atrakcyjne warunki do rozwijania
przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji w ramach sieci gospodarek miejskich

4.3. Przyciągamy talenty i liderów

umiarkowana

pośrednio adresuje cel strategiczny 4 Atrakcyjne warunki do rozwijania
przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji w ramach sieci gospodarek miejskich

4.4. Inspirujemy świat

neutralność

nie jest adresowany żaden z celów szczegółowych, ale też z żadnym z nich nie jest
sprzeczny

Źródło: opracowanie własne na podstawie projektu Strategii i dokumentów nadrzędnych
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