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Zakres
przedmiotowy

Cel
Wymogi ustawowe

Dokumenty programujące
rozwój miasta

Priorytety polityczne

Samorząd warszawski jako
jednostka samorządu
terytorialnego jest podmiotem
wykonującym zadania publiczne
zgodnie z przepisami prawa.
Zapisy określające rolę i zadania
samorządu znajdują się w
Konstytucji RP oraz w zapisach
aktów prawnych, patrz: ISAP –
Internetowy System Aktów
Prawnych

Dokumenty określające cele
lub działania w zakresie
podnoszenia jakości życia
mieszkańców. Wyróżniamy
dokumenty nadrzędne
i podrzędne. Nadrzędnymi są
strategia rozwoju wraz ze
studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz wieloletnią
prognozą finansową.
Podrzędnymi – dokumenty
kierunkowe (polityki) oraz
dokumenty wykonawcze.

Przedstawiciele władzy
samorządowej wybrani
w wolnych wyborach wyznaczają
i realizują wybrane priorytety
polityczne. Więcej o priorytetach
dla stolicy na stronie Warszawa
dla wszystkich.

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Zakres
przedmiotowy

Wymogi ustawowe

Dokumenty programujące
rozwój miasta

Priorytety polityczne

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Ustawa o samorządzie
gminnym

Ustawa o samorządzie
powiatowym

Ustawa w art. 7 określa
zakres obowiązkowych
zadań własnych gminy
ukierunkowanych na
zaspakajanie potrzeb
zbiorowych mieszkańców.
Jednocześnie w art. 10e
reguluje zakres strategii
rozwoju gminy, która jest
dokumentem
nieobligatoryjnym. Więcej
w ustawie.

M.st. Warszawa, jako
miasto na prawach
powiatu, podlega nie tylko
przepisom ustawy
o samorządzie gminnym,
ale i ustawy o samorządzie
powiatowym. Ustawa
w art. 4 reguluje zakres
wykonywanych przez
powiat zadań publicznych
(mających charakter
ponadgminny). Więcej
w ustawie.

Ustawa o ustroju
miasta stołecznego
Warszawy
Ustawa określa m.in.
zadania zlecone
z zakresu administracji
rządowej wynikające ze
stołeczności Warszawy,
obszar miasta, podział na
dzielnice a także zakres
ich działania.
Więcej: treść ustawy.

Inne
Istnieje wiele aktów
prawnych, nakładających
na samorząd lokalny
obowiązki i regulujących
przepisy związane
z wybranymi zagadnieniami
funkcjonowania gminy /
powiatu. Przykładem są np.
akty dotyczące ochrony
środowiska czy ustawa
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym. Więcej:
ISAP – Internetowy System
Aktów Prawnych.

Zakres
przedmiotowy

Wymogi ustawowe

Dokumenty programujące
rozwój miasta

Priorytety polityczne

Cel
STRATEGIA
ROZWOJU MIASTA

Strategia jest najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunek rozwoju miasta. Definiuje wizję,
cele strategiczne oraz cele operacyjne w długookresowej perspektywie czasowej. Dokumentem
obowiązującym obecnie w stolicy jest Strategia #Warszawa2030.

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Polityki

Programy

Dokumenty kierunkowe stanowiące deklarację wartości
i zasad oraz wyrażające sposób myśleniao danej dziedzinie
czy aspekcie funkcjonowania miasta. Odnoszą się do filozofii
działania oraz wskazują najważniejsze w danej dziedzinie
zagadnienia.

Dokumenty wykonawcze, które określają, w jaki sposób mają
być realizowane cele operacyjne wskazane
w strategii. Program zawiera diagnozę, cele, działania,
system monitoringu i ewaluacji oraz system realizacji.
Programy przypisane są do poszczególnych celów
operacyjnych „Strategii #Warszawa2030" a ich horyzont
czasowy wynosi od 3 do 7 lat.

Zakres
przedmiotowy

Wymogi ustawowe

Dokumenty programujące
rozwój miasta

Priorytety polityczne

Cel
Dokument planistyczny określający politykę zagospodarowania przestrzennego
dla całego miasta. W strategii rozwoju wyznaczone są ogólne założenia kształtowania
struktury funkcjonalno-przestrzennej Warszawy, które muszą być odwzorowane
i uszczegółowione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

Interesariusze

STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Uwarunkowania

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Etapy

Finanse

Planistyczne instrumenty wdrażania studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Plany
miejscowe sporządza się w celu ustalenia przeznaczenia
terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz
określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy

Zakres
przedmiotowy

Cel

Wymogi ustawowe

DOKUMENTY WYNIKAJĄCE
Z WYMOGÓW
ZEWNĘTRZNYCH

Dokumenty programujące
rozwój miasta

Priorytety polityczne

Poza dokumentami programującymi rozwój Warszawy funkcjonują dokumenty, które
wynikają z obowiązujących w naszym kraju przepisów, wymogów Unii Europejskiej
lub zobowiązań międzynarodowych stolicy

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Strategia rozwiązywania
problemów społecznych

Inne wynikające z przepisów
prawa

Wynikające ze zobowiązań
międzynarodowych

Strategia rozwiązywania problemów
społecznych wynika z Ustawy o pomocy
społecznej i jest dokumentem
komplementarnym do strategii rozwoju
miasta. Obecnie obowiązuje Strategia
Rozwiązywania Problemów Społecznych
2030.

Funkcjonujące w m.st. Warszawie
dokumenty wynikają z różnych przepisów.
Dbamy, by ich nie powielać, dlatego tam,
gdzie jest to możliwe, tworzymy
dokumenty spełniające wymogi prawne
i będące przy okazji dokumentami
programującymi rozwój. Przykładem jest
program ochrony środowiska, który jest
programem wykonawczym do strategii
oraz dokumentem wymaganym przepisami
ustawy Prawo ochrony środowiska.

Warszawa jest sygnatariuszem
międzynarodowych umów, porozumień
i paktów. Ponadto członkostwo Polski
w UE rodzi również pewne zobowiązania.
Z ich zapisów czasami wynika konieczność
prowadzenia konkretnych działań.
Przykładem takiego działania są np.
Eurocities, Partnerstwo dla klimatu
czy C40.

Programy

Finanse

Strategia rozwiązywania problemów
społecznych realizowana jest za pomocą
programów, m.in.: programu rozwoju pieczy
zastępczej, wspierania rodzin czy
warszawskiego programu działań na rzecz osób
niepełnosprawnych. Więcej o programach.

Zakres
przedmiotowy

Wymogi ustawowe

Dokumenty programujące
rozwój miasta

Priorytety polityczne

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Przedstawiciele władzy samorządowej
wybrani w wolnych wyborach wyznaczają
i realizują wybrane priorytety polityczne.
Więcej o priorytetach dla stolicy na stronie
Warszawa dla wszystkich.

CEL
Dlaczego zarządzanie jest ważne?

ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE

Zakres
przedmiotowy

Skuteczność i efektywność

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Koordynacja

Koncentracja zasobów

Transparentność

M.st. Warszawa jest dużą organizacją,
która odpowiada lub wpływa na
wszystkie obszary funkcjonowania
miasta. Wielość podmiotów oraz
złożoność obszarów funkcjonowania
miasta sprawia, że konieczne jest
zapewnienie narzędzi i procedur
gwarantujących spójność
i efektywność realizowanych zadań.

Zasoby, którymi dysponujemy są
ograniczone (np. pieniądze czy czas).
Aby móc realizować politykę rozwoju
musimy koncentrować się przede
wszystkim na tych działaniach,
które przyczynią się do realizacji
założonych celów.

