DEBATA WARSZAWA 2030
23 września 2015 r., godz. 17.00-20.00
Pałac Kultury i Nauki
Prace nad aktualizacją strategii rozwoju Warszawy rozpoczęliśmy debatą #Warszawa2030,
która odbyła się w samym centrum miasta, czyli w Pałacu Kultury i Nauki.
Wzięli w niej udział mieszkańcy
stolicy,
przedsiębiorcy,
przedstawiciele
świata
nauki,
organizacji oraz władze miasta, z
Panią
Prezydent
Hanną
Gronkiewicz-Waltz na czele.
Zainteresowanie tym wydarzeniem
przeszło nasze oczekiwania – na
sali zebrało się ponad 200 osób. To
najlepszy
sygnał,
że
współdecydowanie o przyszłości
Warszawy, jest ważne zarówno dla
urzędników, aktywistów społecznych, jak i dla przedsiębiorców oraz zwykłych mieszkańców.
Spotkanie rozpoczęła Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Następnie Pan Maciej
Fijałkowski, Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st.
Warszawy, opowiedział jak zorganizowano proces aktualizacji strategii. Szczególną uwagę
zwrócił na to, jakie będą wykorzystywane formy włączenie w proces przedstawicieli
społeczności lokalnej. Założenia te zostały skonfrontowane z doświadczeniami Eksperta
wiodącego – dr hab. Wojciecha Dziemianowicza. Drugą część spotkania przeznaczono na
dyskusję, podczas której wszyscy chętni, zebrani na sali, ale także obserwujący debatę
w internecie, mogli zadać pytanie
ekspertom sektorowym, tj. dr Annie
Domaradzkiej, dr. Michałowi Klepce
i dr. Mirosławowi Grochowskiemu.
Dyskusja była ożywiona, padło
wiele ciekawych pytań.
Po zakończeniu debaty była
możliwość kontynuowania dyskusji
z ekspertami przy tzw. stolikach
eksperckich. Chętni mogli również
nagrać
swoją
opowieść
o
Warszawie przyszłości.
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Blok I
Debatę #Warszawa2030 rozpoczęło wystąpienie Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz,
która zwróciła uwagę, że uczestnictwo przedstawicieli wielu różnych środowisk w spotkaniu
inaugurującym proces tworzenia tak ważnego dla miasta dokumentu jak strategia rozwoju
jest niezwykle istotne. Godzenie interesów licznych grup społecznych oraz myślenie
wielopłaszczyznowe jest pierwszoplanową rolą strategii. Dlatego w procesie zabrać głos
powinien każdy, komu leży na sercu dobro Warszawy.
Pani Prezydent podkreśliła, że ostatnie lata to wyjątkowy okres w dziejach Warszawy. Nigdy
wcześniej nasze miasto nie dysponowało tak dużymi środkami finansowymi. Zostały one
przeznaczane na poprawę stanu infrastruktury, ale także na realizację wielu projektów
miękkich, np. w dziedzinie kultury czy pomocy społecznej. Przełożyło się to na wysoki wzrost
gospodarzy, który w okresie 2009-2012 przekroczył 21% (wzrost wartości PKB per capita)
i był wyższy niż wzrost gospodarczy w takich miastach jak Berlin, Madryt, Wiedeń, Praga,
czy Budapeszt. Dzięki temu, że do Warszawy przyjeżdża wielu turystów i działa tu wielu
inwestorów zagranicznych potrzeby mieszkańców mogą być w coraz większym stopniu
zaspokajane. Już około 80% Warszawiaków jest zadowolonych z życia w stolicy. Warszawa
staje się metropolią na skalę Europy Środkowo-Wschodniej doganiając pod względem
jakości życia inne lepiej rozwinięte miasta.
