
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 

Strategia Rozwoju OMW  

do roku 2030 

Spotkanie podsumowujące 

warsztaty strategiczne 
Warszawa, 26.03.2015 r. 



Agenda spotkania 

 

2 

Kluczowe 

zagadnienia Kontekst i cele projektu - przypomnienie 

Status prac projektowych 

Wyniki głosowań nad wizją i celami 

strategicznymi 

Wpływ warsztatów na opracowanie strategii 

Wprowadzenie 

Podsumowanie warsztatów strategicznych 

Kolejne kroki w projekcie 

Strategia Rozwoju OMW do roku 2030 

Spotkanie podsumowujące warsztaty strategiczne 
Warszawa, 26.03.2015 r. 

Metropolie – fakty i trendy 



 Kontekst projektu  

i cele warsztatu 



Kontekst i cele projektu 

Podstawowe informacje o projekcie 

Opracowanie Strategii Rozwoju OMW do roku 2030 

 

Zlecający: 

 

 

 

 
 

Wykonawca: 

 

 

 
 

Data zawarcia umowy:  

 

 
17 lutego 2015 r. 

Strategia Rozwoju OMW do roku 2030 

Spotkanie podsumowujące warsztaty strategiczne 
Warszawa, 26.03.2015 r. 

Źródło: „Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy. Raport zbiorczy”,  

Geoprofit Wojciech Dziemianowicz, ECORYS Polska Sp. z o.o. 

 



Kontekst i cele projektu 

Projekt odpowiada na potrzeby OMW 

Cele projektu 

Wspólne opracowanie wizji  

i celów rozwojowych OMW 

Zapewnienie narzędzia do 

planowania strategicznego  

oraz upowszechniania wiedzy  

o działaniach podejmowanych  

w ramach OMW 

Stworzenie ram współpracy 

pomiędzy JST tworzącymi OMW 

Utrwalenie myślenia  

o rozwoju także w 

perspektywie ponadlokalnej, 

na poziomie metropolitalnym  

Dostarczenie platformy do budowania dużych, horyzontalnych  

projektów systemowych, nakierowanych na rozwiązywanie  

problemów na poziomie obszaru metropolitalnego 

Strategia Rozwoju OMW do roku 2030 

Spotkanie podsumowujące warsztaty strategiczne 
Warszawa, 26.03.2015 r. 



 Status prac projektowych 



Kontekst projektu i cele warsztatu 

Status prac projektowych 

Opracowanie Strategii Rozwoju OMW 

F
a
z
a
 

D
z
ia

ła
n

ia
 

C
z
a
s
 

17 – 26 

lutego 

Działania 

przygotowawcze 

• Opracowanie 

raportu 

metodycznego 

• Budowa bazy 

danych 

interesariuszy 

• Spotkanie 

startowe 

16 lutego – 

31 marca 

Diagnoza 

OMW 

• Analiza 

danych 

zastanych 

• Analiza 

SWOT/ 

TOWS 

• Definiowanie 

opcji 

strategicznych 

05 marca – 

15 maja 

Formułowanie 

strategii 

• Warsztaty 

strategiczne 
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online 

• Nabór fiszek 
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dokumentu 

Strategii 
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społeczne 

• Przekazanie 

dokumentu 

Strategii do 

konsultacji 

społecznych  

• Analiza 

zgłoszonych 

uwag 

Zamknięcie 

projektu 

• Sporządzenie  

i przekazanie 

Zamawiającemu 

finalnej wersji 

Strategii 

Rozwoju OMW 

23 kwietnia - 

29 maja 
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zaproszonych              instytucji,  

 

w tym uczelnie, przedstawiciele  

 

NGO oraz środowiska biznesowego 

warsztatów, większość 

 

zrealizowanych 

  

poza Warszawą 

uczestników  

średnio            os. / warsztat  

  respondentów 
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Wybór elementów charakteryzujących wizję rozwoju OMW. Katalog 

elementów został sporządzony na podstawie przeglądu tekstów wizji 

europejskich obszarów metropolitalnych. Uczestnicy mieli możliwość 

uzupełnienia katalogu o własne propozycje. Każdy uczestnik warsztatu 

wskazywał sześć elementów, które jego zdaniem powinny tworzyć treść 

wizji OMW.  

