
  

Strona 1 z 181 

 

POTRZEBY ROZWOJOWE OBSZARU 

METROPOLITALNEGO WARSZAWY W KONTEKŚCIE 

PROGRAMOWANIA I REALIZACJI POLITYKI 

SPÓJNOŚCI PO 2020 ROKU 

RAPORT Z BADANIA 

  



    

Strona 2 z 181 

SPIS TREŚCI 

 

SPIS SKRÓTÓW UŻYTYCH W RAPORCIE ..................................................................................................... 3 

WPROWADZENIE .......................................................................................................................................... 5 

NOTA METODOLOGICZNA ......................................................................................................................... 6 

WYNIKI BADANIA ........................................................................................................................................ 15 

1. Sytuacja na terenie OMW ........................................................................................................... 15 

1.1. Charakterystyka OMW ......................................................................................................... 15 

1.2. Atrakcyjność Obszaru Metropolitalnego Warszawy ...................................................... 43 

2. Analiza wykorzystania środków budżetowych przez samorządy OMW ............................. 61 

2.1. Wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne JST w latach 2010-2018 oraz najważniejsze 

podjęte działania rozwojowe .......................................................................................................... 61 

3. Analiza potrzeb rozwojowych i planów inwestycyjnych JST ................................................. 86 

3.1. Priorytety rozwojowe i plany inwestycyjne JST do 2025 i po 2025 roku ...................... 86 

3.2. Najbardziej pożądane inwestycje ................................................................................... 100 

4. Współpraca .................................................................................................................................. 134 

4.1. Współpraca JST z innymi jednostkami samorządu ....................................................... 134 

4.1. Współpraca w ramach WOF – mocne i słabe strony ................................................. 138 

4.2. Współpraca w ramach OMW – potrzeby i oczekiwania ............................................ 142 

WNIOSKI ..................................................................................................................................................... 155 

ANEKS ......................................................................................................................................................... 167 

SPIS TABEL, WYKRESÓW I RYSUNKÓW ................................................................................................... 176 

 

 

  



    

Strona 3 z 181 

SPIS SKRÓTÓW UŻYTYCH W RAPORCIE 

BDL GUS Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

CAPI 
Computer Assisted Personal Interview - badanie ankietowe wspomagane 

komputerowo 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

IDI Individual In-Depth Interview – indywidualny wywiady pogłębiony 

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KSRR Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego  

MPZP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NUTS 
Nomenclature des unites territoriales statistiques - jednostka terytorialna Unii 

Europejskiej do celów statystycznych  

OMW 

Obszar Metropolitalny Warszawy (Miasto Stołeczne Warszawa; powiat grodziski oraz 

gminy wchodzące w jego skład: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, 

Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola; powiat legionowski oraz gminy wchodzące 

w jego skład: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew; powiat miński oraz 

gminy wchodzące w jego skład: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, 

Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki (miasto), Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska), 

Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek; powiat nowodworski oraz gminy 

wchodzące w jego skład: Czosnów, Leoncin, Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, 

Pomiechówek, Zakroczym; powiat otwocki oraz gminy wchodzące w jego skład: 

Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie-Jeziory, 

Wiązowna; powiat piaseczyński oraz gminy wchodzące w jego skład: Góra Kalwaria, 

Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn; powiat pruszkowski 

oraz gminy wchodzące w jego skład: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, 

Pruszków, Raszyn; powiat warszawski zachodni oraz gminy wchodzące w jego skład: 

Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice; 

powiat wołomiński oraz gminy wchodzące w jego skład: Dąbrówka, Jadów, 

Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, 

Ząbki, Zielonka) 

OPS Ośrodek Pomocy Społecznej 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna 

OZE Odnawialne źródła energii 

P+R Parkuj i Jedź 

RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

RWS Region Warszawski Stołeczny 

SOR Szpitalny Oddział Ratunkowy 

TIK Technologie informacyjno-komunikacyjne 

UE Unia Europejska 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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WOF 

Warszawski Obszar Funkcjonalny (Błonie, Brwinów, Czosnów, Grodzisk Mazowiecki, 

Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Jaktorów, Józefów, Karczew, Kobyłka, 

Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Leszno, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, 

Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Ożarów 

Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Raszyn, 

Sulejówek, Stare Babice, Warszawa, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, 

Żyrardów) 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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WPROWADZENIE 

Opracowanie to wynik niemal rocznej pracy nad projektem badawczym dotyczącym potrzeb 

rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy w kontekście programowania i realizacji 

polityki spójności po 2020 roku realizowanym na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

przez konsorcjum firm Danae Sp. z o.o. oraz Realizacja Sp. z o.o. W związku z obowiązującym 

od 1 stycznia 2018 roku nowym podziałem statystycznym województwa mazowieckiego 

pojawiły się obszary, dla których wcześniej nie prowadzono żadnych badań oraz nie zbierano 

danych (poza ujęciem wojewódzkim). Analiza prowadzona na potrzeby niniejszego raportu 

jest zatem jedną z pierwszych, która w szeroki sposób charakteryzuje Obszar Metropolitalny 

Warszawy po zmianie jego delimitacji. Celem prowadzonych badań była m.in. identyfikacja 

wspólnych interesów jednostek wchodzących w skład obszaru, ich potrzeb, a także 

problemów, z którymi się zmagają. Dokument ten stanowi syntezę potrzeb i oczekiwań 

mieszkańców oraz włodarzy samorządów – nie tylko w kontekście ich „małej ojczyzny”, ale 

przede wszystkim pod względem obecnych i przyszłych kierunków rozwoju oraz współpracy 

w ramach metropolii. W opracowaniu nie zabrakło również zestawienia kierunków dotychczas 

podejmowanych działań rozwojowych, celem uzyskania aspektu porównawczego 

dotyczącego przeszłości i przyszłości. Wszystkie zebrane informacje istotne są z punktu widzenia 

programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku.  
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NOTA METODOLOGICZNA 

Celem zapewnienia najwyższej jakości uzyskanych danych oraz ograniczenia błędów podczas 

wnioskowania w niniejszym projekcie badawczym zastosowano triangulację1 w trzech 

wymiarach:  

 Metod – wykorzystanie zarówno metod jakościowych (indywidualne wywiady 

pogłębione, desk research), jak i ilościowych (badanie ankietowe wspomagane 

komputerowo); 

 Danych – porównanie materiału pozyskanego z różnych źródeł: analiza desk research 

na podstawie m.in. dokumentów strategicznych, programowych i finansowych JST, 

wywiady jakościowe prowadzone z włodarzami 802 JST wchodzących w skład OMW, 

a także badanie ankietowe wśród losowo wybranych mieszkańców obszaru; 

 Badaczy – zespół badawczy po stronie Wykonawcy złożony był z kilku specjalistów 

odpowiedzialnych za różne części projektu celem uniknięcia prekonceptualizacji 

badanych zjawisk, a także uzyskania pogłębionej analizy z różnych punktów widzenia. 

Zauważyć należy, że przy analizie uzyskanych danych przydatna była nie tylko wiedza 

na temat funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce czy mechanizmów 

charakterystycznych dla OMW lub WOF, ale także szerzej z zakresu socjologii czy ekonomii. 

W kolejnych rozdziałach niniejszego opracowania zestawiono ze sobą wyniki poszczególnych 

analiz celem ich konfrontacji, a następnie wyodrębnieniu różnic i wskazaniu podobieństw. 

Holistyczne podejście do badanej tematyki pozwoliło na głębsze jej zrozumienie, a także 

wyciągniecie rzetelniejszych wniosków.  

BADANIE JAKOŚCIOWE 

Badanie jakościowe prowadzone było z wykorzystaniem dwóch technik: desk research 

oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych.  

Analiza desk research polega na gromadzeniu, analizowaniu oraz 

przetwarzaniu danych pochodzących z różnych źródeł, a następnie 

wyciąganiu na ich podstawie wniosków dotyczących przedmiotu badania. 

Desk research zaliczany jest do badań wtórnych, opiera się 

na wykorzystywaniu danych już zastanych. Na potrzeby raportu analizie poddano 

zróżnicowane dokumenty (zarówno strategiczne, jak i finansowe) dotyczące badanej tematyki 

dostarczone przez Zamawiającego, w tym m.in.: 

                                                      
1 Triangulacja w badaniach społecznych to użycie co najmniej trzech, a najlepiej większej liczby badań, 

teorii, rozumowań i zbiorów danych dotyczących jednego tematu. W szczególności połączenie badań 

w skali mikro i makro, i stosowanie ich do wzajemnego uzupełniania się i weryfikacji w celu otrzymania 

dobrze uzasadnionych, wiarygodnych wyników badań – G.Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk 

społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 
2 69 gmin, 9 powiatów, m.st. Warszawa oraz miasto Żyrardów. 
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 Strategię Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, 

 Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 2014-2020+,  

 Strategię #Warszawa2030, 

 Dokumenty strategiczne, programowe i finansowe JST objętych badaniem3, 

 Opracowanie Region Warszawski Stołeczny w 2017 r., 

 inne dokumenty związane szczególnie z programowaniem rozwoju i wieloletnią 

perspektywą finansową 2020+. 

Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI, ang. Individual In-Depth Interview) 

to swobodna, bezpośrednia rozmowa badacza z respondentem. Moderator 

posiada scenariusz wywiadu, lecz nie jest on konkretnym zestawem pytań, 

które musi zadać w ustalonym porządku i przy użyciu tych samych słów. 

Wywiad jakościowy jest zatem rozmową, której moderator nadaje ogólny kierunek i kładzie 

nacisk na poszczególne omawiane tematy4. Scenariusz IDI do niniejszego badania składał się 

z 3 głównych bloków tematycznych (I. Diagnozy obecnego stanu rozwoju gminy/powiatu; 

II. Pożądanych kierunków rozwoju; III. Współpracy) i został stworzony w porozumieniu 

z Zamawiającym. Wywiady na potrzebę raportu prowadzone były z włodarzami 

lub ich zastępcami5 79 JST6 wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Warszawy.  

Część terenowa badania trwała od maja do lipca 2019 roku, a wywiady trwały średnio około 

60 minut. Z nagranych rozmów sporządzono transkrypcje, które poddano następnie analizie.  

BADANIE ILOŚCIOWE 

Computer Assisted Personal Interview. Część ilościowa badania została 

zrealizowana techniką wywiadu bezpośredniego przy użyciu komputera 

(CAPI). Jest to technika badawcza, w ramach której wywiad jest 

przeprowadzany za pomocą kwestionariusza skryptowanego na komputerze. 

W porównaniu do tradycyjnej techniki papier-ołówek, pozwala ona na uzyskanie danych 

lepszej jakości7. Kwestionariusz części ilościowej zawierał 6 bloków ułożonych tematycznie. 

Szczegółowe wyniki znajdują się w załączniku „Raport z części ilościowej badania”. Średni czas 

trwania wywiadu wyniósł 43 minuty. Realizacja terenowa rozpoczęła się 15 kwietnia 

a zakończyła 11 czerwca 2019 r.  

                                                      
3 Strategie rozwoju, programy rewitalizacji, Wieloletnie Prognozy Finansowe. 
4 E. Babbie: Podstawy badań społecznych, Warszawa, 2013. 
5 W szczególnych przypadkach Zamawiający akceptował również pracowników urzędu 

odpowiedzialnych za politykę rozwoju JST. 
6 Pierwotnie zakładano przeprowadzenie 80 wywiadów IDI (Warszawa, 70 gmin oraz 9 powiatów), 

jednakże w trakcie realizacji badania jedna z gmin odmówiła udziału. 
7 Baker, R. P., Bradburn, N. M., & Johnson, R. A. (1995). Computer-assisted personal interviewing: an 

experimental evaluation of data quality and cost. Journal of Official Statistics, 11, 413-431. 
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Próba. Podstawowym parametrem doboru próby była jednostka terytorialna. W ramach 

każdego z powiatów zrealizowano 450 wywiadów, w Warszawie 800, a w gminie Żyrardów 

100 ankiet. W sumie zrealizowano 4950 wywiadów z mieszkańcami Obszaru Metropolitarnego 

Warszawy.  

Ważenie poststratyfikacyjne. Zebrane dane zostały zważone według globalnej wagi dla 

Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Waga uwzględnia rozmieszczenie terytorialne 

mieszkańców OMW, płeć i wiek respondentów. Procedura ważenia została szczegółowo 

opisana w nocie metodologicznej, stanowiącej załącznik do niniejszego raportu. 

Dane w raporcie zostały zważone. 

Analiza danych8. Do prezentacji niektórych danych wykorzystano testy 

i modele statystyczne. Przeprowadzono analizy zależności, takie jak korelacja 

oraz regresja liniowa. Dodatkowo, wykorzystano testy porównujące średnie.  

Analiza korelacji: 

 O analizie. Celem przeprowadzenia analizy korelacji jest zbadanie, czy dwie zmienne 

są ze sobą istotnie statystycznie związane. W uproszczeniu oznacza to weryfikację, 

czy zmienne współwystępują – czy wystąpieniu/zmianie jednej towarzyszy 

zmiana/wystąpienie innej. Niemożliwe jest jednak wnioskowanie o wpływie jednej 

zmiennej na drugą. Przeprowadzenie analizy korelacji daje trzy użyteczne informacje:  

 czy występuje związek pomiędzy dwiema zmiennymi?  

 jaka jest siła związku pomiędzy tymi zmiennymi?  

 jaki jest znak tego związku dodatni czy ujemny?  

W omawianym badaniu wykorzystano współczynnik korelacji r Pearsona. Jest to 

współczynnik wykorzystywany do analizy zależności dwóch zmiennych ilościowych 

ciągłych. W przypadku analizy współwystępowania jednej zmiennej dychotomicznej 

i zmiennej ilościowej wykorzystano współczynnik korelacji punktowo-biseryjnej.  

 Interpretacja. Współczynnik korelacji przyjmuje wartości od -1 do 1. Wartości ujemne 

oznaczają związek negatywny. Jeśli jedna zmienna rośnie druga maleje. Wartość 

0 oznacza brak związku, obie analizowane zmienne nie są ze sobą skorelowane. 

Wartości dodatnie interpretuje się jako związek pozytywny, wraz ze wzrostem jednej 

zmiennej wartość drugiej również rośnie. Wykonując analizę policzono istotności 

na poziomie 0,05. Na tej podstawie stwierdzić można czy otrzymany wynik jest efektem 

                                                      
8 W przypadku prezentacji danych procentowych, porównano je wykorzystując test chi-kwadrat wraz z 

poprawką Bonferroniego na liczbę porównań. Poprawka pozwala na kontrolę poziomu istotności 

wykonywanego testu. Ten sposób wyliczania uwzględnia porównanie każdej kategorii wobec 

pozostałych oddzielnie.   
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losowości czy, zależność rzeczywiście istnieje. Oznaczenia wyników istotnych znajdują 

się przy wynikach 

Analiza regresji: 

 O analizie. Analiza regresji pozwala na uzyskanie tych samych wniosków, 

co na podstawie korelacji z tym, że umożliwia testowanie zależności pomiędzy więcej 

niż jedną zmienną niezależną. Pozwala również na określenie wspólnego efektu 

zmiennych na zmienną wyjaśnianą oraz na szacowanie efektu zestawów zmiennych 

na zmienną wyjaśnianą.   

Do weryfikacji wstępnych założeń wykorzystano regresję wielokrotną – ten model 

składa się ze zmiennej zależnej oraz kilku predyktorów. Korelacja wskazuje związek 

dla dwóch zmiennych, a w modelu regresji wielokrotnej szacuje się związek kilku 

zmiennych jednocześnie. Przykładowo, korelacja może nie być istotna, ale jeśli dodamy 

do modelu jeszcze jedną zmienną, obie te zmienne mogą mieć znaczenie, ponieważ 

cały efekt zjawiska rozłoży się pomiędzy te zmienne.   

Wyniki otrzymane w modelu nie powinny być ekstrapolowane na dane spoza zakresu. 

Przykładowo, policzono model regresji, gdzie zmienną niezależną (wyjaśniającą) jest 

wykształcenie (średnie, policelane i wyższe), a zmienną zależną jest dochód. 

Model wskazuje, że taka zależność istnieje, jednak po analizie takiego modelu 

nie można stwierdzić, że osoby z wykształceniem podstawowym zarabiają najmniej, 

ponieważ taka wartość nie była brana pod uwagę w modelu. 

 Interpretacja. W klasycznym modelu regresji liniowej interpretacji podlega współczynnik 

regresji β, jego wartość oraz znak. Interpretacja współczynnika jest analogiczna 

do współczynnika korelacji. Ponadto, analizowana jest miara siły efektu, czyli R2. 

Jest to wartość mówiąca o % wyjaśnianej wariancji, czyli zjawisku.   

