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Wykorzystane skróty 

GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

ICT – (ang. Information and Communication Technologies) technologie informacyjno-komunikacyjne 

JST – jednostka (lub: jednostki) samorządu terytorialnego, zawsze tam, gdzie to sformułowanie jest 
użyte odnosi się ono zarówno do samorządów, gminnych, powiatowych, jaki miasta na prawach 
powiatu 

MPZP – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

NUTS – jednostka terytorialna do celów statystycznych Unii Europejskiej (fr. Nomenclature des unités 
territoriales statistiques) 

OMW – Obszar Metropolitalny Warszawy 

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych 

PKP PLK – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A 

Plan – Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej, określany w tekście także jako 
Przewodnik strategiczny 2.0 

RWTP – Rada Warszawskiego Transportu Publicznego 

UE – Unia Europejska 

WGiSR UW – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski 

ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

WOF – Warszawski Obszar Funkcjonalny 

ZTM – Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 

 

 

Streszczenie 

Dokument stanowi efekt półrocznych, prowadzonych przez ekspertki zewnętrzne, prac 

warsztatowych, w których uczestniczyli przedstawiciele gmin i powiatów OMW. Nawiązując do 

obowiązujących dokumentów strategicznych, Przewodnik strategiczny 2.0 wytycza główne kierunki 

interwencji strategicznej w OMW, którego granice przyjęto jako zbieżne z granicami warszawskiego 

stołecznego NUTS 2. W wyniku prac warsztatowych zidentyfikowane zostało pięć celów tematycznych: 

Inteligentna, zintegrowana sieć transportu zbiorowego i sieć drogowa; Zielona metropolia; 

Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego; Atrakcyjne warunki do rozwijania 

przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji; Nowoczesne usługi społeczne zapewniające wysoką 

jakość życia wszystkim mieszkańcom OMW. Do każdego z nich wypracowano cele szczegółowe oraz 

kierunki inwestycyjne, wskazujące pożądane interwencje publiczne w przestrzeni metropolitalnej. 

Motywem przewodnim, który przewija się we wszystkich omawianych kierunkach działań jest 

tworzenie Metropolii w równowadze, czyli regionu wielkomiejskiego skutecznie stawiającego czoła 

czterem wyzwaniom o charakterze horyzontalnym: zapewnianiu infrastruktury, bezpieczeństwa, 

edukacji i koordynacji metropolitalnej. 
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Wprowadzenie – przesłanki podjęcia prac nad dokumentem 

Wiosną 2015 roku została opracowana przy współpracy władz samorządowych (gminnych i 

powiatowych)1, mieszkańców OMW, środowiska biznesowego, akademickiego i sektora 

obywatelskiego Strategia Rozwoju OMW. Analizy i wnioski w niej prezentowane odnoszą się do 

delimitacji OMW wyznaczonej przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego i zatwierdzonej 

m.in. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego w styczniu 2006 r. Zasięg ten był weryfikowany w 

2014 r. i okazał się nadal funkcjonalnie aktualny. Ówczesny OMW obejmował Warszawę oraz 71 gmin 

położonych w 13 powiatach (kontur zielony na mapie 1).  

 

Mapa 1. Granice nowego „stołecznego” NUTS 2, obowiązującego związku ZIT oraz OMW według 
poprzedniej delimitacji 

1 styczna 2018 roku zaczął obowiązywać nowy podział Polski na poziomie NUTS 2. Rozporządzeniem 

Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. powstał NUTS „warszawski stołeczny” (kontur 

czerwony na mapie 1), który obejmuje Warszawę oraz dziewięć otaczających ją powiatów wraz z ich 

69 gminami). Prace nad wydzieleniem statystycznym były prowadzone od początku 2015 r., a sama 

jego koncepcja sięga jeszcze roku 2007. Koncepcję delimitacji przygotowało (we współpracy z 

szeregiem instytucji publicznych) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju). Delimitacja jest zgodna z zasadami określonymi w Rozporządzeniu (WE) nr 

1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 roku w sprawie ustalenia wspólnej 

Klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). Zgodnie z wymogami ww. 

rozporządzenia jednostki „nieadministracyjne” tworzy się poprzez połączenie odpowiedniej liczby 

                                                           
1 Zawsze tam, gdzie użyte zostało sformułowanie samorządy, odnosi się ono zarówno do samorządów, 

gminnych, powiatowych, jak i miast na prawach powiatu. 
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mniejszych i przylegających do siebie jednostek administracyjnych (w przypadku podziału 

województwa mazowieckiego były to powiaty). Przy łączeniu uwzględnia się kryteria geograficzne, 

społeczno-ekonomiczne, historyczne, kulturowe lub uwarunkowania środowiska naturalnego (Region 

Warszawski Stołeczny, 2016, s. 12). Istotnym z punktu widzenia podziału statystycznego województwa 

mazowieckiego było także kryterium ludnościowe, zgodnie z którym jednostka nieadministracyjna 

poziomu NUTS 2 ma być zamieszkiwana przez nie więcej niż 3 mln mieszkańców. 

Działanie, zmieniające dotychczasową funkcjonalną delimitację OMW, wynikało z przesłanek 

praktycznych i miało na celu takie podzielenie Mazowsza na jednostki NUTS 2, które umożliwiałoby 

maksymalizację korzyści wynikających z dostępu do funduszy unijnych. Warszawa i okoliczne bogate 

gminy, znacznie zawyżała statystyki wojewódzkie dotyczące PKB per capita, czyli wskaźnika, na 

podstawie którego podejmowane są decyzje o alokacji środków unijnych z komponentu regionalnego. 

Wprowadzony podział województwa na dwie jednostki NUTS 2, oddzielił część regionu, która powinna 

otrzymywać wciąż wsparcie dla tzw. regionów słabiej rozwiniętych, od części która może występować 

o dofinansowanie z innych linii budżetowych. 

Wobec tej poważnej zmiany dotykającej polityki regionalnej, zasadne jest traktowanie delimitacji 

warszawskiego NUTS 2 jako obowiązującej delimitacji OMW. Dzięki temu uporządkowana zostanie 

długoletnia kwestia jednoznacznego wyznaczenia granic OMW. Ta decyzja pociąga za sobą kilka 

wyzwań. Po pierwsze, należy zweryfikować zapisy Strategii Rozwoju OMW, sprawdzając czy 

uwzględnia ona obecny kształt regionu metropolitalnego i potrzeby wynikające z tego kształtu. 

Konieczne jest sprawdzenie, nie tylko jak cele strategiczne nowych gmin wpisują się w cele zapisane w 

Strategii Rozwoju OMW, ale też jak zmiana delimitacji wpływa na OMW jako całość. Doceniając 

szerokie prace diagnostyczne i programowe, które towarzyszyły opracowywaniu Strategii Rozwoju 

OMW, nie zostanie przygotowana ani nowa Strategia, ani pełnowymiarowa aktualizacja dokumentu z 

2015 r. W zamian zaproponowany został Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej, jako 

praktyczny Przewodnik strategiczny 2.0, wskazujący potrzeby rozwojowe OMW w jego obecnych 

granicach. Szczególną troską należy objąć bazę projektów partnerskich sugerowanych w Strategii do 

realizacji, m.in. w ramach ZIT. W Planie działań strategicznych baza ta zostaje uaktualniona w postaci 

kierunków inwestycyjnych nawiązujących do nowej delimitacji OMW. Wreszcie, fakt wspólnej pracy w 

ramach ZIT tylko części samorządów, które znalazły się w nowym NUTS 2, powoduje konieczność 

podjęcia działań zmierzających do integracji dotychczasowych partnerów współpracy i nowych 

członków NUTS stołecznego. Cykl warsztatów metropolitalnych oraz wypracowany w jego efekcie 

dokument strategiczny odpowiada na te wyzwania. 

Ramka 1. Cele warsztatów metropolitalnych 

 Wypracowanie nowych, wspólnych kierunków działań 
• Weryfikacja, na ile kierunki z obecnej Strategii Rozwoju OMW są zasadne przy nowej 

delimitacji NUTS 2 
• Identyfikacja wspólnych potrzeb bez uwarunkowań finansowych 
• Wypracowanie projektów flagowych, kluczowych z punktu widzenia rozwoju metropolii  

 Integracja samorządów członkowskich nowego NUTS 2 warszawskiego stołecznego 
• Tworzenie nowej formuły współpracy metropolitalnej w rozszerzonym składzie 

samorządowym 

 

Na cykl warsztatów złożyło się dziewięć spotkań: 

1) Warsztat wprowadzający (22 lutego 2018, Warszawa); 

2) Warsztat określający nowe cele tematyczne dla NUTS 2 (8 marca 2018, Warszawa); 

3) Warsztaty tematyczne według celów zidentyfikowanych 8 marca 2018: 
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• Infrastruktura drogowa (19 kwietnia 2018, Mińsk Mazowiecki), 

• Jakość środowiska przyrodniczego (23 kwietnia 2018, Podkowa Leśna), 

• Infrastruktura wolnego czasu (26 kwietnia 2018, Piaseczno), 

• Transport publiczny (7 maja 2018, Legionowo), 

• Usługi i infrastruktura społeczna (10 maja 2018, Wołomin); 

4) Warsztat podsumowujący prace w grupach tematycznych (28 maja 2018, Warszawa); 

5) Konferencja zakończająca przedsięwzięcie (18 czerwca 2018, Warszawa). 

Podczas warsztatu 8 marca 2018r. uczestnicy zidentyfikowali pięć głównych obszarów tematycznych, 

nie różnicując na tym etapie procesu ich istotnościW każdym obszarze wyróżniono wstępnie kilka 

zagadnień problemowych, które zostały później doprecyzowane podczas poszczególnych warsztatów 

tematycznych.  

Ramka 2. Obszary tematyczne i cele szczegółowe 

1. Infrastruktura drogowa 
1.1. Uzupełnienie sieci powiązań komunikacyjnych w zakresie połączeń obwodowych 

(przełamanie koncentryczności układu transportowego) 
1.2. Uzupełnienie układu dróg tranzytowych (obwodnic) 
1.3. Drogi zbiorcze i lokalne 
1.4. Infrastruktura piesza i rowerowa 
1.5. Centra przesiadkowe (polityka parkingowa, w tym P&R; przystanki kolejowe) 
1.6. Miejsca niebezpieczne 

 
2. Jakość środowiska przyrodniczego 

2.1. Polityki klimatyczne: łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu, retencja 
2.2. Niska emisja, ciepłownictwo 
2.3. Edukacja ekologiczna 
2.4. Gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym kanalizacja opadowa 
2.5. Gospodarka śmieciowa 
2.6. Zieleń 

 
3. Infrastruktura rekreacyjna/turystyczna 

3.1. Infrastruktura sportowo-rekreacyjna (m.in. boiska, place zabaw, punkty serwisowania 
rowerów, miejsca piknikowe na terenach zieleni, trasy spacerowe, rowerowe, narciarskie, 
kajakowe; zaplecze sanitarne)  

3.2. Infrastruktura turystyczna (m.in. punkty gastronomiczne, zróżnicowana baza noclegowa; 
zaplecze sanitarne)  

3.3. Oferta kulturalna i sportowo-rekreacyjna  
3.4. Wykorzystanie ICT (baza informacji o dostępnej ofercie)  
3.5. Bezpieczeństwo/edukacja mieszkańców 

W ramach prac grupowych punkty 3.1 i 3.2 zostały połączone 
 

4. Transport zbiorowy 
4.1. Transport szynowy i autobusowy 
4.2. Polityka taryfowa 
4.3. Multimodalność transportu publicznego (węzły przesiadkowe) 
4.4. Wykorzystanie ICT (rozkłady, zakup biletów, „śledzenie” pojazdów) 
4.5. Stacje ładowania (e-mobilność) + alternatywne formy transportu [grupa się nie 

ukonstytuowała] 
4.6. Platforma współpracy (+ relacje z podmiotami zewnętrznymi, np. organizatorami usług; 

zaangażowanie powiatów) 
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Uczestnicy warsztatu zidentyfikowali także dwa tematy przekrojowe, które zostały uwzględnione w 
dalszych pracach wszystkich grup (4.1 – 4.6): 

 Tożsamość i solidarność metropolitalna 
 Potrzeby osób z niepełnosprawnościami lub ograniczoną mobilnością 

 
5. Infrastruktura społeczna (oświata, opieka nad najmłodszymi i najstarszymi) 

5.1. Edukacja – jakość kształcenia oraz bazy infrastrukturalnej  (w tym wspieranie kompetencji, 
takich jak: przedsiębiorczość, ekologia, kapitał społeczny, współpraca, patriotyzm lokalny) 

5.2. Opieka nad osobami niesamodzielnymi i wymagającymi wsparcia (stałego lub czasowego): 
m.in. dzieci, osoby starsze, chorzy, samotni rodzice 

5.3. Wykorzystanie ICT (baza informacji o dostępnej ofercie) ) – telemedycyna  
5.4. Mieszkalnictwo niekomercyjne 

Jako temat przekrojowy, polecony uwadze wszystkich podgrup (5.1 – 5.4) została podana 
współpraca z organizacjami pozarządowymi. 
 
Uwaga: kolejność tych pięciu obszarów nie oznacza ich priorytetyzacji, a jedynie chronologiczną kolejność ich 
dyskutowania na poszczególnych warsztatach. 

 

*** 

Przed samorządami tworzącymi nowy warszawski stołeczny NUTS 2 stoi wielkie wyzwanie wspólnego 

budowania harmonijnie rozwijającego się Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Jest to zadanie 

niewątpliwie trudne, gdyż wymaga godzenia interesów różnych części OMW oraz uwzględniania 

odmiennych potrzeb poszczególnych gmin. Opracowanie Region Warszawski Stołeczny w 2016r. 

nakreśliło pokaźne rozmiary wewnętrznego zróżnicowania OMW w kształcie pokrywającym się z 

nowym NUTS 2.  

Podczas wszystkich pięciu tematycznych warsztatów metropolitalnych, Uczestnicy dochodzili do 

zbieżności identyfikowanych problemów i propozycji ich rozwiązywania. Na żadnym warsztacie nie 

podjęto sugestii określania odrębnych problemów i celów dla poszczególnych grup samorządów. 

Oczywiście, skala potrzebnych działań jest w różnych gminach odmienna i powinna być przedmiotem 

uważnych analiz podczas opracowywania konkretnych projektów metropolitalnych. Natomiast na 

poziomie ustaleń strategicznych, wyzwania stojące przed funkcjonalnie powiązanym regionem 

metropolitalnym okazują się elementem go spajającym. Wnioski te potwierdziły wyniki analizy celów 

strategicznych wszystkich gmin i powiatów OMW. Okazało się, że na tym poziomie występuje daleko 

idąca zbieżność wyzwań, które stawiają przed sobą poszczególne samorządy. Wypracowane w efekcie 

całego półrocza procesu strategicznego propozycje wspólnych działań wydają się tworzyć spójny 

system przyczyniający się do realizacji celów rozwojowych wszystkich samorządów OMW. 

Wszystko to prowadzi do konstatacji, że wewnętrzne zróżnicowanie OMW z pewnością nie stanowi 

bariery dla solidarnego i efektywnego zarządzania tym obszarem, tworzy natomiast jego ważny zasób. 

Podczas warsztatów metropolitalnych wypracowany został ogromny, bardzo wartościowy materiał, 

który stał się podstawą niniejszego Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej. 

Oczywiście wykorzystanie całego materiału nie było możliwe ze względu na to, że istotą procesu 

strategicznego jest selekcja, czyli postawienie akcentów na wybrane zagadnienia. Naszym niełatwym, 

eksperckim zadaniem było (z pomocą Państwa opinii) wskazać listę wzajemnie spójnych, 

priorytetowych kierunków metropolitalnej interwencji.  Budowa zrównoważonej metropolii wymaga 

realizacji wielu ważnych zadań, ale publiczna interwencja ograniczona jest kompetencjami 

poszczególnych organizacji, ich możliwościami budżetowymi, warunkami fizjogeograficznymi, a także 
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logiką interwencji, która często wymaga realizacji zadań w określonej kolejności. W wyniku 

przeprowadzonych analiz zostały wyłonione kierunki działań, które spełniają powyższe założenia. 

Wszystkie pomysły Uczestników warsztatów – także te, które znalazły się poza tym opracowaniem – 

zostają do niego dołączone w formie załącznika, tak by zachować ten bogaty materiał i móc z niego 

korzystać, kiedy przyjdzie na to odpowiedni czas. 

Życzymy Państwu owocnego i zgodnego korzystania z zasobu różnorodności OMW oraz Państwa 

umiejętności współpracy, ufając, że niniejszy Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej 

okaże się przydatną pomocą tak w strategicznych decyzjach, jak i w codziennych działaniach 

budujących Metropolię w równowadze. 
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Wyzwania horyzontalne 

Dokumenty strategiczne wymagają określenia warstwy ideowej – czyli najważniejszych wartości 

realizowanych przez organizacje ją przyjmujące. Podczas przeprowadzonych warsztatów uczestnicy 

często odwoływali się do wartości istotnych dla sprawnego działania samorządów, zarówno gminnych 

jak i powiatowych, miejskich i wiejskich, zamożnych i mniej zamożnych. Były to między innymi: 

 bezpieczeństwo mieszkańców i turystów; 

 edukacja budująca wartości i postawy sprzyjające otwartości, samodzielności i patriotyzmowi 

lokalnemu/metropolitalnemu; 

 skuteczna koordynacja procesów metropolitalnych; 

 kompatybilność podejmowanych działań, która prowadzi do oszczędności w finansach 

publicznych; 

 promocja zasobów obszaru istotnych dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców; 

 wysokiej jakości infrastruktura zapewniana poprzez przemyślane inwestycje; 

 wysokiej jakości informacja o usługach publicznych dostępna dla jak największego odsetka 

mieszkańców, turystów i przedsiębiorców. 

 

 

Rysunek 1. Elementy zrównoważonej metropolii warszawskiej 
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Cztery z tych wartości łączą w sobie pozostałe, a tym samym stanowią wyzwania strategiczne dla 

rozwoju metropolii warszawskiej; są to: 

 wysokiej jakości infrastruktura. 

 bezpieczeństwo mieszkańców i turystów; 

 edukacja budująca wartości i postawy sprzyjające otwartości i samodzielności; 

 skuteczna koordynacja polityk lokalnych w OMW; 

Łącząc pola współpracy zaproponowane przez samorządy obszaru metropolitalnego Warszawy, 

wyzwania horyzontalne oraz eksperckie spojrzenie na rozwój społeczno-gospodarczy przyjmujemy 

wizję rozwoju metropolii w równowadze, która łączy wypracowane elementy (Rysunek 1). 

Za równowagę przyjmujemy: 

 rozwój zrównoważony, czyli uwzględniający rozwój wszystkich trzech sfer: społecznej, 

przyrodniczej i gospodarczej w sposób komplementarny i odpowiedzialny (odcinamy się od 

potocznego, błędnego rozumienia tego terminu, zakładającego szeroko pojęte wyrównywanie 

– warunków bytowych, poziomu usług, zamożności; jeśli już mówić o wyrównywaniu, to 

mówimy o wyrównywaniu dostępu mieszkańców do usług podstawowych i ułatwianiu dostępu 

do usług wyższego rzędu); 

 bilansowanie funkcji dotyczących lokalnego i metropolitalnego wymiaru OMW; 

 takie uwzględnianie wymienionych pięciu obszarów tematycznych w interwencji publicznej, 

które prowadziło będzie do zbalansowanego rozwoju tych sfer.  

Wyzwania strategiczne ułożone są w formie nachodzących na siebie płaszczyzn od najwęższej 

infrastruktury, do najbardziej ogólnej, obejmującej wszystkie płaszczyzny, koordynacji. Wyzwania te 

uszczegółowione są w następujący sposób: 

 Infrastruktura – są to zasoby instytucjonalne i materialne pozwalające realizować różne typy 

działalności, tak w zakresie transportu, jak również wszystkich pozostałych pól współpracy – 

środowiska przyrodniczego, w szczególności terenów zieleni, jak również czasu wolnego, 

przedsiębiorczości i usług społecznych. Konieczne jest nie tylko tworzenie nowych obiektów i 

infrastruktury liniowej, ale także finansowanie utrzymania i remontów już istniejących 

obiektów. Istnieją ogromne możliwości kompatybilnego wykorzystywania obiektów 

znajdujących się w różnych gminach i powiatach oraz wartości płynącej z uwspólnionego 

planowania nowych inwestycji. Ważnym aspektem poruszanym podczas warsztatów jest 

kompleksowe i przemyślane projektowanie infrastruktury tak, by od początku użytkowania 

spełniała wszystkie swoje funkcje. 