Zarządzanie miastem powinno
opierać się na zasadach jawności
i przejrzystości oraz dostępie
mieszkańców do wiedzy i informacji.
Przejrzystość funkcjonowania
samorządu to warunek zwiększenia
partycypacji społecznej.

Zakres
przedmiotowy

Skuteczność i efektywność

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Przygotowanie na wyzwania

Doskonalenie się organizacji

Miasto musi być przygotowane
na wyzwania, stawiać czoło
problemom i sprawnie wychodzić
z kryzysów. Umiejętne zarządzanie
ryzykiem pozwala przygotować się
na niespodziewane i odnaleźć się
w nowej sytuacji.

Wyciąganie wniosków, umiejętność
dostosowania się do zmieniającej
rzeczywistości oraz stałe
doskonalenie się organizacji jest
ważne także w kontekście rozwoju
miasta. Sprawny, nowoczesny
i otwarty na potrzeby mieszkańców
urząd to warunek konieczny dla
właściwego funkcjonowania miasta
i realizacji zadań.

INTERESARIUSZE
Kto uczestniczy w zarządzaniu?

ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy
Interesariusze wewnętrzni

Finanse

Interesariusze zewnętrzni

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze wewnętrzni

Interesariusze zewnętrzni

OPERACYJNI

Interesariusze

Biuro wiodące w programie

Koordynatorzy programów

Rada programu

Uwarunkowania

Biuro Urzędu m.st. Warszawy,
które odpowiada za zarządzanie
konkretnym dokumentem
programującym rozwój m.st.
Warszawy (programem lub polityką).

Koordynatorzy programów
wykonawczych odpowiadają za
zaplanowanie, przygotowanie
i prawidłowe przeprowadzenie
procesu opracowania programu.
Do zadań koordynatorów należy
zapewnienie warunków do
wdrożenia programu, w tym
przygotowanie corocznej listy
projektów do realizacji a także
zadania związane z monitoringiem,
ewaluacją oraz komunikacją.

Rada programu składa się
z przedstawicieli kluczowych
realizatorów programu
wykonawczego. Odpowiada za
osiągnięcie założonych w programie
celów, zatwierdza najważniejsze
etapy opracowania i wdrażania
programu oraz zarządza jego
budżetem.

Etapy

Finanse

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Interesariusze wewnętrzni

OPERACYJNI
Koordynatorzy dzielnicowi ds.
strategii
W dzielnicach m.st. Warszawy pełnią
funkcję organizacyjną w zakresie
współpracy z Pełnomocnikiem
Prezydenta ds. strategii rozwoju
miasta oraz z koordynatorami
programów. Do ich zadań należy
koordynacja i animacja
zaangażowania urzędu dzielnicy
w prace i realizację programów
wykonawczych.

Biura / urzędy dzielnic

Jednostki organizacyjne

Pozostali partnerzy

Interesariusze zewnętrzni

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Interesariusze wewnętrzni

Interesariusze zewnętrzni

STRATEGICZNI

Kolegium Prezydenta
Kolegium Prezydenta jest zespołem
opiniodawczo-doradczym
Prezydenta m.st. Warszawy. W skład
kolegium wchodzą: prezydent,
wiceprezydenci, skarbnik miasta,
sekretarz miasta
oraz dyrektorzy koordynatorzy.

Rada m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy

Pełnomocnik Prezydenta ds.
strategii rozwoju miasta
Podlegający bezpośrednio pod
Prezydenta m.st. Warszawy
pełnomocnik odpowiada za
wdrożenie „Systemu zarządzania
strategią rozwoju miasta”, w tym
za prawidłową realizację procesów
aktualizacji, wdrażania,
monitorowania, ewaluacji
i komunikowania strategii oraz
nadzoruje wprowadzanie
standardów. Więcej w Zarządzeniu
Prezydenta m.st. Warszawy nr
1277/2019.

Zakres
przedmiotowy

Interesariusze wewnętrzni

Cel
TYP

Interesariusze

Mieszkańcy
Aktywiści miejscy
Organizacje pozarządowe

Uwarunkowania

Podmioty ekonomii społecznej
Biznes
Instytucje otoczenia biznesu

Etapy

Sektor nauki
Instytucje kultury
Samorząd województwa

Finanse

Gminy obszaru metropolitalnego
Instytucje państwowe
Pozostali partnerzy

Interesariusze zewnętrzni

Zakres
przedmiotowy

Interesariusze wewnętrzni

Interesariusze zewnętrzni

Cel
FORMUŁA WŁĄCZENIA

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Inicjatywa lokalna

Budżet obywatelski

Konsultacje społeczne

Inicjatywa lokalna to forma
współpracy jednostki samorządu
lokalnego z mieszkańcami, w celu
wspólnego realizowania zadania
publicznego na rzecz lokalnej
społeczności. Więcej o inicjatywie.

Budżet obywatelski jest
demokratycznym procesem,
w ramach którego mieszkańcy
współdecydują o wydatkach
publicznych w mieście. Co roku
wymyślają i zgłaszają projekty,
a następnie wybierają w głosowaniu
te, które zostaną zrealizowane.
Więcej o budżecie.

Konsultacje społeczne to dialog
urzędu z mieszkańcami, który
towarzyszy procesowi podejmowania
decyzji. Celem konsultacji może być
wspólne wypracowanie rozwiązań,
poznanie potrzeb mieszkańców czy
zebranie opinii do przedstawionych
propozycji. Więcej o konsultacjach.

Zakres
przedmiotowy

Interesariusze wewnętrzni

Interesariusze zewnętrzni

Cel
FORMUŁA WŁĄCZENIA

Interesariusze
Porozumienia

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Umowy dotyczące zadań publicznych,
dochodzące do skutku na podstawie
zgodnych oświadczeń woli
podpisujących je stron. Porozumienia
przewidują wspólne wykonanie zadań
nałożonych na podmioty będące
stronami porozumienia bądź
przeniesienie pewnych zadań
z jednego podmiotu na drugi.
Przykładem są porozumienia
o współpracy urzędu z warszawskimi
uczelniami.

Zlecanie i powierzanie zadań
publicznych
Przy realizacji zadań publicznych
samorząd współpracuje
z organizacjami pozarządowymi.
Zlecanie oznacza (częściowe)
dofinansowanie realizacji zadania,
natomiast powierzanie –
sfinansowanie go w całości.

Zamówienia publiczne
Jednostki samorządu terytorialnego,
kupując na rynku towary i usługi lub
zamawiając roboty budowlane,
występują w roli zamawiającego.
Szczegółowe procedury, wg których
zamawiający mogą dokonywać
zakupów opisuje System zamówień
publicznych.

Zakres
przedmiotowy

Interesariusze wewnętrzni

Interesariusze zewnętrzni

Cel
FORMUŁA WŁĄCZENIA

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Partnerstwo publicznoprywatne
Partnerstwo sektora publicznego
i prywatnego, które ma na celu
realizację przedsięwzięć lub
świadczenie usług, tradycyjnie
dostarczanych przez sektor
publiczny. Dzięki podziałowi zadań
w ramach PPP osiąga się bardziej
efektywny ekonomicznie sposób
dostarczania usług publicznych czy
tworzenia infrastruktury.

Gremia doradcze

Inne

W m.st. Warszawie funkcjonują
gremia doradcze, które są
kluczowymi parterami
w wypracowywaniu rozwiązań
w poszczególnych dziedzinach
i zadaniach należących do
samorządu. Mają charakter
opiniodawczy, inicjatywny oraz
doradczy. Przykładem takich
gremiów są branżowe komisje
dialogu społecznego oraz
Warszawska Rada Działalności
Pożytku Publicznego.

