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CZYM JEST STRATEGIA?

Strategia rozwoju Warszawy to pomysł na rozwój miasta, który będzie
realizowany przez kilkanaście lat. Jest najważniejszym dokumentem dla
władz lokalnych, ponieważ pomaga w podejmowaniu kluczowych
decyzji.
Obecnie w Warszawie pracujemy nad trzecią już edycją strategii
rozwoju. Poprzednie zostały uchwalone przez Radę m.st. Warszawy
w 1998 i 2005 roku.
W odróżnieniu od poprzednich strategii, ta jest opracowywana w modelu
szeroko włączającym mieszkańców oraz innych zainteresowanych.
Głosy społeczności lokalnych na każdym etapie są punktem wyjścia
do dalszych prac, a nie opinią na temat gotowych rozwiązań. Dzięki temu każdy ma możliwość współdecydowania o tym, jak będzie rozwijała
się Warszawa w przyszłości.

ELEMENTY STRATEGII:
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DLACZEGO STRATEGIA JEST POTRZEBNA?

Strategia rozwoju Warszawy, tak jak strategie wszystkich gmin
w Polsce, nie jest dokumentem wymaganym przez przepisy prawa.
Mimo to zdecydowana większość samorządów lokalnych przygotowuje
taki dokument. Robią to z kilku powodów, m.in. dlatego, że strategia:
definiuje do czego dążymy i jak
chcemy to osiągnąć, dzięki
Zarządzanie strategiczne
Całościowy proces zarządzania
czemu władze samorządowe,
organizacją (miastem), którego
urzędnicy oraz współpracujące
celem jest rozwiązywanie
z urzędem organizacje społeczne
kluczowych problemów
i ukierunkowanie rozwoju.
i gospodarcze, wiedzą na czym
Obejmuje planowanie,
koncentrować się w swoich dziawdrażanie i kontrolę.
łaniach.
jako element zarządzania strategicznego usprawnia funkcjonowanie Urzędu. Jest punktem wyjścia do przygotowania programów lub planów precyzujących jakie działania, zadania, projekty
będą realizowane;
zapewnia wykorzystanie środków finansowych i innych zasobów
miasta do realizacji najważniejszych zadań, co zwiększa efektywność podejmowanych działań;
ułatwia nawiązywanie współpracy (już na etapie budowania
strategii) z innymi, zewnętrznymi podmiotami mającymi wpływ
na kształt miasta. Dzięki temu łatwiej jest realizować zapisy strategii oraz zagwarantować stabilność polityki miasta;
umożliwia lepsze wykorzystanie potencjałów rozwojowych miasta oraz niwelowanie jego słabych stron.
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JAKA BĘDZIE WARSZAWA W PRZYSZŁOŚCI?

Odpowiedź na pytanie jakiej Warszawy chcemy w 2030 roku stała się
punktem wyjścia do prac nad strategią. Krótki i ogólny opis stanu miasta,
do którego będziemy dążyć poprzez realizację strategii, nazywany jest
wizją miasta.
Prace nad wizją Warszawy rozpoczęły
się we wrześniu 2015 roku, a zakończyły
w marcu 2016 roku. W tym czasie odbyły
się debaty z mieszkańcami i innymi
interesariuszami, spotkania z różnymi
gremiami konsultacyjno-doradczymi
(komisje dialogu społecznego, różnego
typu rady itp.), animacje i konkursy dla
dzieci i młodzieży, a także przeprowadzono badanie ankietowe. Przez
cały ten czas każdy mógł również
zgłaszać swoje pomysły drogą mailową.
Zebrane głosy zostały poddane analizie.
Następnie przedyskutowano je na spotkaniach Grup Roboczych ds. aktualizacji strategii. Na tej podstawie Zespół
Redakcyjny ds. aktualizacji strategii oraz
eksperci sformułowali dwie propozycje
zapisu wizji Warszawy. Następnie
przedstawiono je władzom miasta, które

Grupy robocze
ds. aktualizacji strategii
to gremia funkcjonujące przez
cały czas pracy nad strategią,
w których skład wchodzą
przedstawiciele społeczności
lokalnej, Urzędu oraz Rady
m.st. Warszawy.