 Bezpieczeństwo – samorządom OMW zależy na bezpieczeństwie mieszkańców, pracowników 

i turystów korzystających z infrastruktury i usług publicznych, a także spędzających tu swój 

wolny czas. Między innymi, zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo przyrodnicze to dziedziny, 

które mogą być skutecznie zarządzane tylko dzięki współpracy przez granice administracyjne. 

W kontekście bezpieczeństwa podkreślamy szczególnie dwa aspekty – świadomość i standard 

techniczny. Świadomość użytkowników infrastruktury i uczestników wydarzeń na temat 

bezpieczeństwa swojego i innych, którą samorządy OMW chcą kształtować budując wysoką 

kulturę współuczestnictwa na poziomie gminnym, powiatowym, subregionalnym i 

metropolitalnym. Standard techniczny wiąże się z wykorzystywaniem najnowszych technologii 

do podnoszenia bezpieczeństwa, w tym do oświetlania i oznakowywania miejsc 

niebezpiecznych, do likwidowania barier utrudniających mobilność osobom z ograniczeniami 

ruchowymi, a także do upowszechniania wiedzy na temat korzystania z infrastruktury, 

sprzyjającej bezpieczeństwu. 
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 Edukacja – to wyzwanie ma trzy wymiary: (i) wymiar podnoszenia jakości kapitału ludzkiego 

rozumianego jako uczniowie, studenci, pracownicy i przedsiębiorcy, (ii) wymiar budowy 

kapitału społecznego poprzez kształtowanie pożądanych postaw współpracy, 

przedsiębiorczości, tolerancji i kultury osobistej oraz (iii) wymiar podnoszenia jakości życia 

poprzez umożliwianie mieszkańcom samorealizacji. Zarówno w wymiarze jakości kapitału 

ludzkiego, jak i jakości życia samorządy OMW widzą możliwości płynące z działań 

podejmowanych wspólnie opartych na wymianie wiedzy, budowaniu metropolitalnego know-

how oraz dzieleniu się doświadczeniami. Racjonalizując wyzwanie edukacji chcemy budować 

wspólną bazę wiedzy i doświadczeń, we wszystkich wymiarach, które będą zgodne z interesem 

lokalnych społeczności. Budowanie kapitału społecznego wyraża się również poprzez 

kształtowanie tożsamości metropolitalnej rozumianej jako przywiązanie do całego obszaru 

metropolitalnego, oraz jako poczucie wspólnoty pociągające za sobą wspólną 

odpowiedzialność za rozwój tego obszaru. Tożsamość metropolitalna kształtowana wśród 

mieszkańców, urzędników publicznych, polityków lokalnych, organizacji pozarządowych i 

lokalnych przedsiębiorców może wypierać potrzebę konkurowania i pozwolić na 

konstruktywne rozwiązywanie konfliktów między poszczególnymi częściami OMW. 

 Koordynacja – to największe wyzwanie zarządzania obszarami metropolitalnymi. Obejmuje 

wszystkie pozostałe wyzwania oraz wszystkie pola współpracy – koordynację działań w 

zakresie edukacji, bezpieczeństwa i infrastruktury. Koordynacja działań samorządów lokalnych 

pozwala na zachowanie politycznej podmiotowości „małych ojczyzn” przy jednoczesnym 

zapewnieniu funkcjonalności dużego obszaru miejskiego. Buduje ona równowagę pomiędzy 

poczuciem przynależności, a oczekiwaniem wysokiej jakości usług publicznych. Jest to 

wyzwanie, które samorządy lokalne OMW są gotowe podjąć, w realizacji którego mają już 

pewne doświadczenie i którego istotę zobowiązują się przybliżać swoim mieszkańcom. 

Horyzontalnym polem koordynacji jest podnoszenie sprawności instytucjonalnej oraz dbanie 

o ład przestrzenny. Podkreślamy wagę konsultacji i koordynacji dziedziny planowania 

przestrzennego, zarówno w wymiarze twardych instrumentów, jakim są miejscowe plany 

zagospodarowania oraz studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

jak również w wymiarze instrumentów miękkich, takich jak planowane inwestycje, strategie 

czy przyszłe decyzje (w szczególności te, których skutki będą wykraczać poza granicę jednostki, 

która je podejmuje). Realizacja tego, a także pozostałych wyzwań horyzontalnych jest 

uzależniona od sprawności instytucjonalnej samorządów. Podnoszenie sprawności 

instytucjonalnej organizacji publicznych jest wyzwaniem podkreślanym również na arenie 

europejskiej. W Siódmym raporcie na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej 

– najważniejszym dokumencie ewaluacyjnym polityki spójności i miejskiej, opublikowanym 

przez Komisję Europejską we wrześniu 2017 roku – sprawność instytucjonalna opisana została 

jako jeden z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego we współczesnej Europie. 

Profesjonalna i bezstronna administracja, a także wysokie zaufanie do instytucji lokalnych 

wpływają na jakość życia i wzrost gospodarczy. Dlatego istotnym czynnikiem rozwojowym jest 

również zapewnienie warunków finansowych i organizacyjnych dla profesjonalnej i sprawnej 

administracji na poziomie lokalnym i metropolitalnym. 
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Cele tematyczne, szczegółowe i kierunki inwestycyjne 

Opierając się na przesłankach opracowania Planu działań strategicznych dla metropolii warszawskiej 

został wyznaczony cel główny oraz pięć celów tematycznych, których realizacja przyczyni się do 

osiągnięcia głównego zamierzenia. Następnie, każdy cel tematyczny został doprecyzowany poprzez 

kilka celów szczegółowych. W ich ramach opracowane zostały kierunki inwestycyjne, których realizacja 

jest kluczowa dla realizacji poszczególnych celów. Nie są to oczywiście gotowe projekty; te wymagają 

przygotowania szczegółowych informacji wykonawczych, uzgodnień między partnerami, a także 

deklaracji finansowych oraz negocjacji na temat podziału kosztów i korzyści pomiędzy partnerów w 

konkretnych projektach. Jako kierunki inwestycyjne zapisane są jednak szczegółowe przedsięwzięcia, 

których zamiana w projekty powinna mieć miejsce wtedy, gdy dokładnie określone zostaną źródła 

finansowania Planu. 
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Cel główny 

Cel główny obecnej Strategii rozwoju OMW brzmi następująco: Warszawa wraz ze swoim obszarem 

metropolitalnym jako znacząca metropolia europejska. W Planie działań strategicznych, cel ten 

przybliżamy do bezpośredniego pola wpływu samorządów terytorialnych oraz bliżej zainteresowania 

mieszkańców. W Planie skupiamy się na budowaniu lokalnej i regionalnej tożsamości, na budowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego, troski o własne otoczenie i środowisko przyrodnicze, budowaniu 

zaufania mieszkańców do siebie nawzajem oraz do władz publicznych i administracji. Dlatego za cel 

główny przyjmujemy budowanie Metropolii w równowadze. 

Metropolia w równowadze to metropolia zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego i 

przestrzennego. To metropolia komplementarna i bogata zarówno ofertą usług publicznych dla 

mieszkańców i turystów, jak również możliwościami osobistego rozwoju oferowanymi mieszkańcom, 

inwestorom i turystom. 

Równowagę definiujemy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, której podstawą jest dbanie o 

równowagę pomiędzy sferami życia człowieka – pomiędzy sferą społeczną, ekonomiczną i 

przyrodniczą, a także pomiędzy tym co dzieje się teraz, a tym co może wydarzyć się w przyszłości. Idea 

zrównoważonego rozwoju oparta jest na zasadzie solidarności i subsydiarności – ustalamy wspólne 

wartości i cele, a następnie każdy podmiot rzetelnie angażuje się w ich realizację zgodnie z posiadanymi 

możliwościami. 

W rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjęto następujący zapis: 

Cele Zrównoważonego Rozwoju i powiązane z nimi zadania są zintegrowane i 

niepodzielne, globalne w swojej naturze i uniwersalne, z uwzględnieniem różnych 

realiów, możliwości i poziomów rozwoju w poszczególnych krajach oraz z 

poszanowaniem ich polityki i przyjętych priorytetów. Zadania są ambitne i globalne, 

każdy rząd wyznacza swoje zadania ukierunkowane wymaganiami globalnymi, z 

uwzględnieniem krajowych uwarunkowań. Poszczególne rządy zadecydują także w jaki 

sposób te ambitne, globalne zadania powinny zostać włączone do krajowych procesów 

planowania, polityk i strategii. Ważne jest uznanie powiązania między 

zrównoważonym rozwojem a innymi istotnymi procesami zachodzącymi w gospodarce, 

społeczeństwie i środowisku  

(Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

2030, 2015, s. 15).  

Ten zapis można odnieść do niższych poziomów, na których kształtowane są procesy rozwojowe: 

do poziomu metropolitalnego, na którym wspólnie negocjowane są cele i do poziomu lokalnego, 

na którym podejmowana jest decyzja o tym, w jaki sposób te ambitne cele będą włączone w 

lokalne plany i strategie. Tak zbudowany system instytucjonalny prowadzi do równowagi celów i 

efektów. W żadnym z tych ujęć równowaga nie oznacza „po tyle samo” (być może z wyjątkiem 

ujęcia międzypokoleniowego). Równowaga oznacza uznanie istotności różnych elementów 

metropolii. Równowaga oznacza solidarne zaspokajanie najważniejszych potrzeb jednostek 

terytorialnych położonych w metropolii przy uwzględnieniu lokalnych możliwości. Równowaga 

oznacza również poszanowanie dla różnorodności, na podstawie której budowana jest 

komplementarność funkcji pełnionych przez społeczności lokalne:  

 Miejskich versus wiejskich,  

 rolniczych versus miejskich,  

 przemysłowych versus usługowych versus mieszkaniowych,  
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 związanych z pracą versus związanych z rozrywką, 

 urbanistycznych versus zielonych/przyrodniczych,  

 związanych z pracą versus związanych z kulturą versus związanych ze sportem,  

 służących mieszkańcom-służących turystom i innym, w tym także obecnym i przyszłym 

mieszkańcom.  
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Cel tematyczny 1: Inteligentna, zintegrowana sieć transportu zbiorowego i 

sieć drogowa 

W metropolii warszawskiej mobilność rozumiemy jako ważną cechę przypisaną ludziom. 

Przemieszczanie się od początku cywilizacji ludzkiej jest elementem budowania społeczności. 

Mobilność – przemieszczanie się w różnych przestrzeniach (fizycznej, ekonomicznej, społecznej, 

kulturowej) jest jednak także narzędziem budowania podziałów i różnic między ludźmi – na tych którzy 

mogą się przemieścić zgodnie ze swoją wolą i na tych którzy z różnych powodów nie mogą tego 

zrobić/robić. Przyjmujemy cel, którego realizacja ma przyczynić się do zmniejszenia różnic pomiędzy 

mieszkańcami metropolii w oferowanych im możliwościach realizacji potrzeby mobilności w 

przestrzeni fizycznej. Najważniejszym narzędziem realizacji tego celu jest rozwój transportu 

zbiorowego i zmniejszenie barier mobilności wynikających z niedostosowanej do potrzeb sieci 

transportowej. 

Ten cel ma wymiar zbiorowy i indywidualny. Zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju w 

metropolii warszawskiej stawiamy akcent na transport zbiorowy. Transport zbiorowy jest narzędziem 

wyrównywania szans społecznych w zakresie mobilności, zmniejszania ludzkiej presji na środowisko 

oraz zwiększania jakości życia osób mieszkających na terenach zurbanizowanych.  

Wymiar indywidualny dotyczy głównie dostępności drogowej dla pieszych, rowerów i samochodów. 

Zakładamy, że w najbliższych latach zostanie położony nacisk na tworzenie infrastruktury drogowej 

pozwalającej na sprawne przemieszczenie się w kierunku (multimodalnych i intermodalnych) węzłów 

komunikacyjnych rozmieszczonych równomiernie w metropolii warszawskiej. Węzłów dających 

możliwość powiązania transportu indywidualnego z transportem zbiorowym. Zakładamy także, że 

zwiększana będzie dostępność przestrzeni dla ruchu pieszego i rowerowego. 

Ten cel ma również kilka wymiarów przestrzennych: wymiar metropolitalny i lokalny, ale także 

regionalny, krajowy, a nawet globalny. Planowanie infrastruktury transportu zbiorowego i 

indywidualnego w obszarze metropolitalnym Warszawy łączy się z wypełnianiem funkcji tego obszaru, 

jako ważnego węzła infrastruktury regionalnej i krajowej. Czasami ten fakt ma znaczenie sprzyjające 

rozwojowi sieci drogowej i kolejowej – budowa obwodnic, budowa nowych dróg krajowych; a czasem 

utrudniające – zatłoczenie powodowane przez ruch tranzytowy czy wzmożony kolejowy ruch 

dalekobieżny, utrudniający planowanie i rozwijanie ruchu kolejowego w metropolii. 

W związku z tym, aby osiągać cele polityki transportowej, samorządy metropolii warszawskiej muszą 

budować sieci współpracy z bardzo wieloma partnerami z różnych sektorów (prywatnego, publicznego) 

oraz na różnych poziomach administracji. Dla podniesienia efektywności tych działań (lobbing, grupy 

nacisku), samorządy lokalne w metropolii powinny działać wspólnie – wspólnie występować wobec 

aktorów zewnętrznych, takich jak Polskie Koleje Państwowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 

Autostrad, czy Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale także łączyć swoje interesy lokalne. 

Potrzebna jest koordynacja na poziomie międzygminnym, powiatowym, międzypowiatowym i 

metropolitalnym. Niezbędna jest wymiana doświadczeń, omówienie problemów, tworzenie 

masterplanów i wspólne zamawianie planistycznych usług doradczych. 

Cały cel przenika horyzontalne wyzwanie zapewnienia bezpiecznej i wysokiej jakości mobilności 

mieszkańcom, również osobom z ograniczeniami w zakresie poruszania się. Zakładamy, że w ramach 

realizacji celu wypracowane zostaną wspólne standardy dostępności systemu transportowego dla 

użytkowników z różnymi ograniczeniami, którymi potem będzie trzeba się kierować tak przy realizacji 

nowych inwestycji, jak i przy modernizowaniu istniejącej infrastruktury. Wypracowany standard 

powinien działać także na zasadzie bieżącego kontrolowania dostępności – nie tylko w czasie budowy, 
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czy remontu, ale także w formie cyklicznych przeglądów. Pozwoli to na szybkie reagowanie na 

zmieniające się potrzeby oraz na usuwanie ewentualnych uszkodzeń. Trzeba mieć na uwadze, że grupa 

osób z ograniczoną mobilnością będzie się w OMW powiększać, tak ze względu na starzenie się 

społeczeństwa, jak i na pojawiającą się w niektórych powiatach OMW tendencję odwrotną2 – 

zwiększającą się liczbę rodziców z wózkami dziecięcymi.  

Pierwsze działania mające na celu monitorowanie kwestii dostępności, ale również kwestii 

organizacyjnych, przewozowych, handlowych, taryfowych, infrastrukturalnych zostały już podjęte na 

obszarze obsługiwanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie. W marcu 2018 roku 

powstała Rada Warszawskiego Transportu Publicznego (RWTP), w której obecni są przedstawiciele 

różnych środowisk mieszkańców, a której działania mają na celu uspołecznienie zarządzania 

transportem, podniesienie jakości świadczonych usług i reagowanie na najważniejsze potrzeby 

pasażerów3. Planujemy rozszerzać te działania sukcesywnie na gminy aglomeracji, które będą 

zainteresowane zaangażowaniem się w tą inicjatywę. 

Cel szczegółowy 1.1. Platforma współpracy koordynująca metropolitalną politykę 

transportową  

Warsztaty metropolitalne pokazały jak ważną wartością dla samorządowców i urzędników pracujących 

w OMW jest wymiana wiedzy, doświadczeń, pomysłów, a nawet problemów. Świadczy to o 

konieczności istnienia zinstytucjonalizowanych kanałów wymiany informacji pozwalających na 

niezakłócony przepływ wiedzy zarządczej i administracyjnej w metropolii. Brak takich kanałów 

komunikacji zaburza zarządzanie obszarami funkcjonalnymi oraz ogranicza wykorzystanie potencjału 

innowacyjnego w dziedzinie administracji i polityki w warszawskim obszarze metropolitalnym. W tym 

celu szczegółowym samorządy OMW zaplanowały stworzenie i rozwój kanału przepływu wiedzy, 

informacji i idei w dziedzinie transportu. 

Ostateczna forma organizacyjna Platformy współpracy koordynującej metropolitalną politykę 

transportową zostanie wypracowana w toku dalszych ustaleń. Pierwszą funkcją tej struktury ma być 

bieżąca wymiana informacji pomiędzy gminami i powiatami. Platforma może stać się również miejscem 

uzgodnień oraz podejmowania decyzji na temat polityki transportowej w metropolii. Ważną funkcją 

tej struktury organizacyjnej będzie również wspieranie samorządów w ich relacjach zewnętrznych 

związanych z transportem zbiorowym, między innymi w relacjach z operatorami transportu 

szynowego. Jednym z pierwszych zadań w ramach platformy będzie wypracowanie zasad elastycznego 

systemu transportu zbiorowego, biorącego pod uwagę godziny szczytu oraz zapotrzebowanie na ten 

transport w nocy, w trakcie wydarzeń masowych, kulturalnych i sportowych (np. dostępność wydarzeń 

dla mieszkańców całej metropolii związana z nocą muzeów) i inne możliwości nowoczesnego i 

elastycznego reagowania na potrzeby transportowe mieszkańców. Kierunki inwestycyjne wyznaczają 

pierwsze zadania, które podejmowane będą przez Platformę współpracy polityki transportowej. 

Kierunek inwestycyjny 1.1.1. System solidarnej polityki taryfowej 

Solidarność w polityce taryfowej jest warunkiem współpracy metropolitalnej. Jest warunkiem 

budowania zaufania w tej współpracy, ale również warunkiem sprawiedliwego rozłożenia kosztów i 

korzyści ze współpracy. Jej ustalenie wymagało będzie negocjacji, uzgodnień, analiz ruchu i potrzeb 

transportowych w nowych granicach metropolii. Solidarność to nic innego jako wspólna realizacja 

celów i interesów. Jej zasady w obszarze metropolitalnym Warszawy muszą być przedmiotem 

negocjacji pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zasada solidarności zakłada, że w długim 

                                                           
2 Por. Prognoza demograficzna dla Mazowsza… 
3 www.ztm.waw.pl, lipiec 2018 
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okresie w danej relacji nikt nie jest poszkodowany, że interesy poszczególnych uczestników wspólnoty 

są realizowane. Nie zakłada jednak przejmowania odpowiedzialności prawnej i finansowej przez jeden 

podmiot za inne podmioty. Zakłada sprawiedliwość w zaangażowaniu. Ta sprawiedliwość nie musi 

oczywiście zawsze oznaczać „po równo”, raczej „współmiernie do możliwości”, pamiętając że 

współpraca o bardzo nierównomiernym obciążeniu partnerów nie ma szans utrzymać się w długim 

horyzoncie czasowym. Samorządy obszaru metropolitalnego Warszawy zakładają długotrwałą 

współpracę na rzecz realizacji obecnych i przyszłych celów, dlatego podstawą tej współpracy będzie 

solidarne realizowanie wspólnych interesów. 

Kierunek inwestycyjny 1.1.2. Inteligentna sieć informacyjna o systemie transportu zbiorowego 

(połączenie informacji o transporcie realizowanym przez prywatnych i publicznych przewoźników) 

Sieć powinna być wyposażona w aplikację transportową integrującą informacje o rozkładach jazdy w 

transporcie zbiorowym drogowym i szynowym oraz publicznym i prywatnym. Aplikacja będzie 

informowała o ograniczeniach i o udogodnieniach dla osób z ograniczeniami, będzie dostosowana do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. Cały zasób dostępnych informacji transportowych będzie dotyczył 

całej metropolii. Aplikacja ma odpowiadać zarówno na potrzeby mieszkańców, jak i turystów oraz brać 

pod uwagę potrzeby związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i sportowych. 