Analiza wariancji (ANOVA): 

 O analizie. Metoda statystyczna wykorzystywana do porównań średnich w wielu 

grupach (więcej niż dwóch). Sama analiza informuje czy występują jakiekolwiek różnice 

między przynajmniej dwiema średnimi.  

 Interpretacja. Wykorzystanie samej analizy wariancji wraz z określeniem istotności testu 

daje tylko informację o tym, czy różnice przynajmniej w jednej parze średnich istnieją. 

Ta analiza nie daje jednak informacji o tym, które z analizowanych średnich różnią się 

od siebie. Taką informację dają testy post hoc lub analiza kontrastów.  

 Testy post hoc. Stanowią dodatkowe testy dla analizy wariancji. Polegają na 

wielokrotnych porównaniach pomiędzy analizowanymi grupami. Te testy 

umożliwiają odpowiedzenie na pytanie, które z analizowanych grup różnią się 

między sobą. Najczęściej wykorzystywanym testem post hoc jest test HSD 



    

Strona 10 z 181 

Tukeya, który opiera się na wielokrotnym przeprowadzeniu testów t. 

Potencjalnym utrudnieniem w przeprowadzaniu testów post hoc jest określenie 

poziomu istotności α. Porównując grupy dokonujemy k(k-1)/2 porównania, 

gdzie k jest liczbą średnich. W tym wypadku poziom α pojedynczych testów 

musi zostać skorygowany, aby dla wszystkich porównań łącznie α była 

zachowana na pożądanym poziomie. W przypadku wielu porównań poziom 

α każdego z testów może być tak duży, że mimo istniejących różnic nie zostaną 

one wykryte.  

Dane demograficzne badanej próby (część ilościowa badania).  

Poniżej przedstawiono podstawowe dane demograficzne dotyczące 

charakterystyki mieszkańców Obszaru Metropolitarnego Warszawy, 

wraz z podziałem na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego.  

Wykres 1. S1. Płeć9 

Całkowita proporcja płci w obszarze OMW 

wyniosła, 54% kobiet w stosunku do 46% mężczyzn.  

 

 

 

 

 

Wykres 2. Płeć w podziale płci w podziale na jednostki samorządu terytorialnego10 

 

                                                      
9 Dane dotyczące płci są nieważone 
10 S1. Płeć 
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Podstawa: Mieszkańcy OMW, n=4950
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Wykres 3. Rozkład procentowy wieku11 

W próbie dominują osoby w wieku 35-54 lata, 

stanowią one 37% wszystkich mieszkańców OMW. 

Przewaga tej kohorty wiekowej jest widoczna 

w większości powiatów oraz w Warszawie.  

 

 

Wykres 4. Rozkład procentowy wieku w podziale na jednostki samorządu terytorialnego12 

 

Wykres 5. Rozkład procentowy wykształcenia13 

Rozpatrując strukturę wykształcenia 

w próbie, obserwuje się przewagę 

wykształcenia średniego. 

W poszczególnych jednostkach 

terytorialnych wykształcenie rozkłada 

się podobnie jak wśród ogółu 

badanych. Wyjątkiem jest powiat 

piaseczyński, pruszkowski 

i m.st. Warszawa. Są to obszary, gdzie respondenci równie często wskazywali posiadanie 

wykształcenia średniego i wyższego.  

  

                                                      
11 S2. Wiek 
12 S2. Wiek 
13 M1. Wykształcenie 
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Wykres 6. Rozkład procentowy wykształcenia w podziale na jednostki samorządu terytorialnego14 

 

Na obszarze OMW większość osób deklaruje raczej dobrą lub średnią sytuację materialną. 

Rozpatrując dane w ujęciu geograficznym, mieszkańcy Warszawy, powiatu piaseczyńskiego, 

otwockiego, mińskiego i grodziskiego mają podobne proporcje w kwestii sytuacji materialnej. 

Wykres 7. Rozkład procentowy sytuacji materialnej15  

Najlepszą sytuację materialną 

deklarują mieszkańcy powiatów 

nowodworskiego, warszawskiego 

zachodniego oraz legionowskiego. 

Najgorszą sytuację materialną 

odnotowano w gminie Żyrardów. 

 

 

Wykres 8. Rozkład procentowy sytuacji materialnej w podziale na jednostki samorządu terytorialnego16 
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WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE  

Poniżej zamieszczono kilka praktycznych wskazówek dotyczących czytania niniejszego 

raportu: 

 Wyniki oraz wnioski z poszczególnych badań i w poszczególnych rozdziałach raportu 

przedstawiono w różnych przekrojach terytorialnych (w zależności od istotności 

wyników czy zaobserwowanych zależności/rozbieżności): powiatowym, WOF lub OMW. 

Dodatkowo w niektórych fragmentach raportu pojawia się także porównanie wyników 

wynikające z innych podziałów jednostek (np. geograficznego – położenie JST 

na wschód lub zachód od rzeki Wisły). Niemniej jednak punktem wyjścia w każdym 

rozdziale była analiza dla całego obszaru metropolii, a następnie zależności 

wynikające z położenia lub przynależności poszczególnych JST do poszczególnych 

powiatów. 

 Na potrzeby raportu należy powiat traktować w kontekście geograficznym - jako zbiór 

gmin. Badanie jakościowe prowadzone było zarówno wśród gmin, jak i powiatów, 

jednakże ze względu na zróżnicowanie obowiązków poszczególnych jednostek trudno 

prowadzić wnioskowanie na jednym poziomie. W związku z powyższym, w raporcie opis 

wyników w przekroju powiatowym oznacza analizę dotyczącą zbioru gmin 

wchodzących w skład powiatu. W przypadku, w którym opinie włodarzy powiatów 

istotnie różniły się od opinii włodarzy gmin wchodzących w skład powiatu zostało to 

w raporcie zasygnalizowane. 

 Każdy rozdział raportu to synteza wniosków wynikających z połączenia i konfrontacji 

różnych metod badawczych. Celem uzyskania przejrzystości wyniki z badania 

ilościowego CAPI (wśród mieszkańców OMW), w każdym podrozdziale przedstawione 

są na końcu. Pozwala to nie tylko oddzielić wnioski wypływające z analizy danych 

zastanych i rozmów z włodarzami (perspektywa zarządzania JST) od opinii mieszkańców 

(perspektywa życia w JST), ale także zestawić i skonfrontować ich 

wizję/potrzeby/oczekiwania. 

 W części dotyczącej perspektywy mieszkańców (badanie ilościowe) analizy dokonano 

w podziale na jednostki terytorialne (Warszawa, 9 powiatów, gmina Żyrardów). 

Dwie kwestie zdają się być kluczowe w interpretacji danych dotyczących gminy 

Żyrardów w porównaniu do pozostałych jednostek terytorialnych. Dobór 

respondentów do próby w ramach powiatów nie uwzględniał struktury populacji 

na poziomie gminy. Nadreprezentacja respondentów w gminie Żyrardów 

w porównaniu do gmin w pozostałych powiatach utrudnia wnioskowanie na temat 

relacji Żyrardowa z innymi jednostkami terytorialnymi. Drugim czynnikiem ważnym 

z punktu widzenia opisu wyników jest różna liczebność wywiadów w gminie Żyrardów 

i pozostałych jednostkach terytorialnych. Dane mogą wskazywać na występowanie 
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różnic, jednak może to wynikać wyłącznie z przypadku. W celu uwzględnienia efektu 

losowości i weryfikacji czy zaobserwowane różnice są systematyczne przeprowadza się 

testy istotności. Przy testowaniu wyników bierze się pod uwagę liczebność 

w podgrupach oraz liczbę porównywanych kategorii. Opis wyników uwzględnia wyniki 

testów istotności.  
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WYNIKI BADANIA 

1. Sytuacja na terenie OMW 

1.1. Charakterystyka OMW 

Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW) rozumiany jako tzw. Region Warszawski Stołeczny 

(RWS) obejmuje centralną część województwa mazowieckiego. Wyznaczony został 

rozporządzeniem Komisji Europejskiej z dnia 21 listopada 2016 roku zmieniającym załącznik 

do rozporządzenia17 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej Klasyfikacji 

Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych. Zgodnie ze wskazanym dokumentem 

od 2018 roku województwo mazowieckie zostało podzielone na 2 jednostki statystyczne 

poziomu NUTS2:  

 Region Warszawski Stołeczny, w którego skład weszło m.st. Warszawa i 9 powiatów: 

grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, 

warszawski zachodni, wołomiński; 

 Region Mazowiecki Regionalny obejmujący pozostałą część województwa 

mazowieckiego. 

Jak wskazano w Planie działań strategicznych dla metropolii warszawskiej zmiana podziału 

województwa wynika głównie z przesłanek praktycznych i miała na celu umożliwienie 

maksymalizacji korzyści wynikających z dostępu do funduszy unijnych. Warszawa i okoliczne, 

bogate (w odniesieniu do pozostałej części województwa) gminy zawyżały statystyki 

wojewódzkie dotyczące wskaźnika (PKB per capita), na podstawie którego podejmowane 

są decyzje o alokacji środków unijnych. W związku z powyższym nowa klasyfikacja podzieliła 

województwo na dwa regiony: lepiej rozwinięty, kwalifikujący się do mniejszego 

dofinansowania (RWS) oraz słabiej rozwinięty, mogący się ubiegać o większe, w stosunku do 

wartości inwestycji, dofinansowanie (RMR).  

OMW składa się z 70 gmin (zlokalizowanych w 9 powyżej wskazanych powiatach 

i m.st. Warszawa), a jego powierzchnia wynosi 6,1 tys. km², co stanowi 17,2% powierzchni 

całego województwa mazowieckiego. Poniżej przedstawiono mapy obrazujące cały obszar, 

a także 9 powiatów wchodzących w jego skład wraz z gminami.

                                                      
17 Nr 1059/2003. 
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Rysunek 1. OMW w podziale na jednostki samorządu terytorialnego 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Warto w tym kontekście 

wspomnieć również 

o Warszawskim Obszarze 

Funkcjonalnym (WOF), który 

jest jednym z największych 

obszarów funkcjonalnych 

w Polsce. WOF tworzą 

sygnatariusze Porozumienia 

gmin Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego o współpracy 

w zakresie realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych w perspektywie 

finansowej UE 2014-2020 z dnia 

21 lutego 2014 roku 

(z późniejszymi zmianami). 

Obszar WOF jest blisko 

dwukrotnie mniejszy 

niż OMW (2,9 tys. km²), a w jego skład wchodzi 40 gmin będących fragmentami 10 powiatów 

o najsilniejszych związkach funkcjonalnych ze stolicą i położnych w jej bezpośrednim 

sąsiedztwie. Wskazać jednocześnie należy, że WOF prawie w całości mieści się w Obszarze 

Metropolitalnym Warszawy, wyjątek stanowi jedynie gmina miejska Żyrardów należąca 

do WOF, ale leżąca poza OMW. 

Ogólna liczba mieszkańców województwa mazowieckiego według stanu na 2018 rok wynosiła 

5,4 mln osób. W Obszarze Metropolitalnym Warszawy mieszkało natomiast niespełna 3,1 mln 

osób, co stanowi 57% ogółu ludności województwa (dla porównania w WOF odsetek ten 

wynosi 52%). Pod względem populacji największą jednostką OMW jest zdecydowanie 

m.st. Warszawa liczące blisko 1,8 mln mieszkańców. Wśród powiatów najwięcej ludności 

zamieszkuje powiat wołomiński (245 tys.) położony we wschodniej części metropolii, 

zaś najmniej nowodworski (79 tys.) usytuowany po stronie zachodniej. 

  

Rysunek 2. WOF w podziale na jednostki samorządu terytorialnego 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Rysunek 3. Ogólna liczba mieszkańców woj. mazowieckiego, WOF i OMW – stan na 31.12.2018 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawi danych BDL GUS. 

Struktura ludności według płci wskazuje, iż OMW zamieszkuje nieco więcej kobiet niż mężczyzn 

(53% vs 47%). Analogiczna tendencja widoczna jest na terenie całego województwa 

mazowieckiego, jak i WOF. W przypadku WOF struktura mieszkańców wygląda niemalże 

identycznie jak na terenie OMW, natomiast województwo cechuje się niewielkim wzrostem 

udziału mężczyzn. Analizując strukturę mieszkańców według płci w podziale na powiaty 

zauważyć należy, że dane są do siebie zbliżone, a odsetek kobiet jest nieco wyższy 

niż mężczyzn. Najwięcej kobiet odnotowano na terenie m.st. Warszawy (54%), zaś najmniej 

w powiecie mińskim (51%). Zauważyć należy, że większy udział kobiet niż mężczyzn w ogólnej 

liczbie ludności jest charakterystyczny dla całego kraju (52% vs 48%, przy czym wielkości te nie 

zmieniają się od kilkunastu lat). Tendencja silnej feminizacji dostrzegalna jest głównie 

w największych miastach kraju, zatem m.st Warszawa nie jest pod tym względem wyjątkiem.  
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Wykres 9. Mieszkańcy w podziale na płeć (w %) – stan na 31.12.2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. 

Struktura mieszkańców OMW pod względem wieku wygląda następująco: 17% stanowią osoby 

w wieku przedprodukcyjnym, 61% w wieku produkcyjnym, natomiast pozostałe 22% w wieku 

poprodukcyjnym. Rozkład grup w przypadku województwa mazowieckiego i WOF jest zbliżony. 

Analizując powiaty wskazać natomiast należy, że najmniej korzystną sytuacją pod tym 

względem charakteryzuje się m.st. Warszawa. 16% ogółu ludności warszawiaków stanowią 

osoby w wieku przedprodukcyjnym, natomiast 24% w poprodukcyjnym. Mało korzystną 

sytuacją demograficzną charakteryzują się również nieco bardziej powiaty zachodnie 

(warszawski zachodni, pruszkowski, nowodworski, grodziski) niż wschodnie. Warto zaznaczyć, 

że według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego liczba ludności województwa 

mazowieckiego w 2050 roku będzie zbliżona do obecnej, jednakże zajdą zmiany w strukturze 

demograficznej, analogicznie jak w przypadku całego kraju. Przewiduje się dynamiczny wzrost 

liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, natomiast spadek udziału osób w wieku 

produkcyjnym oraz przedprodukcyjnym (chociaż w ostatniej grupie będzie on niewielki), 

co wskazuje na postępujący proces starzenia się społeczeństwa. Obok wyżów 

demograficznych zasilających subpopulację osób starszych istotną rolę w zwiększaniu 

ich odsetka będzie miało także wydłużanie się dalszego trwania życia18.  

                                                      
18 Prognoza ludności dla województwa mazowieckiego na lata 2014-2050, Urząd Statystyczny 

w Warszawie 
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Wykres 10. Mieszkańcy w podziale na wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny (w %) – stan 

na 31.12.2018 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawi danych BDL GUS. 

Analizie poddano także saldo migracji w obrębie województwa, WOF i OMW. Warto wskazać, 

że we wszystkich przypadkach wynik był dodatni co oznacza, że w analizowanym roku napływ 

ludności przekroczył wielkość odpływu. Najbardziej atrakcyjnym terenem do zamieszkania 

okazuje się 40 gmin wchodzących w skład WOF (7,4‰), niewiele mniejszy wynik uzyskano 

w przypadku OMW (7,1‰). Dla porównania wskaźnik dla województwa mazowieckiego 

w 2018 roku przyjął wartość blisko dwukrotnie niższą – 3,1‰. 

Wykres 11. Saldo migracji – województwo, WOF i OMW, stan na 31.12.2018 (w ‰) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawi danych BDL GUS. 
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MOCNE I SŁABE STRONY 

Niniejszy podrozdział, a także następny stanowią uzupełnienie charakterystyki OMW opartej 

na danych liczbowych. Analiza mocnych i słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń została 

przeprowadzona na podstawie trzech źródeł: wywiadów z włodarzami, programów 

strategicznych jednostek oraz analiz dotyczących metropolii19. Wykorzystanie wszystkich 

technik pozwoliło na uzyskanie bardziej pełnego obrazu OMW.  

Najmocniejszym atutem (podkreślanym zarówno w trakcie rozmów, jak i wyróżniającym się 

podczas przeglądu dokumentów) metropolii, jest niewątpliwie położenie w nim największego 

ośrodka miejskiego w Polsce. W tym kontekście wskazać należy przede wszystkim 

na dostępność atrakcyjnego rynku pracy dla mieszkańców gmin ościennych, a także rynku 

zbytu dla mniejszych firm prowadzących działalność poza stolicą.  