Zespół redakcyjny
ds. aktualizacji strategii to zespół
pracowników z Urzędu m.st.
Warszawy odpowiedzialny za
zapisanie wyników prac nad
strategią w postaci dokumentu.

wybrały do dalszych prac jeden z nich. Wskazany zapis wizji został
wysłany do zaopiniowania członkom Grup Roboczych oraz osobom,
które nie dostały się do grup, ale wyraziły chęć współpracy. Zebrane
uwagi i opinie wykorzystano do sformułowania wizji, która została
zaakceptowana przez Prezydenta m. st. Warszawy.
Wszystkim, którzy poświęcili swój czas i włączyli się w prace
nad wizją Warszawy przyszłości, bardzo dziękujemy!
4

WARSZAWA w 2030 roku to:
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AKTYWNI
MIESZKAŃCY

Warszawa to My, jej mieszkańcy.
Podążamy własną drogą, rozwijamy
nasze zainteresowania, realizujemy
osobiste marzenia i zawodowe ambicje,
ale wspólnie angażujemy się w życie
miasta i czujemy się za nie odpowiedzialni.

PRZYJAZNE
MIEJSCE

Warszawa to miasto, w którym każdy
czuje się jak u siebie, wolny i bezpieczny. Bogactwo przestrzeni, wynikające
z umiejętnego łączenia tradycji z nowoczesnością, środowiska miejskiego
z przyrodniczym, lokalności z wielkomiejskością, oferuje wygodę życia
i sprzyjające warunki do działania.

OTWARTA
METROPOLIA

Warszawa to miasto otwarte na świat.
Śmiało wychodzące naprzeciw wyzwaniom oraz inspirujące innych. Dzięki
swojej różnorodności i nastawieniu
na współpracę jest wyjątkowym środowiskiem do kreowania i rozwijania idei.
Stanowi ważny węzeł sieci europejskich
metropolii.

SKĄD WIEMY, CO TRZEBA ZMIENIĆ?

Diagnoza była kolejnym, po określeniu wizji, krokiem w pracach nad
strategią Warszawy. To wyniki analizy pozwalającej sprawdzić jaki
jest poziom rozwoju miasta, co jest jego siłą, a co słabością, i czego
brakuje obecnie do osiągnięcia stanu opisanego w wizji. W diagnozie porównujemy się do innych miast (polskich i zagranicznych), aby
ocenić, czy to co już osiągnęliśmy, to dużo czy mało.
W pracach wykorzystaliśmy dane statystyczne, wyniki cyklicznych
badań wśród mieszkańców (np. Barometr Warszawski) oraz inne raporty i opracowania. Ważna była również dyskusja nad zebranymi
informacjami. Dlatego w toku prac nad diagnozą odbyły się:
§ konferencja naukowa, na której
dokonano przeglądu wyników
badań warszawskich uczelni,
§ seminarium dotyczące wpływu

Sprawozdania i prezentacje
z tych wydarzeń są
dostępne na:
www.2030.um.warszawa.pl

obszaru metropolitalnego Warszawy na rozwój naszego miasta,
§ Warszawska Burza Mózgów, podczas której mieszkańcy oraz
przedstawiciele organizacji i ruchów miejskich mogli podzielić
się swoimi przemyśleniami o Warszawie.
W diagnozie skoncentrowaliśmy się na potencjałach i wyzwaniach
rozwojowych.
Potencjały rozwojowe to siły (przewagi, zasoby), które teraz
ma Warszawa. Czynniki pozytywnie wpływające na rozwój miasta i osiągnięcie stanu opisanego w wizji.
Natomiast wyzwania rozwojowe to utrudnienia (problemy,
przeszkody), które teraz ma przed sobą Warszawa. Czynniki
negatywnie wpływające na rozwój miasta i utrudniające osiągnięcie
stanu opisanego w wizji.

7

JAKIE CELE STAWIAMY PRZED WARSZAWĄ?