Sieć informacyjna będzie miała swoje centrum obsługi technicznej przyjmujące zawiadomienia o 

awariach oraz o utrudnieniach, czasowych wyłączeniach na liniach komunikacyjnych lub zmianach w 

kursowaniu środków lokomocji. 

Kierunek inwestycyjny 1.1.3. Grupa do spraw jakości oferty przewozowej (w ramach działania 

RWTP) 

Samorządy metropolii utworzą grupę specjalistów (urzędników wspomaganych przez zewnętrznych 

ekspertów), która w ramach wspólnie realizowanych zadań i cyklicznie odbywających się spotkań, 

będzie zajmowała się koordynacją zbierania danych o jakości oferty przewozowej w metropolii. Przede 

wszystkim zbierane będą dane o częstotliwości kursowania i dostępności środków transportu – 

zarówno transportu publicznego, jaki i prywatnego. Dodatkowy aspektem będzie jakość taboru. 

Cyklicznie zbierane będą również informacje o poziomie zadowolenia mieszkańców ze sposobu 

funkcjonowania transportu w metropolii. Początkowo do tego celu wykorzystane zostaną media 

społecznościowe. Decyzja o tym, czy system zbierania tego typu informacji zostanie rozszerzony na 

bardziej wyspecjalizowane metody badań opinii, zostanie podjęta po analizie danych zbieranych m.in. 

w mediach społecznościowych. W tym celu oraz dla zapewniania wysokiej jakości oferty przewozowej, 

grupa będzie się również zajmowała opracowywaniem zebranych informacji i na ich podstawie 

wypracowaniem rekomendacji potrzebnych działań w ramach metropolii. Rekomendacje będą 

przedstawiane do dalszej dyskusji włodarzom gmin i powiatów. 

Cel szczegółowy 1.2. Funkcjonalny system centrów przesiadkowych: multimodalnych 

parkingów i przystanków 

Realizacja tego celu szczegółowego będzie kontynuacją działań podejmowanych już w metropolii.  W 

2016 roku na terenie OMW znajdowało się 28 obiektów Park&Ride (Region Warszawski Stołeczny w 

2016r.). W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny przyrost infrastruktury w tym zakresie w 

związku z interwencją w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do czerwca 2018 r. przybyło 

16 dodatkowych obiektów, a kolejnych kilkanaście ma zostać oddanych do użytku do 2020 r. Zależy 

nam, aby centra były równomiernie rozlokowane w metropolii oraz aby spełniały możliwie wiele 

funkcji poprzez łączenie różnych typów transportu. Centra powinny łączyć transport samochodowy, 

autobusowy, szynowy oraz rowerowy. Powinny być łatwo dostępne dla osób z ograniczeniami 

ruchowymi. Powinny ułatwiać łączenie transportu indywidualnego ze zbiorowym, publicznego z 

prywatnym. 
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Centra te będą mogły być obsługiwane za pomocą aplikacji internetowych umożliwiających zdobycie 

bezpośredniej informacji na temat ich zatłoczenia, oferowanych usług oraz dostępnych środków 

transportu. Zakładamy, że aplikacje te będą pozwalały również na elektroniczne wykorzystanie 

oferowanych przez centra usług, takich jak zakup biletu, zarezerwowanie miejsca na parkingu lub w 

strefie co-workingowej, samochodu (car sharing), czy roweru. Zakładamy, że z biegiem czasu centra te, 

jako wygodne miejsca spotkań i pracy będą rozwijały oferowane funkcje w kierunku tworzenia 

nowoczesnej przestrzeni miejskiej. 

Planując centra weźmiemy pod uwagę ich funkcję w przestrzeni związaną z łagodzeniem zmian 

klimatu. Przy projektowaniu centrów rozważone zostaną możliwości wykorzystania odnawialnych i 

niskoemisyjnych źródeł energii. Centra będą również projektowane tak, aby służyły zatrzymywaniu i 

ponownemu wykorzystywaniu wody w przestrzeni metropolii. Projekty zagospodarowania terenu w 

sposób maksymalny będą przewidywały realizacje zieleni niskiej i wysokiej oraz duży udział 

powierzchni zieleni (np. ogrody wertykalne). 

Centra z czasem będą również pełniły rolę edukacyjną w zakresie zmniejszania obciążania środowiska 

naturalnego działalnością człowieka. W ich przestrzeni realnej oraz wirtualnej będzie można znaleźć 

informacje o roli, jaką każdy mieszkaniec może odgrywać w ograniczaniu presji człowieka na 

środowisko, a przede wszystkim w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza poprzez swoje decyzje 

dotyczące życia codziennego, w tym poprzez wybory dotyczące mobilności. Edukacja ta będzie służyła 

promowaniu właściwych postaw w zakresie decyzji o mobilności z wykorzystaniem 

najnowocześniejszych rozwiązań, takich jak: różne formy dzielenia się samochodami – car sharing, 

wykorzystywanie jednego samochodu przez grupę sąsiadów czy znajomych i inne; wykorzystywania 

nieemisyjnych lub niskoemisyjnych środków transportu, a także korzystania ze środków transportu 

zbiorowego. 

Kierunek inwestycyjny 1.2.1. Komunikacja autobusowa do centrów przesiadkowych 

Realizacja tego kierunku inwestycyjnego gwarantuje sens podejmowania innych kierunków 

inwestycyjnych w tym celu. Gminy metropolii muszą być dobrze skomunikowane z centrami 

przesiadkowymi za pomocą komunikacji zbiorowej, aby ograniczać wykorzystanie samochodów do 

komunikacji na całym obszarze metropolii, a nie tylko w jej centrum. Przykładem takiej komunikacji, 

która już istnieje są linie lokalne "L" obsługiwane przez komunikacje miejską stolicy, co gwarantuje 

wspólny bilet i jednolity system rozliczania. Dobra komunikacja autobusowa do centrów 

przesiadkowych ma również znaczenie dla przełamywania barier mobilności, gdyż pozwala na 

włączenie się w system komunikacji metropolii przez te osoby, które nie mogą lub nie chcą posiadać 

samochodu. Ten kierunek inwestycyjny ma podstawowe znaczenie dla minimalizacji wykluczenia 

transportowego na całym obszarze metropolii. 

Dobra komunikacja autobusowa do centrów przesiadkowych pozwoli również na uniknięcie dwóch 

negatywnych zjawisk, tj. zatłoczenia dróg, w gminach, w których centra są zlokalizowane oraz 

ograniczenia zjawiska pasażera na gapę. Obecnie takie miasta jak Mińsk Mazowiecki, czy Legionowo 

doświadczają wzmożonego zatłoczenia dróg w godzinach szczytu związanego z pełnieniem funkcji 

centrum przesiadkowego dla mieszkańców okolicznych gmin. Zorganizowanie systemu komunikacji 

autobusowej do centrów przesiadkowych powinno z czasem ograniczyć to uciążliwe zjawisko.  

Dobra komunikacja autobusowa pozwoli również na częściowe uniknięcie zjawiska pasażerów na gapę 

– obecnie to gminy, w których zlokalizowane są centra przesiadkowe ponoszą większą część kosztów 

związanych z funkcjonowaniem tych centrów. Zorganizowanie wspólnej komunikacji autobusowej do 

centrów przesiadkowych bardziej solidarne rozłoży te obciążenia, a jednocześnie podniesie dostępność 
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komunikacyjną gmin oddalonych od centrów przesiadkowych dla turystów i klientów lokalnych 

gospodarek. 

Kierunek inwestycyjny 1.2.2. Infrastruktura centrów przesiadkowych 

Centra przesiadkowe będą miały różną skalę, a tym samym zróżnicowaną rolę w systemie 

transportowym metropolii. Na samym szczycie hierarchii znajdują się zintegrowane węzły 

przesiadkowe łączące wiele różnych środków transportu – transport drogowy indywidualny i zbiorowy 

oraz transport szynowy (tramwajowy i kolejowy). Na kolejnych szczeblach tej hierarchii znajdują się 

centra przesiadkowe łączące mniejszą liczbę środków transportu między innymi: komunikację pieszą, 

rowerową, samochodową, tramwajową i autobusową (przewoźnicy prywatni i samorządowi); 

komunikację pieszą, rowerową, samochodową i autobusową (przewoźnicy prywatni i samorządowi); 

komunikację pieszą, rowerową i samochodową; komunikację pieszą, rowerową i autobusową. 

Parkingi Park&Ride to najbardziej kosztochłonny kierunek inwestycyjny w tym celu. Wymaga 

uważnego planowania i wysokich nakładów. Przy tego typu inwestycjach uważnie zaplanowana 

zostanie również dostępność dla rowerzystów i pieszych, aby centra przesiadkowe nie stały się źródłem 

kolejnych typów wykluczenia w zakresie mobilności. 

Niższe poziomy w hierarchii centrów przesiadkowych też wymagają uważnego metropolitalnego 

planowania i inwestycji. Dlatego, aby zwiększyć skuteczność działań przy istniejących możliwościach 

inwestycyjnych przeprowadzona zostanie inwentaryzacja istniejącej infrastruktury, której celem 

będzie wyszukanie „pęknięć” systemu transportu, które dadzą się stosunkowo łatwo naprawić. 

Takimi „pęknięciami” są braki w połączeniach pomiędzy systemami transportowymi wynikające z 

zarządzania systemem przez różne struktury administracyjne. Mogą to być braki powiązań pomiędzy 

systemami rowerowymi w metropolii, brak synchronizacji rozkładów jazdy pomiędzy transportem 

samorządowym a prywatnym, brak przystanku w obszarze granicznym lub brak informacji na temat 

możliwego łączenia środków transportu w danej przestrzeni dwóch gmin – rower w jednej, a autobus 

w sąsiedniej itp. Oprócz działań inwestycyjnych naprawianiu takich „pęknięć” służyć będą działania w 

przestrzeni wirtualnej – powstanie aplikacja metropolitalna prezentująca zintegrowane i sieciowe 

centra przesiadkowe. 

Zintegrowane centra przesiadkowe, to centra znajdujące się w jednej przestrzeni, w jednym budynku, 

lub kompleksie budynków.  Sieciowe centra przesiadkowe to zespół parkingów, przystanków i stacji 

znajdujących się w łatwej do pokonania dla pieszego odległości, lub powiązany łatwo dostępnym 

środkiem transportu, np. rowerem, lub tramwajem/autobusem o dużej częstotliwości kursowania. 

Przy projektowaniu centrów przesiadkowych w metropolii uwzględnione zostaną zasady planowania 

uniwersalnego. Planowanie uniwersalne opiera się na siedmiu zasadach: sprawiedliwe wykorzystanie, 

elastyczność użycia, prosta i intuicyjna obsługa, zauważalna informacja, tolerancja dla błędów, niski 

poziom wysiłku fizycznego, wymiary i przestrzeń dla podejścia i użycia4. Współpraca w dziedzinie 

planowania nowych obiektów dotyczyła będzie także skomplikowanego procesu pozyskiwania 

gruntów pod budowę centrów przesiadkowych. 

Kierunek inwestycyjny 1.2.3. System dbałości o potrzeby osób z ograniczoną mobilnością 

Monitoring i reagowanie to kluczowe elementy tego systemu. W metropolii istnieje bardzo duża 

wiedza na temat istniejących w tej przestrzeni ograniczeń mobilności. Ta wiedza jest jednak obecnie 

rozproszona, a co więcej nie istnieje żaden sprawny, wspólny system radzenia sobie z tymi 

ograniczeniami. 

                                                           
4 Preiser, Smith, 2011 
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Samorządy metropolii mają ogromne możliwości wzajemnego wsparcia się w tym zakresie, przede 

wszystkim poprzez dzielenie się doświadczeniami w zakresie komplikacji przy procesie inwestycyjnym. 

Celem tego współdziałania jest wykorzystywanie rozwiązań technicznych, które są tanie, a 

jednocześnie skutecznie odpowiadają na potrzeby osób z ograniczoną mobilnością m.in. osób z 

różnymi niepełnosprawnościami, ale także osób z wózkiem dziecięcym, czy nawet z rowerem, który 

trzeba przetransportować. W metropolii istnieje bardzo duże doświadczenie inwestycyjne – w 

budowaniu kładek dla pieszych i rowerów, w budowaniu tras, wind, w negocjowaniu z operatorami 

kolejowymi oraz firmami prywatnymi. To doświadczenie nie jest jednak równomiernie rozłożone 

wśród samorządów, co utrudnia podnoszenie jakości systemu transportowego na obszarze całej 

metropolii i dla wszystkich. 

W ramach platformy współpracy transportowej planujemy stworzyć system, który pozwoli na 

monitorowanie i powiadamianie o tego typu problemach. Dzięki temu każda gmina nie będzie musiała 

samodzielnie, od nowa poszukiwać rozwiązania problemu, tylko skorzysta z wiedzy i doświadczenia  

innej gminy obszaru metropolitalnego. 

System monitorowania będzie miał nowoczesny charakter wspomagany przez sieci społecznościowe i 

aplikacje internetowe. Natomiast system reagowania będzie opierał się na politykach i urzędnikach 

wspieranych przez ekspertów zewnętrznych, a współpracujących z samorządami metropolii poprzez 

Platformę współpracy transportowej. 

Kierunek inwestycyjny 1.2.4. Infrastruktura towarzysząca centrów przesiadkowych 

Tak jak zasygnalizowano w opisie celu, elementem rozwoju systemu centrów przesiadkowych jest 

rozbudowywanie infrastruktury towarzyszącej. W pierwszej kolejności usunięte muszą zostać braki, 

które utrudniają świadczenie przez te centra ich podstawowych funkcji – brak wiat przystankowych, 

brak poczekalni, brak toalet, brak biletomatów. Tego typu braki muszą zostać uzupełnione w pierwszej 

kolejności.  

W następnych krokach planujemy rozbudowywanie tej infrastruktury tak, aby miejsca te stawały się 

miejscami spotkań – dla pracy, odpoczynku, rozrywki. Taki kierunek myślenia może ograniczyć 

zatłoczenie oraz intensywność wykorzystywania środków transportu poprzez umożliwienie spotkań w 

przestrzeniach położonych komunikacyjne najbliżej (mierzone czasem dotarcia) dla mieszkańców 

metropolii przemieszczających się z różnych kierunków. 

Budowa infrastruktury towarzyszącej dla centrów przesiadkowych będzie również pilotażem 

programu, który nazywamy – Zrównoważone rozwiązania (ang. sustainable solutions) dla metropolii 

warszawskiej. Obecnie samorządy na całym świecie w zakresie usług komunalnych poszukują 

rozwiązań w jak najmniejszym stopniu obciążających środowisko naturalne. Takie rozwiązania 

powstają w zakresie zbierania śmieci, czy ścieków. Ich cechą charakterystyczną jest wychodzenie z ideą 

zrównoważonego wykorzystywania zasobów bezpośrednio do odbiorców – możemy znaleźć 

zrównoważone toalety, w których znajdują się informacje o tym, w jaki sposób zastosowane w tej 

toalecie rozwiązania technologiczne ograniczają wykorzystywanie zasobów wody; zrównoważone 

przystanki korzystające z energii słońca i inne. W ramach programu opracowany zostanie certyfikat 

przydzielany przez samorządy metropolii tym inwestycjom okołotransportowym, które spełniały będą 

wymogi stawiane przez rozwój zrównoważony.  Będą to inwestycje wykorzystujące nowoczesne lub 

sprawdzone technologie oraz zewnętrzne lub lokalne rozwiązania, które warte są naśladowania i które 

jednocześnie będą promowały ideę zrównoważonego wykorzystywania zasobów wśród osób 

korzystających z tych przestrzeni. Standardy dla tych inwestycji zostaną wspólnie wypracowane przez 

samorządy metropolii. 



 

str. 21 

 

Cel szczegółowy 1.3. Wysoka mobilność mieszkańców OMW zapewniana poprzez 

efektywną sieć infrastruktury transportowej  

O ile cały cel tematyczny 1 odnosi się do poprawy mobilności mieszkańców, o tyle cel 1.3 zwraca uwagę 

na możliwości jej zwiększania poprzez poprawę warunków infrastruktury liniowej: drogowej i 

kolejowej. Podczas warsztatów zidentyfikowany został szereg wymiarów, w których należy 

wypracować równowagę: 

 Ruch zmotoryzowany – ruch pieszy – ruch rowerowy. Potrzebne jest zrównoważenie potrzeb 

różnych użytkowników ciągów komunikacyjnych, co implikuje przeznaczenie miejsca na różne 

formy mobilności. W ramach tego celu mówimy o kompleksowym planowaniu ciągów 

komunikacyjnych tak, aby przewidywały one miejsce nie tylko na jezdnie, ale także na trasy 

rowerowe i ciągi piesze, na jezdnie przeznaczone dla transportu publicznego (buspasy, 

metrobusy) oraz na bezpieczne krzyżowanie tych form.  
 Ruch lokalny – ruch tranzytowy. Regiony wielkomiejskie w swojej naturze łączą dużą 

intensywność przemieszczeń w ramach jednej miejscowości/gminy/sąsiedztwa oraz podróży 

dalekodystansowych, czy to domykających się w skali obszaru metropolitalnego, czy też 

wychodzących daleko poza niego (a wynikających z pełnionych przez metropolię funkcji węzła 

komunikacyjnego w skali krajowej i międzynarodowej). Z perspektywy mobilności dwa typy 

przemieszczeń tranzytowych rodzą de facto bardzo podobne potrzeby dla sieci drogowej i 

szynowej – chodzi o zapewnienie szybkich, bezpostojowych, bezkolizyjnych tras, tak dla ruchu 

tranzytowego, jak i dla sprawnych i pochłaniających jak najmniej czasu dojazdów w ramach 

OMW. Z kolei sprawny ruch lokalny wymaga infrastruktury oddzielającej go od 

dalekodystansowego, zapewniającej siatkę połączeń poprzecznych i bezpieczne 

przemieszczanie się w obrębie sąsiedztwa. 

Efektywność realizacji tego celu szczegółowego powiązana jest nawet bardziej niż realizacja 

pozostałych celów szczegółowych z realizacją celu: Platforma współpracy koordynująca metropolitalną 

politykę transportową. Wynika to z faktu, że wpływ na ruch tranzytowy włodarze gmin i powiatów 

metropolii warszawskiej mają jedynie poprzez oddziaływanie na zarządców infrastruktury szczebla 

ponadlokalnego, między innymi na GDDKiA, PKP PLK oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Z 

tego faktu wynika potrzeba koordynacji działań gmin i powiatów dla skuteczniejszego wpływu na te 

ponadlokalne organizacje. 

W miarę możliwości finansowych interwencją publiczną w OMW objęta zostanie sieć drogowa. 

Potrzeby w zakresie infrastruktury drogowej gmin OMW znacząco różnią się od siebie, ale występują 

w większości miejsc. Potrzebne jest wypracowanie systemu uzupełniania braków infrastruktury 

drogowej poprzez wspólne planowanie, przygotowywanie masterplanów na poziomie powiatowym 

lub szerszym, wypracowanie mechanizmów współpracy i mediacji pomiędzy gminami oraz pomiędzy 

gminami i powiatami obszaru, wspólne występowanie wobec organizacji szczebla centralnego. 

Rozważone zostaną również nowoczesne formy inwestowania w infrastrukturę drogową – między 

innymi możliwości wynikające z partnerstwa publiczno-prywatnego realizowanego przez więcej niż 

jedną gminę. 