(…) nasza lokalizacja, jeśli chodzi o bliskość z Warszawą, jest na pewno dosyć istotna, gdyż część 

firm jest zlokalizowana na naszym terenie, a firmy współpracują z pozostałymi firmami na terenie 

Warszawy, w ogóle na terenie całej aglomeracji. Stąd rozwój gminy zależy też od rozwoju tych 

firm i (…) większość naszych mieszkańców ciągnie do Warszawy, i do pracy, i do kontaktów 

biznesowych, do szkoły. 

Warszawa jest dla mieszkańców OMW atrakcyjna również pod kątem dostępu do 

różnorodnych usług – przede wszystkim w zakresie kultury (wydarzenia kulturalne, teatry, 

kina itd.), nauki (wyższa jakość nauczania, dostępność placówek edukacyjnych na wszystkich 

poziomach edukacji) oraz zdrowia publicznego (w zakresie badań specjalistycznych 

i wykwalifikowanej w tym kierunku kadry). Chociaż jednocześnie wskazać należy, 

że koncentracja usług w stolicy powoduje, iż wewnątrz całej metropolii ich dostępność jest 

mocno zróżnicowana – największe problemy dostrzegalne są w gminach peryferyjnych, 

a także wiejskich oddalonych od większych ośrodków miejskich. Stolica umożliwia także rozwój 

turystyki i rekreacji na terenach do niej przyległych, a mieszkańcy Warszawy i okolic coraz 

chętniej spędzają tam czas wolny oraz korzystają z oferowanych usług.  

Położenie w obszarze metropolitalnym największego miasta w Polsce generuje również słabe 

strony, przede wszystkim pod kątem rozwoju gospodarczego terenów ościennych. Ze względu 

na centralizację rynku pracy w Warszawie, rozwój pozostałych JST pod tym względem jest 

utrudniony, a lokalne rynki pracy słabo rozwinięte, czego wynikiem jest nierównomiernie 

rozłożony potencjał gospodarczy. Dostrzegalne są problemy z przyciąganiem większych 

inwestorów (głównie na tereny peryferyjne metropolii), przekładające się na poziom rozwoju 

gospodarczego poszczególnych samorządów. Poza tym warszawski rynek pracy daje większe 

możliwości rozwoju zawodowego i wyższe płace, powodując tym samym odpływ dobrze 

wykształconej kadry do stolicy. Jak wskazują włodarze, coraz częściej pojawiają się trudności 

                                                      
19 Przede wszystkim Region warszawski stołeczny w 2017 r. (Urząd Statystyczny w Warszawie, 2018), ale 

również m.in. Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, Strategia ZIT dla 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. 
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ze znalezieniem pracowników o konkretnych kwalifikacjach na lokalnych rynkach pracy, 

chociaż to wynika również z niedopasowania kwalifikacji do potrzeb rynku, w związku z czym 

w części zawodów odnotowuje się znaczne niedobory kadrowe a w innych nadwyżki. 

Tendencja ta dostrzegalna jest jednak nie tylko w RWS, ale na terenie całego kraju, co 

spowodowane jest głównie niedostatkiem kadr z wykształceniem zawodowym i technicznym.  

Niemniej jednak w aspekcie rynku pracy położenie w metropolii przekłada się na stosunkowo 

niskie bezrobocie wśród mieszkańców JST wchodzących w jej skład, co potwierdzają również 

dane zastane. W 2017 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych na 1000 osób w wieku 

produkcyjnym dla całego województwa wynosiła 47,6, natomiast dla Regionu Warszawskiego 

Stołecznego 28,7, z czego wynik dla m.st Warszawy wynosił 25,320. Warto dodać, że niskie 

bezrobocie w wywiadach jakościowych akcentowali jednak nieco częściej włodarze JST 

wchodzących w skład WOF. 

(…) bliskość Warszawy może generować korzyści, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, lokalizację 

dużych podmiotów. Ale może być też słabą stroną, bo jest odpływ na przykład dobrze 

wykształconych ludzi za wyższe wynagrodzenie  

Warszawa cały czas nam wysysa ludzi, jest dużą konkurencją, więc jeśli chodzi o rynek pracy to 

ja się nauczyłem, że musze trochę obniżyć oczekiwania wobec osób, które zatrudniam (…) 

pogodzić się z tym, że czasem zatrudniamy pracowników, oni się nauczą i potem uciekają nam 

do biznesów. Uciekają do Warszawy… 

Za mocną stronę metropolii uznać należy również dostępność komunikacyjną, co wynika 

z położenia w niej głównych szlaków komunikacyjnych, drogowych i kolejowych. W tym 

kontekście znaczenie ma duże zagęszczenie siatki drogowej i dobre połączenia z innymi 

większymi miastami, nie tylko województwa, ale także Polski. Warto zaznaczyć, że dobrze 

rozwinięta sieć dróg, autostrad czy obwodnic wpływa na atrakcyjność całego terenu, 

ale także ma znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Na poniższej mapie przedstawiono sieć 

dróg, linii kolejowych i lotnisk w RWS. 

                                                      
20 Źródło danych: Region warszawski stołeczny w 2017 r., Urząd Statystyczny w Warszawie. 
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Rysunek 4. Sieć dróg, linii kolejowych i lotnisk w OMW 

 

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawy. 

Problemem w tym aspekcie jest jednak niska jakość gminnej i powiatowej infrastruktury 

drogowej (wynikająca przede wszystkim z braku wystarczających funduszy na ten cel) 

oraz centralne położenie Warszawy i brak jej pełnej obwodnicy. Bardzo często w tym 

kontekście wskazuje się na tworzenie wąskich gardeł powodujących korki oraz duże 

obciążenie części samorządów ruchem tranzytowym w i z kierunku Warszawy (dotyczy to 

przede wszystkim jednostek położonych przy głównych szlakach komunikacyjnych). 

Mimo dużych środków, które pozyskiwaliśmy [na infrastrukturę] (…) to w dalszym ciągu 

zapotrzebowanie (…) jest ogromne i to też jest nasza słaba strona (…) mimo, że te główne ciągi 

komunikacyjne są fajne, to drogi niższych kategorii jeszcze wymagają olbrzymich nakładów, 

pozostawiając sporo do życzenia… 

W zakresie dostępności komunikacyjnej warto wspomnieć również o położeniu w OMW 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin i Lotniska Chopina na warszawskim 

Okęciu, a także planowanym do realizacji Centralnym Porcie Komunikacyjnym w gminie 

Baranów. Jednostki położone w niewielkiej odległości od portów lotniczych wskazują, że ich 

obecność pozytywnie wpływa (lub będzie wpływała jak w przypadku planowanego portu) 

na rozwój gospodarczy pobliskich terenów.  

Mocną stroną obszaru, wskazywaną nie tylko podczas wywiadów, ale również w dokumentach 

strategicznych, jest stosunkowo duże zróżnicowanie w cenach mieszkań i życia pomiędzy 

Warszawą, a pozostałymi samorządami (im dalej od stolicy tym ceny są coraz niższe). 
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Stanowi to zaletę przede wszystkim dla gmin, dla Warszawy raczej słabą stronę, ponieważ 

część ludności (głównie ludzie w wieku produkcyjnym) przenosi się na tereny ościenne, 

wpływając tym samym na niekorzystną strukturę demograficzną miasta. Z tego względu tereny 

położone w OMW charakteryzuje (jak wskazano wcześniej) stosunkowo niskie bezrobocie, 

ale także wysokiej jakości kapitał ludzki (obszar zamieszkują duże zasoby siły roboczej 

o zróżnicowanych kwalifikacjach) – taką zależność również stosunkowo często podczas 

wywiadów sygnalizowali włodarze JST wchodzących w skład WOF. Zjawisko to wpływa na 

rozwój budownictwa mieszkaniowego, w tym najbardziej dynamicznie na obszarach 

położonych w bliskim sąsiedztwie stolicy. Trend ten widoczny jest przede wszystkim w obrębie 

WOF – w 2017 roku na 1000 ludności oddano do użytkowania 10 mieszkań, przy średniej dla 

województwa na poziomie 6,9. Warto jednak podkreślić, że silnym motorem napędowym 

w tym kontekście jest sama Warszawa, w której rozwój budownictwa jest najwyższy (na 1000 

ludności liczba mieszkań oddanych do użytku w 2017 roku wyniosła 11,6). Pomimo rozwoju 

budownictwa mieszkaniowego w dokumentach strategicznych wielu samorządów 

sygnalizowano duże braki w zasobach taniego budownictwa społecznego, a także 

socjalnego i komunalnego.  

Wskazany powyżej rozwój budownictwa i napływ ludności powodują, iż OMW jest stosunkowo 

dobrze (w porównaniu do reszty województwa) wyposażone w infrastrukturę techniczną – sieć 

wodociągową, kanalizacyjną czy gazową. W obrębie Regionu Warszawskiego Stołecznego 

odsetek ludności korzystającej z kanalizacji wynosi blisko 83% (dla województwa wynik plasuje 

się na poziomie 69%). Analogiczna sytuacja widoczna jest w przypadku sieci gazowej – 70% dla 

OMW, natomiast 53% dla województwa. W tym kontekście warto jednak zwrócić uwagę na 

fakt, iż w infrastrukturę techniczną lepiej wyposażony jest WOF, natomiast największe braki 

obserwuje się we wschodniej części Regionu Warszawskiego Stołecznego (potwierdzają 

to zarówno dane zastane, jak i rozmowy z włodarzami)21. Problemem dla niektórych jednostek 

jest również przestarzała infrastruktura energetyczna. Świadczy to o nierównomiernym 

przestrzennie rozwinięciu infrastruktury technicznej, a także zróżnicowanym rozwoju 

samorządów położonych w metropolii.  

Jeżeli przychodzi inwestor i mówi, dobrze, może ja bym wam pobudował jakąś fabrykę, ale 

dajcie mi infrastrukturę (…) Jak my mamy teraz problem na przykład, że mamy za niskie 

napięcie, bo nawet taka podstawowa rzecz, jak elektryczność stanie się problemem. A gdzie 

właśnie ścieki, gdzie pozostałe elementy, które są niezbędne?  

Zarówno w OMW, jak i WOF obserwuje się dodatnie saldo migracji, ponad dwukrotnie wyższe 

niż średnia dla całego województwa (województwo – 3,1‰; OMW – 7,1‰; WOF – 7,4‰). 

Dużym problemem w tym kontekście jest brak poczucia więzi i patriotyzmu lokalnego wśród 

nowych mieszkańców JST. Często nie utożsamiają się oni z miejscowościami, gminami czy 

powiatami, które zamieszkują, traktując je jedynie jako sypialnie. To z kolei przekłada się 

                                                      
21 Źródło danych zastanych: Region warszawski stołeczny w 2017 r., Urząd Statystyczny w Warszawie 
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na anonimowość i brak aktywności mieszkańców w życiu samorządów, a od strony włodarzy 

rodzi problem z efektywnym (zgodnym z oczekiwaniami) zarządzaniem jednostką. Niemniej 

jednak wysoki poziom anonimowości ludności nie przekłada się negatywnie na 

bezpieczeństwo – mieszkańcy deklarują wysokie poczucie bezpieczeństwa w miejscu 

zamieszkania. Wiele samorządów w dokumentach strategicznych wskazuje również na małą 

aktywność organizacji pozarządowych, pomimo ich stosunkowo dużej liczby.  

Istotna w kontekście napływu ludności jest także kwestia niewystarczających, w stosunku 

do potrzeb, wysokości budżetów poszczególnych JST, a także generowanych dochodów. 

Włodarze podczas wywiadów sygnalizowali problem z odprowadzaniem przez mieszkańców 

podatku PIT właściwego dla swojego miejsca zamieszkania, co powoduje, iż wpływy 

do budżetu są niższe i jednostki nie są w stanie realizować wszystkich planowanych inwestycji. 

Tendencję potwierdza również analiza dokumentów strategicznych samorządów. Zaznaczyć 

jednak należy, że trudności te dotyczą przede wszystkim wschodniej części OMW.  

Bo na przykład jedna gmina miała też taki kłopot, że też blisko Warszawy, fajnie, fajnie (…) ludzi 

dużo i tak dalej – a wszyscy płacą podatki w Warszawie, a mieszkają tam. 

Włodarze jednostek położonych w zachodniej części obszaru metropolitalnego (głównie 

w obrębie WOF) w zdecydowanej większości wskazywali na dobrą sytuację finansową 

zarządzanych przez nich JST, jednakże jako „najbogatsze samorządy” (o najwyższym wskaźniku 

dochodów podatkowych) stosunkowo często mają utrudnioną możliwość pozyskania środków 

zewnętrznych na planowane inwestycje22. Wskazaną tendencję potwierdzają również dane 

wynikające z analizy desk research – udział dochodów własnych JST w dochodach ogółem 

w 2017 roku w zachodniej części WOF wynosił pomiędzy 60%, a 75%, natomiast w części 

wschodniej (w przeważającej większości) pomiędzy 20% a 40%. Wskazuje to na nierównomierny 

poziom rozwoju samorządów położonych w metropolii, co może przekładać się na trudności 

w zarządzaniu obszarem. Istotne znaczenie w tym kontekście ma zróżnicowany poziom 

pozyskiwania funduszy zewnętrznych przez jednostki wchodzące w skład metropolii23. 

Jak wynika z analizy dokumentów strategicznych dla części samorządów dużą barierą 

w zakresie rozwoju jest również ich wysokie zadłużenie. 

                                                      
22 W niektórych programach na etapie składania wniosku gminom słabiej rozwiniętym (o niższym 

wskaźniku dochodów podatkowych) przyznawane są dodatkowe punkty lub udzielane korzystniejsze 

warunki dofinansowania (np. mniejszy wkład własny). W związku z powyższym samorządy lepiej rozwinięte 

mają mniejsze szanse na uzyskanie dofinansowania.  
23 Szersza analiza w tym zakresie została wykonana w rozdziale 2. Analiza wykorzystania środków 

budżetowych przez samorządy OMW. 
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Rysunek 5. Udział dochodów własnych budżetów gmin w dochodach ogółem w 2017 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Region Warszawski Stołeczny w 2017 r., Urząd Statystyczny w Warszawie 

Często akcentowaną (zarówno w wywiadach, jak i dokumentach strategicznych) mocną 

stroną całego obszaru są jego walory przyrodnicze – lasy, rzeki, parki krajobrazowe 

(m.in. Mazowiecki Park Krajobrazowy, Chojnowski Park Krajobrazowy), liczne rezerwaty 

przyrody (m.in. Czarci Dół, Świder, Łosiowe Błota, Kępy Kazuńskie), obecność Kampinoskiego 

Parku Narodowego, ale także Zalewu Zegrzyńskiego. Walory te pozwalają na rozwój usług 

związanych z różnorodnymi formami turystyki i rekreacji (kajakarstwo, jazda konna, wycieczki 

piesze, rowerowe itd.) w OMW, co z kolei przyciągać może turystów z innych regionów Polski. 
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Rysunek 6. Tereny zieleni w obrębie OMW 

 

Źródło: Plan zagospodarowania przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawy 

Analiza dokumentów strategicznych potwierdza, iż RWS posiada dogodne warunki dla rozwoju 

turystyki i agroturystyki, chociaż równie często wskazuje się na niedostatecznie rozwiniętą 

infrastrukturę w tym zakresie oraz brak promocji gospodarczej. Niewykorzystanie potencjału 

podkreślają również włodarze.  

(…) powolutku zaczęła się nam tu rozwijać agroturystyka, bo tu naprawdę są piękne tereny, 

dziewicza fauna i flora, poprzecinane ciekawymi ciekami wodnymi (…) jeszcze regionalna 

kultura, ciągle jeszcze można gdzieś u gospodarzy nabyć jakieś swojskie produkty, no i spokój, 

czyste powietrze.  

Walory przyrodnicze wpływają także na atrakcyjność obszaru pod kątem mieszkalnictwa. 

Rozwojowi terenów zieleni sprzyja brak ciężkiego przemysłu, a popularny obecnie trend 

przeprowadzania się z miasta do stref mniej zurbanizowanych oraz ekologiczny styl życia 

pozwalają na rozwój koniunktury. Włodarze akcentowali także obecną w ich jednostkach ciszę 

i spokój oraz lepszą jakość powietrza niż w stolicy. Jednocześnie wskazać należy 

na dostrzegalną słabą stronę w tym kontekście (akcentowaną głównie w dokumentach 

strategicznych) w postaci stosunkowo niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców, a także 
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degradacji terenów spowodowanej presją inwestycyjną. Istotne jest zatem zwracanie uwagi 

na zrównoważony rozwój, uwzględniający zarówno aspekt gospodarczy, ochronę środowiska, 

jak i dobrą jakość życia mieszkańców.  