Odpowiedzią na bieżące potrzeby
współpracy z partnerami
zewnętrznymi są nowopowstające
formy współpracy. W zależności
od sytuacji mają one charakter
jednorazowy lub mogą przekształcić
się w formy stałe. Przykładem nowej
formy współpracy jest np. Panel
Obywatelski.

UWARUNKOWANIA
W jakich uwarunkowaniach zarządzamy?

ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy
Uwarunkowania zewnętrzne

Finanse

Uwarunkowania wewnętrzne

Uwarunkowania zewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Trendy globalne

Istnieje szereg zjawisk i wzywań wspólnych dla
miast i regionów na całym świecie. Przykładem
tego są zmiany klimatyczne czy starzejące się
społeczeństwo. Dlatego polityka rozwoju miasta
bierze pod uwagę globalne trendy, aby lepiej
przygotować się na to co się wydarzy i korzystać
z doświadczeń innych.

Prawo

Działania urzędu miasta związane z polityką
rozwoju muszą wpisywać się i być zgodne
z przepisami prawa. Dotyczy to zarówno
uwarunkowań międzynarodowych, jak również
przepisów na gruncie krajowym. Podstawowym
aktem prawnym regulującym politykę rozwoju
w Polsce jest Ustawa o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju.

Uwarunkowania zewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Dokumenty programujące
wyższego rzędu
Strategia rozwoju miasta musi być zgodna
z dokumentami programującymi wyższego rzędu.
Wyróżnić możemy dokumenty na poziomie
międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim
oraz metropolitalnym.

Porozumienia

Warszawa jest sygnatariuszem
międzynarodowych umów, porozumień i paktów.
Ponadto członkostwo Polski w UE rodzi również
pewne zobowiązania. Z ich zapisów czasami
wynika konieczność prowadzenia pewnych
działań. Przykładem takiego działania są np.
Eurocities, Partnerstwo dla klimatu czy C40.

Uwarunkowania zewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Trendy globalne

Prawo

Dokumenty programujące
wyższego rzędu

Porozumienia

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

M.st. Warszawa realizując politykę rozwoju
wpisuje się w globalne trendy, czyli tendencje,
kierunki zmian i działania podejmowane przez
miasta na całym świecie. Dzięki temu możliwe
jest tworzenie miasta wychodzącego
naprzeciw potrzebom mieszkańców w oparciu
o najlepsze doświadczenia i wiedzę.

Uwarunkowania zewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Tereny globalne

Cel
Ustawa o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Ustawa jest podstawowym aktem
prawnym, który reguluje w Polsce
politykę rozwoju. Definiuje
wymagania wobec samej strategii
rozwoju gminy, ale także określa
prawo poszczególnych organów
do jej stanowienia. Więcej: treść
ustawy.

Prawo

Dokumenty programujące
wyższego rzędu

Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
Określa ramy dla prowadzenia
polityki przestrzennej. Wynika
z niej konieczność posiadania przez
gminy studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego. Wskazuje również
na konieczność uwzględnienia w
studium celów strategii rozwoju
gminy. Więcej: treść ustawy.

Porozumienia

Ustawa o finansach
publicznych
Ustawa o charakterze systemowym,
która wyznacza granice sektora
finansów publicznych oraz
podstawowe reguły gospodarowania
publicznymi zasobami finansowymi
przez jednostki organizacyjne
zaliczane do tego sektora.
Więcej: treść ustawy.

Uwarunkowania zewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Tereny globalne

Prawo

Dokumenty programujące
wyższego rzędu

Porozumienia

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Ustawa o samorządzie
gminnym

Ustawa o samorządzie
powiatowym

Ustawa o ustroju
m.st. Warszawy

Ustawa określa działania
i zadnia gminy, czyli podstawowe
kwestie związane
z funkcjonowaniem samorządu.
Zgodnie z jej zapisami gmina może
opracować strategię rozwoju.
Przygotowanie strategii nie jest
obowiązkowe, ale podlega
określonym wymogom w przypadku,
gdy gmina zdecyduje się
na opracowanie dokumentu.
Więcej: treść ustawy.

M.st. Warszawa, jako miasto
na prawach powiatu, podlega nie
tylko przepisom ustawy
o samorządzie gminnym,
ale i ustawy o samorządzie
powiatowym. Ustawa w art. 4
reguluje zakres wykonywanych przez
powiat zadań publicznych (mających
charakter ponadgminny).
Więcej w ustawie.

Ustawa określa m.in. zadania
zlecone z zakresu administracji
rządowej wynikające ze stołeczności
Warszawy, obszar miasta, podział
na dzielnice a także zakres ich
działania. Więcej: treść ustawy.

Uwarunkowania zewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Tereny globalne

Cel
Inne

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Na działanie urzędu miasta wpływa
dodatkowo szereg uwarunkowań
oraz przepisów prawnych
związanych z różnymi obszarami
tematycznymi, tj. prawo zamówień
publicznych, ochrona danych
osobowych, działalność pożytku
publicznego i wolontariat,
zapewnianie dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami oraz
wiele innych.

Prawo

Dokumenty programujące
wyższego rzędu

Porozumienia

Uwarunkowania zewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Trendy globalne

Prawo

Dokumenty programujące
wyższego rzędu

Porozumienia

MIĘDZYNARODOWE

Nowa Agenda Miejska ONZ

Nowa Karta Lipska

Inne

W 2015 r. państwa członkowskie ONZ
przyjęły „Agendę na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju 2030”.
Agenda odnosi się do globalnych
wyzwań, zwłaszcza klimatycznych,
ale także gospodarczych
i społecznych, które osiągnęły tak
dużą skalę i poziom złożoności, nie
da się ich rozwiązaćna poziomie
pojedynczego państwa i wymagają
międzynarodowej współpracy.
Więcej o agendzie.

Nowa Karta Lipska wyznacza
kierunki rozwoju miast UE, podkreśla
potrzebę ich transformacji
i wskazuje zasady dobrego
zarządzania miastami.
To zbiór strategicznych zasad
i kierunków dobrego zarządzania
miastami, który określa politykę
miejską w EU po 2020 roku.
Więcej o Nowej Karcie Lipskiej.

Polityka rozwoju miast powiązana
jest z wieloma wytycznymi na
poziomie międzynarodowym.
Przykładami takich wytycznych są
chociażby Nowa Agenda Miejska czy
Agenda Miejska dla Unii
Europejskiej.

Uwarunkowania zewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Trendy globalne

Cel
WOJEWÓDZKIE

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Prawo

Dokumenty programujące
wyższego rzędu

Porozumienia

Dokumenty programujące rozwój na poziomie lokalnym muszą uwzględniać nie tylko kierunki polityki
i strategie rozwoju kraju, ale także dokumenty na poziomie województwa. Strategia rozwoju miasta
musi być spójna ze strategią rozwoju województwa (przyjmowaną przez sejmik wojewódzki)
i uwzględniać jej ustalenia.

Strategia rozwoju
województwa

Plan zagospodarowania
przestrzennego województwa

Określa cele, kierunki działań
i oczekiwane rezultaty polityki
rozwoju, prowadzonej w skali
regionalnej, uwzględniając zapisy
dokumentów krajowych (w
szczególności SOR i KSRR).
Dla Warszawy jest to „Strategia
rozwoju województwa
mazowieckiego do 2030 roku".

Dokument wyznaczający cele
i kierunki rozwoju regionu
w układzie przestrzennym. Zawiera
uwarunkowania rozwoju
województwa i określa kierunki jego
zagospodarowania, w tym
inwestycje celu publicznego
o charakterze ponadlokalnym.
Jego elementem może być plan
zagospodarowania przestrzennego
miejskiego ośrodka funkcjonalnego
ośrodka wojewódzkiego.