Priorytetyzacja sześciu obszarów strategicznych, wyznaczających ramy 

Strategii Rozwoju OMW do roku 2030. Na podstawie wyników 

głosowania nad elementami charakteryzującymi wizję OMW, każdy 

uczestnik wskazywał trzy obszary strategiczne, które jego zdaniem są 

kluczowe dla realizacji wizji.  

Wybór celów strategicznych. Katalog wstępnych celów został 

sporządzony na podstawie przeglądu dokumentów o charakterze 

strategicznym, obowiązujących na terenie OMW. Uczestnicy mieli 

możliwość uzupełnienia katalogu o własne propozycje. Każdy uczestnik 

warsztatu wskazywał łącznie sześć celów, które jego zdaniem będą 

najlepiej realizować wypracowaną w pierwszym głosowaniu wizję. 



 Wyniki głosowań nad wizją 

i celami strategicznymi 
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Przyjazny mieszkańcom 

Tworzący wysokiej jakości infrastrukturę 

Efektywnie wykorzystujący zasoby i potencjał 

Atrakcyjny dla lokalnej przedsiębiorczości 

Przyciągający inwestorów 

Z dobrze zaprojektowaną przestrzenią 
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Poniżej zaprezentowano zestawienie najczęściej wskazywanych atrybutów 

wizji. Na wykresie zostały ujęte te pozycje, które zostały uznane za 

najważniejsze przez przynajmniej 6 grup warsztatowych. 

Liczba grup warsztatowych 

Elementy charakteryzujące wizję 
Liczba 

głosów 
Elementy charakteryzujące wizję 

Liczba 

głosów 
Elementy charakteryzujące wizję 

Liczba 

głosów 

Przyjazny mieszkańcom 4 Wspierający aktywizację 

bezrobotnych 
0 Otwarty na różnorodność 0 

Wspierający wdrożenie 

ekologicznych rozwiązań  
2 Tworzący wysokiej jakości 

infrastrukturę 
2 Z dobrze zaprojektowaną 

przestrzenią 
1 

Zintegrowany, współdziałający w 

ramach OMW 

1 Efektywnie działający od strony 

organizacji funkcjonowania 

administracji 

0 Wyznaczający nowoczesne 

trendy w zakresie organizacji, 

zarządzania zasobami 

2 

Konkurencyjny gospodarczo 2 Efektywnie wykorzystujący zasoby 

i potencjał 
2 Wspierający współpracę środ. 

naukowego i biznesu 
0 

20 

Wspierający współpracę środ. naukowego i biznesu 
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Poniższy wykres prezentuje wyniki  głosowań nad wyborem obszarów 

strategicznych, za pomocą których – w opinii Uczestników – powinna być 

realizowana wizja. Formułowane cele strategiczne powinny być zakotwiczone 

przede wszystkim w trzech obszarach kluczowych. 
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Gospodarka, przemysł i rolnictwo 
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Poniżej, zostało zaprezentowane zestawienie wstępnych celów strategicznych, 

które przez Uczestników zostały wskazane jako kluczowe dla rozwoju obszaru 

metropolitalnego Warszawy. Każdy z poniższych celów strategicznych został 

wybrany przez minimum pięć grup warsztatowych. 

Poprawa funkcjonalności systemu komunikacyjnego 

Stworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni publ. 

Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców 

Rozwój infrastruktury sieci komunikacyjnej 

Zwiększenie jakości systemu komunikacji miejskiej/podmiejskiej 

Wzrost konkurencyjności - działalności B+R, nowe techn. 

Stworzenie nowych przestrzeni do inwestowania 
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Poniżej zostało zaprezentowane zestawienie wyników głosowań on-line nad 

atrybutami wizji, priorytetyzacją obszarów strategicznych oraz wstępnymi 

celami strategicznymi. W głosowaniu wzięło udział 64 respondentów.   

5 najczęściej wybieranych 

elementów wizji 

Kluczowe 

obszary 

strategiczne 

5 najczęściej wybieranych 

celów strategicznych 

Przyjazny mieszkańcom 

 

Z dobrze zaprojektowaną  

przestrzenią 

 

Tworzący wysokiej jakości infrastr. 