Odsetek terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w RWS 

jest wyższy niż w przypadku całego województwa mazowieckiego (wg stanu na rok 2017: 

województwo – 32%; OMW – 48%), chociaż niższy niż wynik dla WOF (54%). Wysoki udział 

powierzchni objętych planami pozwala nie tylko na ustrukturyzowany rozwój budownictwa 

mieszkaniowego, ale również stanowi szansę na przyciągnięcie inwestorów. Tą drugą kwestię, 

jako mocną stronę, stosunkowo często wskazywali włodarze JST leżących w WOF. Ze względu 

na silne powiązania z Warszawą, a także niewielką odległość od stolicy obszar ten jest 

atrakcyjny dla przedsiębiorców. Potwierdzają to dane zastane – w 2017 roku liczba podmiotów 

gospodarki narodowej na 10 tys. ludności w WOF wynosiła 2 135, w OMW 2 024, natomiast 

w samej Warszawie 2 643. Powyższe dane są znacznie wyższe niż wynik dla województwa 

(1 503), co wskazuje na atrakcyjność metropolii pod względem gospodarczym. Problemem, 

który akcentowany był przez kilku włodarzy jest fakt, iż WOF posiada stosunkowo ograniczoną 

ofertę terenów inwestycyjnych, ze względu na brak wolnych przestrzeni. Jednocześnie 

obserwuje się wzrost zainteresowania strefami inwestycyjnymi we wschodniej części OMW – 

głównie ze względu na rozwój sieci drogowej, a także infrastruktury technicznej. Wyniki badania 

jakościowego wskazują jednak, że zdaniem włodarzy nadal bardziej atrakcyjna w percepcji 

inwestorów pozostaje część zachodnia. W kontekście całego RWS za jego zaletę uznać należy 

zatem ogólną dostępność uzbrojonych terenów inwestycyjnych.  

Mocną stroną OMW jest również rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Według 

dostępnych danych w 2017 roku w obszarze tym na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym 

odnotowano 3 285 małych podmiotów24 i 108 średnich25, przy czym wynik dla województwa 

kształtował się na znacznie niższym poziomie (2 401 małych i 81 średnich podmiotów). Warto 

jednak zaznaczyć, że wyższe wyniki (niż RWS) uzyskały samorządy położone w WOF 

(3 480 małych i 114 średnich przedsiębiorstw na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym) 

oraz Warszawa (odpowiednio: 4 046 i 137). Warszawa pozostaje zatem głównym ośrodkiem 

gospodarczym, co potwierdzają opinie włodarzy o postrzeganiu jej jako „motoru 

napędowego” metropolii. Rozmówcy są również świadomi tego, iż ich jednostki pozostają 

w głównej mierze jej sypialniami. W strukturze podmiotów zlokalizowanych w OMW dominuje 

handel; naprawa pojazdów samochodowych. Na kolejnych miejscach znalazły się działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna oraz budownictwo (analogicznie jak w WOF 

i województwie). Słabą stroną, stosunkowo często akcentowaną w dokumentach 

strategicznych i rozmowach, jest niski udział turystyki w sferze gospodarczej oraz słabe 

                                                      
24 Liczba pracujących 1-9. 
25 Liczba pracujących 10-49. 
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wykorzystanie możliwości, które posiada obszar w tym zakresie. Promocja obszaru pod kątem 

turystyki czy rekreacji również jest niewielka.  

[nazwa JST] są i pewnie przez lata jeszcze będą, sypialnią Warszawy. Tylko to co robimy, to żeby 

ta sypialnia Warszawy to nie była bursa robotnicza, tylko przynajmniej trzy- czterogwiazdkowy 

hotel. 

Analizując różnice pomiędzy obszarami wchodzącymi w skład WOF i poza WOF-em warto 

zwrócić uwagę także na poziom urbanizacji. W obrębie WOF udział gruntów zabudowanych 

i zurbanizowanych wynosi 24%, natomiast dla OMW 15% (dla porównania wynik dla 

województwa kształtuje się na poziomie 6%). Stosunkowo często podkreśla się jednak problem 

z nieregularną zabudową, która generuje duże potrzeby inwestycyjne (np. przy uzupełnianiu 

sieci wodno-kanalizacyjnej), a ponadto powoduje „rozlewanie się” poszczególnych 

miejscowości w ramach JST i chaos urbanizacyjny. Istotna, w kontekście różnic, jest również 

gęstość zaludnienia, która w województwie mazowieckim wynosiła 151 osób/km², natomiast 

w RWS była w 2017 roku ponad 3-krotnie wyższa (497 osób/km²). Jednocześnie ponad 90% 

ludności OMW zamieszkiwało WOF, co zresztą potwierdza wartość wskaźnika dla tej jednostki 

(945 osób/km²). Warto w tym kontekście wspomnieć o postępującej silnej urbanizacji terenów 

podwarszawskich. 

Analiza desk research, ale również wypowiedzi włodarzy wskazują na nierównomiernie 

przestrzennie rozwiniętą infrastrukturę społeczną w OMW. Szczególny nacisk podczas rozmów 

kładziony był na niedoinwestowaną kulturę (ze względu na skupianie się na potrzebach 

pierwszego rzędu takich jak np. sieć wodno-kanalizacyjna czy gazowa, pozostałe potrzeby 

odsuwane są na dalszy plan – dotyczy to głównie części wschodniej OMW, chociaż takie 

poczucie występuje również wśród włodarzy części zachodniej), a także problem 

z zapewnieniem miejsc w przedszkolach i żłobkach. Analiza dokumentów strategicznych 

wskazuje na analogiczny problem w przypadku infrastruktury sportowej. Trudności w zakresie 

zapewnienia odpowiedniej infrastruktury społecznej związane są zarówno z napływem 

ludności, jak również nieadekwatnymi do potrzeb wysokościami budżetów JST. Pomimo 

zróżnicowanego rozwoju infrastruktury społecznej wskazać należy, iż mieszkańcy nie mają 

większych problemów z dostępem do usług w skali całego OMW (głównie przez położenie 

w nim Warszawy, co sygnalizowano wcześniej), chociaż jak wskazano rozkład nie jest 

równomierny.  

W kontekście kultury zaznaczyć należy, że udział wydatków budżetów gmin na tę sferę (liczony 

wraz z ochroną dziedzictwa narodowego) najwyższy był w Warszawie (3,6% w 2018 roku). 

Jednak wyniki dla WOF i OMW nie są znacząco niższe (odpowiednio: 3,5% i 3,4%). Pojawiły się 

w tym kontekście również głosy dotyczące niewystarczającego dostępu do informacji 

kulturalnych oraz promocji, co powoduje, że mieszkańcy gmin ościennych nie wiedzą 

o organizowanych u sąsiadów wydarzeniach i nie mają możliwości uczestniczenia w nich. 

Jednocześnie liczba uczestników imprez nie wzrasta dynamicznie. W przypadku Regionu 
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Warszawskiego Stołecznego w 2017 roku wahała się na poziomie 1,8 mln osób, natomiast 

w 2010 1,6 mln. W przypadku Warszawy odnotowano spadek – z 1,1 mln osób w 2010 do 1,0 mln 

w 2017. Przyczyn można upatrywać w dwóch powiązanych ze sobą czynnikach: słabej ofercie 

kulturalnej (co potwierdzałoby powyższe opinie) lub/i braku aktywności mieszkańców w tym 

zakresie. Analogiczną słabą stroną, wskazaną w strategii metropolii przy jej poprzedniej 

delimitacji, ale nadal aktualną, jest słabe wykorzystanie potencjału organizacji dużych imprez 

krajowych i międzynarodowych. W zakresie tym nie obserwuje się współpracy międzygminnej, 

m.in. w wystandaryzowanej ofercie hoteli czy spójnej informacji. Pomimo iż Warszawa posiada 

potencjał do organizacji dużych imprez międzynarodowych (obecność wielu instytucji i firm, 

dobra dostępność komunikacyjna) brakuje oferty towarzyszącej okolicznych samorządów.  

W kontekście słabych stron OMW warto wskazać również na kwestię przywoływaną najczęściej 

zarówno podczas wywiadów, jak i w dokumentach strategicznych, a mianowicie transport. 

Samo pojęcie interpretowane jest dość szeroko – zarówno w kontekście wspólnego transportu 

zbiorowego, jak i lokalnego. Wiele JST nie posiada lokalnego transportu zbiorowego, 

co powoduje trudności mieszkańców w dotarciu do większych ośrodków miejskich, a czasami 

nawet do Warszawy. Część połączeń nie jest ze sobą skomunikowanych, uniemożliwiając tym 

samym możliwość szybkiego przemieszczania się bez samochodu.  

(…) chociaż oczywiście funkcjonuje u nas komunikacja wewnętrzna – dwie linie podmiejskie, ale 

nie spełnia to oczekiwań naszych mieszkańców i nie jest w pełni skorelowane z rozkładem jazdy 

pociągów. 

(…) nie posiadamy komunikacji takiej publicznej, więc każdy martwi się o siebie.  

Rysunek 7. Gminy objęte wspólnym biletem ZTM 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego. 
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Brakuje również zróżnicowanych form komunikacji – zazwyczaj dominująca jest jedna, 

bez możliwości alternatywnej (np. tylko transport kolejowy lub tylko autobusowy). Trudność 

stanowi częstotliwość kursowania komunikacji, często niedostosowana do potrzeb, jak również 

słaby rozwój transportu kolejowego, z którym włodarze wiążą największe nadzieje. Ponadto 

problematyczny jest brak jednego systemu biletowego w ramach wszystkich jednostek 

wchodzących w skład OMW. Poprawa infrastruktury transportowej została wskazana jako 

jedna z bardziej istotnych kwestii w realizacji polityki regionalnej po 2020 roku, co wskazuje na 

fakt, iż problem ze skomunikowaniem obszarów miejsko-wiejskich i wiejskich z większymi 

ośrodkami miejskimi dostrzegalny jest na terenie całego kraju. 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że deklaracje mieszkańców dotyczące oceny transportu nie 

pokrywają się w całości z opinią włodarzy. Co prawda dobra komunikacja miejska jako atut 

miejsca zamieszkania znacznie częściej wskazywana była przez osoby zamieszkujące 

Warszawę, niż powiaty ościenne (30% vs 10%), jednak bezpośrednia ocena tego aspektu jest 

na terenie całego RWS wysoka. Wśród ankietowanych mieszkańców OMW transport publiczny 

dobrze lub bardzo dobrze ocenia 92%, natomiast w przypadku WOF-u odsetek ten utrzymuje 

się na nieco niższym poziomie 86%. Należy jednak wziąć pod uwagę, że preferowanym 

środkiem transportu dla większości mieszkańców RWS jest samochód, zatem ocena 

komunikacji może być formułowana przez część z nich na podstawie sporadycznych 

doświadczeń z tym środkiem transportu.  

Chociaż rolnictwo nie jest dominującym segmentem rozwoju OMW to wskazać należy, iż udział 

użytków rolnych stanowił w 2017 roku 57,8% całego obszaru, jedynie o 10 p.p. mniej niż w całym 

województwie mazowieckim. Gminami o największym udziale użytków rolnych są przede 

wszystkim samorządy peryferyjne metropolii, których działalność równie często związana jest 

w rolnictwem (gminy wiejskie i miejsko-wiejskie). Analiza desk research, ale także wypowiedzi 

włodarzy tych gmin wskazują na problemy w zakresie rozwoju rolnictwa. Niski poziom 

mechanizacji oraz migracje młodych ludzi do większych ośrodków wpływają na niską 

produktywność rolnictwa oraz słaby rozwój przemysłu rolno-spożywczego. Z drugiej strony 

w obrębie tych samorządów zwraca się uwagę na brak miejsc pracy w sektorach 

pozarolniczych, co często prowadzi do ukrytego bezrobocia.  

SZANSE I ZAGROŻENIA 

Jak wynika z przeprowadzonych badań dużą szansą na rozwój dla samorządów OMW jest 

integracja metropolii i rozwiązywanie zdiagnozowanych wspólnych problemów. Wzrost 

znaczenia OMW oraz WOF w skali kraju pomoże podnieść poziom życia mieszkańców, 

ale również atrakcyjność JST wchodzących w ich skład. Nadzieje pokładane są także 

w rozwoju transportu, zarówno pod kątem infrastruktury (podniesienie poziomu jakości dróg, 

w tym głównie lokalnych), dostępności (perspektywa budowy Centralnego Portu 

Komunikacyjnego), jak i komunikacji zbiorowej (jeden bilet, większa liczba połączeń, 
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dobre skomunikowanie JST pomiędzy sobą, a także z Warszawą i innymi większymi 

jednostkami). Rosnące znaczenie zintegrowanej metropolii może mieć przełożenie na rozwój 

całego regionu i wzmocnić jego konkurencyjność w układzie europejskim. Z drugiej strony 

zagrożeniem są niewątpliwie inne (szczególnie europejskie) metropolie lub duże ośrodki 

miejskie. Ich dynamiczny rozwój może przyciągać wysokiej jakości kapitał ludzki obecnie 

zamieszkujący RWS. 

(…) myślę, że największa szansa jest w takiej integracji metropolitalnej (…) Czyli dążenie do 

jeszcze lepszego połączenia ze stolicą, która jest dla nas głównym rynkiem pracy. Ale też 

z drugiej strony my jesteśmy bardzo atrakcyjni dla mieszkańców Warszawy, którzy chcieliby się 

wyprowadzić gdzieś bardziej na peryferie i znaleźć sobie miejsce do życia, bardziej spokojne. 

Z dala od takiego wielkomiejskiego gwaru. I to jest chyba największa szansa.  

Jedną ze wskazanych (w poprzednim podrozdziale) mocnych stron metropolii jest również jej 

obecny rozwój gospodarczy (duża liczba podmiotów gospodarczych, dostęp do wysoko 

wykwalifikowanej kadry). Nie bez znaczenia pozostaje także potencjał gospodarczy samej 

Warszawy jako największego ośrodka miejskiego w Polsce, chociaż duża konkurencyjność 

podmiotów zlokalizowanych w krajach zachodnich może stanowić dla niej istotne zagrożenie. 

Podobnie jak duża konkurencyjność tanich towarów z państw azjatyckich oraz bardziej 

opłacalne warunki prowadzenia działalności w innych częściach świata (np. Azja, Afryka) – 

niższe koszty pracy, mniej barier administracyjnych.  

Szansą stosunkowo często wskazywaną podczas wywiadów, ale również w dokumentach 

strategicznych jest perspektywa finansowa na lata 2021-2027 umożliwiająca pozyskanie 

środków z Unii Europejskiej, jednakże włodarze obawiają się, że dla podwarszawskich jednostek 

możliwości te będą niewielkie (podział województwa na dwa regiony został przeprowadzony 

z myślą objęcia większym wsparciem Regionu Mazowieckiego Regionalnego26). Zagrożeniem 

dla metropolii może być nie tylko większe wsparcie dla rejonów słabiej rozwiniętych, 

ale również przewidywana dużo niższa pula środków do wykorzystania na terenie całego kraju 

(przewidywany spadek ma wynieść ok. 23%)27. W związku ze zmniejszeniem alokacji, ale także 

zróżnicowaniem stopy współfinansowania na poziomie osi priorytetowej (wg propozycji KE 

z 2018 r. 70% dla regionów słabiej rozwiniętych i 40% dla regionów lepiej rozwiniętych) wiele 

planowanych przez samorządy na lata 2021-2027 inwestycji może zostać niepodjętych. Szansą 

dla rozwoju JST i całej metropolii mogą być w tym kontekście środki finansowe możliwe do 

pozyskania z innych zewnętrznych źródeł (krajowych – np. środki z poszczególnych ministerstw; 

zagranicznych – np. środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), programy realizowane wraz z Bankiem Światowym). 

                                                      
26 Podział na dwa regiony: Warszawski stołeczny i Mazowiecki regionalny wynika z nierównomiernego 

rozwoju województwa. Statystyczne wyodrębnienie Warszawy wraz z okolicznymi powiatami zakwalifikuje 

pozostałą część województwa do wyższego wsparcia z funduszy europejskich po 2020 r. 
27 Dane wg propozycji podziału alokacji na poszczególne Państwa Członkowskie UE przedstawionego 

przez Komisję Europejską w 2018 r. 
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Wskazać, jednakże należy, że zarówno metropoliom, jak i innym dużym aglomeracjom nie 

będzie sprzyjała polityka regionalna prowadzona przez rząd po 2020 roku. Planowane zmiany 

dotyczące przede wszystkim jej modelu oraz koncentracji terytorialnej wskazują, 

iż w najbliższych latach znacznie większa pomoc ze środków krajowych kierowana będzie na 

obszary zagrożone trwałą marginalizacją (m.in. miasta tracące swoje funkcje czy 

przechodzący transformację gospodarczą Śląsk), niż tak jak dotychczas na duże wojewódzkie 

ośrodki wzrostu gospodarczego. Oznacza to jednocześnie zmniejszenie puli środków krajowych 

dla terenów rozwiniętych takich jak np. metropolia warszawska.  