Inne
Na poziomie wojewódzkim wyróżnić
można także dokumenty sektorowe,
np. regionalną strategię innowacji,
strategię rozwoju turystyki, strategię
rozwoju kultury.

Uwarunkowania zewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Trendy globalne

Prawo

Dokumenty programujące
wyższego rzędu

Porozumienia

KRAJOWE
Koncepcja rozwoju
kraju

Średniookresowa
strategia rozwoju kraju

Krajowa strategia
rozwoju regionalnego

Dokument określający
wyzwania rozwojowe kraju
w wymiarze społecznym,
gospodarczym
i przestrzennym na okres do
30 lat. Identyfikuje kluczowe
światowe i krajowe trendy
kształtujące przyszłość,
wskazuje zestaw
najważniejszych wyzwań
rozwojowych dla Polski,
możliwe scenariusze
rozwojowe oraz
rekomenduje strategiczne
wybory w ramach polityk
publicznych.

Dokument określający
podstawowe
uwarunkowania, cele
i kierunki rozwoju kraju
w wymiarze społecznym,
gospodarczym
i przestrzennym – na okres
10-15 lat. Jest realizowana
przez sektorowe,
dziedzinowe, przestrzenne
i regionalne strategie
rozwoju. Jej rolę pełni
obecnie Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju
(SOR) z 2017 r.

Podstawowy dokument
strategiczny polityki
regionalnej państwa. Jest
zbiorem wspólnych wartości,
zasad współpracy rządu
i samorządów oraz
partnerów społecznogospodarczych na rzecz
rozwoju kraju i województw.
Określa systemowe ramy
prowadzenia polityki
regionalnej zarówno przez
rząd wobec regionów, jak
i wewnątrzregionalne.
Zobacz więcej.

Inne
Strategie i polityki
określające podstawowe
uwarunkowania, cele
i kierunki rozwoju,
odnoszące się do sektorów,
dziedzin, regionów lub
rozwoju przestrzennego.
Realizują zapisy SOR.
Z punktu widzenia m.st.
Warszawy najważniejszym
jest Krajowa Polityka
Miejska.

Uwarunkowania zewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Trendy globalne

Prawo

Dokumenty programujące
wyższego rzędu

METROPOLITALNE
Strategia rozwoju
ponadlokalnego

Strategia Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych

Gminy sąsiadujące, powiązane ze
sobą funkcjonalnie, mogą
opracować strategię rozwoju
ponadlokalnego. W prace mogą być
włączone także powiaty. Dla miast
wojewódzkich i ich obszarów
funkcjonalnych korzystających
z instrumentu ZIT będzie to
dokument obowiązkowy od 31
grudnia 2025 r.

Dokument określający
przeznaczenie wsparcia
przyznanego na potrzeby rozwojowe
miejskiego obszaru funkcjonalnego
w ramach funduszy europejskich.
Strategia ZIT określa cele, jakie mają
być zrealizowane w ramach ZIT,
oczekiwane rezultaty i wskaźniki
powiązane z realizacją regionalnego
programu operacyjnego.

Porozumienia

Uwarunkowania zewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Trendy globalne

Prawo

Dokumenty programujące
wyższego rzędu

Porozumienia

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Miasta w Europie i na świcie dobrowolnie
zacieśniają współpracę by wspólnie dbać
o interesy i rozwój współczesnych metropolii.
Także Warszawa współpracuje z innymi
miastami w celu wspólnego działania na rzecz
poprawy jakości życia w miastach, troski
o klimat czy wzmacniania odporności miast.

Uwarunkowania wewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Misja urzędu

Normy i procedury

Jako urząd działamy sprawnie i skutecznie na
rzecz mieszkańców oraz innych użytkowników
stolicy. Zaspokajamy ich potrzeby, dbamy
o rozwój i wysoką jakość usług, realizujemy cele ze
strategii rozwoju Warszawy. Utrzymujemy stały
dialog z mieszkańcami, tworząc nowoczesne
miasto równych szans, wspierające najsłabszych,
w którym każda dzielnica jest tak samo
bezpieczna i wygodna do życia.

Prace urzędu miasta regulują normy i procedury,
które z jednej strony mają zapewnić sprawne
działanie, a z drugiej – zwiększać przejrzystość
działań samorządu. Wszystkie te normy
uregulowane są odpowiednimi dokumentami,
wśród których znajdują się m.in. kodeks etyki,
polityka jakości czy standardy obsługi klienta.

Uwarunkowania wewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Zasoby

Kultura organizacyjna

Urząd miasta jako organizacja dysponuje różnego
rodzaju zasobami. Mają one wpływ na zakres
i jakość świadczonych usług, ale także na tempo
realizowanych zadań.

Kultura organizacyjna Urzędu m.st. Warszawy
definiuje przyjęty w nim styl zarządzania.
Wskazuje najważniejsze wartości, idee i zasady
obowiązujące wszystkich pracowników. Określa
też do czego wspólnie dążymy i jaki jest główny cel
naszej pracy. Podpowiada, jak powinniśmy się na
co dzień zachowywać w pracy i poza nią.

Uwarunkowania wewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Misja urzędu

Normy i procedury

Zasoby

Kultura organizacyjna

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Jako urząd działamy sprawnie i skutecznie
na rzecz mieszkańców oraz innych
użytkowników stolicy. Zaspokajamy ich
potrzeby, dbamy o rozwój i wysoką jakość
usług, realizujemy cele ze strategii rozwoju
Warszawy. Utrzymujemy stały dialog
z mieszkańcami, tworząc nowoczesne
miasto równych szans, wspierające
najsłabszych, w którym każda dzielnica jest
tak samo bezpieczna i wygodna do życia.

Uwarunkowania wewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Misja urzędu

Normy i procedury

Zasoby

Kultura organizacyjna

Cel
Polityka jakości

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Warszawa posiada politykę jakości
zgodną z normą ISO 9001. W
dokumencie zawarta jest misja
urzędu miasta, która określa
podstawowe cele i zadania
organizacji. Polityka jakości
wprowadzona została zarządzeniem
prezydenta nr 1779/2019.

Regulamin
organizacyjny urzędu

System zarządzania
strategią rozwoju miasta

Regulamin określa organizację
i zasady funkcjonowania urzędu
miasta. Wprowadzony został
zarządzeniem prezydenta nr
312/2007.

System wskazuje podmioty
uczestniczące w zarządzaniu
strategią oraz porządkuje procesy
związane z realizacją polityki rozwoju
Warszawy. Został stworzony w celu
zapewnienia spójności
i efektywności realizowanych zadań.
Wprowadzony zarządzeniem
prezydenta nr 1277/2019.

Uwarunkowania wewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Misja urzędu

Normy i procedury

Zasoby

Kultura organizacyjna

Standardy dokumentów
programujących rozwój
miasta

System zarządzania
ryzykiem

Regulacje dotyczące
zarządzania zmianą

Standardy określają typy
dokumentów programujących rozwój
(strategia, polityka, program) oraz
zależności między nimi. Definiują
minimalny formalny zakres
poszczególnych dokumentów oraz
regulują proces ich opracowania.
Więcej: zarządzenie prezydenta
nr 1868/2018.

Określa zasady i procedury
zarządzania organizacją
w odniesieniu do ryzyka. System
obejmuje nie tylko urząd miasta
(biura i urzędy dzielnic), ale
i jednostki organizacyjne, które
różnią się wielkością i rodzajem
wykonywanych zadań. Więcej:
zarządzenie prezydenta 828/2016.

