#Warszawa2030

STRATEGIA

„Strategia #Warszawa2030”
to dokument, który definiuje politykę rozwoju Warszawy
do 2030 roku.
Koncentruje się na tych dziedzinach życia miasta, w których
zmiana najsilniej wpłynie na jego dalszy rozwój. Strategia
określa wizję Warszawy w 2030 roku oraz cele, które mają
doprowadzić do jej spełnienia.

Cele postawione przed Warszawą w perspektywie 2030 roku
skupiają się na człowieku – twórcy i użytkowniku miasta.
Niezależnie od tego, jak długo mieszka w Warszawie,
niezależnie od zamożności, stanu zdrowia, wieku, płci,
poglądów, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia
i obywatelstwa.
To mieszkańcy są siłą sprawczą w stolicy.
Tworzą miasto w wymiarze ideowym i materialnym.

Dlatego w strategii położono nacisk na włączenie wszystkich
w życie stolicy w wymiarze społecznym, kulturowym,
politycznym i gospodarczym. Ważną rolę pełnią w niej szacunek
i otwartość na drugiego człowieka, solidarność społeczna,
poczucie odpowiedzialności za siebie oraz dokonywane wybory,
rozwijanie własnego potencjału przez ciągłe uczenie się.
Kompetencje kulturowe, społeczne i zawodowe mieszkańców,
a także łączące ich poczucie wspólnoty są podstawą dalszego
rozwoju miasta.

Wizja
Wizja definiuje Warszawę
w 2030 roku, określając ją
w trzech wymiarach

Aktywni mieszkańcy

Przyjazne miejsce

Otwarta metropolia

Wizja
Wizja definiuje Warszawę
w 2030 roku, określając ją
w trzech wymiarach

Aktywni mieszkańcy

Przyjazne miejsce

Otwarta metropolia

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

Wizja
Wizja definiuje Warszawę
w 2030 roku, określając ją
w trzech wymiarach

Aktywni mieszkańcy

Przyjazne miejsce

Otwarta metropolia

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

Wizja
Wizja definiuje Warszawę
w 2030 roku, określając ją
w trzech wymiarach

Aktywni mieszkańcy

Przyjazne miejsce

Otwarta metropolia

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

Strategiczne

#Cele

1. Odpowiedzialna
wspólnota

Operacyjne

1.1. Dbamy o siebie
nawzajem
1.2. Wspólnie decydujemy
o naszym mieście

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. Działamy w warunkach
przyjaznych dla rozwoju
biznesu

3. Funkcjonalna
przestrzeń

4. Twórcze
środowisko

3.1. Korzystamy z atrakcyjnej
przestrzeni publicznej

4.1. Rozwijamy nasz twórczy
potencjał

3.2. Żyjemy w czystym
środowisku
przyrodniczym

4.2. Generujemy innowacje

3.3. Korzystamy
z przyjaznego systemu
transportowego

4.3. Przyciągamy talenty
i liderów
4.4. Inspirujemy świat

Cele
Cele

Wprowadzenie w życie wizji Warszawy będzie możliwe dzięki
realizacji czterech celów strategicznych oraz
uszczegóławiających je trzynastu celów operacyjnych.

Strategiczne

Są one wyrazem zintegrowanego podejścia Warszawy
do kształtowania polityki rozwoju w wymiarze społecznym,
gospodarczym i przestrzenno-funkcjonalnym.

Operacyjne

Odzwierciedlają założenia koncepcji zrównoważonego rozwoju
oraz inteligentnego miasta. Jednocześnie uwzględniają kluczowe
założenia polityki krajowej i wojewódzkiej oraz priorytety agend
międzynarodowych.

Cele

Cele strategiczne
Strategiczne

Operacyjne

To cele ogólne, które wynikają bezpośrednio z wizji miasta.
Są celami o długookresowej perspektywie realizacji, które
powinny zostać osiągnięte najpóźniej na koniec okresu
wdrażania strategii rozwoju miasta.

Cele

Cele operacyjne

Strategiczne

Uszczegóławiają sposób osiągnięcia celu strategicznego.
Nie wskazują jednak konkretnych zadań ani projektów do realizacji,
rozstrzygnięcia w tym zakresie znajdują się w dokumentach
niższego szczebla, tj. programach.

Operacyjne

Cele operacyjne są ze sobą powiązane – osiągnięcie jednego
wpływa na realizację innych. Bywa też, że wspólnie tworzą wartość
przyczyniającą się do osiągnięcia wizji.