Kierunek inwestycyjny 1.3.1. Inwestycje zapewniające bezpieczne i funkcjonalne rozdzielenie 

ruchu lokalnego i tranzytowego 

Na tym etapie planowania nie wskazujemy konkretnych punktów w przestrzeni, w których takie 

inwestycje są konieczne. Zakładamy przeprowadzenie trzy-etapowego procesu realizacji tego kierunku 

inwestycyjnego: 
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(1) Przygotowanie przez zainteresowane samorządy masterplanu inwestycji drogowych i 

kolejowych dla metropolii, wskazującego hierarchię dróg z punktu widzenia metropolii oraz 

priorytety rozwoju sieci drogowej. W drugim kroku, przygotowane zostaną masterplany 

rozwoju sieci drogowej na poziomie powiatów lub grup powiatów, uszczegóławiające 

założenia planu metropolitalnego; 

(2) Przeprowadzenie pilotażowych zmian i inwestycji wynikających z masterplanów. Ta 

interwencja publiczna musi być oparta na współpracy, szczególnie jeśli wymaga inwestycji w 

infrastrukturę przynosi samorządom wiele wyzwań. Dlatego w pierwszej kolejności wybrane 

zostaną najpilniejsze i najmniej kontrowersyjne inwestycje. Sposób ich przeprowadzenia 

stanie się ewentualnie podstawą rewizji materplanów; 

(3) Właściwa realizacja masterplanów sieci drogowej i kolejowej w metropolii. 

Kierunek inwestycyjny 1.3.2. Tworzenie połączeń drogowych pomiędzy miejscowościami OMW 

(przełamujących koncentryczność sieci drogowej OMW) 

Szczegółowa realizacja tego kierunku inwestycyjnego, jak i dwóch następnych uzależniona jest od 

realizacji kierunku inwestycyjnego 1.3.1. Przełamanie koncentryczności sieci drogowej w metropolii 

będzie dowodem na jej organizacyjną dojrzałość. Pozwoli również na wykorzystanie zróżnicowanych 

zasobów obszarów i umożliwi bardziej dynamiczny rozwój funkcji pełnionych przez miejscowości 

otaczające Warszawę. Tym samym, odciąży sieć drogową w mieście centralnym, pozwalając zmniejszyć 

uciążliwość godzin szczytu. Tego rodzaju inwestycje pozwolą również na pełniejszy rozwój oferty 

kulturalnej i edukacyjnej w całej metropolii. 

Kierunek inwestycyjny 1.3.3. Rozbudowa sieci tras rowerowych 

Szczegółowa realizacja tego kierunku inwestycyjnego uzależniona jest od realizacji kierunku 

inwestycyjnego 1.3.1. Trasy rowerowe w metropolii mają służyć dwóm celom – transportowemu oraz 

rekreacyjnemu.  

Pierwszy cel będzie realizowany poprzez rozbudowę tras prowadzących do węzłów komunikacyjnych, 

w tym do centrów przesiadkowych. Rower zyskuje w metropolii rolę ważnego, nieemisyjnego środka 

transportu, ale pozostaje również ważnym środkiem do uprawiania sportu i spędzania wolnego czasu. 

Rozwój tras rowerowych w metropolii będzie miał charakter zrównoważony, umożliwiający 

wykorzystywanie roweru jako środka transportu oraz w celach rekreacyjnych. Rozwijane będą trasy 

pełniące funkcje komunikacyjne, ale również trasy na terenach zieleni, rowerowe trasy edukacyjne, 

wyczynowe i inne. 

Rozwój infrastruktury tras rowerowych w metropolii ma sprzyjać promowaniu zdrowego i aktywnego 

trybu życia, a także promowaniu ochrony środowiska poprzez zaniechanie korzystania z samochodów. 

Szlaki o znaczeniu transportowym zostaną zaplanowane szczegółowo w trakcie realizacji kierunku 

inwestycyjnego 1.3.1, aby zapewnić realizację również funkcji rekreacyjnej i edukacyjnej tras 

przeprowadzona zostanie inwentaryzacja infrastruktury rowerowej pod tym kątem. Na zakończenie 

inwentaryzacji wyznaczone zostaną strefy komplementarne dla turystyki, rekreacji i sportu 

realizowanych z wykorzystaniem rowerów, a także strefy wymagające uzupełnienia o infrastrukturę 

dla zapewnienia funkcjonowania systemu jako całości na poziomie metropolii.  

Warto podkreślić, że jest to działanie, które wymaga kontynuacji a nie rozpoczynania na nowo. Według 

danych z opracowania Region Warszawski Stołeczny w 2016 r. między 2011 a 2016 długość tras 

rowerowych w OMW wzrosła o 44%. Interwencję należy skoncentrować na uspójnieniu tego systemu, 

a także jego rozwój przestrzenny w OMW (wspomniany przyrost aż w połowie miał miejsce w 

Warszawie). Szansą na przełamanie tego trendu są inwestycje podjęte w ramach ZIT, których 

zdecydowana większość jest realizowana poza Warszawą. 
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Kierunek inwestycyjny 1.3.4. Rozbudowa ciągów pieszych, poprawa bezpieczeństwa przejść dla 

pieszych 

Współczesny rozwój zarządzania miastami, nawet bardzo dużymi aglomeracjami miejskimi, stawia 

pieszych w centrum większości działań – zamykanie ulic i placów, poprawa bezpieczeństwa, zachęcanie 

do korzystania z transportu zbiorowego, który nie dowozi pod same drzwi, powiększanie stref zieleni 

– to tylko niektóre z wyrazów priorytetyzacji pieszego. Aby mieszkańcy metropolii warszawskiej chcieli 

jak najczęściej występować w roli pieszych, potrzebna jest poprawa bezpieczeństwa i jakości przejść 

dla pieszych oraz rozbudowa ciągów pieszych. 

Planujemy przygotować Metropolitalny standard infrastruktury dla pieszych. Wspólnie zdobędziemy 

najnowszą wiedzę na temat najwyższych światowych standardów związanych z przejściami dla 

pieszych i z ciągami komunikacyjnymi dla pieszych. Zdobędziemy także wiedzę o najnowszych 

technologiach wykorzystywanych dla poprawy bezpieczeństwa pieszych, szczególnie takich, które są 

jednocześnie przyjazne dla środowiska naturalnego. Wiedza ta zostanie zebrana w jednym 

dokumencie, znajdzie się w nim możliwie duży zakres dokumentacji technicznej ułatwiającej 

inwestycje w poprawę bezpieczeństwa pieszych.  
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Cel tematyczny 2: Zielona metropolia 

Przed metropolią stoją duże wyzwania wynikające z konieczności łagodzenia zmian klimatu oraz 

adaptacji do zmian, których efektów złagodzić się nie uda. Metropolitalna polityka klimatyczna musi 

zakładać mądre, zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego, tak by – 

nieustannie poprawiając swoją jakość – jak najdłużej służyły one całemu obszarowi i jego 

mieszkańcom. 

Polityka wobec zmian klimatu musi mieć tematycznie i przestrzennie kompleksowy charakter – musi 

być prowadzona ponad granicami sektorów oraz (jak dobitnie pokazuje problem smogu nagłaśniany w 

trakcie ostatnich zim) ponad granicami administracyjnymi. 

Dążąc do realizacji celu Zielona Metropolia, gminy metropolii warszawskiej będą prowadziły 

metropolitalną politykę na rzecz poprawy jakości powietrza, racjonalnego zarządzania zasobami 

wodnymi, zgodnego z zasadami rozwoju zrównoważonego zarządzania odpadami oraz planowania 

przestrzennego sprzyjającego zwiększaniu ilości zieleni i wody w obszarach antropopresji. Z tego 

wynikają główne dziedziny usług publicznych, które powinna przenikać idea Zielonej Metropolii: 

planowanie przestrzenne, transport zbiorowy, gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka 

odpadami oraz zasobami przyrodniczymi, w tym terenami zieleni. Cel dotyczący jakości 

środowiska przyrodniczego ma zatem najbardziej przekrojowy charakter ze wszystkich. 

Kompleksowość ta implikuje konieczność podbudowy tego celu tematycznego szeroką paletą 

celów szczegółowych i obszarów inwestycyjnych. 

Przyjmując ten cel, OMW odpowiada współczesnym zewnętrznym wyzwaniom cywilizacyjnym takim, 

jak zmiany klimatu czy 17 celów zrównoważonego rozwoju przyjęte w 2015 roku przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych i realizowane przez Unię Europejską5. Co więcej, jest to cel, który znalazł się 

na drugim miejscu wśród najbardziej popularnych celów pojawiających się w indywidualnych 

opracowaniach strategicznych gmin OMW (por. Odniesienie do innych dokumentów strategicznych). 

                                                           
5 Cele zrównoważonego rozwoju (dodatkowo każdy z nich opisany jest kilkoma lub kilkunastoma szczegółowymi 
zadaniami zaplanowanymi do realizacji): 1. Eliminacja ubóstwa we wszystkich jego formach na całym świecie; 2. 
Eliminacja głodu, osiąganie bezpieczeństwa żywnościowego i lepsze odżywianie oraz promowanie 
zrównoważonego rolnictwa; 3. Zapewnienie wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz 
promowanie dobrobytu; 4. Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez 
całe życie; 5. Osiąganie równości płci oraz wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt; 6. Zapewnienie wszystkim 
ludziom dostępu do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi; 7. 
Zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie; 
8. Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego 
zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich ludzi; 9. Budowa stabilnej infrastruktury, promowanie 
zrównoważonego uprzemysłowienia oraz wsparcie innowacyjne; 10. Zmniejszenie nierówności w krajach i 
między krajami; 11. Uczynienie miast i osiedli ludzkich bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz 
sprzyjającymi włączeniu społecznemu; 12. Zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji; 13. 
Podjęcie pilnych działań w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom; 14. Ochrona oceanów, mórz i 
zasobów morskich oraz wykorzystywanie ich w sposób zrównoważony; 15. Ochrona, przywracanie oraz 
promowanie zrównoważonego użytkowania ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, 
zwalczanie pustynnienia, powstrzymywanie i odwracanie procesu degradacji gleby oraz powstrzymanie utraty 
różnorodności biologicznej; 16. Promowanie pokojowego i inkluzywnego społeczeństwa, zapewnienie wszystkim 
ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budowę na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne 
instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu; 17 Wzmocnienie środków wdrażania i ożywienie globalne 
partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju. 



 

str. 25 

 

Cel dobrze wpisuje się w potrzeby metropolii dotyczące podnoszenia jakości powietrza oraz 

przeciwdziałania negatywnym dla środowiska przyrodniczego skutkom urbanizacji i kongestii.  

Cel szczegółowy 2.1. Wysoka jakość powietrza w OMW 

Cel zakłada przede wszystkim przeciwdziałanie smogowi. Jakość wdychanego powietrza ma ogromny 

wpływ na zdrowie ludzkie, cel ten jest jednym z wyzwań najsilniej powiązanych z jakością życia, w tym 

zdrowiem i winien być traktowany priorytetowo. Niestety Polskie powietrze należy do 

najbrudniejszych w Europie – według raportu WHO za 2016 r. spośród 50 miast o najgorszych 

parametrach jakości powietrza w UE, 33 pozycje zajmują miasta polskie.6 

Na szczęście są przykłady (choćby powszechnie przytaczany Londyn, ale też coraz lepiej radzący sobie 

z tym problemem Kraków), które wskazują, że konsekwentnie realizowana polityka antysmogowa7 

może w dość krótkim czasie przynieść znakomite efekty. Wartości pomiarów pozyskiwane w jednym 

punkcie metropolii zwykle można – z uwagi na ukształtowanie terenu i uwarunkowania 

meteorologiczne – ekstrapolować na obszar kilkudziesięciu km2  8. Stąd absolutnie kluczowa jest tutaj 

współpraca wszystkich samorządów OMW.  

Ten cel szczegółowy wiąże się z Ustawą Antysmogową z 2015 roku oraz Uchwałą Antysmogową 

przyjętą przez Sejmik Województwa Mazowieckiego jesienią 2017 roku. Uchwała wprowadza szereg 

obostrzeń dotyczących używania urządzeń i paliw oraz wprowadza konkretne terminy na realizację jej 

postanowień. Cel szczegółowy 2.1. można zatem traktować jako instrument wykonawczy dla uchwały 

mazowieckiej, w szczególności dążący do spełnienia punktów dotyczących wymiany starych pieców i 

kominków (por. ramka 3). 

Ramka 3. Obostrzenia wprowadzone przez Uchwałę Antysmogową przyjętą przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego 24 października 2017r. 

1) od dnia wejścia w życie uchwały wszystkie nowe instalacje (piece, kominki i kotły) muszą 
spełniać wymagania ekoprojektu; 

2) od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych 
produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 
0-3 mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 
proc. (np. mokrego drewna); 

3) użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno, czyli tzw. kopciuchów, które nie spełniają 
wymogów dla klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012, muszą wymienić je do końca 
2022 r. na kocioł zgodny z wymogami ekoprojektu; 

4) użytkownicy kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012, 
muszą wymienić je do końca 2027 r., na kotły zgodne z wymogami ekoprojektu; 

5) użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do 
końca ich żywotności; 

6) posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 r. na takie, które spełniają 
wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości 
określonych w ekoprojekcie.  

                                                           
6 WHO, por. http://www.euronews.com/2017/11/30/poland-among-europe-s-worst-for-smog; por. 
https://www.polskialarmsmogowy.pl/.  
7 W Londynie zaprowadzono ostre restrykcje dot. prawa wjazdu samochodów prywatnych do centrum miasta, w 
Krakowie zmniejszenie niskiej emisji osiągnięto dzięki daleko posuniętej eliminacji ogrzewania domów 
nieekologicznym opałem. 
8 wedle słów pracowników stacji pomiarowej w Otwocku. 

http://www.euronews.com/2017/11/30/poland-among-europe-s-worst-for-smog
https://www.polskialarmsmogowy.pl/


 

str. 26 

 

Źródło: http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/9600/akt.pdf (Uchwała Nr 162/17) 

 

Kierunek inwestycyjny 2.1.1. Masterplan zarządzania jakością powietrza w OMW 

Masterplan zarządzania jakością powietrza, podobnie jak pozostałe zaplanowane w OMW 

masterplany, zostanie opracowany przez gminy i powiaty obszaru zainteresowane tego rodzaju 

współpracą. W ramach tego masterplanu poruszone zostaną następujące kwestie: 

• Inwentaryzacja liczby i jakości urządzeń grzewczych oraz ustalenie ich właścicieli. Działanie 

pozwoli na wytypowanie urządzeń wymagających wymiany oraz sprecyzowanie instrumentów 

wsparcia, którymi wobec właścicieli tych instalacji dysponuje samorząd. 

• Określenie harmonogramu wymiany pieców starych modeli niespełniających norm 

środowiskowych na nowe, a także wypracowanie efektywnego wsparcia organizacyjno-

finansowego wymiany.9 Formy nakłaniania do zmiany będą zależały od wyników 

inwentaryzacji. Masterplan określi roczne limity wymiany pieców dla poszczególnych gmin 

OMW tak, by w 2022, zgodnie z założeniem wojewódzkim, zrealizować jeden z 

najistotniejszych komponentów Zielonej Metropolii. 

• Podtrzymanie zasad karania za palenie niedozwolonym opałem, w tym śmieciami, 

wyznaczonych przez Uchwałę Antysmogową oraz wypracowanie systemu monitoringu. 

Monitoring będzie uwzględniał zarówno podejmowane z własnej inicjatywy działania straży 

miejskiej, jak i możliwość anonimowego zgłoszenia „kopciucha”.  

• Opracowanie działań promujących aktywność mieszkańców w dbałości o jakość powietrza 

(m.in. promowanie używania ekologicznych paliw oraz możliwości zgłaszania niepożądanych 

działań sąsiadów). 

• Opracowanie strategii promującej odpowiednie postawy wśród mieszkańców oraz działania 

podejmowane przez samorządy na rzecz poprawy jakości powietrza. 

 Uwzględnianie niskoemisyjności przy wymianie i zakupach nowego taboru autobusowego 

(por. pkt 1.1.3). 

 Określenie kompleksowych zasad priorytetyzacji transportu publicznego, uwzględniających 

m.in.  zasady używania samochodów prywatnych w centrach największych miast OMW (w tym 

parkowania), jak również kompleksowe akcje edukacje. Niestety jest to działanie stojące w 

kontrze do obserwowanych tendencji społecznych: liczba aut na 1000 mieszkańców rośnie w 

całym OMW i sięga średnio (!) wartości 808 aut na 1000 mieszkańców!10. Wskazuje to, jak wiele 

jest do osiągnięcia poprzez edukację ekologiczną i kreowanie pożądanych postaw wśród 

mieszkańców (por. pkt. 2.5). Działanie wiąże się oczywiście z pierwszym celem tematycznym. 

Cel szczegółowy 2.2. Zrównoważone gospodarowanie wodą 

Badania wskazują, że spośród działań adaptacyjnych podejmowanych przez polskie gminy, najczęstsze 

są te dotyczące komponentu wodnego, w szczególności zapobiegania powodziom i podtopieniom11. 

                                                           
9 Badania, jakie studenci Gospodarki Przestrzennej WGiSR UW prowadzili w lipcu 2018 r. w Legionowie i Otwocku 
wskazują, że zagadnienie to nadal wymaga uwagi. Wielu ankietowanych mieszkańców nie wiedziało, że urząd 
miasta pomaga w wymianie pieca (19% ankietowanej próby), a część nie wiedziała jak z tej pomocy skorzystać. 
Wobec wymogów mazowieckiej uchwały antysmogowej likwidacja starych pieców powinna następować w 
tempie kilku tysięcy pieców rocznie, niestety – jak ostrzegają Warszawa bez Smogu i Polski Alarm Smogowy – 
urzędy miast raportują znacznie mniejsze liczby (np. w Warszawie wg tych organizacji jest jeszcze prawie 15 000 
kotłów, zatem licząc od lipca 2018 do końca 2022 mamy konieczność wymiany 278 kotłów miesięcznie).  
10 Region Warszawski Stołeczny w 2016 r. 
11 Lackowska, Swianiewicz, 2017 

http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/9600/akt.pdf
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Eksperci mówią też, że w przyszłości bardziej niż o stawianiu czoła powodziom, będziemy mówić o 

zarzadzaniu dużymi amplitudami poziomów wód powierzchniowych12. Szczególnie poważnym 

wyzwaniem lokalnym jest retencja wód opadowych poprzez zwiększanie – na różne sposoby – 

powierzchni czynnej biologicznie. Zmiany klimatu oraz wynikające z nich wahania opadów i poziomu 

wód gruntowych mają też przełożenie na rolnictwo, którego rozwój stanowi cel strategiczny kilku gmin 

OMW. 

W ramach realizacji tego celu szczegółowego pokrycie OMW siecią wodociągową i kanalizacyjną zbliży 

się do 100%. Jednak wobec już wysokich wskaźników rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej w OMW13, 

priorytetem są tutaj działania zmierzające do wypracowania efektywnego systemu radzenia sobie z 

okresowymi nadmiarami wody opadowej – takie wytyczne będą zróżnicowane przestrzennie, w 

zależności od uwarunkowań poszczególnych fragmentów OMW. Ich wypracowanie jest pierwszym 

krokiem do stworzenia skutecznego systemu retencjonowania wód opadowych (szczególnie ich 

przechwytywania i zatrzymywania w miejscu opadu) i ich ponownego wykorzystania w OMW. 

Kierunek inwestycyjny 2.2.1.: Masterplan rozwoju systemu retencji wód opadowych 

Masterplan zostanie opracowany przez gminy i powiaty obszaru zainteresowane tego rodzaju 

współpracą. Masterplan będzie zawierał obszerną diagnozę potrzeb i możliwości w poszczególnych 

częściach OMW. Zwiększanie możliwości retencyjnych zależy bowiem ściśle od typu terenu, rodzaju 

zabudowy, funkcji przestrzennych, lokalnych warunków glebowych oraz ukształtowania terenu. Inne 

działania zmierzające do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej, zasilającej wody podziemne, 

można podejmować na terenach średnio zurbanizowanych, rolniczych lub zadrzewionych, a inne na 

obszarach intensywnie zabudowanych. Drugim elementem systemu zarzadzania wodami opadowymi 

jest właściwie utrzymanie kanałów melioracyjnych, rowów przydrożnych oraz strumieni i rzek. Tutaj 

szczególnie ważna okazuje się współpraca międzygminna oraz koordynacja powiatowa, gdyż problemy 

z ciekami trudno rozwiązać bez działań obejmujących całe zlewnie. Masterplan określi, jakie 

interwencje zwiększające możliwości retencji będą najbardziej efektywne w różnych gminach oraz 

zaproponuje podmioty odpowiedzialne za te działania, m.in. wskazując (i) obszary polecane 

jednozadaniowej współpracy międzygminnej bądź (ii) konieczność współpracy z innymi instytucjami). 