Regulacje dotyczą zmiany
rozumianej jako działanie
zmierzające do usprawnienia
funkcjonowania urzędu miasta.
Opisane są one w 8 rozdziale
zarządzenia prezydenta
nr 1600/2016.

Uwarunkowania wewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Misja urzędu

Regulacje dotyczące zmian
wieloletniej prognozy
finansowej
Zasady sporządzania, aktualizacji
oraz sprawozdawania z wieloletniej
prognozy finansowej (WPF). WPF
stanowi instrument zarządzania
finansami m.st. Warszawy,
opracowywany zgodnie z ustawą
o finansach publicznych z dnia
27.08.2009 r. Więcej o WPF.

Normy i procedury

Regulacje dotyczące
konsultacji społecznych
Prowadzenie konsultacji reguluje
Uchwała Rady m.st. Warszawy
w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami m.st. Warszawy
z dnia 11 lipca 2013 r. Więcej
na stronie internetowej.

Zasoby

Kultura organizacyjna

Inne
W urzędzie miasta funkcjonuje
szereg regulacji w wybranych
obszarach tematycznych. Wśród
nich są m.in. akty prawne odnoszące
się do kontroli zarządczej, regulacje
dotyczące zarządzania ciągłością
działania, zarządzaniem
bezpieczeństwem informacji, etyki
i polityki antykorupcyjnej
oraz wiele innych.

Uwarunkowania wewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Misja urzędu

LUDZKIE

Liczba

Kompetencje

Normy i procedury

Zasoby

Kultura organizacyjna

FINANSOWE

Środki bieżące
Środki związane z bieżącym
funkcjonowaniem samorządu, które mogą
być przeznaczane m.in. na zakup towarów
i usług, koszty utrzymania, wynagrodzenia.

Środki majątkowe
Środki przeznaczane na inwestycje, w tym
zakupy inwestycyjne.

Uwarunkowania wewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Misja urzędu

Normy i procedury

Zasoby

Kultura organizacyjna

INFORMATYCZNE
Bank Informacji
o Mieście (BIOM)
BIOM to nowe narzędzie,
które powstaje by usprawnić
proces zarządzania
strategicznego w m.st.
Warszawie w oparciu o dane.
Umożliwi gromadzenie
danych i informacji
o planowanych,
realizowanych
i zakończonych zadaniach
m.st. Warszawy oraz ich
efektach. Ułatwi zbieranie
danych oraz umożliwi dostęp
do nich nie tylko urzędnikom,
ale także mieszkańcom.

RORUM

SAP

Inne

Wewnętrzny system
wspierający proces
zarządzania ryzykiem
w m.st. Warszawie.
Służy do planowania ryzyka
i sprawozdawczości
incydentów

Zintegrowany system
wspomagania zarządzania,
który integruje dane
finansowe i kadrowopłacowe wszystkich
pracowników oraz wspiera
zarządzanie budżetem
m.st. Warszawy. SAP został
wdrożony w 2009 r.

Na potrzeby realizacji
bieżących zadań w urzędzie
funkcjonuje szereg narzędzi
informatycznych
wspierających
i usprawniających różnego
typu działania, są to np.
Signum – system
wewnętrznej rejestracji
i obiegu dokumentów czy
JIRA – narzędzie komunikacji
dla redaktorów miejskiej
strony internetowej.

Uwarunkowania wewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Misja urzędu

Cel
WYMIARY

Normy i procedury

Zasoby

Kultura organizacyjna

Kultura organizacyjna to system norm i wartości organizacji, w wyniku którego powstają wzory
postępowania dla całej instytucji. Kultura organizacji składa się z wymiarów, którymi możemy ją
opisać oraz ustalić jej rodzaj.

Interesariusze
Styl zarządzania

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Określony styl zarządzania,
który stosowany jest
zarówno wobec
pracowników, jak i partnerów
m.st. Warszawy. Określa on
jednocześnie, jakie cechy
przydatne są osobom
pełniącym funkcje
kierownicze, aby mogły
efektywnie i zgodnie
z oczekiwaniami organizacji
zarządzać zespołem.

Zarządzanie
środowiskiem pracy
Całokształt cech środowiska
pracy oraz to, na co
organizacja kładzie
największy nacisk.
Sposób zarządzania
środowiskiem pracy
determinuje pożądane
u pracowników cechy.

Spójność organizacji

Inne

Spójność organizacji
pozwala na harmonizację
funkcjonowania urzędu
na różnych płaszczyznach.
Punktem wyjścia jest
zarządzanie, z którego
wywodzą się kolejne
płaszczyzny spójności
organizacyjnej.

W skład kultury
organizacyjnej wchodzą
także inne wymiary
i elementy, wśród nich są
to m.in. sposób w jaki
organizacja funkcjonuje,
co jest dla niej najważniejsze
oraz od czego zależy jej
sukces.

Uwarunkowania wewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Misja urzędu

Cel
FUNKCJE
WEWNĘTRZNE

Normy i procedury

Zasoby

Kultura organizacyjna

Kultura organizacji ma istotny wpływ na funkcjonowanie urzędu. Determinuje m.in. relacje panujące
pomiędzy pracownikami, buduje zaangażowanie członków zespołu i łagodzi konflikty. Z drugiej strony
jasno określona struktura i sposoby oceny podwładnych optymalizują procesy w organizacji.

Interesariusze
Wspólny język i aparat
pojęciowy

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

To podstawa komunikacji
w organizacji – dzięki nim
współpracownicy mogą
porozumiewać się bez problemów.

Definicja granicy grupy

Zasady władzy

Definicja granicy grupy określa
kryteria przyjęcia i odrzucenia
z grupy.

Wyznaczenie zasad władzy
w organizacji pozwala określić
jak osiągnąć i utrzymać autorytet,
jak go wykorzystać i okazywać oraz
informuje o tym co wolno, a co jest
zabronione.

Uwarunkowania wewnętrzne
Zakres
przedmiotowy

Misja urzędu

Cel
FUNKCJE
WEWNĘTRZNE

Normy i procedury

Zasoby

Kultura organizacyjna

Kultura organizacji ma istotny wpływ na funkcjonowanie urzędu. Determinuje m.in. relacje panujące
pomiędzy pracownikami, buduje zaangażowanie członków zespołu i łagodzi konflikty. Z drugiej strony
jasno określona struktura i sposoby oceny podwładnych optymalizują procesy w organizacji.

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Kryteria nagradzania i karania

Potrzeba bezpieczeństwa
i afiliacji

Kryteria określające jak kształcić
i doskonalić personel oraz wpływać
na jego nastawienie poprzez system
nagradzania i awansowania tych,
którzy działają zgodnie z przyjętymi
zasadami a także jakie kary stosować
wobec osób, które te zasady łamią.

Organizacja powinna gwarantować
pracownikom bezpieczeństwo
oraz umacniać w nich poczucie
własnej wartości, pomimo
popełnianych przez nich błędów.
Na pierwszym miejscu powinni
znajdować się ludzie a nie zadania.

Wyjaśnienie niewyjaśnionego
Zmniejszanie niepewności,
wyjaśnianie sensu rozmaitych zjawisk
i procesów oraz dostarczanie wzorów
działań.

ETAPY
Jakie są kluczowe etapy zarządzania?

ZARZĄDZANIE
STRATEGICZNE

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Diagnozowanie

Realizacja

Analiza zachodzących zjawisk oraz
ich przyczyn. W strategii dotyczy
ogólnej sytuacji społecznogospodarczej i funkcjonalnoprzestrzennej miasta, w przypadku
pozostałych dokumentów czy
projektów jej zakres i szczegółowość
są definiowane odpowiednio do
podejmowanych zagadnień.