Zagrożeniem dla OMW jest również zmienna, niestabilna polityka państwa wobec 

samorządów, w tym nieustanne poszerzanie zakresu ich obowiązków bez dodatkowych źródeł 

finansowania. Powiązany jest z tym problem niewystarczających środków na realizację zadań 

własnych. Aspekt dotyczący dynamicznych zmian prawnych powoduje destabilizację części 

samorządów, co wpływa nie tylko na spowolnienie ich rozwoju, ale także zwiększanie 

zadłużenia. Do tego włodarze stosunkowo często wskazywali na konieczność odprowadzania 

„podatku” przez część samorządów do budżetu państwa (tzw. „Janosikowe”), który znacząco 

obniża wysokość środków na inwestycje. Istotna jest w tym kontekście także obawa przed 

nieodpowiednimi (nieodpowiadającymi na realne potrzeby JST) ustawami w sprawie 

metropolii warszawskiej podejmowanymi przez organy centralne.  

Jedną z mocnych stron metropolii jest niewątpliwie wskazane wcześniej dodatnie saldo 

migracji, jednakże wskazać należy, że napływ ludności nie jest równomierny, co stanowi dla 

metropolii duże zagrożenie i wyzwanie. W 2017 roku nieco bardziej atrakcyjne były gminy 

położone w WOF (najwyższy wynik uzyskano w Wieliszewie, Lesznowoli, Markach i Kobyłce), 

jednak wśród kilkunastu samorządów odnotowano również ujemny wskaźnik migracji (głównie 

wschodnia i południowo-wschodnia część OMW). Wskazuje to na zagrożenie związane 

z wyludnianiem poszczególnych obszarów, natomiast zagęszczaniem innych. Nierównomierny 

rozkład ludności stanowi istotny problem w zarządzaniu metropolią ze względu na 

zróżnicowane potrzeby samorządów. Wskazać jednak należy, że napływ ludności postrzegany 

jest zarówno jako szansa i zagrożenie, ze względu na jego skale i dynamikę (dotyczy to 

samorządów, w których wskaźnik migracji jest wysoki – głównie obszar ZIT). Samorządy nie 

nadążają z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury: technicznej 

(sieć kanalizacyjna, gazowa), oświatowej (problem z zapewnieniem miejsc w przedszkolach 

czy szkołach), drogowej (słabej jakości drogi, większe natężenie ruchu powodujące korki) czy 

rekreacyjnej (miejsca integracji społecznej, miejsca wypoczynku). Zwiększa się także 

różnorodność potrzeb i oczekiwań względem władz lokalnych. Do tego włodarze stosunkowo 

często zwracali uwagę na porównywanie jakości infrastruktury drogowej, technicznej czy 

rekreacyjnej pomiędzy Warszawą, a zamieszkiwaną JST. W kontekście napływu ludności nie 

bez znaczenia pozostaje zwiększająca się liczba samochodów, która wpływa nie tylko na 
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szybsze zużywanie infrastruktury drogowej, ale również zanieczyszczenia powietrza czy korki. 

Liczba pojazdów samochodowych na 1000 ludności OMW w 2010 roku kształtowała się na 

poziomie 661, natomiast w 2017 wynik ten wyniósł już 845. Zapewnienie dobrej jakości 

infrastruktury drogowej w tym względzie dotyczy nie tylko możliwości komfortowego i szybkiego 

przemieszczania się po obszarze, ale również bezpieczeństwa.  

(…) bliskość Warszawy jest dużym atutem, co też jest dużym problemem, bo ludzie widzą duże 

inwestycje w Warszawie i dlaczego 20 kilometrów dalej nie odbywa się to samo? Dostosowanie 

szkół do większej zmiany generuje dużo czasu wolnego, więc rodzice oczekują dużo zajęć 

dodatkowych, kolejnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej, kolejnych wydarzeń kulturalnych, 

co za sobą pociąga skutki znowu finansowe albo brak dostępnej infrastruktury, żeby to wszystko 

zorganizować. 

(…) przeprowadzają się z ośrodków (…), które są bardziej rozwinięte, np. [z] Warszawy. I są 

przyzwyczajeni do tego, że mają asfalt wszędzie, kina, teatry, ośrodki sportowe itd. (…) całą 

infrastrukturę. Przyjeżdżają do nas, oczywiście cały czas działamy, żeby to poprawiać. Ale 

szczerze mówiąc, nie nadążamy trochę z rozwojem. 

Dynamiczny napływ ludności, a także czynniki pochodne powodują, iż struktura ludności 

poszczególnych JST pod kątem demograficznym (głównie dotyczy to samorządów 

położonych w WOF, w tym w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy) zmienia się. Przybywa osób 

w średnim (30 lat i więcej) i starszym wieku, natomiast ubywa młodych – głównie ze względu 

na migracje do Warszawy w poszukiwaniu pracy lub w celu kontynuowania edukacji (szkoły 

średnie, zawodowe oraz uczelnie wyższe). W kontekście struktury ludności metropolii, 

analogicznie jak pozostałej część kraju, wskazać należy również na problem starzejącego się 

społeczeństwa, pociągającego za sobą konieczność zwiększania nakładów na infrastrukturę, 

opiekę zdrowotną, socjalną czy inne usługi. Należy pamiętać, że niekorzystne zmiany 

demograficzne prowadzą również do przekształceń rynku pracy oraz zmiany struktury 

gospodarki. 

Ryzykiem dostrzegalnym przede wszystkim przez włodarzy jednostek wiejskich lub miejsko-

wiejskich są także anomalie pogodowe (susze, ulewy itd.). Zauważyć należy, że problem ten, 

będący następstwem zmian klimatycznych został uwzględniony jako wysokie ryzyko dalszego 

rozwoju kraju w zakresie rolnictwa także w KSRR 2030. W związku z powyższym tak duży nacisk 

nie tylko w prowadzeniu polityki regionalnej, ale również unijnej został położony na ochronę 

środowiska, w tym przeciwdziałanie zmianom klimatycznych.  

Analiza desk research wykazała, że dużym zagrożeniem dla całego obszaru (głównie pod 

względem gospodarczym) byłoby również ogólne spowolnienie rozwoju nie tylko Polski, 

ale również świata. 
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Tabela 1. Zestawienie mocnych/słabych stron oraz szans i zagrożeń JST 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Dostępność komunikacyjna terenu (położenie w 

obrębie głównych szlaków komunikacyjnych, 

drogowych i kolejowych) 

Duże obciążenie części samorządów ruchem 

tranzytowym z i w kierunku Warszawy 

Położenie w centralnej części kraju, w pobliżu 

innych, dużych ośrodków gospodarczych  

Nierównomiernie rozłożony potencjał 

gospodarczy w obrębie metropolii 

Wysoki poziom kapitału ludzkiego Słaba jakość dróg lokalnych 

Zasoby siły roboczej o zróżnicowanych 

kwalifikacjach 

Brak lub niedopasowany do potrzeb transport 

zbiorowy 

Dodatnie saldo migracji 

Nierównomiernie przestrzennie rozwinięta 

infrastruktura społeczna (w tym kulturalna, 

edukacyjna, rekreacyjna, sportowa) 

Duży i zróżnicowany rynek pracy 
Słaby rozwój lokalnych rynków pracy 

(centralizacja rynku pracy w Warszawie) 

Dostępność wolnych terenów inwestycyjnych Niski udział turystyki w sferze gospodarczej 

Wysoki poziom aktywności gospodarczej 

mieszkańców (duża liczba zarejestrowanych firm 

– głównie małych i średnich) 

Słaby rozwój przemysłu rolno-spożywczego 

terenach wiejskich 

W porównaniu do reszty województwa 

stosunkowo dobre wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną 

Nierównomiernie przestrzennie rozwinięta 

infrastruktura techniczna 

Stosunkowo dobry dostęp do usług (ze względu 

na położenie w OMW stolicy) 

Duże zróżnicowanie dostępności usług 

publicznych wewnątrz metropolii 

Wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców 

Anonimizacja mieszkańców, niska aktywność w 

działaniach prospołecznych 

Duża liczba terenów zieleni/rekreacyjnych 
Mała aktywność organizacji pozarządowych 

pomimo ich dużej liczby 

Niższe ceny mieszkań i życia w powiatach 

ościennych (w odniesieniu do Warszawy) 
Zróżnicowany poziom rozwoju samorządów  

Dynamiczny rozwój budownictwa 

mieszkaniowego 

Braki w zasobach taniego budownictwa 

społecznego, a także socjalnego i komunalnego 

Stosunkowo wysokie (w porównaniu do reszty 

województwa) pokrycie terenów MPZP 
Wysokie zadłużenie części samorządów 

Potencjał gospodarczy  
Niewystarczający dostęp do informacji na temat 

zasobów kulturowych i oferty kulturalnej 

 
Niedostatek kadr z wykształceniem zawodowym i 

technicznym 

 
Słabe wykorzystanie potencjału organizacji 

imprez międzynarodowych 

 Silna urbanizacja terenów podwarszawskich 

 
Mała promocja OMW pod kątem turystycznym i 

gospodarczym 

 
Degradacja środowiska (presja inwestycji, niska 

świadomość ekologiczna mieszkańców) 

 
Nierównomierny przestrzennie poziom 

pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Utrzymujący się pozytywny trend migracyjny 

zwiększający zasoby kapitału ludzkiego 

Nierównomierny napływ ludności i wynikające z 

tego konsekwencje (część terenów ulega 
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wyludnianiu, natomiast na innych odnotowuje się 

dynamiczny wzrost) 

Nowa perspektywa finansowa UE 

Zmienna, niestabilna polityka państwa w 

odniesieniu do samorządów (w tym poszerzanie 

ich obowiązków bez dodatkowych źródeł 

finansowania) 

Integracja metropolii i wspólne działania 

Zmiany w prowadzeniu krajowej polityki 

regionalnej po 2020 roku (koncentracja na 

obszarach słabo rozwiniętych) 

Rosnące znaczenie OMW i samej stolicy jako 

ośrodka mającego duży wpływ na rozwój 

regionu 

Niewystarczająca, w stosunku do potrzeb, 

wysokość budżetu samorządów (głównie 

wschodnia część OMW) 

Dogodne warunki do rozwoju turystyki i 

agroturystyki 

Podatek odprowadzany przez część 

samorządów do budżetu państwa – tzw. 

„Janosikowe” 

Dynamiczny rozwój regionu przekładający się na 

metropolię 

Anomalie pogodowe wpływające m.in. na 

rozwój przemysłu rolno-spożywczego 

 

Dynamiczny rozwój innych metropolii 

(szczególnie europejskich) przyciągający 

wysokiej jakości kapitał ludzki 

 Starzejące się społeczeństwo 

OCZAMI MIESZKAŃCÓW 

ATUTY I PROBLEMY W MIEJSCU ZAMIESZKANIA 

Dane dotyczące najważniejszych atutów i problemów, a zatem 

najważniejszych zalet i wad w miejscu zamieszkania zostały 

skatalogowane arbitralnie w najważniejsze obszary z uwagi na charakter zadawanych 

badanym pytań. Powstało łącznie siedem głównych kategorii atutów miejsca zamieszkania, 

tj. komunikacja i infrastruktura drogowa, infrastruktura usługowa i społeczna, czynniki 

społeczne, bezpieczeństwo, środowisko naturalne, czynniki ekonomiczne, a także kategorie 

inne, których nie dało się włączyć w żadną z analizowanych metazmiennych. Na poniższym 

wykresie przedstawiono szczegółowy podział wypowiedzi respondentów w bardziej ogólne 

kategorie pojęciowe. 
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Wykres 12. Rozkład procentowy przedstawiający największe atuty miejsca zamieszkania, pytanie 

otwarte28 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

W zakresie problemów do rozwiązania, analiza wyłoniła pięć zagregowanych kategorii na 

bazie szczegółowych wypowiedzi mieszkańców OMW: deficyty w zakresie komunikacji 

i infrastruktury drogowej, infrastruktury usługowej i społecznej, problemów społecznych, 

bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Dodatkowo wyodrębniono kategorię inne 

ponownie zasilaną głównie przez wypowiedzi ambiwalentne. Warto w tym miejscu zaznaczyć, 

że ok. 23% badanych warszawiaków wskazało, iż w mieście nie dostrzega aktualnie problemów 

do rozwiązania, podczas gdy takie stanowisko wyraziło 18% mieszkańców pozostałych 

jednostek wchodzących w skład OMW. Poniżej przedstawiono, które odpowiedzi 

respondentów wchodziły w skład każdej z wyodrębnionych bardziej ogólnych kategorii.  

                                                      
28 A4. Jakie są największe atuty Pana(i) gminy/dzielnicy? 

32%

21%

20%

13%

9%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

16%

3%

16%

dużo zieleni, obecność parków

dobra komunikacja miejska, dobry dojazd

cicha, spokojna okolica

dobra lokalizacja, bliskość Warszawy,…

bliskość sklepów, duża liczba sklepów

bezpieczna okolica

mili sąsiedzi, przyjaźni ludzie, miła atmosfera

ładna okolica, ładne tereny

czyste, świeże powietrze

czysta zadbana okolica, czystość na ulicy

rozwój miasta, nowe inwestycje

ośrodki kultury, kina, teatry

niższe ceny mieszkań, czynszu

dobre zarzadzanie

mały ruch samochodowy, brak korków

dobre drogi, dobry stan dróg, chodników

Inne

Brak atutów

Nie wiem, trudno powiedzieć

Komunikacja 

i infrastruktura drogowa

Infrastruktura usługowa i 

społeczna

Czynniki społeczne

Środowisko naturalne

Legenda do zmiennych 

agregowanych

Czynniki ekonomiczne

Bezpieczeństwo

Inne

Podstawa: Mieszkańcy OMW, n=4950
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Wykres 13. Rozkład procentowy przedstawiający największe problemy miejsca zamieszkania, pytanie 

otwarte29 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

ANALIZA ATUTÓW I PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA W PODZIALE NA JST 

Infrastruktura drogowa jako największy atut najczęściej wskazywana była przez mieszkańców 

Warszawy (30%) oraz powiatu grodziskiego (29%). Natomiast prawie nikt z powiatu 

nowodworskiego nie widział w tym aspekcie największego atutu jednostki (1%).  Odmienną 

opinię w tym względzie prezentują włodarze, którzy stosunkowo często wskazywali, 

iż dostępność komunikacyjna (pod względem autostrad, dróg szybkiego ruchu itd.) jest dużym 

atutem ich JST.  

Komunikacja i infrastruktura drogowa jako najważniejszy problem do rozwiązania w powiecie 

najczęściej wskazywana była przez mieszkańców powiatu wołomińskiego (49%) oraz 

                                                      
29 A5. Jakie są największe problemy do rozwiązania Pana(i) gminy/dzielnicy? 

9%

9%

6%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

8%

21%

30%

drogi, chodniki

korki (budowa obwodnicy)

słaba komunikacja miejska, dojazd do\z Warszawy

za mało miejsc parkingowych

hałas

za mało sklepów, galerii handlowych

za mało oferty kulturalno-rozrywkowej (kina, teatry,

koncerty)

smog, spaliny

mało zieleni

mało scieżek rowerowych, lepsze ścieżki

problem ze śmieciami i odpadami

brak placów zabaw, boisk, miejsc dla dzieci,

młodzieży

za mało ławek

służba zdrowia

osoby pijane, chuligani

problem bezrobocia, brak pracy

za mało szkół, przedszkoli i żłobków

oświetlenie ulic, chodników, monitoring i poprawa

bezpieczeństwa

inne

Nie ma problemów do rozwiązania

Nie wiem, trudno powiedzieć

Komunikacja 

i infrastruktura drogowa

Infrastruktura usługowa i 

społeczna

Legenda do zmiennych 

agregowanych

Problemy społeczne

Bezpieczeństwo

Ochrona środowiska

Inne

Podstawa: Mieszkańcy OMW, n=4950
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warszawskiego zachodniego (44%). Najrzadziej na kwestię dróg wydają się narzekać 

mieszkańcy powiatu otwockiego (18%), nowodworskiego (17%) oraz gminy Żyrardów (11%). 

Niezależnie od położenia JST ich włodarze również wskazują na wiele trudności w zakresie 

infrastruktury drogowej – przede wszystkim pod kątem złej jakości dróg lokalnych. Analogiczny 

wniosek nasuwa się po analizie dokumentów strategicznych samorządów. W tym kontekście 

warto wskazać, że modernizacja i budowa dróg jest jednym z najczęściej wskazywanych 

priorytetów inwestycyjnych na kolejne lata w analizowanych jednostkach samorządowych.   