Cel szczegółowy 2.3. Efektywny system gospodarki odpadami  

Przyjmując, że odbiór, a w jeszcze większym stopniu zagospodarowanie odpadów staje się coraz 

większym wyzwaniem w społeczeństwach rozwiniętych i zurbanizowanych, należy otoczyć ten cel 

szczególną uwagą. Co więcej, zadanie to stanowi bardzo często przedmiot współpracy międzygminnej, 

co najdobitniej wskazuje na jego ponadlokalny charakter. W obszarze metropolitalnym, który stanowi 

powiązany funkcjonalnie region, sprawny odbiór, system segregacji i selekcji oraz zagospodarowanie 

odpadów stają się bardzo wyraźną, wspólną odpowiedzialnością.  

W ramach tego celu szczegółowego zostanie wypracowany system zarządzania odpadami suchymi i 

mokrymi, uwzględniający konieczność współdziałania gmin w niektórych przynajmniej etapach tego 

procesu.  

                                                           
12 http://adaptcity.pl/ 
13 Region Warszawski Stołeczny w 2016r. Mimo tego średnio dobrego wyniku dla całego OMW, mamy 
świadomość dużego zróżnicowania stopnia skanalizowania poszczególnych gmin, dlatego też pozostawiamy 
wzmiankę o tym zadaniu w opisie celu, zakładając że jego realizacja będzie pokrywać tylko te części OMW, na 
których rozbudowa kanalizacji jest potrzebna i zasadna z punktu widzenia efektywności dla konkretnego typu 
zabudowy. 
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Kierunek inwestycyjny 2.3.1: Masterplan gospodarowania odpadami zielonymi w OMW 

Masterplan zostanie opracowany przez gminy i powiaty obszaru zainteresowane tego rodzaju 

współpracą. Masterplan powinien zawierać plan zagospodarowania odpadów zielonych 

uwzględniający kompostowanie. Znaczną część wytwarzanych odpadów komunalnych można w 

naturalny i niedrogi sposób utylizować posługując się tradycyjnymi metodami. Konieczne jest dwoiste 

działanie: na terenach wiejskich, gdzie są do tego możliwości przestrzenne należy wprowadzić silne 

zachęty do samodzielnego kompostowania odpadów zielonych (w niektórych miastach OMW już teraz 

rozdawane są darmowe kompostowniki), a na terenach, na których nie ma takich możliwości 

wprowadzić konsekwentne osobne zbieranie tej frakcji. Spowoduje to znaczne odciążenie całego 

systemu składowania i segregacji odpadów w OMW. 

Kierunek inwestycyjny 2.3.2: Masterplan gospodarowania odpadami suchymi w OMW 

Masterplan zostanie opracowany przez gminy i powiaty obszaru zainteresowane tego rodzaju 

współpracą. Masterplan będzie zmierzał do poprawy parametrów recyclingu poprzez wprowadzenie 

wspólnych, metropolitalnych standardów segregacji odpadów. Wspólną troską stanie się także 

zagospodarowywanie odpadów tak, by zminimalizować konieczność ich wywozu na dalekie odległości. 

Jest to działanie nie tylko ekonomicznie uzasadnione (w dłuższym okresie bardziej opłacalne jest 

zwożenie odpadów w całego OMW w jedno miejsce w tej aglomeracji, niż wożenie odpadów z 

pojedynczych gmin na znacznie większe odległości, poza OMW), ale też zgodne z duchem rozwoju 

zrównoważonego – odpowiedzialny obszar metropolitalny jest w stanie sam utylizować wytwarzane 

odpady. Masterplan zapewni skoordynowanie budowy nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury 

zajmującej się sortowaniem i utylizowaniem odpadów. Inwestycje wymagające nowych technologii 

takie jak sortownie i spalarnie są bardzo kosztowne i powinny być realizowane we współpracy 

samorządów lokalnych, co umożliwi osiąganie korzyści skali. 

Cel szczegółowy 2.4: Wysokiej jakości zielona przestrzeń publiczna 

Zasoby przyrodnicze, w tym tereny zieleni są  komponentem znajdującym się w centrum rozważań o 

zrównoważonym rozwoju całego OMW. Tylko w 10 gminach OWM udział terenów leśnych i 

zadrzewionych w powierzchni przekracza 40%.14 W metropolii istnieje konieczność objęcia opieką 

istniejących terenów cennych przyrodniczo, w tym zidentyfikowania potrzeb inwestycyjnych mających 

na celu zapewnienie wysokiej jakości zieleni publicznej. Co więcej, w ramach realizacji celu, należy 

wprowadzić systemowe myślenie o zasobach i walorach środowiska przyrodniczego w OMW, co 

doprowadzi do wykształcenia zintegrowanej sieci terenów zieleni. Elementem osiągnięcia tego stanu, 

jest utworzenie metropolitalnego systemu zarządzania i utrzymywania terenów zieleni. 

W tych działaniach konieczne jest wzmocnienie egzekwowania zapisów planistycznych z MPZP oraz 

studiów zagospodarowania przestrzeni. Wiąże się to również z działaniem pozostającym poza lokalną 

kompetencją, ale podkreślanym tutaj jako nieodzowne, mianowicie z dbałością o należytą edukację 

osób nadzorujących planowanie. Ostatnim wyzwaniem sformułowanym w ramach tego celu jest 

zapewnienie „zbilansowanej” dbałości o zieleń, czyli takiej, która zapewnia ochronę rozmaitych form 

zieleni, umożliwiając jednocześnie adekwatne z niej korzystanie przez mieszkańców OMW. Podczas 

warsztatów zidentyfikowana została poważna luka polegająca na braku przepisów ochroni zieleni poza 

rezerwatami, parkami narodowymi, krajobrazowymi i ich otulinami. W konsekwencji „albo chronimy 

całkowicie i tereny zostają wykluczone z większości działań ludzkich, albo nie chronimy w ogóle”. 

Realizacja tego celu szczegółowego ma zmienić ten stan rzeczy tak, by możliwa stała się ochrona 

adekwatna do wartości zasobu przyrodniczego. Zakładamy przy tym, że pozostawienie na takim 

                                                           
14 Region Warszawski Stołeczny w 2016 r. 
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obszarze części funkcji (np. rekreacyjno-sportowych i edukacyjnych) nie tylko podnosi atrakcyjność 

całego terenu, ale też pomaga zapewniać właściwe utrzymanie i ochronę obszaru zieleni. 

Jasne jest zatem, że realizacja celu wymaga współpracy nie tylko gmin OMW, ale także koordynacji i 

współdziałania z wyższymi szczeblami administracyjnymi i innymi instytucjami. 

Kierunek inwestycyjny 2.4.1: Masterplan zarządzania terenami zieleni OMW 

Masterplan zostanie opracowany przez gminy i powiaty obszaru zainteresowane tego rodzaju 
Inwentaryzację istniejących terenów zieleni z podziałem na kategorie. Kategoria określi typ formy 
zieleni oraz jej status przestrzenny (lokalny, ponadlokalny, metropolitalny, wojewódzki, 
ogólnokrajowy). 

 Do każdej kategorii wypracowany zostanie standard ochrony (dotyczący ewentualnych 
ograniczeń prowadzenia tam pewnych aktywności) i standard jakości (określający 
częstotliwość generalnych renowacji/sprzątań, minimalny standard dostępności dla osób z 
ograniczeniami ruchowymi oraz poziom codziennej czystości). Opracowany zostanie również 
katalog roślin, które w najkorzystniejszy sposób mogą wpłynąć na jakość powietrza czy 
retencję wód. W zależności od statusu przestrzennego poszczególne kategorie będą miały 
przyporządkowane dbające o nie instytucje. 

 Sugestię rozbudowy istniejących terenów zieleni, w sposób który doprowadzi do wytworzenia 
spójnego i komplementarnego systemu zieleni metropolitalnej. Konieczna jest przy tym 
współpraca m.in. planistów, meteorologów i specjalistów od zarządzania zasobami wodnymi i 
jakością powietrza. Wypracowany plan zielonego szkieletu metropolii będzie dzięki temu 
przyczyniał się do poprawy jakości powietrza i wskaźników retencji. 

W zgodzie z uzgodnionymi standardami, służby poszczególnych gmin będą zarządzać zielenią 
pozostającą w ich granicach, chyba że teren zostanie uznany w masterplanie za wymagający 
solidarnego wsparcia całego OMW. Zakładamy także, że w ramach wzajemnej pomocy i poszanowania, 
gminy OMW będą świadczyły sobie wzajemnie doraźną pomoc, o ile okaże się ona potrzebna. 

Cel szczegółowy 2.5: Wysoka świadomość ekologiczna 

Efektywne wprowadzanie metropolitalnej polityki klimatycznej oraz polityk lokalnych wymaga pracy 

nad zwiększaniem świadomości ekologicznej mieszkańców, urzędników i polityków lokalnych. Podczas 

warsztatu zwracano uwagę, że szkolna edukacja ekologiczna nie wystarcza do wprowadzenia zmian 

behawioralnych obejmujących całe społeczeństwo. W ramach realizacji celu powinny odbywać się 

szkolenia, akcje informacyjne przybliżające istniejące możliwości zachowań ekologicznych, a także 

pokazujące konsekwencje złych praktyk. Edukacja będzie dotyczyła w szczególności: jakości powietrza 

(niskiej emisji, w tym szczególnie dbałości o należytą jakość spalanego opału oraz nakłaniania do 

rezygnacji z przemieszczania się własnym samochodem), gospodarowania zasobami wodnymi i 

segregacji śmieci. 

Kierunek inwestycyjny 2.5.1: Edukacja ekologiczna przez całe życie: Program szkoleń dla 

dorosłych, seniorów, dzieci, urzędników 

System szkoleń będzie dotyczył wszystkich komponentów wymienionych w poprzednim celu 

szczegółowym: powietrza, wody, zieleni i odpadów. Podczas warsztatów uczestnicy podkreślali duże 

potrzeby pracy nad postawami mieszkańców, nad ich świadomością ekologiczną, ale też – niestety – 

nad kulturą osobistą. Warto podkreślić, że świadomość ekologiczna rodzi się nie tylko z wiedzy i 
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doświadczenia, ale też na skutek rozbudzania tzw. sumienia ekologicznego15. To w skali społecznej 

może być modulowane tylko poprzez tworzenie wspólnych standardów zachowania. 

                                                           
15 Aleksandrowicz, 1979 
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Cel tematyczny 3: Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego 

Uznajemy konieczność podnoszenia atrakcyjności metropolii dla budowania kreatywności, spędzania 

czasu wolnego i turystki. Wiąże się to także/m.in. z podkreślaniem wagi sektora kreatywnego dla 

rozwoju lokalnego, który zakłada podążanie miejsc pracy za ludźmi. Wymaga zatem od władz lokalnych 

stworzenia warunków na tyle atrakcyjnych dla mieszkańców, aby chcieli się oni tam sprowadzić. 

Cele związane z zapewnieniem możliwości odpoczynku i rekreacji często pojawiały się w celach 

strategicznych stawianych sobie przez poszczególne gminy OMW i stanowiły cel najczęściej 

pojawiający się w strategiach powiatowych (por. Odniesienie do innych dokumentów strategicznych). 

Cel szczegółowy 3.1: Atrakcyjna metropolitalna oferta spędzania czasu wolnego 

Oferta spędzania wolnego czasu w OMW już obecnie jest bardzo bogata. Głównym wyzwaniem jest 

zatem nie tyle (albo raczej: nie w pierwszej kolejności) jej dalszy rozwój, co zinwentaryzowanie 

istniejących możliwości tak, by zoptymalizować ich wykorzystywanie przez mieszkańców OMW. W 

wyniku realizacji tego celu powinna powstać wspomagana cyfrowo platforma prezentująca wszystkie 

stałe elementy oferty wolnego czasu (w podziale na dziedziny zainteresowań), a także aplikacja 

przedstawiająca bieżącą ofertę eventową. Dalsze działania powinny prowadzić do kompleksowego 

wspomagania organizacji „metropolitalnych” wydarzeń, m.in. zapewniając dodatkową komunikację 

publiczną zapewniającą dojazd do atrakcji odbywających się poza rdzeniem OMW (por. cel 1.1). 

Kierunek inwestycyjny 3.1.1: Platforma przedstawiająca ofertę całego OMW w podziale na 

dziedziny 

W ramach tego kierunku następuje maksymalizacja wykorzystywania istniejących możliwości 

spędzania wolnego czasu. Zasoby OMW pod tym względem są bardzo bogate. Oczywiście istnieją 

„luki”, nad których wypełnieniem należy pracować, ale za priorytet uznajemy stworzenie rzetelnej bazy 

obejmującej istniejące zasoby. Dopiero wówczas te luki mogą być poprawnie zidentyfikowane i – w 

dalszej kolejności – uzupełnione. Eliminacja zresztą może w znaczniej części wynikać z użyczania sobie 

nawzajem niektórych obiektów przez poszczególne JST (por. pkt 3.2.1). 

W wyniku szczegółowej inwentaryzacji, powstanie portal internetowy prezentujący dostępną ofertę w 

podziale na kierunki aktywności: sportowo-rekreacyjny i kulturalny. W ramach tych dwóch ogólnych 

kategorii wypracowany zostanie empirycznie (w zależności od bazy obiektów) podział na konkretne 

typy aktywności. Wszystkie obiekty będą dokładnie opisane pod względem dostępności dla osób z 

ograniczoną mobilnością (por. pkt 3.1.3) oraz ogólnych wytycznych dotyczących bezpiecznego ich 

użytkowania. Będą one uwzględniały minimalny wiek użytkowników i wymogi co do ich 

kondycji/zaawansowania w danym sporcie. 

Kierunek inwestycyjny 3.1.2: Grupa dbająca o zapewnienie dodatkowej komunikacji publicznej 

podczas trwania wydarzeń uznanych za ponadlokalne/metropolitalne 

Aby zapewnić szeroki dostęp do organizowanych w różnych porach doby i tygodnia w całym OMW 

imprez trzeba zapewniać odpowiednie możliwości transportu zbiorowego. Usprawni to mobilność w 

całym OMW, gdyż pozwoli unikać przeciążeń wynikających z używania transportu indywidulanego w 

wolnym czasie. Takie działania pomagają też przełamywać koncentryczność OMW, przyczyniają się do 

budowy jego solidnej sieciowości. Grupa będzie działała w powiązaniu z Platformą Współpracy 

Koordynującą Metropolitalną Politykę Transportową (zob. cel 1.1.). 

Grupa będzie miała trojakie zadanie: 

1) Koordynacja i synchronizacja kalendarza imprez tak, by imprezy uznane za „metropolitalne” 

(czyli takie, dla których spodziewamy się szerszego niż lokalne uczestnictwa i chcemy je 
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promować) nie pokrywały się czasowo (oczywiście są możliwe odstępstwa, szczególnie w 

przypadku imprez o różnym charakterze, przyciągających zupełnie innych uczestników). 

2) Wówczas łatwiejsze będzie zorganizowanie (wynegocjowanie, wypracowanie) dodatkowego 

transportu publicznego, który działałby bezpośrednio przed i po wydarzeniu.  

3) Dodatkowo, post factum, grupa powinna ocenić stopień wykorzystania dodatkowego 

transportu i gromadzić doświadczenia celem wypracowania jak najbardziej optymalnego 

systemu (bilansującego koszty i wykorzystanie). 

Kierunek inwestycyjny 3.1.3: System bieżącej weryfikacji dostępności oferty czasu wolnego dla 

osób z ograniczeniami  

W rozważaniach dotyczących oferty wolnego czasu ważna jest kwestia inkluzywności. Realizacja 

kierunku powinna w pierwszej kolejności prowadzić do zebrania informacji o istniejących warunkach 

dostępności obiektów rekreacyjno-sportowych i kulturalnych dla osób z ograniczoną mobilnością, a w 

drugiej kolejności do sukcesywnego zwiększania tej dostępności. Zasadne jest wypracowanie tzw. 

„standardu minimum”, czyli podstawowego poziomu dostępności, który powinny spełniać wszystkie 

metropolitalne działania. Standard ten oczywiście winien być sukcesywnie podwyższany. 

Cel szczegółowy 3.2: Metropolitalny system wysokiej jakości infrastruktury czasu wolnego 

W ramach tego celu szczególnie podkreślamy dwa aspekty: (i) konieczność poświęcania uwagi i 

środków finansowych na zapewnienie dobrej jakości istniejącej infrastruktury czasu wolnego, (ii) 

pożądane „dzielenie się” istniejącą infrastrukturą (użyczanie sobie istniejących obiektów przez gminy 

tak, aby uniknąć budowy podobnych, drogich w utrzymaniu, obiektów w sąsiadujących gminach). 

Pierwszy element tego celu szczegółowego zakłada zatem zarówno bieżące konserwowanie 

infrastruktury, jak i jej wzbogacanie o nowe, potrzebne obiekty, przy czym o potrzebie będzie 

decydowało międzygminne gremium (co oczywiście nie wyklucza prowadzonych zupełnie 

samodzielnie inwestycji stricte gminnych). 

Kierunek inwestycyjny 3.2.1 Masterplan utrzymania i rozwoju infrastruktury wolnego czasu OMW  

Na kanwie przeprowadzonej na potrzeby kierunku 3.1.1. inwentaryzacji infrastruktury wolnego czasu, 

w OMW stworzony zostanie masterplan utrzymania istniejących i rozwoju nowych obiektów. Jest to 

szczególnie istotne dlatego, że infrastruktura taka często ulega szybkiemu zużyciu i powinna być objęta 

systemem bieżącej konserwacji, renowacji i poprawy jakości, w tym poprawy dostępności dla osób z 

ograniczoną mobilnością. Tak jak sygnalizowano w kierunku 3.1.1, wypełnianie luk infrastrukturalnych 

nowymi obiektami trzeba realizować tylko wówczas, gdy nie jest możliwe wypracowanie sposobu 

wspólnego korzystania z istniejących instalacji. Taka procedura postępowania (ograniczająca 

niekontrolowany rozrost bazy obiektów) pozwoli ograniczyć nakłady finansowe konieczne do 

utrzymania istniejącej infrastruktury. Masterplan będzie zatem zakładał uzgodniony przez gminy OMW 

stopień międzygminnej kompatybilności oferty. 

Przyjmujemy, że przy realizacji inwestycji priorytetowo będą traktowane pozycje zgodne z 

masterplanem, czyli uznane za ważne w skali całego OMW. 

Kierunek inwestycyjny 3.2.2 Bezpieczeństwo osób spędzających czas wolny w metropolii 

Bezpieczeństwo jest horyzontalnym wyzwaniem całego Planu działań strategicznych dla metropolii 

warszawskiej, ale szczególnie intensywnie było dyskutowane w odniesieniu do korzystania z oferty 

czasu wolnego.  

W ramach tego kierunku inwestycyjnego obiekty rekreacyjno-sportowe (tak punktowe, jak i liniowe) 

zostaną wyposażone w spójny system oznakowania, który będzie uwzględniał wytyczne bezpiecznego 

użytkowania (dotyczące także grup wiekowych i sprawnościowych, por. pkt 3.1.1). Zostaną też 
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wypracowane standardy dotyczące infrastruktury towarzyszącej, które sukcesywnie będą wdrażane. 

Metropolitalnej ofercie eventowej będzie towarzyszyć zestandaryzowana oprawa dotycząca 

bezpieczeństwa, co wymaga wypracowania standardu realizacji wydarzeń „metropolitalnych”. W 

działaniach tych szczególną uwagą należy objąć potrzeby osób z różnymi ograniczeniami mobilności. 



 

str. 34 

 

Cel tematyczny 4: Atrakcyjne warunki do rozwijania przedsiębiorczości oraz 

lokowania inwestycji 

Sfera rozwoju gospodarczego jest bardzo trudną sferą współpracy międzysamorządowej, gdyż w tej 

dziedzinie jednostki terytorialne konkurują miedzy sobą o przedsiębiorców i pracowników. Celem 

samorządów OMW jest przeplatanie konkurencji i współpracy, tak aby dynamicznie rozwijały się 

istniejące, jaki i nowe przedsiębiorstwa, a także aby silna była proprzedsiębiorcza postawa. Samorządy 

OMW planują współpracować dla stwarzania atrakcyjnych warunków na rynku pracy, 

infrastrukturalnych, prawnych i podatkowych do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania 

inwestycji. 