Cele to przepis na osiągnięcie stanu miasta opisanego w wizji.
Określając cele wzięto pod uwagę zidentyfikowane na etapie diagnozy
potencjały Warszawy, które będą nas wspierać, a także wyzwania,
którym musimy wyjść naprzeciw.
Prace nad celami Warszawy były kluczowym etapem procesu aktualizacji strategii. Wskazaliśmy na czym będzie bazował rozwój miasta
i na co w pierwszej kolejności będą przeznaczone środki.
Etap prac nad celami rozpoczął się w kwietniu 2016 roku dyskusją
z mieszkańcami, przedsiębiorcami oraz innymi zainteresowanymi
rozwojem Warszawy. Odbyły się debaty tematyczne, spotkania
dyskusyjne we wszystkich dzielnicach, seminaria, Warszawskie Burze
Mózgów, dyżury „Środa ze strategią” i warsztaty. Konsultowaliśmy się
również z gremiami doradczymi funkcjonującymi przy m.st. Warszawie,
jak np. komisje dialogu społecznego. Wszelkie uwagi i propozycje
można było zgłosić także poprzez e-mail.
Podsumowanie dyskusji z mieszkańcami oraz innymi interesariuszami
przekazano Grupom Roboczym pracującym nad strategią. Ich członkowie na kilku spotkaniach warsztatowych dokonali wyboru kluczowych
z punktu widzenia dalszego rozwoju kwestii. Na tej podstawie Zespół
Redakcyjny i eksperci sformułowali cele i ich opis.
W formułowaniu celów wykorzystaliśmy również wyniki zogniskowanych wywiadów grupowych, przeprowadzonych w październiku 2016
roku z mieszkańcami, przedsiębiorcami i urzędnikami niezaangażowanymi w prace nad strategią. Badanie pozwoliło sprawdzić czy cele
są zrozumiałe i akceptowalne.
Zaopiniowany pozytywnie przez Panią Prezydent m.st. Warszawy materiał został upubliczniony. Odbyły się 4 spotkania (dla mieszkańców
i innych interesariuszy, pracowników Urzędu, radnych dzielnic oraz
członków Grup Roboczych), podczas których zaprezentowano wyniki
prac nad celami oraz dyskutowano nad przyjętymi zapisami.
Dodatkowo do 9 grudnia 2016 r. trwało otwarte zbieranie uwag do przedstawionego opisu celów.
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W efekcie kilkumiesięcznej dyskusji wyznaczyliśmy 4 cele strategiczne, którym przyporządkowaliśmy łącznie 13 celów operacyjnych:
Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota
1.1. Dbamy o siebie nawzajem
1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście
Cel 2. Wygodna lokalność
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
Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń
3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej
3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym
3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego
Cel 4. Innowacyjne środowisko
4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał
4.2. Generujemy innowacje
4.3. Przyciągamy talenty i liderów
4.4. Inspirujemy świat
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SKĄD DOWIEMY SIĘ, CO KONKRETNIE BĘDZIE REALIZOWANE?

Strategia nie wskazuje konkretnych zadań, inwestycji czy projektów,
ponieważ trudno jest przewidzieć na kilkanaście lat do przodu, jakie
rozwiązania i w jakiej formule powinny być realizowane. Temu służą
oddzielne dokumenty nazywane programami rozwoju. Określają one,
co konkretnie ma być zrobione w ramach danego celu strategii przez
kolejnych kilka lat.

JAK ZAMIERZAMY CZUWAĆ NAD REALIZACJĄ CELÓW?

Określenie celów rozwojowych miasta nie
zamyka prac nad strategią. Konieczne jest
bowiem określenie kiedy i w jakim stopniu poszczególne cele zostaną zrealizowane.
Pomocne będą w tym wskaźniki przypisane
do każdego z celów. Wskażą one rezultaty jakie chcemy uzyskać w 2030 roku, ale także stan
w momencie rozpoczęcia realizacji strategii.
Każdy ze wskaźników będzie miał określoną
wartość bazową (stan początkowy) oraz wartość do uzyskania w 2030 roku.
Coroczne monitorowanie realizacji strategii umożliwi władzom identyfikowanie sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, a mieszkańcom
kontrolowanie działań urzędu.
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KTO JUŻ JEST ZAANGAŻOWANY W PRACE?

W prace nad strategią zaangażowani są zarówno ci, którzy będą
realizować wyznaczone cele, jak i odbiorcy ich efektów. Dlatego od początku prac nad strategią (wrzesień 2015 roku) włączamy w prace
mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji oraz
specjalistów z urzędu miasta (w tym z urzędów dzielnic), ekspertów
i władze miasta.
Mieszkańcy, przedsiębiorcy,
organizacje
uczestniczą w pracach Grup
Roboczych,
indywidualnie biorą udział
w tworzeniu kluczowych elementów strategii, w ramach
przedsięwzięć organizowanych w przestrzeni miejskiej
i za pośrednictwem internetu,
opiniują projekt strategii w ramach oficjalnych konsultacji
społecznych.

Grupy robocze ds.:
- społecznych – złożona z przedstawicieli środowisk lokalnych, rady
miasta oraz urzędu miasta,
- gospodarczych – złożona z przedstawicieli środowisk lokalnych, rady
miasta oraz urzędu miasta,
- przestrzennych – złożona z przedstawicieli środowisk lokalnych, rady
miasta oraz urzędu miasta,
- dzielnic – złożona z przedstawicieli
urzędów dzielnic,
- systemowych – złożona z przedstawicieli urzędu miasta.