Rysunek 8. Rozkład procentowy atutów (po lewej) i problemów (po prawej) w zakresie infrastruktury 

drogowej 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Mieszkańcy OMW. 

Środowisko naturalne uznawane jest za największy atut przez blisko połowę respondentów  

w powiatach zlokalizowanych w południowej części OMW (55% powiat grodziski, 51% 

Warszawa, 50% powiat pruszkowski, 49% powiat piaseczyński, 48% powiat otwocki i miński). 

Jedynym wyjątkiem jest gmina Żyrardów, gdzie tylko co dziesiąty mieszkaniec postrzegał 

otoczenie przyrodnicze jako zaletę.  

Na podstawie wyżej opisanych danych stwierdzić można, iż obecność terenów zieleni 

i dbałość o środowisko jest w zdecydowanej większości wskazywana jako atut, a nie 

wada/problem miejsca zamieszkania. Analogiczny wniosek wypływa z analizy desk research 

(chociaż przegląd dokumentów wskazuje na zagrożenie w postaci niskiej świadomości 

ekologicznej mieszkańców) oraz rozmów z włodarzami. Ochrona środowiska jako problem był 

akcentowany stosunkowo rzadko. Najwyższy odsetek wskazań na tę kwestie odnotowano w 

powiecie pruszkowskim (16%) oraz w Warszawie (10%).  
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Rysunek 9. Rozkład procentowy atutów (po lewej) i problemów (po prawej) w zakresie środowiska 

naturalnego i ochrony środowiska 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Mieszkańcy OMW. 

Infrastruktura usługowa i społeczna to stosunkowo rzadko wskazywany największy atut miejsca 

zamieszkania. Jako znaczący pojawia się w odpowiedziach mieszkańców powiatów 

piaseczyńskiego (16%), legionowskiego (13%) oraz Warszawy (13%). Wyniki badania wskazują, 

że nie jest to domena powiatów leżących na wschód od Warszawy (od 2 do 4% wskazań), 

gminy Żyrardów (4% wskazań) oraz powiatu nowodworskiego (1%), co potwierdzają również 

wypowiedzi włodarzy w zakresie poczucia „niedoinwestowania kultury” oraz infrastruktury 

rekreacyjnej, wynikającego z realizowania w samorządach w pierwszej kolejności inwestycji 

„pierwszego rzędu” (zaspokojenie potrzeb w zakresie infrastruktury drogowej, technicznej itd.). 

Dane zastane (dotyczące wydatków inwestycyjnych) potwierdzają, że wysokość środków 

przeznaczanych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w ostatnich latach spadła.  

Na brak infrastruktury usługowej i społecznej wydają się narzekać raczej mieszkańcy powiatów 

zlokalizowanych we wschodniej części OMW. Najczęściej na brak takiej infrastruktury 

wskazywały osoby mieszkające w powiatach mińskim (22%), legionowskim (19%), 

piaseczyńskim, wołomińskim oraz otwockim (po 16%).  
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Rysunek 10. Rozkład procentowy atutów (po lewej) i problemów (po prawej) w zakresie infrastruktury 

usługowej i społecznej. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Mieszkańcy OMW. 

Bezpieczeństwo jako jeden z rzadziej wskazywanych problemów do rozwiązania widoczny jest 

przede wszystkim w powiecie pruszkowskim, gdzie 6% badanych uważa je za główny problem 

do rozwiązania oraz w gminie Żyrardów (3%). W pozostałych powiatach, jak i w Warszawie 

wyniki nie przewyższają wartości 2%. Opinia ta pokrywa się z analizą desk research – często 

wskazywaną mocną stroną JST leżących na terenie OMW jest wysokie poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców. Ogólne poczucie bezpieczeństwa stanowi niewątpliwie zaletę, 

ale nie jest najważniejszym czynnikiem poprawiającym atrakcyjność miejsca zamieszkania w 

opinii mieszkańców. Powiatami, gdzie wskazywano tę zaletę są pruszkowski (18%), otwocki 

(15%) oraz grodziski (11%). 

Rysunek 11. Rozkład procentowy atutów (po lewej) i problemów (po prawej) w zakresie bezpieczeństwa 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Mieszkańcy OMW. 

Czynniki społeczne są dość rzadko akcentowanym atutem miejsca zamieszkania wśród 

badanych. W żadnym z powiatów nie wskazano tego aspektu jako zalety przez więcej niż 10% 

badanych. Najczęściej odpowiedzi tej udzielali mieszkańcy powiatu otwockiego (9%), 

a najrzadziej warszawskiego zachodniego (2%). 
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Problemy społeczne zdają się dotykać głównie mieszkańców gminy Żyrardów (13%) oraz 

powiatu mińskiego (11%). Należy jednak zauważyć, że na całym obszarze objętym badaniem 

ten aspekt nie był wskazywany stosunkowo często, a w powiatach takich jak legionowski i 

piaseczyński nikt z badanych nie widzi tutaj trudności.  

Rysunek 12. Rozkład procentowy atutów (po lewej) i problemów (po prawej) w zakresie czynników i 

problemów społecznych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Mieszkańcy OMW. 

Czynniki ekonomiczne to jedyny aspekt, który nie został wskazany jako atut ani razu aż w trzech 

powiatach: legionowskim, nowodworskim oraz warszawskim zachodnim. Jedynym badanym 

obszarem, w którym więcej niż 5% mieszkańców wskazało go jako największą zaletę swojego 

miejsca zamieszkania była gmina Żyrardów (7%). Pytając mieszkańców o problemy do 

rozwiązania, nie wyodrębniono podobnej kategorii dotyczącej ekonomii (nikt z respondentów 

nie wskazał tej odpowiedzi).  

Rysunek 13. Rozkład procentowy atutów w zakresie czynników ekonomicznych 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Mieszkańcy OMW. 
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Najczęściej brak atutów swojego miejsca zamieszkania widzieli mieszkańcy powiatu 

nowodworskiego (12%) oraz gminy Żyrardów (11%). W powiatach grodziskim i pruszkowskim 

jedynie 1% badanych nie dostrzegał żadnych zalet.  

Na brak problemów w swoich obszarach zamieszkania zwracali uwagę przede wszystkim 

mieszkańcy powiatów nowodworskiego (38%) oraz otwockiego (32%). Najrzadziej 

tę odpowiedź wskazywano w powiatach piaseczyńskim (9%) i pruszkowskim (8%). 

Rysunek 14. Rozkład procentowy braku atutów (po lewej) i braku problemów (po prawej) w miejscu 

zamieszkania 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Mieszkańcy OMW. 

1.2. Atrakcyjność Obszaru Metropolitalnego Warszawy 

Atrakcyjności OMW upatrywać należy przede wszystkim we wskazanych wcześniej mocnych 

stronach i szansach, takich jak położenie stolicy w metropolii (rynek pracy, edukacja, usługi 

itd.), dobra dostępność transportowa (szlaki drogowe, linie kolejowe, porty lotnicze), walory 

przyrodnicze (duża liczba terenów zieleni, rzeki, Kampinoski Park Narodowy, rezerwaty przyrody 

itd.) oraz dziedzictwo kulturowe (zabytki, tradycje). Istotna w tym kontekście jest także 

dostępność terenów inwestycyjnych i stref przemysłowych przyczyniających się do rozwoju 

lokalnej gospodarki. Z analizy desk research wynika, że niektóre jednostki swojej atrakcyjności 

upatrują w ukierunkowaniu gospodarki na rozwój konkretnych sektorów, takich jak 

np. sadownictwo (m.in. Tarczyn), branża meblarsko-tapicerska (m.in. Baranów) 

czy uzdrowiskowa (m.in. Konstancin-Jeziorna), co pokrywa się także z danymi zastanymi. 

Okazuje się, że wschodnia część OWM nieco bardziej rozwija się w kierunku przemysłu 

drzewnego, papierniczego oraz produkcji tekstyliów, natomiast północna w produkcji 

artykułów spożywczych i turystyce. Strona zachodnia ukierunkowana jest również na turystykę, 

ale także handel hurtowy i logistykę/magazynowanie30. 

                                                      
30 Wnioski na podstawie analizy branż zawartej w raporcie Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy. 

Raport zbiorczy, 2014. 
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ATRAKCYJNOŚĆ OMW I DOSTĘPNOŚĆ USŁUG 

Podczas realizacji wywiadów dopytano włodarzy o ich opinię na temat atrakcyjności OMW 

dla dwóch grup: mieszkańców i inwestorów. Zdaniem przedstawicieli JST dla mieszkańców 

atrakcyjne są przede wszystkim tereny zachodnie i północno-zachodnie obszaru 

metropolitalnego. W tym kontekście wskazywano głównie na jednostki położone w powiecie 

grodziskim (m.in. Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna), piaseczyńskim (głównie 

Góra Kalwaria i Lesznowola), nowodworskim (głównie Nowy Dwór Mazowiecki) i legionowskim 

(głównie Legionowo), chociaż najczęściej używano określenia „strona zachodnia”. 

Zauważyć należy, że wskazywano głównie na samorządy leżące w graniach Warszawskiego 

Obszaru Funkcjonalnego.  

Dla mnie atrakcyjny jest taki sposób mieszkania i życia jaki jest w Podkowie Leśnej, w Komorowie, 

w Konstancinie. Uważam, że to jest taka jakość życia, którą powinniśmy mieć wszyscy. 

(…) dla mieszkańców najatrakcyjniejsze są te obszary, które leżą po pierwsze przy strefach 

zielonych; które mają bardzo dobry kontakt z centrum Warszawy, czyli ta komunikacja – czy też 

komunikacja drogowa, czy komunikacja zbiorowa. I tu mam dwa przykłady. Właśnie z jednej 

strony jest Pruszków i aż do Grodziska ten rejon. I z drugiej strony mamy przykład Legionowo. To 

są najbardziej atrakcyjne [miejscowości] z punktu widzenia mieszkańców, którzy pracują 

w Warszawie (…) 

Zdaniem włodarzy znaczenie w tym kontekście ma kilka czynników, w tym przede wszystkim 

możliwość dogodnego dojazdu do Warszawy (jako ośrodka gospodarczego, kulturalnego itd.) 

– zarówno w kontekście rozwiniętej sieci drogowej, jak i komunikacji zbiorowej. Często 

akcentowano również dostępność komunikacji kolejowej, która w opinii włodarzy jest 

najbardziej atrakcyjna w kontekście przemieszczania się transportem publicznym po OMW. 

Warto również wspomnieć, że w badaniu ilościowym mieszkańcy jako ogólnie najlepszy sposób 

transportu wskazali jednak własny samochód. Według włodarzy, w kontekście wyboru miejsca 

zamieszkania istotna jest także dostępność do terenów zieleni i miejsc rekreacji wpływających 

na poziom jakości życia oraz dających możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego. 

Opinia ta potwierdza się w deklaracjach mieszkańców OMW, którzy za główne motywy wyboru 

miejsca zamieszkania wskazywali: bliskość do terenów zieleni, cichą okolicę i dobre połączenie 

komunikacyjne. Przy wyborze miejsca zamieszkania nie bez znaczenia pozostaje także ogólny 

poziom rozwoju jednostki (dostęp do usług i edukacji, rozwój infrastruktury technicznej itd.) 

w związku z czym strona zachodnia, postrzegana jako lepiej rozwinięta, wskazywana była 

nieco częściej jako atrakcyjniejsza dla potencjalnych mieszkańców.  

(…) jeżeli chodzi o mieszkańców, to (…) pewnie te [obszary], które są dobrze skomunikowane 

też, ale i dobrze uzbrojone. Mam na myśli tutaj już nie tylko infrastrukturę (…) techniczną, media, 

ale uzbrojone [tereny] na przykład w usługi – bliskość szkoły, bliskość przedszkola, sklepu. 

Zaznaczyć należy, iż bez względu na położenie geograficzne, stosunkowo często w kontekście 

atrakcyjności pod kątem zamieszkania rozmówcy wskazywali na gminy bezpośrednio 

sąsiadujące z Warszawą (określane „warszawskim wianuszkiem” lub „obwarzankiem 



    

Strona 45 z 181 

Warszawy”). W tym przypadku znaczenie ma przede wszystkim mała odległość od stolicy, 

położenie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych, a także wysoka dostępność usług. 

Niemniej jednak coraz bardziej zauważalna jest także wschodnia strona OMW (głównie w opinii 

włodarzy JST). Osoby przybywające na ten obszar cenią ciszę, spokój, a także fakt, iż część ta 

jest mniej zurbanizowana oraz zdecydowanie w mniejszym stopniu przekształcona przez 

człowieka. W związku z tym dużym atutem „wschodu” są tereny zieleni. Nie bez znaczenia 

pozostaje także kwestia cen działek, które w opinii badanych są nieco tańsze niż w innych 

częściach OMW.  

Ja uważam, że metropolia warszawska jest generalnie atrakcyjna. Natomiast jest zróżnicowana, 

bo nasze tereny są takie trochę nieodkryte. One były przez lata niedoinwestowane. 

Bo historycznie zachodnia strona Warszawy była bardziej doinwestowana, ta wschodnia mniej 

i to z różnych względów. Natomiast dzisiaj to jest troszkę tak, że ten teren wschodni się odkrywa.  

Analizując wypowiedzi samorządowców na temat atrakcyjności OMW pod kątem 

zamieszkania wskazać należy, że ich opinia jest zbieżna bez względu na to, którą JST 

reprezentują – włodarze jednostek leżących po zachodniej stronie metropolii w kontekście 

atrakcyjności dla mieszkańców najczęściej wskazywali na obszar, w którym leżą zarządzane 

przez nich jednostki (zachodni), natomiast przedstawiciele jednostek ze strony wschodniej, 

pomimo akcentowania rozwoju swoich terenów, nadal uważają, że część zachodnia ma pod 

tym kątem dużą przewagę.  

Analizując atrakcyjność poszczególnych obszarów pod kątem zamieszkania warto zwrócić 

uwagę, iż mieszkańcy (w opinii włodarzy) często 

korzystają z usług zlokalizowanych poza 

ich miejscem zamieszkania. W tym celu 

najczęściej odwiedzają Warszawę, większe ośrodki 

miejskie położone w pobliżu lub gminy ościenne, a 

wybór często uzależniony jest od dostępności 

komunikacyjnej poszczególnych jednostek (jak 

wskazywano zdarzają się sytuacje, kiedy dojazd 

do Warszawy jest łatwiejszy niż do miasta 

powiatowego). Stanowi to także uzasadnienie, 

dlaczego ankietowani mieszkańcy za dobre 

miejsce do życia wskazują obszary dobrze 

skomunikowane. Znaczenie ma również miejsce 

pracy czy zapotrzebowanie na konkretne usługi. 

Stolica jest dla mieszkańców OMW przede 

wszystkim miejscem pracy, ale równie chętnie 

korzystają z usług jej placówek edukacyjnych. W 

tym kontekście najczęściej wskazywano na dostęp do zróżnicowanej oferty szkół średnich 
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i zawodowych, a także uczelni wyższych. Ze względu na pracę dużej liczby rodziców 

w Warszawie, często również dzieci uczęszczają do żłobków, przedszkoli oraz szkół 

podstawowych na jej terenie. Ponadto Warszawa przyciąga ofertą kulturalną (kina, teatry), 

handlową czy dostępnością zróżnicowanej rozrywki.  

Natomiast Warszawa to jest miejsce pracy, ale też nie ukrywajmy, miejsce dużych imprez, tam 

jest kultura, teatry, kina, też tak zwany shopping, te wszystkie centra handlowe, z których 

mieszkańcy korzystają wyjeżdżając na zakupy. To na pewno są takie rzeczy, udogodnienia. 

Praca i kultura. To są takie dwie dziedziny mocno wykorzystywane przez mieszkańców. 

W przypadku służby zdrowia włodarze wskazywali, iż najczęściej stolica jest kierunkiem dla osób 

wymagających konsultacji ze specjalistą, natomiast miejscowości ościenne wybierane są gdy 

na terenie JST nie ma przychodni i dostępu do lekarza pierwszego kontaktu lub stan zdrowia 

wymaga wizyty w szpitalu. Mieszkańcy w jednostkach sąsiednich lub większych miastach 

często korzystają również z infrastruktury sportowej niedostępnej na terenie miejsca ich 

zamieszkania (np. basen, siłownia). Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku przedszkoli. 

Pojawiły się również głosy dotyczące tego, iż nie tylko mieszkańcy JST korzystają z oferty 

Warszawy. W pojedynczych przypadkach zdarza się bowiem zależność dwustronna (głównie 

względem samorządów położonych przy granicy miasta). Wskazywano, że warszawiaków 

przyciągają przede wszystkim tereny rekreacyjne i zieleni, a czasami także oferta kulturalna.  