Jest to cel, który pierwotnie nie został uwzględniony podczas trwania warsztatów metropolitalnych, 

ale został dodany w wyniku konsultacji na konferencji podsumowującej warsztaty 28.05.2018. Za jego 

dodaniem przemawia też fakt, że jest to zagadnienie najczęściej poruszane w strategiach rozwoju gmin 

i powiatów OMW (aż 50 samorządów gminnych na 64 oraz siedem spośród dziewięciu powiatów 

wymieniło ten cel, por. Odniesienie do innych dokumentów strategicznych). 

Cel szczegółowy 4.1. Wspólna oferta inwestycyjna 

Obszar metropolitalny Warszawy jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania. Jest także 

nierównomiernie nasyconymi inwestycjami zagranicznymi. Miejscem o najwyższej atrakcyjności 

inwestycyjnej jest Warszawa, ale i wokół miasta znajdują się gminy o wysokim poziomie wartości 

inwestycji zagranicznych, np. gmina Nadarzyn. Samorządy OMW będą prowadziły politykę marketingu 

terytorialnego pozwalającą na zainteresowanie tym obszarem inwestorów o różnych wymaganiach, 

odpowiadających zróżnicowanemu potencjałowi OMW. 

Kierunek inwestycyjny 4.1.1. Wspólna strategia wyboru i przyciągania inwestycji 

Ze względu na skomplikowany charakter współpracy na tym polu, pierwszym wspólnym krokiem 

będzie wypracowanie szczegółowej strategii działania. Przygotowanie i realizacja strategii będą 

uspołecznione poprzez zaproszenie przedsiębiorców do udziału w tym przedsięwzięciu. W procesie 

wezmą udział samorządy zainteresowane przyciąganiem inwestorów. 

Kierunek inwestycyjny 4.1.2. Profesjonalna oferta dla inwestorów zagranicznych 

Samorządy obszaru metropolitalnego Warszawy przygotują wspólną ofertę inwestycyjną w kilku 

językach obcych. Oferta będzie podkreślała zróżnicowany charakter zasobów metropolii i jej 

całościowy potencjał. Oferta będzie wykorzystywana do promowania OMW w trakcie kilku wybranych 

wydarzeń inwestycyjnych na świecie. Oferta będzie cyklicznie aktualizowana – zakres aktualizacji 

będzie uzgadniany za każdym razem wspólnie, w zależności od zainteresowania samorządów udziałem 

w tym kierunku inwestycyjnym. 

Cel szczegółowy 4.2. Dobry klimat dla przedsiębiorczości w metropolii 

Przestrzeń administracyjna często postrzegana jest przez przedsiębiorców jako bariera  w prowadzeniu 

działalności gospodarczej. Dotyczy to szczególnie skomplikowanych i czasochłonnych procedur, które 

według przedsiębiorców utrudniają kreowanie rynku ich produktów, lub korzystanie z rynku pracy. 

Samorządy OMW będą prowadziły politykę gospodarczą ułatwiającą korzystanie przedsiębiorcom z 

metropolitalnego rynku produktów, usług i pracy w OMW. 

Kierunek inwestycyjny 4.2.1. Uwspólnienie metod obsługi przedsiębiorców 

Jeśli OMW ma stawać się wspólną przestrzenią prowadzenia działalności gospodarczej, samorządy 

muszą zapewnić podobny poziom usług dla przedsiębiorców na całym obszarze metropolii. Planujemy 

wypracować wspólnie zestaw narzędzi dla obsługi przedsiębiorców, które będą sukcesywnie wdrażane 
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na całym obszarze. W pierwszej kolejności będzie to standard obsługi przedsiębiorców obecny na 

całym obszarze. W kolejnych krokach samorządy rozważą, czy istnieją czynności, które mogą zostać 

uwspólnione. 

Kierunek inwestycyjny 4.2.2. Wzmacnianie lokalnych potencjałów endogenicznych 

Gminy i powiaty OMW samodzielnie kształtują swoją politykę gospodarczą i mają odpowiednią wiedzę 

na temat zasobów endogennych poszczególnych obszarów. Te potencjały, pomimo że nie zawsze 

występują na obszarze całej metropolii, przecinają granice gmin i powiatów. Przeprowadzona w 2014 

roku diagnoza społeczno-gospodarcza OMW we wcześniejszych jego granicach pokazała, że na 

obszarze metropolii występują subregiony – przestrzenne skupiska gmin – charakteryzujące się 

specjalizacją w określonym segmencie gospodarki (Mapa 2). Badanie przeprowadzone na danych o 

firmach pokazuje, że w OMW można zidentyfikować skupiska gmin o gospodarczym znaczeniu 

turystyki, logistyki i magazynowania, handlu hurtowego, usług technicznych, przemysłu drzewnego i 

papierniczego, budownictwa i inne mniejsze skupiska. 

Stworzymy forum wymiany wiedzy, dzięki któremu możliwa będzie identyfikacja takich 

ponadlokalnych potencjałów w nowych granicach OMW oraz zaplanowanie ich wspólnego 

wzmacniania poprzez interwencje na rynku pracy, w politykę kulturalną i edukacyjną, a także w 

politykę podatkową. 

Źródło: Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy. Raport zbiorczy, 2014, GEOPRIFIT Wojciech 

Dziemianowicz, na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w ramach projektu „Programowanie 

obszaru metropolitalnego Warszawy – PROM” (Merytoryczna redakcja mapy: Julita Łukomska). 

Uwaga: Obszar na mapie obejmuje OMW w granicach przed wyodrębnieniem warszawskiego stołecznego NUTS2 

Kierunek inwestycyjny 4.2.3. Wzmacnianie innowacyjnego i kreatywnego potencjału metropolii 

Warszawa jest miastem o wyjątkowym potencjale ekonomicznym nie tylko w skali kraju, ale w skali 

całego kontynentu. Ten potencjał w istotnym stopniu budowany jest przez obecność w OMW dużej 

liczby bardzo dobrych szkół wyższych. Większość z nich zlokalizowana jest jednak w mieście 

centralnym. Samorządy metropolii będą współpracować dla dyskontowania tego potencjału z 

wykorzystaniem różnorodnych narzędzi. Pierwszym z nich będą giełdy wiedzy organizowane w 

 

Mapa 2. Lokalne specjalizacje w poszczególnych jednostkach OMW sprzed nowego 
podziału statystycznego województwa mazowieckiego na dwie jednostki NUTS2 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z raportu „Wielkość potencjałów …2012 
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wybranych branżach lub grupach branż, na których obecni będą przedstawiciele przedsiębiorców ze 

swoją ofertą produkcyjną i/lub handlową, przedstawiciele samorządów różnych szczebli oraz 

akademicy i studenci. Giełdy wiedzy przygotowywane będą za każdym razem we współpracy z wybraną 

uczelnią lub wybranymi uczelniami, między innymi z akademickimi biurami karier oraz ośrodkami 

transferu technologii i innymi akademickimi organizacjami stworzonymi dla wzmacniania transferu 

wyników badań do otoczenia społeczno-gospodarczego. Giełdy będą się odbywały cyklicznie. Kolejne 

narzędzia wypracowane zostaną w toku współpracy z wykorzystaniem doświadczeń zdobytych przy 

realizacji giełd wiedzy. 
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Cel tematyczny 5: Nowoczesne usługi społeczne zapewniające wysoką 

jakość życia wszystkim mieszkańcom OMW 

Cel sformułowany został w trosce o wysoką jakość życia mieszkańców OMW oraz przy założeniu, że 

wygoda i pomoc zapewnione jednej grupie społecznej, przekładają się na odciążenie, a zatem także 

wygodę i pomoc udzieloną pozostałym grupom. W tym sensie cel zakłada pomnażanie zasobów 

kapitału społecznego w OMW – budowaniu solidarności międzygrupowej oraz włączenia społecznego. 

Przy takiej filozofii stojącej za celem piątym, propozycje działań w tej dziedzinie obejmują szczególną 

troską potrzeby trzech grup mieszkańców OMW: dzieci i młodzieży, osób starszych i osób z 

niepełnosprawnościami. Przyjmujemy wyjątkowość tych grup wynikającą z ich wrażliwości, naturalnie 

podwyższonej potrzeby pomocy, uznając przy tym, że miarą rozwoju społeczeństw jest sposób, w jaki 

potrafią zapewnić opiekę swoim najsłabszym członkom. Jednocześnie trzeba podkreślać praktyczny 

wymiar takiej zorganizowanej instytucjonalnie pomocy – odciąża ona bezpośrednich bliskich od wielu 

obowiązków, dzięki czemu pozwala im realizować inne zadania życiowe (czyli zwiększa ich 

samodzielność i zaradność). Wagę celu podkreślają niestety dane o starzeniu się społeczeństwa OMW: 

w latach 2010-2016 udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł w OMW o 19%16. Z kolei w niektórych 

powiatach OMW występuje tendencja odwrotna – dzięki znacznej dynamice przyrostu naturalnego i 

migracjom rośnie udział osób w wieku przedprodukcyjnym17, co uzasadnia objęcie wyjątkową uwagą 

w tym celu tematycznym dzieci i młodzieży. 

Tak sformułowany cel nie obejmuje działań skierowanych na aktywnych seniorów. Uznajemy, że 

wobec dość bogatej oferty zajęć w OMW dla takich osób, nie jest to działanie priorytetowe (czyli 

konieczne do ujęcia w Planie działań strategicznych), co oczywiście nie przekreśla jego zasadności w 

ogóle. 

Realizacja tego celu tematycznego pozwoli na współpracę w tematach bliskich samorządowi, takich jak 

opieka społeczna, zdrowie, edukacja, czy kultura. W długim horyzoncie czasowym realizacja celu 

sprzyjała będzie również budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego, a także społeczeństwa 

obywatelskiego. Jest to zapis, który łączy kilka kategorii często pojawiających się w dokumentach 

strategicznych gmin i powiatów OMW (por. Odniesienie do innych dokumentów strategicznych). 

Cel szczegółowy 5.1. Efektywne i skoordynowane wykorzystywanie wysokiej jakości 

infrastruktury społecznej w całym OMW 

Podobnie jak w przypadku infrastruktury wolnego czasu, realizacja tego celu wymaga przede 

wszystkim dokładnego określenia istniejących w całym OMW zasobów. Dopiero jako kolejny krok 

można będzie sprecyzować potrzeby nowych inwestycji. Częstym efektem braku koordynacji działań 

w obszarach zurbanizowanych jest nieefektywna polityka inwestycyjna, wynikająca albo z braku 

wiedzy o komplementarności zasobów poszczególnych gmin, albo z niechęci czy nieumiejętności 

dzielenia się tymi zasobami. Wszystkie te bariery można – przy dobrej woli – zniwelować i, dzięki temu, 

zmniejszyć pulę nowych inwestycji koniecznych do zaspokojenia potrzeb społecznych. 

Część problemów wynika jednak z wyjątkowej dynamiki procesów społecznych na obszarach 

metropolitalnych. Odpowiedzią na to wyzwanie wydają się szybkie rozwiązania temporalne, które wraz 

ze zmieniającymi się potrzebami różnych fragmentów OMW można łatwo przenosić z miejsca na 

miejsce. Podczas warsztatów takie pomysły przedstawiano szczególnie w kontekście żłobków i 

przedszkoli (rozwiązania kontenerowe), ale zasadne jest stosowanie tego rozwiązania także w 

                                                           
16 Region Warszawski Stołeczny w 2016r. 
17 Prognoza demograficzna dla Mazowsza do roku 2035 
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przypadku szkół. Innym sposobem radzenia sobie ze zmiennymi potrzebami demograficznymi gmin 

jest zapewnianie istniejącym obiektom wykorzystania innego niż podstawowe. W przypadku szkół 

może to być wynajem przestrzeni na szkolenia, warsztaty czy działalność rekreacyjno-sportową, przy 

czym zainteresowanych wynajmem należy szukać nie tylko w granicach danej gminy, ale także w całym 

OMW. 

Wobec faktu, że w 20 gminach OMW nadal nie ma żadnych (!) miejsc opieki dla dzieci poniżej 3 lat, a 

w kolejnych 18 pod taką opieką znajduje się mniej niż 50 dzieci na 100018, kierunek wydaje się szalenie 

ważny, m.in. z punktu widzenia aktywizacji zarobkowej matek. 

Efektywne wykorzystanie infrastruktury wiąże się też nierozerwalnie z jej jakością. Jest to pole rodzące 

kolejne potrzeby kapitałowe, mianowicie utrzymanie istniejących obiektów w dobrym stanie, 

nadążającym za rozwojem technologii i standardów w danym zakresie. 

Kierunek inwestycyjny 5.1.1. Masterplan rozwoju (utrzymywania i rozbudowy) infrastruktury 

społecznej w OMW  

Dla realizacji celu 5.1. powstanie masterplan składający się z części inwentaryzacyjnej i inwestycyjnej. 

Masterplan zostanie opracowany przez samorządy OMW, zainteresowane tego rodzaju współpracą. 

Inwentaryzacja infrastruktury usług społecznych obejmie nie tylko fakt istnienia danej infrastruktury, 

ale także jej wydajność, zasięg przestrzenny oraz możliwości rozbudowy (powiększenia wydajności). 

Na bazie tego opracowania i przy uwzględnieniu komplementarności oferty w różnych samorządach 

powstanie program inwestycyjny w zakresie infrastruktury usług społecznych. Inwestycje będą 

dotyczyć tworzenia nowych obiektów, tam gdzie to niezbędne, ale przede wszystkim skupiać się na 

zapewnieniu jak najwyższej jakości i wydolności istniejącej infrastruktury. Oznacza to także 

wypracowanie systemu współpracy międzysamorządowej w zakresie wzajemnego udostępniania 

swoim mieszkańcom obiektów ulokowanych w pobliskich JST. Prawdopodobnie najłatwiejszym do 

„uwspólnienia” zasobem będzie infrastruktura niefizyczna, informatyczna. Z warsztatów wynika, że 

stworzenie efektywnego, dopasowanego do potrzeb poszczególnych grup mieszkańców systemu 

pomocy telemedycznej jest wyzwaniem niebanalnym. Zarówno jego wypracowanie, jak również 

wdrożenie i bieżące utrzymywanie z powodzeniem można realizować we współpracy samorządów 

OMW. 

Ostatnim elementem masterplanu jest wypracowania metod stałego monitorowania potrzeb i 

koordynacji polityki inwestycyjnej w zakresie usług społecznych. 

Cel szczegółowy 5.2. Wysokiej jakości kadra w usługach społecznych 

Realizacja tego celu służy wypracowaniu sposobów budowania symbiozy pomiędzy gminami i 

powiatami, której celem jest wzajemne wykorzystywanie zasobów najwyższej jakości. Dla usług 

społecznych są to przede wszystkim zasoby ludzkie – wysoko wykwalifikowani nauczyciele i animatorzy 

kultury, specjaliści od technik komunikacji internetowej, trenerzy i nauczyciele osób starszych oraz 

menadżerowie infrastruktury technicznej o specjalistycznych, technicznych kwalifikacjach. Takie osoby 

stanowią zasób „luksusowy”, często zbyt kosztowny, by mogła go utrzymać pojedyncza gmina. Dlatego, 

jeżeli chcemy zatrzymać tego typu liderów w OMW i korzystać z doradztwa i usług najwyższej jakości, 

zasób ten musi stać się „uwspólniony” – wykorzystywany przez różne gminy i przez te gminy wspólnie 

utrzymywany. Pozwoli to na ograniczenie kosztów dla poszczególnych samorządów, przy zachowaniu 

wysokiego profesjonalizmu. Pierwszym krokiem realizacji tego celu będzie stworzenie listy projektów 

w usługach społecznych, których realizacja wymaga wykorzystywania wysokiej jakości zasobów 
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ludzkich. W drugiej kolejności podjęta zostanie analiza możliwości utworzenia centrum usług 

wspólnych dla wybranych nowoczesnych usług społecznych w metropolii lub dla wybranych gmin.  

W ramach tego celu szczególnie ważne są dwa kierunki inwestycyjne. 

Kierunek inwestycyjny 5.2.1. Dzielenie się samorządów zasobami związanymi z usługami 

społecznymi 

Zakładamy wypracowanie listy działań (projektów) społecznych wymagających wyspecjalizowanych 

pracowników, a następnie, wypełnianie jej konkretnymi nazwiskami. Osoby te staną się wspólnym 

zasobem OMW, z którego w razie potrzeb będą korzystały poszczególne samorządy. Utrzymanie etatu 

zostanie rozłożone na wszystkich użytkowników, dzięki czemu samorząd będzie stać na profesjonalistę 

wyższej klasy. W przypadku osób już zatrudnionych przez któryś z samorządów OMW, dodatkowa 

praca będzie się wiązała z „metropolitalnym” dodatkiem do pensji (także finansowanym ze składek 

korzystających z usługi gmin i powiatów). 

Procedura dotyczyć będzie także nowych stanowisk/funkcji, takich jak doradcy dla osób 

niepełnosprawnych i/lub ich opiekunów. Podczas warsztatów, zidentyfikowany został problem 

polegający na tym, że osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie często sami nie są w stanie dotrzeć 

do wszystkich potrzebnych informacji związanych z procedurami prawnymi. Wobec skomplikowania 

formalnego często rezygnują np. z ubiegania się o dofinansowanie lub inną pomoc. Aby temu zapobiec 

należy stworzyć zespół doradców, którzy będą służyli takim osobom poradami prawnymi i 

organizacyjnymi, a w razie konieczności także pomocą w kompletowaniu potrzebnej dokumentacji. 

Podobny schemat dzielenia się wysoko wykwalifikowanymi specjalistami zostanie zastosowany w 

przypadku doraźnych usług, jak np. szkolenia dla urzędników czy mieszkańców w różnym wieku.  

Kierunek inwestycyjny 5.2.3. Warsztaty dla urzędników, dzielenie się dobrymi praktykami 

Dbałość o jakość usług społecznych dla mieszkańców jest w sposób szczególny powiązana z 

kompetencjami urzędników. Wobec dynamiki sektora usług społecznych (m.in. pojawiania się 

pomysłów i przykładów wdrożeń coraz to nowych rozwiązań), bardzo dużą wartość dodaną można 

uzyskać poprzez zapewnienie urzędnikom zajmującym się poszczególnymi dziedzinami możliwości 

wymiany doświadczeń i wiedzy. Jest to działanie wyjątkowo korzystne, gdyż niewymagające 

poważnych nakładów finansowych – zamiast zatrudniania ekspertów zewnętrznych (czy to do 

przeprowadzenia szkolenia czy do wykonania opracowania), korzysta się ze wspólnego 

metropolitalnego zasobu wiedzy zbiorowej. W pewnym stopniu wymiana może się odbywać bez 

konieczności spotkań fizycznych, poprzez utworzone platformy informatyczne. Oczywiście na 

podobnej zasadzie warto prowadzić różnego typu szkolenia urzędników OMW (por. pkt 5.2.2), także 

takie prowadzone przez specjalistów zewnętrznych – także w tym przypadku możliwe jest 

sfinansowanie ze wspólnego budżetu lepszej jakości szkoleń. 

Cel szczegółowy 5.3. Odpowiednia do potrzeb, zróżnicowana oferta mieszkań 

niekomercyjnych 

Mieszkanie to podstawowa potrzeba człowieka. Niestety w obecnym systemie przyzwalającym 

developerom na ogromne windowanie cen za m2, stało się ono niedostępne dla wielu, niekoniecznie 

skrajnie ubogich, ludzi. Samorząd ma instrumenty prawne, by choć częściowo naprawiać tę sytuację 

poprzez zapewnianie zasobu mieszkań niekomercyjnych. Jest to szczególnie ważne w obszarach 

wielkomiejskich, zagrożonych nierównościami społecznymi i terytorialnymi, które mogą prowadzić do 

hamowania spójnego, zrównoważonego rozwoju i narastania patologii społecznych.  