Specjaliści z urzędu miasta
uczestniczą w pracach Grup
Roboczych,
przedstawiciele biur koordynujących główne polityki miasta
uczestniczą w pracach Zespołu Redakcyjnego,
indywidualnie biorą udział

Zespół redakcyjny składa
się z przedstawicieli urzędu miasta
odpowiedzialnych za:
- strategię rozwoju miasta,
- politykę społeczną,
- politykę gospodarczą,
- planowanie przestrzenne,
- politykę finansową,
- politykę informacyjną,
- współpracę z mieszkańcami.

w tworzeniu kluczowych elementów strategii w ramach przedsięwzięć organizowanych w przestrzeni miejskiej i za pośrednictwem internetu.
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Eksperci
czuwają nad poprawnością
całego procesu, w tym współtworzą poszczególne części
strategii lub zgłaszają do nich
uwagi,

Stałe wsparcie procesu
zapewniają:
- dr hab. Wojciech Dziemianowicz,
prof. UW – ekspert wiodący,
- dr Anna Domaradzka – ekspert
ds. społecznych,
- dr Michał Klepka – ekspert

prowadzą prace Grup Roboczych.

ds. gospodarczych,
- dr Mirosław Grochowski – ekspert
ds. przestrzennych.

Władze miasta
Prezydent m.st. Warszawy akceptuje wyniki kluczowych etapów
prac nad strategią,
Radni uczestniczą w pracach Grup Roboczych,
Rada m.st. Warszawy przyjmuje uchwałą strategię.

Kto odpowiada za poszczególne etapy prac nad strategią?
W Y P R A C O WA N I E T R E Ś C I

S T R AT E G I I

MIESZKAŃCY, PRZEDSIĘBIORCY, ORGANIZACJE, EKSPERCI
GRUPA ROBOCZA
GRUPA ROBOCZA
GRUPA ROBOCZA
DS. SPOŁECZNYCH DS. GOSPODARCZYCH DS. PRZESTRZENNYCH
GRUPA ROBOCZA
DS. DZIELNIC

GRUPA ROBOCZA
DS. SYSTEMOWYCH

NADANIE FORMY
ZESPÓŁ
REDAKCYJNY

S T R AT E G I I
EKSPERCI

Z AT W I E R D Z E N I E

S T R AT E G I I

KOMITET
STERUJĄCY
PREZYDENT
M.ST. WARSZAWY

U C H WA L E N I E

S T R AT E G I I

RADA
M.ST. WARSZAWY
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JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ SWOJE UWAGI?

Projekt strategii dostępny jest na stronie:
www.2030.um.warszawa.pl.
Przyjdź na wydarzenia tematyczne:
START

Spotkanie otwierające – 11 kwietnia, godz. 17:30,
Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56
Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota – 18 kwietnia, godz. 17:30,
Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56
Cel 2. Wygodna lokalność – 20 kwietnia, godz. 17:30,
Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1 (Sala Ratuszowa)
Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń – 27 kwietnia, godz. 17:30,
Pałac Kultury i Nauki, pl. Defilad 1 (Sala Ratuszowa)
Cel 4. Innowacyjne środowisko – 15 maja, godz. 17:30,
Centrum Kreatywności, ul. Targowa 56

Podczas spotkań zapewniamy opiekę nad dziećmi, a także udogodnienia dla
osób z niepełnosprawnością: pętlę indukcyjną, audiodeskrypcję oraz tłumacza
języka migowego.
Prosimy o rejestrację na poszczególne spotkania. Wystarczy wysłać na adres
warszawa2030@um.warszawa.pl e-mail z tytułem spotkania, imieniem i nazwiskiem. Tych, którym nie uda się dotrzeć, zapraszamy do oglądania transmisji
z wydarzenia na naszych stronach internetowych: www.2030.um.warszawa.pl
oraz www.facebook.com/Warszawa2030.
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Odwiedź nas w plenerowym punkcie konsultacyjnym
W każdą sobotę od 22 kwietnia do 13 maja w godz. 11:00 – 15:00.
Informacje o lokalizacjach znajdziesz na www.2030.um.warszawa.pl
i www.konsultacje.um.warszawa.pl.

Masz uwagi do projektu strategii?
Zgłoś je:
przez internet (formularz na stronie www.2030.um.warszawa.pl
i www.konsultacje.um.warszawa.pl),
pisemnie w urzędach dzielnic (specjalnie oznakowane urny
w Wydziałach Obsługi Mieszkańców).
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Notatki

MYŚL STRATEGICZNIE,
BUDUJ Z NAMI
WARSZAWĘ PRZYSZŁOŚCI
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Dowiedz się więcej!