Proces polegający na określeniu
kierunków, celów, działań lub
projektów do realizacji. Może być
realizowany w odniesieniu do różnych
perspektyw czasowych – długo-,
średnio- i krótkookresowej.
Planowanie

Diagnozowanie

Realizacja

Proces polegający na wdrożeniu
określonych na etapie planowania
kierunków, celów, działań lub
projektów.

Komunikacja

Uwarunkowania
Ewaluacja

Etapy

Finanse

Oznacza ocenę prowadzonych
działań. Jej celem jest poprawa
jakości realizowanych procesów
i projektów oraz wdrażanych
dokumentów programujących rozwój.
Dokonuje się jej na podstawie
kryteriów ewaluacyjnych, zależnych
od momentu dokonywania oceny.

Ewaluacja

Realizacja

Monitoring

Monitoring
Proces cyklicznego pomiaru
postępów w realizacji celów strategii
i jej programów. Opiera się na
systemie wskaźników przypisanych
celom/ działaniom, dla których
określono oczekiwane wartości.

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

ZAKRES

Gromadzenie danych

Analiza danych

Wnioskowanie

Proces gromadzenia
i porządkowania danych ilościowych
i jakościowych, niezbędny do
wykonania pogłębionej analizy
zjawisk. Ważne jest zgromadzenie
danych ukazujących zjawisko
z różnych perspektyw,
z uwzględnieniem szeregach
czasowych oraz benchmarków.

Jej istotą jest umiejętne i dogłębne
przeanalizowanie zebranych
wcześniej danych ilościowych
i jakościowych, z uwzględnieniem
identyfikacji zależności
przyczynowo-skutkowych i trendów.

Wyciągnięcie wniosków
wynikających z przeprowadzonych
analiz. Wymaga szerszej znajomości
przedmiotu analiz i kontekstu.
W wyniku wnioskowania mogą być
zidentyfikowane nowe obszary
wymagające zgromadzenia i analizy
danych.

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

TYP DANYCH

Ilościowe i jakościowe

Pierwotne i wtórne

Dane ilościowe pozwalają na pomiar
intensywności zjawiska (mają
charakter liczbowy). Ważna jest
cykliczność ich gromadzenia,
umożliwiająca analizowanie
zmienności badanej cechy. Dane
jakościowe to wszelkie informacje
zapisane w formie tekstów, nagrań
dźwiękowych, filmów, zdjęć,
rysunków itp.

Dane pierwotne to dane zbierane
bezpośrednio od respondentów np.
w trakcie wywiadów, ankiet. Dane
wtórne są natomiast wynikiem
dokonanych wcześniej analiz lub
pochodzą z dokumentów
źródłowych.

Ewaluacja

Komunikacja

Zakres
przedmiotowy

Cel

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

PERSPEKTYWA CZASOWA

Interesariusze

Długookresowa

Średniookresowa

Krótkookresowa

Uwarunkowania

Perspektywa trwająca ponad 10 lat,
przyjmowana jest dla strategii – jako
dokumentu długofalowego.

Perspektywa, której czas trwania
szacuje się zwykle od 3 do 7 lat,
obejmuje działania niezbędne
w uzyskaniu celów
długoterminowych. W tej
perspektywie tworzone są programy
wykonawcze do strategii.

Planowanie krótkoterminowe
dotyczy konkretnych przedsięwzięć –
projektów. Czas trwania nie jest
dłuższy niż 3 lata.

Etapy

Finanse

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

FORMUŁA
Dokumenty programujące
rozwój
Dokument programujący rozwój
miasta to dokument określający cele
lub działania, które mają pomóc
w podniesieniu jakości życia
mieszkańców. Wyróżnia się
dokumenty nadrzędne oraz
podrzędne. Nadrzędnymi są
strategia rozwoju wraz ze studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
oraz wieloletnią prognozą
finansową. Podrzędne dokumenty
to dokumenty kierunkowe (polityki)
oraz dokumenty wykonawcze
(programy).

Decyzje AD HOC
W mieście nie wszystkie sytuacje czy
zdarzania da się przewidzieć i nie
wszystkie działania można
zaplanować z wyprzedzeniem.
Decyzje ad hoc to decyzje
podejmowane dla zrealizowania
określonego celu w sposób doraźny,
bez wcześniejszego przygotowania.

Ewaluacja

Komunikacja

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

FORMUŁA

Roczne plany działań
Plan roczny to dokument
wykonawczy zawierający plan
działania danego biura, urzędu
dzielnicy lub jednostki organizacyjnej
m.st. Warszawy. Obejmuje wszystkie
realizowane w danym roku procesy
i projekty.

Projekt

Procesy

Projekt to przedsięwzięcie
ukierunkowane na dokonanie
zmiany. Posiada ramy czasowe,
przypisane zasoby i wyodrębnioną
strukturę organizacyjną.
Realizowany jest przez urząd miasta
samodzielnie lub w partnerstwie
z innymi podmiotami. Przykładem
projektu jest wybudowanie szkoły.

Proces to zbiór powiązanych ze sobą
określonych czynności. Od projektu
odróżnia go powtarzalność lub
cykliczność, przez co proces ma
charakter ciągły. Modyfikacja
procesu (zmiana) odbywa się
w formule projektu. Przykładem
procesu jest utrzymanie
funkcjonowania istniejącej szkoły,
w tym wypłacenie nauczycielom
wynagrodzeń.

Zakres
przedmiotowy

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

Cel
POZIOMY

Działania podejmowane są na trzech poziomach: strategii, programów i projektów.

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Strategia

Program

Projekt / Proces

Za realizację strategii odpowiada
Prezydent m.st. Warszawy, wspiera
go Pełnomocnik ds. strategii rozwoju
miasta. Realizacja poszczególnych
celów operacyjnych strategii odbywa
się za pośrednictwem programów.
Zawarty w strategii opis sposobu jej
realizacji pozwala określić m.in: kto
odpowiada za zarządzanie i realizację
celów, we współpracy z kim cele będą
realizowane, jakie są dostępne środki
i sposoby finansowania czy zasady
zarządzania realizacją dokumentu.

Najważniejsze decyzje dotyczące
realizacji programu podejmuje rada
programu, a na poziomie
operacyjnym odpowiada za niego
koordynator. W programie zawarte są
zapisy w zakresie finansowania
realizacji programu, uwarunkowań
organizacyjnych, powiązań z innymi
programami, odpowiedzialności za
realizację, zaangażowania partnerów
oraz komunikacji.

Projekty są podstawową formą
realizacji działań określonych
w programach. Są wpisane do
programów wprost lub uzgadniane
przez rady programy. Co roku, tak jak
i procesy, są uwzględniane
w rocznych planach działań oraz
budżecie.

Zakres
przedmiotowy

Diagnozowanie

Cel
PROCESY
WSPIERAJĄCE

Planowanie

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

Wdrażanie strategii wspierane jest przez szereg procesów w kluczowych obszarach funkcjonowania
organizacji. Na przykład poprawę jakości transportu publicznego wspierają procesy związane
z utrzymaniem dotychczasowych rozwiązań transportowych.

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie marką

Zmianę rozumiemy jako działanie
zmierzające do usprawnienia
funkcjonowania urzędu lub szerzej
miasta. Regulacje dotyczące
zarządzania zmianą zapisane są w
zarządzeniu prezydenta nr 1600/2016.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje
skoordynowane działania urzędu
miasta dotyczące kierowania
i nadzorowania organizacją w
odniesieniu do ryzyka. Więcej:
zarządzenie prezydenta 828/2016.