Obok dbałości o powiększanie zasobów mieszkań komunalnych różnego standardu, trzeba pochylić się 

także nad potrzebami osób niesamodzielnych. Jest to szczególnie istotne dlatego, że obszary 
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wielkomiejskie, w tym OMW, są narażone na postępujące starzenie się społeczeństwa. Interwencji w 

sytuację mieszkalną wymaga zatem nie tylko grupa osób z niepełnosprawnościami, ale także rosnąca 

grupa osób starszych.  

Zapewnienie osobom niesamodzielnym opieki może się odbywać na różne sposoby. Najlepiej wybierać 

rozwiązania, które łączą możliwość ograniczania kosztów z możliwością pozostawienia osoby w jej 

własnym (bądź zbliżonym do niego) otoczeniu. Podczas warsztatów wskazywano rozwiązania 

polegające stworzeniu systemu dzielenia mieszkań przez kilka niesamodzielnych osób, co zmniejsza 

koszty zapewnienia im opieki (zarówno wobec zajmowania miejsca w GOPS, jak i wobec opieki 

dochodzącej do kilku miejsc). 

Ważną wskazówką w sformułowaniu tego celu szczegółowego było (obok jego podkreślania podczas 

warsztatu w Wołominie) uwzględnienie poprawy warunków mieszkalnych w celach strategicznych 13 

gmin OMW. 

Kierunek inwestycyjny 5.3.1: Masterplan rozwoju mieszkalnictwa niekomercyjnego w OMW . 

Masterplan zostanie opracowany przez gminy i powiaty obszaru zainteresowane tego rodzaju 

współpracą. Masterplan będzie składał się z części inwentaryzującej obecny zasób różnego typu 

mieszkań niekomercyjnych oraz z komplementarnego programu ich rozwoju. Ważną częścią 

masterplanu jest uwzględnienie różnych form takich mieszkań. Obok tradycyjnych mieszkań 

komunalnych, co do których najpoważniejszym wyzwaniem jest zwiększanie ich gminnych zasobów, 

pojawiają się potrzeby innych typów mieszkalnictwa wspomaganego, np. dla osób niesamodzielnych. 

Z doświadczenia warsztatowego wynika, że etap ten powinien być poprzedzony spotkaniem (bądź 

spotkaniami) zapewniającym(i) urzędnikom samorządowym zaangażowanym w tę tematykę, czas na 

dyskusję, wymianę doświadczeń i pomysłów w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego nierynkowo. 

Wypracowane wówczas rozwiązania mogą stanowić wspólny zasób wiedzy i know-how gmin oraz 

powiatów OMW. 
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Odniesienie do innych dokumentów strategicznych 

Strategia Rozwoju OMW została przywołana już we wstępie niniejszego opracowania. Jest to z 

pewnością dokument ważny dla Przewodnika strategicznego 2.0. W najszerszej warstwie (misji i wizji 

OMW) oba opracowania są spójne (Tabela 1). Misją OMW pozostaje wykorzystanie efektów synergii 

działań JST podejmowanych w celu podnoszenia jakości życia mieszkańców oraz atrakcyjności obszaru. 

Misja ta jest osiągana 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. Wizja także pozostaje niezmieniona i zgodna z zapisami Strategii: OMW 

to inspirujące, wibrujące energią europejskie centrum rozwoju, gdzie harmonijnie łączą się wysoka 

jakość życia i doskonałe warunki biznesowe, tworzone w oparciu o kreatywność mieszkańców, 

potencjał współpracy i nowe technologie. 

Tabela 1. Porównanie celów strategicznych Strategii OMW i Planu działań strategicznych dla 

metropolii warszawskiej 

Cele obecnej Strategii Rozwoju OMW Cele Planu działań strategicznych dla 
metropolii warszawskiej 

1. Inteligentna, zintegrowana sieć transportu 
publicznego dla OMW 

1. Inteligentna, zintegrowana sieć transportu 
zbiorowego i sieć drogowa 

2. Ład przestrzenny, oparty na kompleksowym 
planowaniu, zapewniającym komplementarność 

funkcji, estetykę, wykorzystanie istniejących 
potencjałów, oraz uwzględniającym 

zrównoważony rozwój 

2. Zielona Metropolia 

3. Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania 
czasu wolnego, wykorzystująca potencjał 

przyrodniczy, kulturalny i historyczny OMW 

3. Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania 
czasu wolnego 

4. Atrakcyjne warunki do rozwijania 
przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji w 

ramach sieci gospodarek miejskich 

4. Atrakcyjne warunki do rozwijania 
przedsiębiorczości oraz lokowania inwestycji 

5. Wysoki poziom kapitału ludzkiego i 
społecznego, udział mieszkańców OMW w 
kształtowaniu zrównoważonej metropolii 

opartej na idei społeczeństwa obywatelskiego 

5. Nowoczesne usługi społeczne zapewniające 
wysoką jakość życia wszystkim mieszkańcom 

OMW 

 

W nowej strategii rozwoju Warszawy Warszawa 2030 gminy i powiaty otoczenia miasta opisane 

zostały jako podmioty zewnętrzne, z którymi samorząd miasta stołecznego planuje budować 

partnerstwa w celu skutecznej realizacji przyjętych celów. Rola samorządów otoczenia jest szczególnie 

podkreślona w opisie sposobów realizacji dwóch z czterech celów strategicznych: Funkcjonalna 

przestrzeń oraz Twórcze środowisko. Dla rozwoju funkcjonalnej przestrzeni samorząd Warszawy założył 

oddziaływanie na trzy elementy: atrakcyjną przestrzeń publiczną, czyste środowisko przyrodnicze oraz 

przyjazny system transportu. Wszystkie te elementy włączone zostały również do Planu działań 
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strategicznych dla metropolii warszawskiej na poziomie strategicznym. Najmniejsza zbieżność zachodzi 

w odniesieniu do atrakcyjnej przestrzeni publicznej, gdyż w Planie aspekt ten rozdzielony został na dwa 

elementy – Zintegrowana, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego oraz Nowoczesne usługi 

społeczne zapewniające wysoką jakość życia wszystkim mieszkańcom OMW.  

W celu Twórcze środowisko założono, że Warszawa będzie miejscem inspirującym innych, znaczącym 

w Europie, przyciągającym twórców i innowatorów. Kreowanie takiego potencjału wymaga budowy 

bieguna rozwoju, a tym samym budowania procesów zarządzania o charakterze ponadlokalnym. 

Częścią tego procesu jest tworzenie silnych powiązań funkcjonalnym Warszawy z jej otoczeniem a 

narzędziem tego procesu jest realizacja Planu działań strategicznych dla warszawskiej metropolii, 

szczególnie w celu tematycznym Atrakcyjne warunki do rozwijania przedsiębiorczości oraz lokowania 

inwestycji. 

W ramach przygotowań do warsztatów i ich podsumowania wykonany został też przegląd 

dokumentów strategicznych gmin OMW (głównie strategii rozwoju). Analiza treści objęła 64 

dokumenty, czyli 64 gminy spośród 70 wchodzących w skład stołecznego NUTS 2. Dla gmin nieobjętych 

analizą dostępne dokumenty strategiczne były nieaktualne.  

Metodą indukcyjną została opracowana lista głównych celów strategicznych, na której znalazły się: 

 Atrakcyjność inwestycyjna, rozwój przedsiębiorczości w gminie – 50 gmin na 64 objęte analizą 

ma w swoich celach strategicznych bezpośrednie odwołanie do tej kategorii 

 Rozwój zrównoważony, dbałość o środowisko przyrodnicze – 42 gminy wymieniają ten cel jako 

strategiczny 

 Wysoka jakość usług publicznych – 30 gmin stawia sobie ten cel. Często towarzyszyły mu 

bezpośrednie odwołania do jakości oferty rekreacyjnej i wypoczynkowej 

 Poprawa poziomu jakości życia – cel stawia sobie 26 z przebadanych gmin 

 Integracja społeczna, kapitał społeczny, przeciwdziałanie problemom społecznym – te hasła 

pojawiły się w 24 analizowanych dokumentach 

 Społeczeństwo obywatelskie, aktywizacja społeczności lokalnej – ten cel stawiają sobie 23 

gminy. Ze względu na odmienną specyfikę, został on wyodrębniony od poprzedniego. Gdyby 

jednak chcieć połączyć te kategorie, wówczas wymienia je 39 samorządów.  

 Transport, komunikacja – wskazana przez 18 gmin jako cel strategiczny 

 Wysoka jakość infrastruktury technicznej –  cel wymieniło 18 gmin 

 Rozwój turystyki – cel wskazany przez 15 gmin 

 Dbałość o ład przestrzenny, rewitalizacja – hasła pojawiły się w celach 14 gmin 

 Poprawa warunków mieszkalnych – postawiona jako cel strategiczny przez 13 gmin  

 Poprawa kompetencji mieszkańców, edukacja – cel wskazany przez 12 gmin 

 Zacieśnianie i/lub wykorzystywanie powiązań metropolitalnych – cel wymieniony przez 11 

samorządów 

Rzadziej powtarzającymi się celami były: 

 Promocja gmin, zwiększanie jej ogólnej atrakcyjności, promocja walorów historyczno-

kulturowych (10 gmin) 

 Wspieranie rozwoju tożsamości lokalnej (7 gmin) 

 Wsparcie sektora rolno-spożywczego (6 gmin) 

 Wysoka jakość zarządzania gminą (3 gminy) 

 Nowoczesne społeczeństwo informacyjne (3 gminy) 

 Przestrzeń przyjazna ludziom (3 gminy) 
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Analogicznie, wykonany został przegląd strategii rozwoju dziewięciu powiatów OMW. Okazało się, że 

na poziomie powiatowym cele strategiczne są bardziej zróżnicowane niż w przypadku gmin (wiele 

celów pojawiało się tylko w jednym - dwóch dokumentach). Zagadnieniami, które można uznać, za 

powszechnie priorytetyzowane (wymieniane przez większość powiatów) są:  

 Rozwój turystyki i rekreacji (wskazany przez 7 powiatów), 

 Rozwój gospodarczy (wskazany przez 7 powiatów), 

 Rozwój komunikacji, w tym infrastruktury drogowej (wymieniony przez 5 powiatów), 

 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego (wymieniony przez 5 powiatów). 

Po cztery powiaty określiły jako cele strategiczne dbałość o jakość środowiska przyrodniczego oraz 

poprawę jakości usług publicznych. Sporadycznie pojawiała się integracja i aktywizacja mieszkańców, 

bezpieczeństwo, poprawa jakości administracji (po 3 wskazania) oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej 

i rozwój infrastruktury technicznej (po 2 wskazania). 

Przeprowadzona analiza lokalnych dokumentów strategicznych posłużyła jako dodatkowy czynnik, na 

podstawie którego zostały zidentyfikowane kluczowe dla OMW kierunki publicznej interwencji. W 

szczególności, wyniki tej analizy, a także głosy pojawiające się pod koniec partycypacyjnego procesu 

przygotowywania Planu, skłoniły nas do dodania rozwoju gospodarczego do celów tematycznych 

dokumentu, mimo że aspekty gospodarcze nie pojawiły się podczas wyznaczania najważniejszych 

wyzwań na początku procesu strategicznego. Wyniki potwierdziły też istotność aspektów związanych 

z rekreacją, czyli celu Planu dotyczącego spędzania wolnego czasu. 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze podkreśla 

konieczność wyrównywania potencjałów rozwojowych w regionie, w rozumieniu wyrównywania 

poziomu rozwoju OMW i reszty województwa. Plan wpisuje się w to dążenie, uszczegóławiając je 

poprzez zakładane dążenie do współpracy i solidarności w warszawskim obszarze metropolitalnym. W 

OMW największa różnica potencjału zachodzi między miastem centralnym a pozostałymi 

samorządami. Nie jest to jednak jedyny podział i nie w każdej dziedzinie podział przebiega dokładnie 

w ten sposób – niektóre dzielnice Warszawy, są dużo bardziej podobne do otoczenia miasta niż do jego 

centrum pod względem dynamiki rozwojowej. Gminy otoczenia miasta są także często w lepszej 

(sprzyjającej rozwojowi) sytuacji demograficznej niż większość centralnych dzielnic miasta stołecznego. 

Samorządy lokalne OMW zauważają i rozumieją specyfikę tych podziałów. Założone cele i kierunki 

inwestycyjne będą realizowane z poszanowaniem podmiotowości każdego samorządu oraz bez 

postawy roszczeniowej wobec żadnego z aktorów. Efektem wspólnych działań będzie zmniejszanie 

różnic w szansach rozwojowych oferowanych mieszkańcom i inwestorom na terenie całej metropolii z 

uwzględnieniem specyfiki poszczególnych jej subregionów. 
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Strategia Rozwoju Powiatu Grodziskiego na lata 2014-2020 
Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025  
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2014-2024 
Strategia Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2030 (projekt)  
Strategia rozwoju powiatu otwockiego na lata 2014-2020 
Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025 
Strategia Rozwoju Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2016-2025  
Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku (projekt) 
Strategia Rozwoju Pruszkowa do roku 2020 
Strategia Rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Otwocka 
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze 
Strategia Rozwoju Gminy Cegłów na lata 2015-2023  
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Czosnów do 2020 roku 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Dobre do 2020 roku  
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Halinów na lata 2016-2025 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Izabelin na lata 2016-2030 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2017-2030 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew 2013-2022  
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Michałowice do 2020 roku 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku  
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Zakroczym do 2020 roku  
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Zielonka na lata 2014-2024 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka na lata 2004-2020 
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025  
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Piastowa do 2020 roku 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Żabia Wola do 2020 roku 
Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Marki do 2020 roku 
 
Wykorzystane strony internetowe 

http://adaptcity.pl/ 

http://www.euronews.com/2017/11/30/poland-among-europe-s-worst-for-smog 

https://www.polskialarmsmogowy.pl/ 

http://adaptcity.pl/
http://www.euronews.com/2017/11/30/poland-among-europe-s-worst-for-smog
https://www.polskialarmsmogowy.pl/
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Załącznik 1 Kompletny materiał wypracowany podczas 

warsztatów metropolitalnych 

 

Ta część opracowania ma za zadanie możliwie wierne przedstawienie całego materiału 

wypracowanego podczas pięciu metropolitalnych warsztatów tematycznych. Zmiany dokonane przez 

autorki Planu dotyczyły jedynie redakcji zapisów z warsztatów tematycznych. 

Infrastruktura drogowa 

Uzupełnienie sieci powiązań komunikacyjnych w zakresie połączeń obwodowych (przełamanie 
koncentryczności układu transportowego) 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 
• Duża liczba dróg krajowych o wysokim natężeniu ruchu przebiegająca przez silnie 

zurbanizowane obszary – hałas, zagrożenia, spowolnienie ruchu, zanieczyszczenie powietrza 
• Niska dostępność końcowej stacji metra Warszawa Chrzanów 

 
Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. Obwodnica miejscowości leżących przy drogach dojazdowych do 
Warszawy 11 

2. Połączenia poprzeczne, ważne w sytuacjach awaryjnych i nie tylko 6 

3. Mosty 3 

Uwaga (dotycząca wszystkich tabel w rozdz. 3): liczba głosów może być traktowana jedynie orientacyjne, w celu 
rangowania propozycji. Poszczególne głosowania miały niekiedy zmienną liczbę uczestników (wyjścia z 
warsztatu). W przypadku, gdy propozycji było więcej niż trzy, każdy miał do oddania dwa głosy. Jeśli propozycji 
było mniej – jeden.  

 

Uzupełnienie układu dróg tranzytowych (obwodnic) 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

• Brak obwodnicy z wystarczającą siatką powiązań lokalnych 
• Zmiana roli dotychczasowych obwodnic – „obrastanie” w punkty usługowe i zjazdy (-> 

jednopasmowa droga > droga wojewódzka > droga lokalna) 
• Brak wpływu samorządów lokalnych na ten problem – problem o charakterze ponadlokalnym 

Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. Rozwój połączeń siatki dróg wyższego szczebla z siatką niższego szczebla 9 

2. Dobra atmosfera do porozumienia pomiędzy gminami zaangażowanymi 
w proces inwestycyjny 6 

3. Działania na rzecz dróg obwodowych – sieć obwodnic większych 
miejscowości 6 
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Drogi zbiorcze i lokalne 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

• Brak wspólnych standardów budowy dróg oraz inwestycji międzygminnych 
• Brak instrumentów finansowych wspierających partnerstwa międzysamorządowe 
• Brak masterplanów na poziomie powiatów 
• Zbyt mały budżet względem potrzeb budowy i modernizacji dróg 
• Brak dróg lokalnych, które stanowiłyby naturalne odciążenia dróg krajowych i wojewódzkich 

 
Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. Wypracowanie Strategii rozwoju dróg dla całego NUTS, razem ze 
wspólnymi standardami, z budowaniem partnerstw i wyznaczeniem 
instrumentów finansowych 20 

2. Wypracowanie metod dla kreowania rozwiązań innowacyjnych, np. PPP 0 

3. Wypracowanie ścieżki komunikacji międzygminnej, kompleksowej 2 

 

 Infrastruktura piesza i rowerowa oraz Miejsca niebezpieczne 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

• Brak tras (wąskie pasy, brak własności, nieuregulowane stany prawne) 
• Brak współpracy/koordynacji z zarządami dróg 
• Brak separacji ruch tranzytowego/lokalnego/rowerowego/pieszego – walka o miejsce 
• Niedostrzegane bezpieczeństwo pieszych (przejścia, bariery) 
• Niedostosowana infrastruktura do potrzeb wszystkich użytkowników 
• Problemy planowania przestrzennego 
• Niebezpieczne skrzyżowania 

Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. Ciało metropolitalne – system, kompetencje w zakresie zarządzania 
drogami we współpracy z gminami 13 

2. Stworzenie systemu roweru metropolitalnego 5 

3. Oświetlenie – poprawa bezpieczeństwa, monitoring lokalny – 
inteligentne rozwiązania, standardy 7 

4. Likwidacja miejsc niebezpiecznych – kompleksowe rozwiązania 14 

5. Standaryzacja projektowania tras (w tym dla niepełnosprawnych) oraz 
stworzenie metropolitalnego systemu informacji 3 

 

Centra przesiadkowe (polityka parkingowa, w tym Park&Ride; przystanki kolejowe) 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

• Brak parkingów 
• Niebezpieczne przejścia przez tory 
• Brak dworców (poczekalni, toalet) lub niewystarczająca infrastruktura na dworcach 
• Trudna współpraca z PKP 
• Brak komunikacji autobusowej do centrów przesiadkowych 
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Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 
uczestników warsztatu 

1. Budowa wielofunkcyjnych parkingów przy centrach przesiadkowych 16 

2. Zapewnienie komunikacji autobusowej do centrów przesiadkowych 15 

3. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych 6 

4. Budowa przystanków kolejowych, dworców – nowych i na istniejących 
przystankach 

5 

 

Proponowana lista działań uznanych w głosowaniu za najważniejsze 

• Wypracowanie Strategii rozwoju dróg dla całego NUTS, ze wspólnymi standardami, z 
budowaniem partnerstw i wyznaczeniem instrumentów finansowych 

• Budowa wielofunkcyjnych parkingów przy centrach przesiadkowych 
• Zapewnienie komunikacji autobusowej do centrów przesiadkowych 
• Obwodnice miejscowości leżących przy drogach dojazdowych do Warszawy 
• Rozwój połączeń siatki dróg wyższego szczebla z siatką niższego szczebla 
• Likwidacja miejsc niebezpiecznych – kompleksowe rozwiązania 
• Ciało metropolitalne – system, kompetencje w zakresie zarządzania drogami we współpracy z 

gminami 

 

Jakość środowiska przyrodniczego: wyzwania i propozycje działań 

Polityki klimatyczne: łagodzenie i adaptacja do zmian klimatu, retencja 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

 Brak retencji małej i dużej 

 Brak kanalizacji deszczowej 

 Wyspy ciepła 

 Trudna egzekucja planów miejscowych 

 Trudna egzekucja zapisów dot. % powierzchni biologicznie czynnej 

 Wysoka intensywność transportu 

 Brak środków na rozwiązania proekologiczne 

Proponowane działania 

Działanie Liczba 
głosów, jakie 

działanie 
uzyskało od 

uczestników 
warsztatu 

1. Polityka przestrzenna (określenie wizji – granic - rozwoju dopasowanej do 
demografii, możliwości rozwoju infrastruktury technicznej) 12 