OCZAMI MIESZKAŃCÓW 

MOTYWY WYBORU MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

W ramach badania mieszkańców przeanalizowano istotne czynniki, które 

respondenci wskazywali jako powody osiedlenia się w OMW. Czynniki 

decydujące o wyborze miejsca zamieszkania mogą stanowić istotny 

wskaźnik atrakcyjności danej jednostki. Jak wynika z badania ilościowego, motywy te różnią się 

w zależności od konkretnej lokalizacji (powiatu).  

Zaakcentować przy tym warto, iż podczas analizy wyżej wspomnianych przyczyn wyboru 

miejsca zamieszkania pod uwagę brano wyłącznie opinie tych mieszkańców, którzy 

zadeklarowali, że mieli wpływ na wybór aktualnego miejsca zamieszkania31. W świetle 

zgromadzonego materiału badawczego, wpływ taki mieli najczęściej mieszkańcy powiatu 

piaseczyńskiego (69%). W pierwszej trójce powiatów, w których osiedlenie się było pokłosiem 

indywidualnej decyzji badanych znalazły się jeszcze powiat pruszkowski (65%) oraz Warszawa 

(61%). Najrzadziej wpływ na wybór miejsca zamieszkania mieli natomiast mieszkańcy 

Żyrardowa (25%) oraz powiatu nowodworskiego (33%).

                                                      
31 Wpływ na wybór miejsca zamieszkania w kontekście niniejszego badania oznacza to czy osoba 

badana sama zdecydowała o miejscu swojego miejsca zamieszkania.  
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Rysunek 15. Rozkład procentowy odpowiedzi „tak” w zakresie wpływu na wybór miejsca zamieszkania32 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Mieszkańcy OMW. 

Poniżej przedstawiono wykres obrazujący najważniejsze powody skłaniające mieszkańców do 

wyboru danej lokalizacji jako miejsca zamieszkania. Wszystkie odpowiedzi na to pytanie zostały 

zagregowane w 6 ogólnych, najważniejszych kategorii. Kategoria komunikacja i infrastruktura 

drogowa obejmowała dobre połączenia komunikacyjne oraz bliskość do miejsca pracy. 

Na motywy związane z infrastrukturą usługową i społeczną składały się cztery elementy: 

bliskość do sklepów, do obiektów związanych z edukacją i zdrowiem oraz bliskość do obiektów 

kulturalnych. Do czynników społecznych włączono dobrą opinię o tym miejscu oraz bliskość 

rodziny. Czynniki zewnętrzne obejmowały mieszkanie w okolicy zamieszkania od urodzenia 

oraz własność rodziny. Motywy związane ze środowiskiem naturalnym zawierają ładną i cichą 

okolicę, bliskość do terenów zieleni oraz czyste powietrze. Natomiast, czynniki ekonomiczne 

obejmowały atrakcyjną cenę zakupu lub wynajmu mieszkania czy domu, niski czynsz, 

traktowanie mieszkania jako inwestycji oraz mieszkanie komunalne. 

                                                      
32 A2. Czy miał(a) Pan(i) wpływ na wybór aktualnego miejsca zamieszkania? Chodzi o aktualny adres, 

pod którym Pan(i) mieszka. 
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Wykres 14. Rozkład procentowy wskazywanych motywów wyboru miejsca zamieszkania33   

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

ANALIZA MOTYWÓW WYBORU MIEJSCA ZAMIESZKANIA W PODZIALE NA JST 

Środowisko naturalne zostało wskazane jako czynnik decydujący o wyborze miejsca 

zamieszkania i stanowiący o jego atrakcyjności przez prawie wszystkich respondentów 

w siedmiu na dziesięć powiatów. W większości powiatów (nowodworskim, mińskim, grodziskim, 

warszawskim zachodnim, pruszkowskim, piaseczyńskim) oraz w Warszawie wyniki oscylowały 

powyżej 90%. W trzech jednostkach środowisko naturalne jako powód, którym kierowano się 

wybierając miejsce zamieszkania uzyskało poniżej 80% (powiaty: legionowski, wołomiński oraz 

otwocki), a gmina Żyrardów 80%.    

                                                      
33 A3. Co zadecydowało o tym, że mieszka Pan(i) w obecnym miejscu? Proszę wybrać najważniejsze 

powody, którymi kierował(a) się Pan(i) wybierając to miejsce? 
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Rysunek 16. Rozkład procentowy wskazywanych motywów wyboru miejsca zamieszkania. Środowisko 

naturalne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Osoby mające wpływ na miejsce 

zamieszkania. 

Najczęściej na czynniki społeczne przed zakupem mieszkania/domu zwracali uwagę 

mieszkańcy powiatu grodziskiego (97%), nowodworskiego (94%) oraz powiatu wołomińskiego 

(92%). Najrzadziej ten czynnik wskazywali mieszkańcy powiatu otwockiego (68%) oraz gminy 

Żyrardów (55%). 

Rysunek 17. Rozkład procentowy wskazywanych motywów wyboru miejsca zamieszkania. Czynniki 

społeczne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Osoby mające wpływ na miejsce 

zamieszkania. 
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Wybierając miejsce zamieszkania dość często wskazywano na lokalizację domu lub 

mieszkania, pod względem jego skomunikowania oraz otaczającej infrastruktury drogowej. 

Najczęściej na ten aspekt wskazywali mieszkańcy południowo-zachodniej części OMW. 

Ten czynnik akcentowała także zdecydowana większość warszawiaków (88%), a także osób 

mieszkających w powiatach grodziskim (86%), piaseczyńskim (81%) oraz warszawskim 

zachodnim (80%) motywowało swój wybór lokalizacji na podstawie opinii o sąsiedztwie. 

Jedynym powiatem w tej części OMW, który odbiega od wyżej opisanych jest powiat otwocki, 

gdzie tylko 48% osób wskazało, że komunikacja i infrastruktura drogowa zadecydowały 

o wyborze miejsca zamieszkania. 

Rysunek 18. Rozkład procentowy wskazywanych motywów wyboru miejsca zamieszkania. Komunikacja 

i infrastruktura drogowa. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Osoby mające wpływ na miejsce 

zamieszkania. 

Takie elementy, jak atrakcyjna cena zakupu lub wynajmu mieszkania/domu oraz niski czynsz 

w spółdzielni lub wspólnocie, traktowanie domu jako inwestycji lub posiadanie mieszkania 

socjalnego stanowią jeden z powodów, dla których respondenci wybrali zamieszkanie na 

terenie danego powiatu. Czynniki ekonomiczne decydowały najczęściej o wyborze lokalizacji 

w przypadku mieszkańców gminy Żyrardów (95%). Na tle pozostałych powiatów wyróżniał się 

również pod tym względem powiat piaseczyński (81%). Mieszkańcy Warszawy również często 

wykazywali, że to właśnie kwestie materialne stanowią motywację do osiedlenia się na terenie 

miasta (80%). Najrzadziej elementy finansowe jako czynnik decydujący o miejscu zamieszkania 

wskazywane były przez mieszkańców powiatu mińskiego (48%), nowodworskiego (50%) 

i otwockiego (51%). 
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Rysunek 19. Rozkład procentowy wskazywanych motywów wyboru miejsca zamieszkania. Czynniki 

ekonomiczne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Osoby mające wpływ na miejsce 

zamieszkania. 

Bliskość od miejsca zamieszkania do różnych usług została wskazana jako jeden z mniej 

znaczących czynników w porównaniu do pozostałych. Może to być spowodowane tym, 

że w skład tej kategorii wchodziły przede wszystkim czynniki związane z infrastrukturą dla dzieci. 

Osoby ich nieposiadające mogły zatem nie wskazywać tych czynników jako znaczących. 

Niemniej, infrastruktura usługowa i społeczna jako czynnik, dla którego respondenci najczęściej 

wybierają swoje miejsce zamieszkania uzyskał najwięcej wskazań w powiecie piaseczyńskim 

(83%), Warszawie (82%) oraz powiecie grodziskim (79%). Najrzadziej na ten aspekt wskazywali 

badani mieszkający w powiatach pruszkowskim (35%) oraz otwockim (48%). 
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Rysunek 20. Rozkład procentowy wskazywanych motywów wyboru miejsca zamieszkania Infrastruktura 

usługowa i społeczna 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Osoby mające wpływ na miejsce 

zamieszkania. 

Jak wskazują wyniki badania, czynniki zewnętrzne są istotnym atutem miejsca zamieszkania 

przede wszystkim dla mieszkańców położonych na północ od Warszawy, czyli powiatów 

legionowskiego (82%) oraz wołomińskiego (81%). Najrzadziej na ten aspekt wskazywali 

respondenci zamieszkujący gminę Żyrardów (34%), powiat pruszkowski (47%) oraz Warszawę 

(49%). 

Rysunek 21. Rozkład procentowy wskazywanych motywów wyboru miejsca zamieszkania. Czynniki 

zewnętrzne 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. Podstawa: Osoby mające wpływ na miejsce 

zamieszkania. 
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ZBIORCZA ANALIZA MOTYWÓW WYBORU MIEJSCA ZAMIESZKANIA W PODZIALE NA JST 

W celu zbiorczej analizy motywów wyboru miejsca zamieszkania, które decydować mogą 

o atrakcyjności danego fragmentu OMW przeprowadzono skalowanie, czyli zmianę wyników 

na skalę stenową34. Przeprowadzenie tej operacji było motywowane nierówną liczbą 

czynników wchodzących w skład każdej z ogólnych kategorii. Porównanie surowych wyników 

mogłoby spowodować nadreprezentację kategorii, w skład których wchodzi większa liczba 

czynników (środowisko naturalne i czynniki społeczne).  

Za pomocą skali stenowej sprawdzono, na ile powiązane są ze sobą motywy wyboru miejsca 

zamieszkania. Najsilniej związane ze sobą są czynniki społeczne i środowisko naturalne. 

Te czynniki mają największe znaczenie przy wyborze miejsca zamieszkania. Dodatkowo, równie 

silne korelacje odnotowano pomiędzy komunikacją i infrastrukturą drogową a środowiskiem 

naturalnym i infrastrukturą usługową i społeczną. Konkludując, o atrakcyjności miejsca 

zamieszkania w największej mierze świadczy bliskość natury, przyjaźni sąsiedzi oraz lokalizacja.  

Tabela 2. Średnie wyników stenowych oraz korelacje r Pearsona dla poszczególnych kategorii motywów 

wyboru miejsca zamieszkania.35 

 Średnia 
Środowisko 

naturalne 

Komunikacja i 

infrastruktura 

drogowa 

Czynniki 

społeczne 

Czynniki 

ekonomiczne 

Infrastruktura 

usługowa i 

społeczne 

Środowisko 

naturalne 
5,67      

Komunikacja i 

infrastruktura 

drogowa 

5,48 0,73*     

Czynniki 

społeczne 
5,58 0,77* 0,68*    

Czynniki 

ekonomiczne 
5,53 0,60* 0,65* 0,60*   

Infrastruktura 

usługowa i 

społeczne 

5,43 0,67* 0,73* 0,70* 0,67*  

Czynniki 

zewnętrzne 
5,29 0,51* 0,42* 0,59* 0,41* 0,47* 

Nota: *p < 0,01. n = 2656, z analiz wyłączono odpowiedzi „trudno powiedzieć” i „odmowa odpowiedzi” 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

Rozpatrując najważniejsze motywy wyboru miejsca zamieszkania w każdej z jednostek 

terytorialnych, najbardziej zróżnicowane wyniki odnotowano we wskazywaniu infrastruktury 

                                                      
34 Skala stenowa ma 10 jednostek, od 1 do 10. Średnia wynosi 5,5, a odchylenie standardowe 2. 

Normalizacja wyników przeprowadzana była według następującej procedury: dodano wszystkie 

odpowiedzi pozytywne w ramach każdej z kategorii. Następnie zamieniono sumy na wyniki standardowe 

z (Wynik standardowy stanowi iloraz różnicy wyniku surowego i średniej przez odchylenie standardowe). 

Następnie wyniki z pomnożono przez 2 i dodano 5,5.  
35 Sposób interpretacji wyników opisano w nocie metodologicznej 
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usługowej i społecznej jako czynnika mającego wpływ na wybór miejsca zamieszkania. 

Dla mieszkańców Warszawy jest to jedna z najważniejszych determinant w wyborze miejsca 

zamieszkania. Wysoki wynik odnotowano również w przypadku powiatu piaseczyńskiego. 

Natomiast mieszkańcy powiatów: otwockiego i pruszkowskiego wskazali, że dostępność usług 

jest najmniej istotna, jeśli chodzi o selekcję miejsca zamieszkania. W powiecie nowodworskim 

częściej wskazywano, iż istotne w tej kwestii są zarówno kwestie związane ze środowiskiem 

naturalnym, jak i czynniki społeczne, w otwockim najważniejsze okazały się czynniki 

zewnętrzne, zaś dopiero kolejne lokaty zajęło środowisko naturalne i czynniki społeczne. 

Natomiast w powiecie pruszkowskim obok środowiska naturalnego najistotniejsze były czynniki 

ekonomiczne. Prawdopodobnie nie bez znaczenia jest tu także liczba inwestycji 

mieszkaniowych w powiatach położonych na zachodzie OMW. 

Tabela 3. Średnie wyników stenowych dla poszczególnych kategorii motywów wyboru miejsca 

zamieszkania w podziale na jednostki samorządu terytorialnego36. 

Jednostka 

terytorialna 

Środowisko 

naturalne 

Komunikacja i 

infrastruktura 

drogowa 

Czynniki 

społeczne 

Czynniki 

ekonomiczne 

Infrastruktura 

usługowa i 

społeczne 

Czynniki 

zewnętrzne 

Ogółem 

(n=2656)  
5,67 5,48 5,58 5,53 5,43 5,29 

Grodziski 

(n=262) 
5,67 5,46 5,52 5,23 5,21 5,36 

Legionowski 

(n=218) 
5,21 4,81 5,23 4,87 4,68 5,52 

Miński 

(n=224) 
5,54 4,93 5,20 4,68 4,81 5,33 

Nowodworski 

(n=137) 
5,24 4,42 5,22 4,47 4,48 4,90 

Otwocki 

(n=203) 
4,99 4,56 4,91 4,62 4,32 5,24 

Piaseczyński 

(n=331) 
6,09 5,67 6,38 5,96 5,67 5,46 

Pruszkowski 

(n=294) 
5,63 5,00 4,99 5,62 4,47 5,11 

Warszawski 

zachodni 

(n=219) 

5,71 5,18 5,75 4,88 5,38 5,51 

Wołomiński 

(n=244) 
5,49 5,05 5,73 5,47 5,17 5,79 

Warszawa 

(n=499) 
5,79 5,80 5,67 5,79 5,79 5,22 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

RELACJA MIĘDZY MOTYWAMI WYBORU MIEJSCA ZAMIESZKANIA A WYZNACZNIKAMI IDEALNEGO 

MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

Motywy wyboru swojego miejsca zamieszkania są powiązane z tym, jakie jest wyobrażenie 

mieszkańców o idealnej lokalizacji zamieszkania. Taki związek lub jego brak może świadczyć 

o tym, na ile aktualne miejsce zamieszkania realizuje obraz wymarzonego sąsiedztwa. 

Najbardziej znaczący związek między motywami wyboru miejsca zamieszkania 

a wyznacznikami idealnego miejsca zamieszkania zaobserwowano w przypadku oferty 

                                                      
36 Interpretacja średnich na podstawie Analizy Wariancji (ANOVA). Z powodu małej liczebności próby 

(n=23) z analiz wyłączono gminę Żyrardów. 
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kulturalno-rozrywkowej i środowiska naturalnego. Związek ten jest najsilniejszy, ale ujemny. 

Oznacza to, że jeśli ktoś uważa, że ważne dla decyzji o mieszkaniu jest środowisko naturalne, 

to w swoim obrazie idealnego sąsiedztwa rzadziej będzie wymieniał ofertę kulturalno-

rozrywkową.  

Najmniej istotna w kształtowaniu obrazu idealnego miejsca zamieszkania wydaje się być 

obecność zabytków w jego otoczeniu. Jest to czynnik pomijany w wyborze miejsca 

zamieszkania. Aspekt ten jest ignorowany zwłaszcza poza Warszawą. Niewielkie znaczenie dla 

stworzenia idealnego miejsca zamieszkania wydaje się mieć również łatwa możliwość 

zakupów. Jednak może to być związane z dużą dostępnością sklepów w ogóle, przez co 

czynnik ten jest rozpatrywany niejako nieświadomie, gdy przychodzi do podejmowania decyzji 

o wyborze miejsca zamieszkania.  