Warszawa buduje swoją markę
poprzez zaplanowane
i skoordynowane działania
promocyjne skierowane
do mieszkańców, turystów oraz
inwestorów. W celu ułatwienia
budowania komunikatów, w
kontekście realizacji strategii
rozwoju miasta, udostępniono
praktyczny przewodnik wraz z
wytycznymi dla każdego z celów
operacyjnych. Więcej o marce.

Zakres
przedmiotowy

Diagnozowanie

Planowanie

Cel
PROCESY
WSPIERAJĄCE

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

Wdrażanie strategii wspierane jest przez szereg procesów w kluczowych obszarach funkcjonowania
organizacji. Na przykład poprawę jakości transportu publicznego wspierają procesy związane
z utrzymaniem dotychczasowych rozwiązań transportowych.

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Zarządzanie finansami

Zamówienia publiczne

Inne

Zarządzanie środkami finansowymi
w oparciu o ustawę o finansach
publicznych uwzględnienia m.in.
przygotowanie projektu budżetu
miasta, jego przyjęcie, zmiany oraz
rozliczenie (w tym absolutorium),
a także przygotowanie, przyjęcie
i zmiany wieloletniej prognozy
finansowej, w tym planu
inwestycyjnego.

Element finansów publicznych
obejmujący szczegółowe rozwiązania
dotyczące procedur wydatkowania
środków publicznych przez samorząd,
w tym sposobów wyłonienia
wykonawców oraz zasad zawierania
umów. Dokonywanie zamówień
publicznych musi być zgodne
z ustawą Prawo zamówień
publicznych.

Procesy wspierające występują w
różnych obszarach funkcjonowania
urzędu miasta. Związane jest to
z jednej strony z obowiązującymi
przepisami prawa i koniecznością
funkcjonowania zgodnie ze jasnymi
i sformalizowanymi zasadami,
z drugiej zaś wpływa i ułatwia
zachowanie zasady transparentności.

Zakres
przedmiotowy

Diagnozowanie

Planowanie

Cel
ZAKRES

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

Monitoring obejmuje wskaźniki pozwalające zmierzyć stopień realizacji przyjętych celów/ działań,
a także uwarunkowania osiągania wskaźników. Ponadto może obejmować pomiar wskaźników
kontekstowych, stanowiących szersze tło dla prowadzonej interwencji.

Wskaźniki monitoringu
To wskaźniki odnoszące się
precyzyjnie do zakresu
celów/ działań, pozwalające
zmierzyć stopień realizacji
zaplanowanej interwencji.
Mają określoną wartość
początkową (bazową)
i docelową.

produktu

rezultatu

oddziaływania

Inaczej miernik. Wskaźnik
prosty, wskazuje na
bezpośrednie wytwory
materialne lub zrealizowane
usługi.

Wskaźnik obrazujący
bezpośrednie
i natychmiastowe efekty
(w trakcie lub po) realizacji
interwencji.

Wskaźnik obrazujący
konsekwencje realizacji
interwencji wykraczające
poza bezpośrednie
i natychmiastowe jej efekty.

Zakres
przedmiotowy

Diagnozowanie

Planowanie

Cel
ZAKRES

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

Monitoring obejmuje wskaźniki pozwalające zmierzyć stopień realizacji przyjętych celów/ działań,
a także uwarunkowania osiągania wskaźników. Ponadto może obejmować pomiar wskaźników
kontekstowych, stanowiących szersze tło dla prowadzonej interwencji.

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Wskaźniki kontekstowe

Zakres rzeczowy

Uwarunkowania

To wskaźniki prezentujące szerszy
kontekst dla mierzonych wskaźnikami
monitoringu zmian. Odnoszą się na
ogół do ogólnej sytuacji społecznogospodarczej miasta na tle innych
wybranych miast polskich
i europejskich.

Monitoring postępów w realizacji
poszczególnych projektów,
wskazujący co faktycznie w danym
okresie zostało wykonane.

Identyfikacja czynników mających
wpływ na poziom osiągnięcia celów
lub działań. Uwarunkowania można
podzielić na: zewnętrzne
i wewnątrzorganizacyjne.

wewnętrzne
zewnętrzne

Zakres
przedmiotowy

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

Cel
POZIOMY

Monitoring prowadzony jest na trzech poziomach: strategii, programów i projektów.

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Projekt / Proces

Program

Strategia

Na tym poziomie monitorowany jest
bezpośredni, materialny efekt
przedsięwzięcia. Wykorzystuje
się do tego wskaźniki produktu.

Cel główny mierzony jest za pomocą
wskaźników wiodącego celu
operacyjnego ze strategii rozwoju.
Cele szczegółowe mierzone są za
pomocą wskaźników formułowanych
jako wskaźniki rezultatu lub
oddziaływania, a działania – za
pomocą wskaźników produktu.

Prowadzony jest monitoring celów
strategicznych i operacyjnych. Są
one mierzone wskaźnikami
oddziaływania, mówiącymi o zmianie,
jaka dokonała się w ramach zakresu
danego celu.

Zakres
przedmiotowy

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

Cel
PRODUKTY

Produktami są: roczne raport z realizacji strategii rozwoju miasta, roczne raporty z realizacji
programów oraz półroczne sprawozdania z realizacji programów.

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Baza danych

Raport z realizacji strategii

Raport z realizacji programu

Ustrukturyzowana informacja nt.
wartości wskaźników monitorujących
strategię / program. Docelowo będzie
dostępna w Banku Informacji
o Mieście.

Przygotowywany w II kwartale roku
następującego po roku
sprawozdawczym. Do przygotowania
raportu wykorzystywane są pomiary
wskaźników oraz sprawozdania
z realizacji programów. W oparciu
o analizę poziomu osiągnięcia
docelowych wartości wskaźników
oraz zmaterializowane ryzyka
możliwe jest formułowanie wniosków
i rekomendacji istotnych dla dalszego
wdrażania strategii.

W przypadku programów, które
bezpośrednio wynikają ze strategii
rozwoju, obowiązkiem biura
wiodącego jest przygotowanie
rocznego raportu z monitoringu
uwzględniającego dane z monitoringu
projektów, realizowanych w ramach
programu. Raport powinien zostać
przygotowany najpóźniej w I kwartale
roku następującego po roku
sprawozdawczym.

Zakres
przedmiotowy

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

Cel
PRODUKTY

Produktami są: roczne raport z realizacji strategii rozwoju miasta, roczne raporty z realizacji
programów oraz półroczne sprawozdania z realizacji programów.

Interesariusze
Sprawozdanie z rocznego planu
działań

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Sprawozdanie z wykonania
określonych oraz nie wpisanych do
RPD projektów i procesów,
realizowanych w danym roku.
Koncentruje się na wskaźnikach.

Raport o stanie miasta
Raport stanowi podsumowanie
działalności prezydenta miasta w
roku poprzednim, w szczególności
realizację strategii, polityk
i programów, uchwał rady miasta,
budżetu obywatelskiego. Jest
przedstawiany radzie miasta co roku
do 31 maja.

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

INFORMATYCZNE

Ex-ante

Mid-term

Ex-post

On-going

Ewaluacja wstępna –
przeprowadzana w fazie
przygotowania dokumentu
programującego rozwój
miasta, w celu oceny
poprawności projektu
dokumentu/ projektu.
Wykorzystuje następujące
kryteria: trafność,
przewidywana skuteczność,
przewidywana efektywność,
spójność (wewnętrzna
i zewnętrzna).

Ewaluacja śródokresowa –
przeprowadzana w połowie
okresu wdrażania
dokumentu programującego
rozwój miasta/ projektu dla
oceny ich dotychczasowych
efektów oraz wstępnych
założeń. Może przyczynić się
do modyfikacji
prowadzonych działań lub
przyjętej koncepcji i celów.
Wykorzystuje następujące
kryteria: trafność,
skuteczność, efektywność.