Kontynuację rozwoju Warszawy Pani Prezydent wyobraża sobie jedynie przy pełnej
partycypacji mieszkańców. Dlatego zachęcała do udziału w planowanych kolejnych debatach
tematycznych prowadzonych przez poszczególnych ekspertów oraz do udziału w innych
działaniach włączających mieszkańców w budowanie strategii.
Następnie głos zabrał Pan Maciej Fijałkowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy, który omówił założenia procesu
aktualizacji strategii, w tym etapy prac i niektóre z zaplanowanych form angażowania
społeczności lokalnej w proces. Wskazał, że przy udziale mieszkańców w pierwszej
kolejności zostanie wypracowana wizja Warszawy w 2030 r. Równolegle opracowywana
będzie diagnoza stanu społeczno-gospodarczego miasta, identyfikująca jego potencjały i
stojące przed nim wyzwania rozwojowe. Na podstawie wizji i diagnozy wypracowane zostaną
cele rozwojowe, których osiągnięcie do 2030 r. umożliwi odpowiednio zaprojektowany
system realizacji. Kluczowy wkład w tworzenie strategii będą miały tzw. Grupy Robocze,
pracujące w ramach 3 obszarów tematycznych: społeczeństwo, gospodarka oraz przestrzeń.
Każdej z Grup przewodzić będzie jeden z ekspertów sektorowych: dr Anna Domaradzka –
społeczeństwo, dr Michał Klepka – gospodarka, dr Mirosław Grochowski – przestrzeń.
Dyrektor Fijałkowski zapewniał, że mieszkańcy będą mogli włączyć się w proces na każdym
jego etapie. Pierwszą okazją będzie możliwość wypełnienia ankiety dot. wizji rozwoju
Warszawy, równolegle będzie można brać udział w kolejnych debatach tematycznych. Na
różnych etapach prac będą organizowane m.in. spotkania w dzielnicach, projekt dokumentu
będzie poddany osobnej procedurze konsultacyjnej, a ponadto każda zainteresowana osoba
będzie mogła wyrazić swoja opinię wysyłając maila adres: warszawa2030@um.warszawa.pl.
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Następnie głos zabrał ekspert wiodący dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu
Warszawskiego, którego zadaniem będzie merytoryczny nadzór nad całością procesu.
Swoją wypowiedź zaczął od podkreślenia, że zaplanowany proces aktualizacji strategii
rozwoju Warszawy w bardzo dużym stopniu uwzględnia zaangażowanie społeczności
lokalnej. Stwierdzenie to poparł przykładami z własnego doświadczenia dotyczącego
tworzenia strategii jednostek terytorialnych różnego szczebla i z różnych części Polski.
Według prof. Dziemianowicza proces tworzenia strategii powinien być inspirujący do działań,
otwarty dla wszystkich i profesjonalny. Podkreślił także jak dużym jest on wyzwaniem
zarówno dla władz miasta, które muszą myśleć o interesach szeregu środowisk, ale także
dla samych mieszkańców, którzy chcąc się włączyć w proces muszą pamiętać o tym, że
dotyczy on całego miasta, dlatego nie można skupiać się na swoim partykularnym interesie.
Kluczowe jest, aby podejmować kroki efektywne, które pozwolą na osiągnięcie w 2030 r.
zaplanowanych rezultatów.
Po wystąpieniu prof. Dziemianowicza był czas na pytania i uwagi z sali. Uczestnicy spotkania
poruszyli m.in. takie kwestie, jak: nieprzejezdność dróg, brak parku technologicznego,
potrzeby osób niepełnosprawnych. Pojawiły się również wątpliwości związane z samym
procesem np. jaka Grupa Robocza zajmie się kwestiami transportu publicznego, czy
strategia będzie brała pod uwagę zapisy obecnie istniejących strategii sektorowych, w jaki
sposób będą opracowywane wskaźniki, jak przedstawiciele dzielnic będą mogli się włączyć
w proces albo czy strategia będzie spójna ze studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Odpowiadali zarówno Pani Prezydent Hanna
Gronkiewicz-Waltz, Pan Prezydent Michał Olszewski, jak i Pan prof. Dziemianowicz.