#Cele strategiczne / 1. Odpowiedzialna wspólnota
Poziom rozwoju Warszawy jest konsekwencją codziennych działań i wyborów jej
mieszkańców, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich – w formie decyzji wybranych
władz miasta. Warszawiacy są jednocześnie twórcami i użytkownikami miasta,
a ich aktywność oddziałuje na jego stan obecny i przyszły.
Uświadomienie sobie tej zależności, zrozumienie indywidualnej i zbiorowej
odpowiedzialności jest konieczne dla zrównoważonego rozwoju miasta.
Wymaga to ukształtowania kompetencji obywatelskich oraz społecznych
zarówno mieszkańców, jak i urzędników.
Zrozumienie drugiego człowieka, poszanowanie historii miejsca, dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego, a jednocześnie chęć kształtowania własnego życia
i dynamicznie zmieniającego się otoczenia będą stanowiły podstawę budowania
odpowiedzialnej wspólnoty. Jej cechą powinno być formalne i nieformalne działanie
na rzecz miasta i jego społeczności, a także otwartość, świadomość swojego
znaczenia oraz odpowiedzialność w skali regionu, kraju i świata.
Cel zostanie osiągnięty w wyniku realizacji dwóch celów operacyjnych:
1.1.

Dbamy o siebie nawzajem

1.2.

Wspólnie decydujemy o naszym mieście

#Cele strategiczne / 1. Odpowiedzialna wspólnota
1.1. Dbajmy o siebie nawzajem

Postawy otwartości
i szacunku

Wrażliwość na potrzeby innych

Integracja
mieszkańców

Relacje
sąsiedzkie

Kompetencje
społeczne

Tożsamość
lokalna

Identyfikacja
z Warszawą

Jak to osiągniemy?
Zachęcimy mieszkańców
do włączenia się w lokalną
wspólnotę, do większej
otwartości i troski o drugiego
człowieka oraz o najbliższe
otoczenie.

Program wspólnota na lata 2021-2025

Biuro wiodące: Centrum Komunikacji Społecznej

#Cele strategiczne / 1. Odpowiedzialna wspólnota
1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

Przepływ
informacji

Zarządzanie
wiedzą

Misja
urzędników

Narzędzia
partycypacji

Podejmowanie
decyzji

Edukacja
obywatelska

Umiejętność
dialogu

Jak to osiągniemy?
Wzmocnimy zainteresowanie
mieszkańców sprawami Warszawy
i zwiększymy ich realny wpływ
na podejmowanie decyzji
dotyczących funkcjonowania
miasta.

Program dialog

Biuro wiodące: Centrum Komunikacji Społecznej

#Cele strategiczne / 2. Wygodna lokalność
Zapewnienie wygody życia i działania w tak dużym mieście jak Warszawa wymaga
zachowania równowagi między wielkomiejskością i stołecznymi funkcjami, a środowiskiem
codziennego życia mieszkańców. W tym kontekście ważne jest łączenie podstawowych
funkcji miejskich z funkcjami miejsca zamieszkania, rozumianego jako osiedle lub dzielnica.
Chodzi o umożliwienie mieszkańcom zaspokajania codziennych potrzeb, czyli zapewnienie
podstawowych usług, miejsc pracy i spędzania wolnego czasu, blisko domu.
Wymaga to ukształtowania miasta zwartego, o policentrycznej i hierarchicznej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej, z siecią centrów dzielnicowych i subdzielnicowych skupiających
ofertę usług. Należy zatem położyć nacisk na zmniejszanie różnic rozwojowych między
dzielnicami oraz rewitalizację zdegradowanych obszarów.
Dzięki zmianom dokonywanym z poszanowaniem specyfiki dzielnic, Warszawa stanie się
„metropolią kompaktową”, złożoną z przyjaznych miejsc zamieszkania i aktywności. Miejsca te
będą atrakcyjne dla mieszkańców, ale też staną się atutem w zachęcaniu do osiedlenia się
i inwestowania w Warszawie.

Cel zostanie osiągnięty w efekcie realizacji czterech celów operacyjnych:
2.1.

Mamy dostęp do szerokiej
oferty mieszkań

2.3.

Korzystamy z usług
blisko domu

2.2.

Aktywnie spędzamy
czas wolny blisko domu

2.4.