 

Wspierający wdrożenie  

ekologicznych rozwiązań 

 

Przyciągający inwestorów 

 

Atrakcyjny dla lokalnej przedsięb. 

 

Wspierający rozwój kultury 

Transport  

i infrastruktura 

 

Przestrzeń,  

środowisko 

i energetyka 

 

Edukacja,  

kultura  

i dziedzictwo 

Zwiększenie jakości systemu 

komunikacji miejskiej/ podmiejskiej 

 

Poprawa funkcjonalności systemu 

komunikacyjnego 

 

Stworzenie atrakcyjnych przestrzeni 

publicznych gdzie mieszkańcy będą 

mogli spędzać czas 

 

Tworzenie przestrzeni przyjaznych 

mieszkańcom 

 

Rozwój infrastruktury drogowej 

Jednakowa liczba głosów 



 Wpływ warsztatów na 

opracowanie strategii 
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5 najczęściej wybieranych elementów 

wizji rozwoju OMW podczas głosowań 
Misja OMW 

Przyjazny mieszkańcom 

Tworzący wysokiej jakości 

infrastrukturę 

Efektywnie wykorzystujący zasoby  

i potencjał 

Atrakcyjny dla lokalnej 

przedsiębiorczości 

Przyciągający inwestorów 

Misją Obszaru Metropolitalnego 

Warszawy jest podnoszenie 

jakości życia mieszkańców oraz 

atrakcyjności regionu w oczach 

turystów, poprzez kreowanie 

nowoczesnych rozwiązań 

funkcjonalnych i bogatej oferty 

kulturalno-rekreacyjnej, stworzenie 

sprzyjających i unikatowych 

warunków do efektywnej 

współpracy pomiędzy biznesem  

a nauką oraz prowadzenia 

działalności gospodarczej, 

zarówno przez inwestorów 

krajowych, jak i zagranicznych. 
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Z dobrze zaprojektowaną przestrzenią 5 
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5 najczęściej wybieranych elementów 

wizji rozwoju OMW podczas głosowań 
Wizja rozwoju OMW 

Przyjazny mieszkańcom 

Tworzący wysokiej jakości 

infrastrukturę 

Efektywnie wykorzystujący zasoby  

i potencjał 

Atrakcyjny dla lokalnej 

przedsiębiorczości 

Przyciągający inwestorów 

Obszar Metropolitalny 

Warszawy jest 

zintegrowanym, 

przyjaznym dla 

mieszkańców, turystów  

i przedsiębiorców 

regionem, znaczącym na 

arenie międzynarodowej 

ośrodkiem biznesu, nauki, 

kultury i sportu, efektywnie 

wykorzystującym 

drzemiący w nim potencjał.  
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Z dobrze zaprojektowaną przestrzenią 5 
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5 najczęściej wybieranych wstępnych celów strategicznych podczas 

głosowań na warsztatach 
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Poprawa funkcjonalności systemu komunikacyjnego 

Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców 

Rozwój infrastruktury sieci komunikacyjnej (drogowej, szynowej, 

kolejowej) 

Stworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych, gdzie 

mieszkańcy będą mogli spędzać czas 

Wzrost konkurencyjności regionu poprzez wspieranie działalności B+R, 

transfer i wykorzystanie nowych technologii 
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Jak uczestnicy warsztatów rozumieją wskazane cele strategiczne? 

1 Poprawa funkcjonalności systemu komunikacyjnego 

Cel strategiczny zdefiniowany w dokumencie Strategii: 

Inteligentna, zintegrowana sieć transportu publicznego dla całego Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy 

rozwój transportu szynowego wspólny bilet 

współpraca, integracja procesów zarządzania transportem publicznym 

integracja rozkładów jazdy 
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Jak uczestnicy warsztatów rozumieją wskazane cele strategiczne? 