2. Egzekwowanie przepisów MPZP, stosowne zapisy PZP, koordynacja działań 
administracji architektoniczno-budowlanej 7 

3. Wspólny model retencji na działkach 3 
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Niska emisja, ciepłownictwo 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

 Za duże koszty transportu ekologicznego 

 Smog 

 Sieć ciepłownicza – braki (szczególnie w mniejszych miejscowościach( 

 Zbyt wysoki udział transportu indywidualnego, kołowego/zbyt niski publicznego 

 Świadomość społeczna (potrzeba edukacji, opór przed zmianami) 

Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. Zmiana MPZP w zakresie ogrzewania budynków 9 

2. Rozwój sieci ciepłowniczych 4 

3. Prewencja, kontrola jakości paliw 3 

4. Rozwój transportu publicznego, budowa tras rowerowych jako 
korytarzy transport (+wypożyczalnie rowerów), priorytetyzacja 
transportu publicznego/zbiorowego 18 

 

Edukacja ekologiczna 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

 Dotarcie, zainteresowanie, trwałość efektów 

 Brak narzędzi, niedoskonałe narzędzia 

 Mała aktywność ekologiczna małych miejscowości 

 Brak wsparcia: naukowego, finansowego, eksperckiego dla jst 

 „beton wewnętrzny” 

Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. Metropolitalny Program Współpracy (dot. edukacji ekolog.: baza 
dobrych praktyk, wymiana doświadczeń, eventy) 6 

2. Program nauczania dla nauczycieli z gmin 1 

3. Podnoszenie świadomości społecznej; Edukacja (rola zieleni dla jakości 
życia, dla funkcjonowania jst); Edukacja społeczeństwa (+urzędnicy) 6 

 

Gospodarka wodno-kanalizacyjna, w tym kanalizacja opadowa 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

 Brak kompleksowych rozwiązań przy budowie dróg 

 Rozproszona zabudowa 

 Za wysokie wskaźniki niezbędne/wymagane do zdobycia dofinansowania 

 Brak aktualizacji dokumentów strategicznych/centralnych 
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 Brak infrastruktury, budowa na bieżąco wg potrzeb 

 Zależność od podmiotów zewnętrznych, brak spółek wodnych 

 Uwarunkowania fizyczno-geograficzne 

Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. Regulacje prawne, dodatkowe punkty zachęcające do kompleksowej 
budowy dróg 4 

2. Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej dla mieszkańców 8 

3. Uzbrojenie terenów rozwijających się „budowa w ciemno” 1 

 

Gospodarka odpadami 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

 Brak spójnych regulacji dotyczących systemu zagospodarowania odpadów 

 Słaba współpraca z nauką 

 Rozproszenie zabudowy 

 Niski poziom segregacji 

 Niska kultura 

Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. System metropolitalny zagospodarowania surowców wtórnych  20 

2. Metropolitalna straż środowiskowa; stanowisko w straży gminnej ds. ochrony 
środowiska 9 

3. Metropolitalny program dofinansowania do kompostowników i 
zagospodarowania odpadów zielonych 8 

4. Katalog dobrych praktyk 8 

 

Zieleń 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

 Brak strategii dot. zieleni i kompleksowego zarządzania zielenią 

 Brak świadomości ekologicznej – wśród mieszkańców, urzędników, projektantów 

 Pomijanie tematu zieleni 

 Zła jakość istniejącej zieleni 

 Ochrona zieleni – albo ścisła, albo żadna  brak półśrodków, równowagi 

Proponowane działania 
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Działanie Liczba głosów, 
jakie działanie 

uzyskało od 
uczestników 

warsztatu 

1. Wypracowanie lokalnych / ponadlokalnych zasad gospodarowania terenami 
zielonymi (strategie, MPZP) 9 

2. Opracowanie i systemowe wdrażanie standardów projektowania, budowy i 
utrzymania terenów zieleni 20 

3. Stworzenie systemów terenów zieleni na poziomie metropolitalnym 
(zachowanie ciągłości) 11 

4. Katalog dobrych praktyk, nowatorskich rozwiązań 7 

 

Proponowana lista działań uznanych w głosowaniu za najważniejsze 

 Opracowanie i systemowe wdrażanie standardów projektowania, budowy i utrzymania 
terenów zieleni 

 Stworzenie systemów terenów zieleni na poziomie metropolitalnym (zachowanie ciągłości) 

 Rozwój transportu publicznego, budowa tras rowerowych jako korytarzy transport 
(+wypożyczalnie rowerów)., priorytetyzacja transportu publicznego/zbiorowego 

 Egzekwowanie przepisów MPZP, stosowne zapisy PZP, koordynacja działań administracji 
architektoniczno-budowlanej 

 Metropolitalna straż środowiskowa; stanowisko w straży gminnej ds. ochrony środowiska 

 Podnoszenie świadomości społecznej; Edukacja (rola zieleni dla jakości życia, dla 
funkcjonowania jst); Edukacja społeczeństwa (+urzędnicy) 

 Katalog dobrych praktyk, nowatorskich rozwiązań 

 

Infrastruktura wolnego czasu: wyzwania i propozycje działań 

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna i turystyczna – tworzenie nowej, rozwój i utrzymanie istniejącej 
oraz Bezpieczeństwo i Edukacja mieszkańców 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 
• Ograniczenia wynikające z obecności obszarów chronionych  
• Niewystarczająca świadomość mieszkańców na temat zagrożeń 
• Brak jednorodnego oznakowania 
• Brak infrastruktury weekendowej 
• Niska jakość istniejącej infrastruktury 
• Brak kompleksowego podejścia 
• Zbyt niski priorytet dla infrastruktury czasu wolnego nadawany przez włodarzy 
• Brak infrastruktury sezonowej (czytelnia pod chmurką, przenośna budka z jedzeniem) 

 

Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. Uproszczenie procedur inwestycyjnych 5 
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2. Standard kulturalny – koordynacja działań na różnych poziomach 
zarządzania 6 

3. Budowa i modernizacja istniejącej infrastruktury – łączenie 
infrastruktury liniowej z punktową + Kampania edukacyjna o 
bezpiecznym wykorzystywaniu infrastruktury – przy każdym obiekcie 14 

4. Jednolite oznakowanie turystyczne i  wzajemne udostępnianie 
infrastruktury 5 

5. Jednolita kampania na temat bezpieczeństwa wydarzeń 3 

 

Oferta kulturalna – tworzenie nowej, rozwój i utrzymanie istniejącej 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

 Brak tożsamości lokalnej i metropolitalnej 

 Brak koordynacji wydarzeń 

 Brak informacji i promocji na poziomie metropolii 

 Niska dostępność transportowa 

 Potrzeba pracy nad postawami, w tym otwartością mieszkańców i turystów 

Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. Powołanie centrum informacyjno-promocyjnego (platforma) 14 

2. Regularne cykliczne spotkania w ramach platformy – wymiana 
doświadczeń 11 

3. Edukacja – bezpieczeństwo, postawy i kultura osobista, we współpracy 
ze szkołami, lokalne lekcje historii (z NGOami, szkołami) 2 

4. Wspólne wydarzenia w ramach metropolii (np. tematyczne półkolonie, 
warsztaty) 3 

5. Rozszerzenie i wydłużenie linii nocnych autobusów – elastyczny 
transport zbiorowy związany z wydarzeniami kulturalnymi i sportowymi 4 

6. Rozszerzenie wspólnego roweru 0 

 

Wykorzystanie ICT (baza informacji o dostępnej ofercie) – tworzenie nowej, rozwój i utrzymanie 
istniejącej 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 
• Rozproszenie informacji (wielość serwisów, aplikacji) 
• Brak bieżącej aktualizacji informacji w istniejących źródłach 
• Słaby przepływ informacji pomiędzy różnymi organizatorami wydarzeń 
• Niewystarczająca promocja istniejących kanałów informacyjnych 

 

Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. Wykorzystanie już istniejących serwisów i platform dla integracji 
informacji o tym co dzieje się w metropolii 11 
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2. Stworzenie zintegrowanej platformy z informacjami tematycznymi o 
tym co dzieje się w metropolii (przeglądanie, automatyzacja w 
pozyskiwaniu informacji, indywidualizacja kalendarza wydarzeń) 13 

3. Zintegrowanie informacji kulturalno-sportowej i transportowej 8 

4. Nowelizacja prawa dotyczącego cyfryzacji – oznaczenie kompetencji w 
zakresie budowania narzędzi internetowych w administracji publicznej 3 

 

Proponowana lista działań uznanych w głosowaniu za najważniejsze 

 Budowa i modernizacja istniejącej infrastruktury – łączenie infrastruktury liniowej z punktową + 
Kampania edukacyjna o bezpiecznym wykorzystywaniu infrastruktury – przy każdym obiekcie 

 Standard kulturalny – koordynacja działań na różnych poziomach zarządzania 

 Powołanie centrum informacyjno-promocyjnego (platforma) 

 Regularne cykliczne spotkania w ramach platformy – wymiana doświadczeń 

 Stworzenie zintegrowanej platformy z informacjami tematycznymi o tym co dzieje się w metropolii 
(przeglądanie, automatyzacja w pozyskiwaniu informacji, indywidualizacja kalendarza wydarzeń) 

 Wykorzystanie już istniejących serwisów i platform dla integracji informacji o tym co dzieje się w 
metropolii 

Transport publiczny: wyzwania i propozycje działań 

Transport szynowy i autobusowy 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

• Duża liczba przewoźników – ZTM, Marszałek, organizacje prywatne – niedoskonała współpraca 
i różne podejście do finansowania, a także brak włączenia gmin w proces planowania 
infrastruktury transportowej 

• Brak komunikacji poprzecznej, dowozu do istniejącej komunikacji – ograniczenie popytu na 
istniejący transport zbiorowy 

Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. Powołanie zespołu metropolitalnego (porozumienie): wszyscy zarządcy 
i przewoźnicy, wymiana wiedzy i informacji o inwestycjach – wyłączone z 
listy propozycji do głosowania, gdyż pokrywało się z postulatami innych 
grup i tam zostało procedowane.  

2. Zawieranie porozumień międzygminnych bądź powiatowych, 
utrzymywanie obecnych 2 

3. Modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa nowej, poprawa 
przepustowości infrastruktury 17 

4. Utworzenie poprzecznych linii autobusowych, dowożenie do węzłów 23 

5. Wspólny bilet, wspólna taryfa, sieć przystanków/dworców dla 
transportu prywatnego, ułatwienie korzystania z istniejącej infrastruktury 
dla transportu prywatnego 12 

 

Polityka taryfowa 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 
• Brak jednolitej taryfy dla wszystkich! 
• Brak środków finansowych na rozszerzanie transportu zbiorowego, np. SKM do wszystkich 

gmin OMW 
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• Brak współpracy przewoźników 
 

Proponowane działania 

Działanie Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

1. Wyłonienie mechanizmów współfinansowania wspólnego biletu (Dużo 
większe zaangażowanie Warszawy i Marszałka) 9 

2. Ciało koordynujące odpowiedzialne za transport metropolitalny – 
wyłączone z listy propozycji do głosowania, gdyż pokrywało się z 
postulatami innych grup i tam zostało procedowane.  

3. Umożliwienie/nakaz tworzenia rozkładów jazdy dostosowanych do 
potrzeb mieszkańców 4 

4. Współpraca wszystkich podmiotów transportowych na terenie 
metropolii, w tym samorządów 14 

 

Multimodalność transportu publicznego (węzły przesiadkowe) 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

 Niewystarczająca liczba węzłów przesiadkowych (ograniczona liczba miejsc pod 
potencjalne węzły z perspektywy logiki systemu dojazdów) 

 Brak terenów pod węzły, problemy własnościowe 

 Obciążenie dla gminy „węzłowej” (gapowicze z innych gmin) 

 Infrastruktura wokół węzła jako problem (Mińsk: w godzinach szczytu miasto się 
blokuje) 

Proponowane działania 

Działanie  Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników 
warsztatu 

Budowa nowych węzłów i rozwój istniejącej infrastruktury węzłowej 
(pozyskiwanie środków zewnętrznych i wspólne finansowanie) 18 

Pozyskiwanie i zakup gruntów pod nowe węzły i odpowiednie zapisy planów 
zagospodarowania 3 

Powołanie podmiotu albo przekazanie zarządzania węzłami podmiotowi 
ponadgminnemu lub metropolitalnemu (dla uniknięcia gapowiczów) 10 

Zintegrowane wykonywanie projektów węzłowych – różne typy 
infrastruktury – kompleksowe planowanie, szersze niż tylko w samym węźle 19 

 

Wykorzystanie ICT (rozkłady, zakup biletów, „śledzenie” pojazdów) 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

• Brak świadomości wśród pasażerów istnienia nowoczesnych rozwiązań, np. wyszukiwarek 
połączeń 

• Dezintegracja informacji „rozkładowej” na prywatnych liniach autobusowych 

Proponowane działania 

Działanie  Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 
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Standaryzacja formatów elektronicznych rozkładów jazdy prywatnych 
przewoźników 19 

Jednolity system informacyjny o transporcie zbiorowym 21 

Promocja wyszukiwarek i rozwiązań ICT 5 

Porównywarka różnych form transportu z uwzględnieniem oszczędności 
czasu i kosztu dojazdu 6 

 

Stacje ładowania (e-mobilność) + alternatywne formy transportu (rowery) [grupa się nie 
ukonstytuowała] 

Platforma współpracy – organizator; relacje z podmiotami zewnętrznymi (organizatorami usług); 
zaangażowanie powiatów 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

• Brak środków finansowych, oczekiwanie wsparcia finansowego 
• Brak lidera organizującego transport, w tym zarządzającego budżetem 
• Brak wieloletnich ram współpracy samorządów 
• Potrzeba standaryzacji projektów oraz wymiana wiedzy na temat nowoczesnych projektów 

inwestycyjnych 
• Problem rozliczeń za bilety – potrzeba nowego systemu 
• Potrzeba dyskusji o nowych strefach biletowych 

Proponowane działania 

Działanie  Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

Uwarunkowania prawne dla wspólnego zarządzania transportem w 
metropolii, w tym kolejowym 15 

Powstanie ciała metropolitalnego – organizatora transportu publicznego 
(jedna organizacja / związek powiatów) – reprezentujące interesy 
gmin/powiatów 20 

Stworzenie systemu strefowo-taryfowego pozwalającego na precyzyjne 
rozlicznie kosztów transportu zbiorowego (każdy samorząd płaci tyle ile 
powinien) 6 

Standaryzacja obsługi transportu publicznego (tereny wiejskie, tereny 
zurbanizowane, zróżnicowanie ze względu na dostępny środek transportu) 
– jakość, częstotliwość, informacja pasażerska 9 

 

Proponowana lista działań uznanych w głosowaniu za najważniejsze 

 Powstanie ciała metropolitalnego – organizatora transportu publicznego (jedna organizacja / 
związek powiatów) – reprezentujące interesy gmin/powiatów 

 Utworzenie poprzecznych linii autobusowych, dowożenie do węzłów 

 jednolity system informacyjny o transporcie zbiorowym 

 Standaryzacja formatów elektronicznych rozkładów jazdy prywatnych przewoźników 

 Zintegrowane wykonywanie projektów węzłowych – różne typy infrastruktury – kompleksowe 
planowanie, szersze niż tylko w samym węźle 

 Budowa nowych węzłów i rozwój istniejącej infrastruktury węzłowej (pozyskiwanie środków 
zewnętrznych i wspólne finansowanie) 

 Modernizacja istniejącej infrastruktury i budowa nowej, poprawa przepustowości 
infrastruktury 
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 Uwarunkowania prawne dla wspólnego zarządzania transportem w metropolii, w tym 
kolejowym 

 

Usługi i infrastruktura społeczna: wyzwania i propozycje działań 

Opieka nad osobami niesamodzielnymi i wymagającymi wsparcia 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

• Liczne obostrzenia w przepisach, ich sprzeczność, wymagania lokalowe, które zniechęcają do 
realizacji działań wobec osób niesamodzielnych 

• „Czarna dziura” w świadczeniu usług dla osób niepełnosprawnych po 25 roku życia 
• Brak miejsc w przedszkolach i żłobkach (jakość) 
• Brak domów opieki dla osób starszych w dobrej cenie i dobrej (pewnej) jakości 
• Niska ściągalność alimentów 
• Zbyt krótko działające świetlice dla dzieci oraz niewystarczająca opieka w czasie dni wolnych 

od zajęć szkolnych i przedszkolnych 

PLUS pozostające poza warsztatem:  

• Usługi dla seniorów z wigorem – edukacja, ruch, interakcje społeczne, motywacja 
• Ludzie chorzy – opieka zdrowotna na poziomie gminnym i powiatowym 
• Karta malucha – dobra praktyka z Radzymina 
• Brak współpracy międzyorganizacyjnej  

Proponowane działania 

Działanie  Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników 
warsztatu 

Stworzenie systemu asystentów osób niepełnosprawnych o możliwościach 
uzyskiwania pomocy 11 

Utworzenie placówek dziennego pobytu dla osób starszych, w tym klubiki, 
niesformalizowane miejsca 10 

Utworzenie domów stałego pobytu dla osób starszych 6 

Utworzenie sieci opieki nad dziećmi – świetlice działające wtedy, gdy nie 
działają placówki edukacyjne (we współpracy z NGO’s, ale nie tylko) 11 

 

Wykorzystanie ICT 

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

• Bariera wejścia – dotyczy popytu seniorów ale i niezrozumieniu problemu przez urzędników 
• Brak wiedzy dotyczących realnych potrzeb – wśród dostawców usług i urzędników, nie 

trafianie w potrzeby i niska dostępność 
• Wysokie koszty technologii 
• Brak standaryzacji rozwiązań technologicznych, brak wsparcia technologicznego (kosztowna 

wiedza na temat najnowszych i najlepszych rozwiązań) 

Proponowane działania 

Działanie  Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

Wspólny system teleopieki (standaryzacja, certyfikacja; wytyczne dla 
gmin; zakup technologii; wdrożenie systemu teleopieki) 14 
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Platforma informacyjna o dostępnej ofercie (w tym na papierze, np. 
periodyk o dostępnych usługach), ewentualnie połączenie z FB i 
informacją o wydarzeniach 6 

System wymiany dobrych praktyk, doświadczeń między urzędnikami, 
także dot. tworzenia kompetencji miękkich (m.in. umiejętności 
komunikacyjnych, przywódczych, uczenia się przez całe życie oraz 
przenoszenia własnych doświadczeń na organizacje, w których pracują) 0 

 

Mieszkalnictwo niekomercyjne  

Problemy zidentyfikowane podczas warsztatu 

• Brak infrastruktury, zasobów lub ich niska jakość (brak lub za mało) mieszkań komunalnych, 
socjalnych, chronionych 

• Brak systemów wsparcia poza kierowaniem do organizacji wspierających (DPSy zamiast 
mieszkań chronionych, które są tańsze i lepiej odpowiadają na potrzeby) 

• Niski poziom świadomości społecznej na temat potrzeb osób wymagających wsparcia i 
mieszkających w mieszkaniach chronionych 

• Brak rozwiązań prawnych 
• Brak infrastruktury, zasobów lub ich niska jakość (brak lub za mało) mieszkań komunalnych, 

socjalnych, chronionych 
• Brak systemów wsparcia poza kierowaniem do organizacji wspierających (DPSy zamiast 

mieszkań chronionych, które są tańsze i lepiej odpowiadają na potrzeby) 
• Niski poziom świadomości społecznej na temat potrzeb osób wymagających wsparcia i 

mieszkających w mieszkaniach chronionych 
• Brak rozwiązań prawnych 

Proponowane działania 

Działanie  Liczba głosów, jakie 
działanie uzyskało od 

uczestników warsztatu 

Budowa bądź modernizacja obiektów – mieszkania, siłownie, place 
zabaw, pozyskanie gruntów 18 

Utworzenie strategii polityki mieszkaniowej (przepisów prawnych: 
developer musi oddać jakiś % zbudowanych obiektów w zarząd 
metropolitalny) 12 

System edukacji użytkowników i otoczenia (walka ze stereotypem) 1 

System wsparcia w infrastrukturę dla osób niesamodzielnych 
(dzielenie się infrastrukturą za opiekę, sharing, elastyczne sposoby 
pozyskiwania i wykorzystywania infrastruktury, anonse) 11 

 

 