Działamy w warunkach
przyjaznych dla rozwoju biznesu

#Cele strategiczne / 2. Wygodna lokalność
2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań

Mieszkania
komunalne

Budownictwo
społeczne

Mieszkania
na wynajem

Innowacyjne formy
mieszkalnictwa

Wysoka
jakość

Różnorodność
społeczna

Ekologiczne
budownictwo

Jak to osiągniemy?
Rozwiniemy ofertę mieszkaniową
tak, aby była dostosowana
do potrzeb i możliwości
finansowych mieszkańców.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Program mieszkaniowy m.st. Warszawy

Biuro wiodące: Biuro Polityki Lokalowej

#Cele strategiczne / 2. Wygodna lokalność
2.2. Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

Rozwijanie
zainteresowań

Rekreacja

Różnorodność
oferty

Nowe miejsca
aktywności

Otwarcie
instytucji

Partycypacja
w kształtowaniu oferty

Zachęcanie
do korzystania

Informowanie
o ofercie

Jak to osiągniemy?
Zwiększymy dostępność
atrakcyjnych i przyjaznych
miejsc aktywności kulturalnej,
edukacyjnej, sportowej,
rekreacyjnej oraz innych
sposobów spędzania czasu
wolnego w pobliżu miejsc
zamieszkania

Program kultura blisko domu na lata 2021–2025

Biuro wiodące: Biuro Kultury

Program sportowo blisko domu do 2025 roku

Biuro wiodące: Biuro Sportu i Rekreacji

#Cele strategiczne / 2. Wygodna lokalność
2.3. Korzystamy z usług blisko domu

Żłobki

Przedszkola

Szkoły

Podstawowa opieka
zdrowotna

Profilaktyka

Pomoc
społeczna

E-usługi

Dostępność

Jakość

Jak to osiągniemy?
Rozwiniemy sieć centrów
w dzielnicach, które
umożliwią korzystanie
z podstawowych usług
w pobliżu miejsc
zamieszkania.

Program usługi blisko domu na lata 2021-2025

Biuro wiodące: Biuro Edukacji

#Cele strategiczne / 2. Wygodna lokalność
2.4. Działamy w warunkach dla rozwoju biznesu

Miejsca
pracy

Nowe
firmy

Promocja terenów
inwestycyjnych

Dostęp
do informacji

Usługi
doradcze

Miejsca
inkubacji

Sieciowanie

Społeczna
odpowiedzialność biznesu

Jak to osiągniemy?
Rozwiniemy system wsparcia
osób zakładających własną
działalność gospodarczą oraz
rozwoju firm w poszczególnych
dzielnicach, aby efektywniej
wykorzystywać zasoby dzielnic
oraz stymulować lokalne rynki
pracy.

Program przedsiębiorcza Warszawa na lata 2021-2025

Biuro wiodące: Biuro Rozwoju Gospodarczego

#Cele strategiczne / 3. Funkcjonalna przestrzeń
Zaspokajanie potrzeb osób poruszających się po mieście – codziennie dojeżdżających
do pracy, szkoły lub uczelni, turystów i innych przyjezdnych – wymaga wysokiej jakości,
odpowiednio zorganizowanej przestrzeni.
Należy zatem kształtować strukturę funkcjonalno-przestrzenną zgodnie z zasadami
policentryczności i hierarchiczności, a także zwiększać zwartość zabudowy
niedokończonych układów urbanistycznych i przeciwdziałać „rozlewaniu się” miasta.
Dlatego docelowo na strukturę przestrzenną Warszawy będzie się składało centrum miasta
oraz sieć centrów dzielnicowych i subdzielnicowych. Pociągnie to ze sobą konieczność
wielowymiarowego powiązania tych elementów oraz uwzględnienia relacji z otoczeniem
metropolitalnym i dalszym. Zapewnienie sprawnego, komfortowego i bezpiecznego
przemieszczania się będzie wymagało odpowiedniego kształtowania systemu transportu,
przestrzeni publicznych i środowiska przyrodniczego.

Osiągnięcie omawianego celu umożliwi realizacja trzech celów operacyjnych:
3.1.

Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym
3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

#Cele strategiczne / 3. Funkcjonalna przestrzeń
3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

Hierarchiczna
sieć

Estetyka

Bezpieczeństwo

Likwidacja
barier

System
informacji

Zielona
infrastruktura

Mała
infrastruktura

Oferta
usług

Jak to osiągniemy?
Poprawimy użyteczność
i estetykę publicznych
przestrzeni w mieście
oraz połączymy je w spójną
i atrakcyjną sieć.

Program poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych

Biuro wiodące: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

#Cele strategiczne / 3. Funkcjonalna przestrzeń
3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

Przeciwdziałanie
zmianom klimatu

Dostosowanie
do zmian klimatu

Ograniczenie
emisji

Infrastruktura
błękitno-zielona

Ochrona
gruntów

Gospodarka o obiegu
zamkniętym

Klimat
akustyczny

Postawy
proekologiczne

Wiedza o dziedzictwie
przyrodniczym

Jak to osiągniemy?
Poprawimy jakość
powietrza i czystość wód,
ograniczymy hałas oraz
zadbamy o dziedzictwo
przyrodnicze.