3 
Rozwój infrastruktury sieci komunikacyjnej (drogowej, szynowej, 

kolejowej) 

Cel strategiczny zdefiniowany w dokumencie Strategii: 

Inteligentna, zintegrowana sieć transportu publicznego dla całego Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy 

rozwój transportu szynowego wspólny bilet 

współpraca, integracja procesów zarządzania transportem publicznym 

integracja rozkładów jazdy 
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Jak uczestnicy warsztatów rozumieją wskazane cele strategiczne? 

2 Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców 

Cel strategiczny zdefiniowany w dokumencie Strategii: 

Ład przestrzenny, oparty na kompleksowym planowaniu, zapewniającym 

komplementarność funkcji, estetykę, wykorzystanie istniejących potencjałów 

oraz uwzględniającym zrównoważony rozwój 

poprawa jakości usług publicznych, w tym ochrony zdrowia opartej na profilaktyce 

ochrona terenów zielonych 

rewitalizacja obszarów problemowych rozwój rolnictwa ekologicznego 

poprawa estetyki miast 
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Jak uczestnicy warsztatów rozumieją wskazane cele strategiczne? 

4 
Stworzenie bezpiecznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych, gdzie 

mieszkańcy będą mogli spędzać czas 

Cel strategiczny zdefiniowany w dokumencie Strategii: 

Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, wykorzystująca 

potencjał przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW  

rozwój turystyki weekendowej w obrębie OMW 

przygotowanie szlaków rowerowych 

inwentaryzacja dóbr kultury i cennych zasobów przyrodniczych 

budowa wspólnej bazy informacyjnej 
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Jak uczestnicy warsztatów rozumieją wskazane cele strategiczne? 

5 
Wzrost konkurencyjności regionu poprzez wspieranie działalności B+R, 

transfer i wykorzystanie nowych technologii 

Cel strategiczny zdefiniowany w dokumencie Strategii: 

Atrakcyjne warunki do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania 

inwestycji w ramach sieci gospodarek miejskich 

Rozwijanie sieci powiązań gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami i instytucjami 

otoczenia biznesu 

Programy wymiany kadr Tworzenie i rozwój parków przemysłowych  

i technologicznych 
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Cele strategiczne zdefiniowane w dokumencie Strategii Rozwoju OMW 

do roku 2030 

1 

2 

3 

4 

5 

Inteligentna, zintegrowana sieć transportu publicznego dla całego 

Obszaru Metropolitalnego Warszawy 

Ład przestrzenny, oparty na kompleksowym planowaniu, zapewniającym 

komplementarność funkcji, estetykę, wykorzystanie istniejących 

potencjałów oraz uwzględniającym zrównoważony rozwój 

Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego, 

wykorzystująca potencjał przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW  

Atrakcyjne warunki do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania 

inwestycji w ramach sieci gospodarek miejskich 

Wysoki poziom kapitału ludzkiego oraz zaangażowanie mieszkańców 

OMW w świadome i zrównoważone kształtowanie metropolii, oparte na 

idei społeczeństwa obywatelskiego  



 Metropolie – fakty i trendy 
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W miastach pojawiają się nowe 

zjawiska, wytwarzają nowe 

sieci powiazań, które trudno 

monitorować w tradycyjny 

sposób 

 

 

 

 

68% ludności UE mieszka  

w miastach 

 

 

70% z energii konsumowanej  

w UE przypada na miasta 

 

 

 

Prognozuje się dalszy wzrost 

liczby ludności na terenach 

zurbanizowanych, w tym  

w Polsce wzrost o ok. 9% do 

2030 r. 

Fakty Trendy 

Miasta stają się kluczem do 

zrównoważonego rozwoju UE 

Miasta stają przed  

złożonymi wyzwaniami: suburbani-

zacja, gettoizacja, nadmierna 

antropopresja  

Rozwój miast wymusza kreowanie 

nowych modeli zarządzania 

obszarami miejskimi 

Zdiagnozowane zagrożenia 

wymagają opracowania działań 

interwencyjnych: foresight, 

wykorzystanie nowych technologii 

do zarządzania i analizy danych)  
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Największym 

motorem zmian są 

rosnące 

oczekiwania 

mieszkańców  

Metropolia 



Kolejne kroki  

w projekcie 



Kolejne kroki w projekcie 

Rozpoczynamy konsultacje społeczne 
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