Podkreślali, że: tworzony dokument nie ma być rewolucją, a kontynuacją poprzedniej
strategii; w nowym dokumencie nie będzie konkretnych zadań i terminów ich realizacji, a
jedynie cele do osiągnięcia – zadania będą wskazywane w dokumentach bardziej
szczegółowych; podział na obszary tematyczne jest ważny, ale poszczególne tematy, jeżeli
okaże się to konieczne, będą omawiane na wszystkich Grupach Roboczych, a ich
członkowie będą wymieniać się między sobą ustaleniami, co pozwoli na uzyskanie
spojrzenia horyzontalnego; zaktualizowana strategia będzie respektowała ustalenia
dokumentów już istniejących, w szczególności w obszarze zagospodarowania
przestrzennego – nie będzie powodowała konieczności tworzenia studium warunków od
nowa, ewentualnie drobne jego korekty, uspójnienia. Będzie to proces we wszystkich
wymiarach ewolucyjny, a nie rewolucyjny. Może poza rewolucyjnie szerokim włączeniem do
procesu społeczności lokalnej.

Blok II
W drugiej części debaty #Warszawa2030 przedstawieni zostali i zabrali głos eksperci
sektorowi: dr Anna Domaradzka, dr Michał Klepka oraz dr Mirosław Grochowski. Dyskusja
między nimi a zebraną publicznością oraz internautami dotyczyła m.in. roli mieszkańca w
całym procesie, kwestii konsultacji społecznych, problemów cudzoziemców w Warszawie,
rozwoju przedsiębiorczości i potencjału gospodarczego, warszawskiej przestrzeni
technologicznej, kształtu i wyglądu centrum Warszawy oraz centrów lokalnych, kwestii
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obowiązujących obecnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
warszawskich kamienic, obecności osób niepełnosprawnych w przestrzeni miasta.
Ekspert ds. społecznych dr Anna Domaradzka uwypukliła fakt, jak dużą odpowiedzialność
wszyscy bierzemy za stan Warszawy za kilkanaście lat, ponieważ planujemy nie tylko dla
siebie, a także dla osób, które w tej chwili nie mogą się jeszcze wypowiedzieć – dla dzieci.
Pytała również, czyje głosy były dotychczas za mało słyszalne w dyskusjach na temat
rozwoju miasta, na co uzyskała z sali krótką odpowiedź: „mieszkańców”.
Wystąpienie dr Michała Klepki dotyczyły głównie warszawskich zasobów gospodarczych,
którymi trzeba nauczyć się właściwie zarządzać. Podkreślił, że rozwój gospodarczy jest
bardzo ważny, ponieważ dzięki bogaceniu się miasta, można realizować działania w innych
obszarach. Zachęcał przedstawicieli biznesu, którzy na ogół nie mają czasu na angażowanie
się w tego typu inicjatywy, do aktywnej partycypacji podczas prac nad strategią i zgłaszania
się do Grup Roboczych.
Na koniec dr Mirosław Grochowski podzielił się refleksją, że Warszawa bez strategii też się
będzie rozwijała, jednakże lepiej ten rozwój w racjonalny sposób ukierunkować. Poruszył
również zagadnienie licznie powstających ostatnio drapaczy chmur, znacznie zmieniających
krajobraz Warszawy, i przedstawił swoją osobistą wizję wyłączonego z ruchu
samochodowego centrum stolicy, które powinno znajdować się także po praskiej stronie
Wisły.
Podsumowujący głos zabrała Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, przypominając, że
proces aktualizacji strategii nie ma na celu burzenia obecnych dokonań i budowania miasta
w pewnym sensie od początku, lecz ma sprzyjać optymalnemu dopasowaniu stolicy do
naszych oczekiwań.

*Materiał przygotowany przez Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego, Urzędu m.st. Warszawy.
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