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024

Biuro wiodące: Biuro Ochrony Środowiska

#Cele strategiczne / 3. Funkcjonalna przestrzeń
3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego

Transport
publiczny

Drogi
rowerowe

Ciągi
piesze

Bezpieczeństwo

Inteligentne
zarządzaniem ruchem

Nowe
funkcje ulic

Alternatywne
napędy i paliwa

Jak to osiągniemy?
Poprawimy jakość poruszania się
po mieście z poszanowaniem
wszystkich uczestników ruchu.

Program zrównoważonej mobilności

Biuro wiodące: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

#Cele strategiczne / 4. Twórcze środowisko
Warszawa, chcąc być inspirującą inne miasta metropolią, stanowiącą przyjazne środowisko
do tworzenia i rozwijania nowych idei i rozwiązań, musi umiejętnie wykorzystywać swój
potencjał, twórcze napięcie i zaradność mieszkańców.
Wymaga to ukształtowania efektywnie funkcjonującego systemu innowacji, zapewniającego
sprzyjające warunki kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów w sferze
społecznej, kultury, nauki i gospodarki, otwarcia warszawskich twórców na świat oraz
przyciągania nowych talentów.
Pobudzanie mieszkańców i organizacji do innowacyjnego działania, wykorzystywania szans
oraz podejmowania wyzwań będzie przyczyniało się do rozwoju Warszawy i wzmacniania jej
pozycji na arenie międzynarodowej jako miasta twórczego potencjału.

Cel zostanie osiągnięty w efekcie realizacji czterech celów operacyjnych:
4.1.

Rozwijamy nasz
twórczy potencjał

4.2. Generujemy innowacje

4.3.

Przyciągamy talenty
i liderów

4.4. Inspirujemy świat

#Cele strategiczne / 4. Twórcze środowisko
4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał

Uczenie się
przez całe życie

Edukacja formalna,
pozaformalna, nieformalna

Uczestnictwo
w kulturze

Praktyczne
działanie

Jak to osiągniemy?
Będziemy rozwijać zdolność
mieszkańców do kreatywnego
myślenia i rozwiązywania problemów,
zachęcimy do zdobywania nowej
wiedzy, eksperymentowania
i spełniania się w procesie twórczym
w nauce, biznesie, kulturze
i działalności społecznej

Program twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy na lata 2021–2025

Biuro wiodące: Biuro Kultury

Zawody
przyszłości

#Cele strategiczne / 4. Twórcze środowisko
4.2. Generujemy innowacje

Wsparcie doradcze
i informacyjne

Promowanie

Premiowanie

Inkubowanie

Miejsce testowania
i prezentacji pomysłów

Sieci
współpracy

Otwarte
dane

Innowacyjne
rozwiązania w urzędzie

Jak to osiągniemy?
Zapewnimy warunki
do tworzenia, testowania
i rozwijania pomysłów
biznesowych, naukowych,
artystycznych i społecznych,
wykorzystując współpracę
między różnymi organizacjami
i instytucjami.

Program generujemy innowacje na lata 2021-2025

Biuro wiodące: Biuro Rozwoju Gospodarczego

#Cele strategiczne / 4. Twórcze środowisko
4.3. Przyciągamy talenty i liderów

Budowanie
marki

Promocja
miasta

Przyciąganie
pracowników i studentów

Przyciąganie
organizacji

Przyciąganie
inwestorów

Przyciąganie
wydarzeń

Wsparcie
adaptacyjne

Dostępność usług
obcojęzycznych

Jak to osiągniemy?
Zapewnimy warunki
do przyciągania z kraju
i zagranicy osób, pomysłów,
inwestycji oraz przedsięwzięć
wzbogacających potencjał
twórczy miasta.

Program przyciągamy talenty i liderów na lata 2021-2025

Biuro wiodące: Biuro Rozwoju Gospodarczego

#Cele strategiczne / 4. Twórcze środowisko
4.4. Inspirujemy świat

Wsparcie doradcze
i informacyjne

Sieciowanie

Promocja
osiągnięć

Uczestnictwo w międzynarodowych projektach

Jak to osiągniemy?
Zapewnimy warunki do
przyciągania z kraju i zagranicy
osób, pomysłów, inwestycji oraz
przedsięwzięć wzbogacających
potencjał twórczy miasta.

Program Warszawa inspiruje świat

Biuro wiodące: Biuro Współpracy Międzynarodowej

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.um.warszawa.pl/waw/strategia
www.facebook.com/Warszawa2030

KONTAKT:
warszawa2030@um.warszawa.pl