Ewaluacja końcowa –
przeprowadzana po
zakończeniu okresu
wdrażania dokumentu
programującego rozwój
miasta/ projektu dla oceny
zaspokojenia potrzeb,
stopnia realizacji celów oraz
efektów wdrożonej
interwencji. Wykorzystuje
następujące kryteria:
skuteczność, efektywność,
oddziaływanie, trwałość.

Ewaluacja bieżąca –
przeprowadzana w trakcie
realizacji dokumentu
programującego rozwój
miasta dla oceny
ujawnionych w monitoringu
kwestii problemowych oraz
wskazania sposobu ich
rozwiązania. Może być
badaniem punktowym lub
zbiorem badań, w przypadku
bardziej złożonych
problemów. Wykorzystuje
następujące kryteria:
trafność, skuteczność,
efektywność.

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

ZAKRES

Interwencja

System zarządzania

Zakres przedmiotowy dokumentu
programującego rozwój, jaki jest
poddawany ocenie – całość
lub wybrane cele/ działania

Ewaluacja w tym zakresie bada
przepływ informacji, poprawności
obiegu dokumentów, sprawność
systemu i realizacji zadań. Jej celem
jest rekomendacja odpowiednich
usprawnień, aby system działał
efektywniej.

Ewaluacja

Komunikacja

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

KRYTERIA

Trafność

Efektywność

Skuteczność

Ocenia stopień dopasowania
zaplanowanych w ramach
interwencji celów do istniejących
potrzeb.

Ocenia stosunek poniesionych
nakładów do uzyskanych wyników
i rezultatów. Nakłady rozumiane są
tu jako zasoby finansowe, ludzkie
i poświęcony czas.

Ocenia w jakim stopniu zostały
osiągnięte cele zrealizowanej
interwencji, ocenia
czy zakres zadań został prawidłowo
dobrany pod kątem osiągnięcia
wyznaczonych celów, a zakładane
zasoby i proponowany system
wdrażania dają szansę na
osiągnięcie skwantyfikowanych
celów interwencji.

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

KRYTERIA

Oddziaływanie

Trwałość efektów

Ocenia związek pomiędzy celem
projektu i celami ogólnymi, tj.
stopień, w jakim korzyści odniesione
przez docelowych beneficjentów
miały szerszy ogólny wpływ na
większą liczbę ludzi w danym
sektorze, regionie lub w całym kraju.

Ocenia ciągłość efektów po
zakończeniu interwencji.

Ewaluacja

Komunikacja

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

CEL

Transparentność

Promocja rezultatów

Komunikacja zapewnia
dostęp do wiedzy i informacji
na temat działań samorządu,
w tym na temat zarządzania
strategicznego. Sprzyja
budowaniu zaufania
mieszkańców, zachęca ich
do partycypacji,
a w relacjach z partnerami
m.st. Warszawy sprzyja
powstawaniu pozytywnej
atmosfery współpracy.

Komunikacja to także
upowszechnianie rezultatów
– sukcesów i pozytywnych
aspektów wynikających
z prowadzonych przez m.st.
Warszawę działań. Korzyści
zarządzania strategicznego
mają wpływ na
funkcjonowanie urzędu
i dotyczą pracowników
samorządowych, ale przede
wszystkim wpływają na
pozytywne zmiany
w mieście.

Wzbudzenie
zainteresowania

Poszerzenie wiedzy

Komunikacja to także
dostarczanie informacji
w atrakcyjnej i dostosowanej
do odbiorcy formie i
narzędziach. Dla różnych
grup odbiorców różne
aspekty związane ze
strategią lub zarządzaniem
strategicznym mogą być
interesujące lub przydatne.
Zainteresowanie i ciekawość
przekładają się na chęć
zdobywania wiedzy.

Punktem wyjścia jest
zbudowanie świadomości na
temat strategii, wyjaśnienie,
czym jest i jaką odgrywa rolę
w rozwoju miasta.
Komunikacja przyczynia się
do zwiększania wiedzy nie
tylko na temat samej
strategii, ale także
zarządzania strategicznego
i wszystkich procesów
związanych z rozwojem
miasta.

Zakres
przedmiotowy

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

ODBIORCY

Wewnętrzni

Zewnętrzni

W komunikacji wewnętrznej biorą
udział wszyscy pracownicy urzędu
miasta i jego jednostek
organizacyjnych, ale nie dla
wszystkich jest on jednakowy.
Wynika to ze specyfiki
wykonywanych zadań i ich powiązań
z realizacją strategii.

Uczestnikami komunikacji
zewnętrznej są mieszkańcy
Warszawy oraz przedstawiciele
sektora nauki, kultury i biznesu,
inwestorzy, przedstawiciele sektora
organizacji pozarządowych,
formalne i nieformalne grupy osób
zaangażowanych w sprawy miasta,
ale także turyści i inni odwiedzający.
Uczestnikami komunikacji mogą być
także zewnętrzni obserwatorzy.

Ewaluacja

Komunikacja

Zakres
przedmiotowy

Cel

Diagnozowanie

Planowanie

Realizacja

Monitoring

Ewaluacja

Komunikacja

KANAŁY

Interesariusze

Formalna korespondencja

www

Media społecznościowe

Uwarunkowania

Kampanie outdoorowe

Wydarzenia

Inne

Etapy

Finanse

FINANSE
Jak finansujemy?
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Perspektywa

Dokumenty
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Cel
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Perspektywa

ŚRODKI WŁASNE

Dokumenty

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Interesariusze

Bieżące

Majątkowe

Rządowe

Uwarunkowania

Środki związane z bieżącym
funkcjonowaniem samorządu, które
mogą być przeznaczane m.in. na
zakup towarów
i usług, koszty utrzymania,
wynagrodzenia.

Środki przeznaczane
na inwestycje, w tym zakupy
inwestycyjne.

Unii europejskiej

Organizacji krajowych

Etapy
Organizacji międzynarodowych

Finanse
Inne

Zakres
przedmiotowy

Źródła

Perspektywa

Cel

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Jednoroczna

Wieloletnia

Budżet jednostki samorządu
terytorialnego jest rocznym planem
dochodów i wydatków oraz
przychodów i rozchodów tej
jednostki. Rokiem budżetowym jest
rok kalendarzowy.

Określanie wieloletnich ram
finansowych jest kluczowe ze
względu na konieczność efektywnej
alokacji ograniczonych zasobów
finansowych dla zachowania
bezpieczeństwa finansowego,
związanego m.in. zaciągniętymi
zobowiązaniami. Obecnie wieloletnia
perspektywa sięga 2050 roku.

Dokumenty

Zakres
przedmiotowy

Źródła

Perspektywa

Cel
Wieloletnia prognoza
finansowa

Interesariusze

Uwarunkowania

Etapy

Finanse

Instrument wieloletniego
planowania finansowego
w jednostkach samorządu
terytorialnego. Obejmuje prognozę
m.in. takich parametrów
budżetowych jak dochody i wydatki
(bieżące oraz majątkowe), wynik
budżetu wraz ze wskazaniem
przeznaczenia nadwyżki czy sposobu
sfinansowania deficytu oraz
przychody i rozchody budżetu.
Zawiera plan inwestycyjny.
Zawartość WPF określa
ustawa o finansach publicznych.

Budżet roczny
Budżet m.st. Warszawy wynika
z wieloletniej prognozy finansowej
i jest dokumentem stanowiącym
podstawę gospodarki finansowej
miasta w horyzoncie rocznym. Poza
ujęciem wydatków w układzie
paragrafów prezentuje wydatki
w ujęciu zadaniowym.

Dokumenty
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