Osobom mieszkającym poza Warszawą częściej zależy na dostępności pracy oraz 

bezpieczeństwie. Dla warszawiaków większe znaczenie niż dla mieszkańców powiatów 

ościennych ma natomiast czystość w sąsiedztwie oraz brak zanieczyszczeń. To, co decyduje 

o atrakcyjności miejsca zamieszkania jest zatem zróżnicowane w zależności od tego, 

czy mówimy o Warszawie, czy o pozostałych powiatach wchodzących w skład OMW.  

Tabela 4. Korelacje punktowo-biseryjne dla poszczególnych kategorii motywów wyboru miejsca 

zamieszkania (A337; wyniki stenowe) i wyznaczników idealnego miejsca zamieszkania (D538).39 

 

 Środowisko 

naturalne 

Komunikacja i 

infrastruktura 

drogowa 

Czynniki 

społeczne 

Czynniki 

ekonomiczne 

Infrastruktura 

usługowa i 

społeczne 

Czynniki 

zewnętrzne 

Czystość 

Ogółem 0,03 0,03* 0,06** 0,06** 0,08** 0,10** 

Warszawa   0,09** 0,09** 0,14** 0,14** 0,15** 0,21** 

Powiaty -0,05* -0,04 -0,03 -0,06** -0,01 -0,06** 

Dostępność 

miejsca pracy 

Ogółem 0,02 0,04** 0,07** 0,07* 0,05** 0,08** 

Warszawa -0,02 0,02 0,05* 0,05* 0,03 0,08** 

Powiaty 0,07** 0,10** 0,10** 0,11** 0,10** 0,08** 

Brak korków 

ulicznych 

Ogółem 0,04** -0,02 0,05** 0,03 -0,02 0,04** 

Warszawa 0,05** 0,01 0,09** 0,04* 0,02 0,06** 

Powiaty 0,03 -0,04 0,00 0,02 -0,05* 0,01 

Łatwa możliwość 

zakupów 

Ogółem 0,02 0,05** 0,00 0,02 0,04** 0,00 

Warszawa 0,05** 0,06** 0,04 0,02 0,04* 0,05* 

Powiaty -0,06** -0,01 -0,07** -0,02 -0,03 -0,07** 

Brak 

zanieczyszczeń 

Ogółem -0,05** -0,08** -0,03* -0,07** -0,08** 0,01 

Warszawa -0,07** -0,08** -0,05** -0,06** -0,06** 0,02 

Powiaty 0,00 -0,01 0,01 -0,04 -0,04 -0,01 

                                                      
37 A3. Co zadecydowało o tym, że mieszka Pan(i) w obecnym miejscu? Proszę wybrać najważniejsze 

powody, którymi kierował(a) się Pan(i) wybierając do miejsce? 
38 D5. Na ile ważne dla stworzenia idealnego miejsca zamieszkania są dla Pana(i) następujące elementy? 

Proszę wybrać trzy najważniejsze elementy 
39 Sposób interpretacji wyników opisano w nocie metodologicznej. Z uwagi na niską liczebność 

w poszczególnych powiatach oraz na wykorzystanie zmiennej dychotomicznej w pytaniu 

D5 zrezygnowano z porównania poszczególnych powiatów.  
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Dobre 

połączenia 

komunikacyjne 

Ogółem 0,03* 0,05** -0,01** 0,03 0,05** -0,06** 

Warszawa 0,06** 0,02 0,01 -0,02 0,02 -0,08** 

Powiaty -0,05* -0,02 -0,07** 0,02 -0,01 -0,03 

Zieleń w pobliżu 

miejsca 

zamieszkania 

Ogółem 0,06** 0,01 -0,03* -0,04** -0,01 -0,03* 

Warszawa 0,04* 0,00 -0,07** -0,09** -0,04 -0,09** 

Powiaty 0,07** -0,01 0,01 0,02 0,01 0,06** 

Bezpieczeństwo 

Ogółem 0,01 0,01 -0,01 -0,03 0,02 -0,07** 

Warszawa -0,05** -0,06** -0,10** -0,06** -0,03 -0,18** 

Powiaty 0,10** 0,11** 0,13** 0,04 0,10** 0,08** 

Wsparcie 

sąsiadów 

Ogółem -0,01 0,00 0,02 -0,01 -0,03* 0,04** 

Warszawa -0,04* 0,00 -0,02 0,03 -0,03 0,04* 

Powiaty 0,04 0,05* 0,06** -0,03 0,02 0,03 

Obecność 

zabytków 

Ogółem -0,06** 0,00 0,03* 0,01 -0,04** 0,00 

Warszawa -0,09** -0,02 -0,04* 0,00 -0,06** 0,01 

Powiaty -0,02 -0,01 -0,03 0,03 -0,03 -0,02 

Oferta 

kulturalno-

rozrywkowa 

Ogółem -0,12** -0,08** -0,10** -0,06** -0,11** -010** 

Warszawa -0,16** -0,10** -0,14** -0,07** -0,15** -0,13** 

Powiaty -0,07** -0,05* -0,05* 0,06* -0,04 -0,06* 

Nota: * p < 0,05. **p < 0,01. n = 2656, z analiz wyłączono odpowiedzi „trudno powiedzieć” i „odmowa odpowiedzi”  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań. 

UWARUNKOWANIA ZADOWOLENIA Z ŻYCIA MIESZKAŃCÓW OMW  

Wykres 15. Rozkład procentowy zadowolenia z miejsca zamieszkania40 

 

Ogólnie rzecz biorąc ocena zadowolenia z miejsca zamieszkania na terenie OMW jest wysoka. 

Zagregowane odpowiedzi pozytywne, dla wszystkich mieszkańców OMW wynoszą 97%. Pod 

tym względem na pierwsze miejsce wysuwa się powiat otwocki z blisko połową (49%) 

odpowiedzi „zdecydowanie zadowolony”. Najmniej osób wskazujących tę odpowiedź żyje w 

gminie Żyrardów (20%) oraz w powiecie mińskim, gdzie jedynie 35% badanych zaznaczyło tę 

opcję. W sytuacji, gdy zagreguje się odpowiedzi pozytywne, czyli „zdecydowanie 

zadowolony” i „raczej zadowolony” zauważyć można, że najlepiej wypadają powiaty 

piaseczyński oraz grodziski (po 99% pozytywnych odpowiedzi). Spoglądając z kolei 

                                                      
40 A1. Na ile jest Pan(i) ogólnie niezadowolony(a) lub zadowolony(a) z życia … 

46%

51%

2%

1%

Zdecydowanie

zadowolony

Raczej zadowolony

Raczej niezadowolony

Zdecydowanie

niezadowolony

Trudno powiedzieć
Podstawa: Mieszkańcy OMW, n=4950
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na odpowiedzi negatywne, najwięcej niezadowolonych osób mieszka w Żyrardowie (14% 

zagregowanych odpowiedzi negatywnych) oraz w powiecie pruszkowskim (10%). 

Wykres 16. Rozkład procentowy miejsca zamieszkania w podziale na jednostki samorządu terytorialnego41 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

W szczegółowej analizie uwarunkowań zadowolenia z miejsca zamieszkania skupiono się na 

dwóch aspektach: zadowoleniu z władzy oraz zadowoleniu z usług. W pierwszym etapie 

analizy tego zjawiska sprawdzono, jak wygląda relacja między oceną władzy a zadowoleniem 

z życia w miejscu zamieszkania w podziale na Warszawę i pozostałe jednostki terytorialne 

(wszystkie powiaty OMW łącznie bez Warszawy). 

Okazuje się, że bardziej pozytywna ocena lokalnych władz warunkuje wyższe zadowolenie 

z życia w miejscu zamieszkania. Jednak natura tego związku różni się w zależności od tego, 

czy ktoś jest mieszkańcem Warszawy czy jednego z powiatów ościennych. Mieszkańcy stolicy 

słabiej oceniający władzę są bardziej zadowoleni z miejsca zamieszkania od słabiej 

oceniających władzę mieszkańców powiatów ościennych (lewa część wykresu). Wnioskować 

można zatem, że lepsza ocena władzy jest ważniejszym wyznacznikiem zadowolenia z miejsca 

zamieszkania poza Warszawą. Warszawiacy mimo nieco gorszej oceny władzy, nadal będą 

bowiem zadowoleni z miejsca, gdzie mieszkają. Innymi słowy, w przypadku tych ostatnich 

ocena władzy nie rzutuje w takim stopniu na zadowolenie z miejsca zamieszkania.  

  

                                                      
41 A1. Na ile jest Pan(i) ogólnie niezadowolony(a) lub zadowolony(a) z życia …   
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Wykres 17. Związek między oceną władzy a zadowoleniem z miejsca zamieszkania ze względu na 

jednostkę terytorialną.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań 

Do powyższego modelu, uwzględniającego ocenę władzy i zadowolenie z miejsca 

zamieszkania, dołączono wyniki oceny jakości usług. Uwzględniono opinię na temat żłobków, 

przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, bibliotek, oferty kulturalnej, domów 

kultury/klubów osiedlowych, przychodni oraz transportu publicznego42. Uwzględniając ten 

czynnik w Warszawie relacja „władza-zadowolenie z życia w miejscu zamieszkania” jest 

nieistotna. Bez względu na ocenę władzy, jeśli usługi w miejscu zamieszkania są oceniane 

pozytywnie, mieszkańcy pozytywnie oceniali miejsce zamieszkania. Wśród mieszkańców 

powiatów ościennych, mimo niższej opinii na temat usług, pozytywna ocena władzy nadal 

zwiększa zadowolenie z miejsca zamieszkania. Wnioskować można, że w świadomości 

warszawiaków miejsce ich zamieszkania, bez względu na ocenę władzy, zawsze będzie się 

odznaczało wysoką jakość usług. Może to mieć związek z tym, że obiektem oceny jest tu stolica 

kraju, która z racji swojego statusu, jest najbardziej rozwiniętym gospodarczo miastem w Polsce. 

Warszawa oferuję szeroką gamę różnorodnych usług, w tym wysokospecjalistycznych. Podczas 

gdy mieszkańcy powiatów ościennych mogą mieć hipotetycznie większe poczucie, że władza 

jest jednym z czynników, które mają największy wpływ na możliwość podniesienia jakości usług.  

Dla wysokiego zadowolenia z miejsca zamieszkania największe znaczenie mają (jako czynniki) 

satysfakcja z oferty kulturalnej w miejscu zamieszkania, zadowolenie z transportu 

oraz pozytywna ocena szkół średnich.  

  

                                                      
42 Wyniki otrzymane w poszczególnych pytaniach dodano do siebie 
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Podstawa: Mieszkańcy OMW, n=4571, z analiz wyłączona "trudno powiedzieć" i "odmowy odpowiedzi"
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Wykres 18. Związek między oceną władzy a zadowoleniem z miejsca zamieszkania ze względu na 

jednostkę terytorialną uwzględniając ocenę usług. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

ATRAKCYJNOŚĆ DLA INWESTORÓW  

Pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej OMW włodarze jeszcze mocniej niż w przypadku 

atrakcyjności dla mieszkańców zaakcentowali przewagę części zachodniej nad wschodnią. 

W tym kontekście wskazywano przede wszystkim na cały obszar położony na zachód 

od Warszawy, w tym m.in. powiat pruszkowski, grodziski, nowodworski czy warszawski zachodni. 

Jednakże zaznaczyć należy, że w przypadku poszczególnych gmin najczęściej wymieniano 

te położone w WOF. Atrakcyjność części zachodniej wynika przede wszystkim z wyższego 

poziomu rozwoju samorządów leżących na tym obszarze, większej dostępności komunikacyjnej 

i lepszej jakości sieci dróg. Inwestorzy częściej wybierają miejsca położone przy głównych 

ciągach komunikacyjnych (autostrady, drogi ekspresowe), ze względu na dogodny transport, 

a także tereny w bliskiej odległości od stolicy. Istotna jest obecność w zachodniej części OMW 

Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin oraz planowanego do realizacji 

Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie bez znaczenia, pod kątem inwestycyjnym, pozostaje 

również dobre wyposażenie w podstawową infrastrukturę techniczną – sieć wodno-

kanalizacyjną czy energetyczną. Jak wskazano we wcześniejszym rozdziale w nieco lepszej 

sytuacji pod tym względem są tereny zachodnie OMW. 

(…) myślę, że to chodzi o Wisłę i o takie przeświadczenie z inwestorami, bo jakoś tak widzę, 

że tam dużo firm się lokuje po tamtej stronie, czyli Wisła jest taką naturalną barierą (…) 

Z mojego punktu widzenia, z mojej znajomości, wydaje mi się, że powiaty jednak zachodnie (…) 

To są takie obszary od wielu lat już atrakcyjne dla inwestorów (…) Być może ta lokalizacja 

pomiędzy Warszawą a wielkimi ośrodkami na zachodzie, takimi jak Łódź, Poznań, Wrocław, to 

już sprzyjało temu, że tam się lepiej działo. Być może też wprowadzenie terenów inwestycyjnych 

odpowiednio wcześnie w planach zagospodarowania też się do tego przyczyniło.  

Zauważyć należy, że przedstawiciele jednostek położonych w części zachodniej OMW 

w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej wskazywali przede wszystkim tereny w ich okolicy 
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D1. Ocena władzy

Warszawa OMW bez Warszawy

Podstawa: Mieszkańcy OMW, n=1565, z analiz wyłączona "trudno powiedzieć" i "odmowy odpowiedzi"

Wyższa ocena władzy

Niższa ocena władzy
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(po stronie zachodniej), natomiast włodarze JST z części wschodniej są zdania, że atrakcyjne 

są zarówno powiaty zachodnie, jak i wschodnie. Jednak warto dodać, iż włodarze 

samorządów położonych w części wschodniej OMW wskazywali przede wszystkim na jednostki 

położone na terenie WOF, czyli w najbliższej odległości od Warszawy (m.in. gminy Wiązowna, 

Kobyłka, Karczew). Podobnie jak w przypadku atrakcyjności dla mieszkańców głównym 

czynnikiem przyciągającym inwestorów na tereny wschodnie (w opinii włodarzy) jest mniejsze 

zurbanizowanie, które daje większe możliwości rozwoju firm. Ze względu na dużą liczbę 

mieszkańców istotna jest również nieco większa dostępność siły roboczej. 

(…) zwłaszcza strona wschodnia w tej chwili, ponieważ strona zachodnia jest, po pierwsze, 

bardzo zurbanizowana (…) te tereny wokół są bardzo zmechanizowane i często są ceny bardzo 

wysokie działek, gruntów. Są, jakby, nasycone. W momencie otwarcia tej autostrady (…), 

ta cała część wschodnia dla ośrodków, jest bardzo atrakcyjna pod względem inwestycyjnym, 

osiedleńczym (…) 

Zestawiając wypowiedzi włodarzy z danymi zastanymi przeanalizowano w kontekście 

atrakcyjności gospodarczej lokalizację terenów inwestycyjnych. Ze względu na brak 

aktualnych danych dla metropolii, a także fakt, iż (jak wskazano wcześniej) w jej obszarze 

najbardziej zurbanizowany jest WOF na potrzeby niniejszej analizy obserwacje dotyczące tego 

terenu zostały przeniesione na poziom OMW. Wskazać należy, że pod względem powierzchni 

oraz liczby terenów inwestycyjnych, część wschodnia i zachodnia posiadają zbliżoną ofertę. 

Największe (pod względem powierzchni) obszary zlokalizowane są w północnej 

(gmina Radzymin) oraz południowej części (gmina Góra Kalwaria). Duże skupiska można 

zaobserwować również w powiecie pruszkowskim, grodziskim (część zachodnia) 

oraz wołomińskim (część wschodnia). Wskazuje to na fakt, iż dostępność terenów 

inwestycyjnych jest stosunkowo duża, ale na ich atrakcyjność wpływają przede wszystkim takie 

czynniki jak położenie przy głównych ciągach komunikacyjnych, wyposażenie w infrastrukturę 

techniczną czy ogólny poziom rozwoju jednostki.  
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2. Analiza wykorzystania środków budżetowych przez samorządy OMW 

2.1. Wydatki inwestycyjne i nieinwestycyjne JST w latach 2010-2018 oraz 

najważniejsze podjęte działania rozwojowe 

Na podstawie ogólnodostępnych źródeł43 dokonano analizy wykorzystania środków 

budżetowych przez samorządy OMW. Wskazać należy, iż od roku 2010 obserwuje się ogólny 

wzrost wydatków z budżetu we wszystkich analizowanych jednostkach: WOF, OMW oraz 

wchodzących w jego skład powiatów, m.st. Warszawie, a także województwie mazowieckim44. 

Świadczy to o nieustannym rozwoju samorządów, ale również zwiększających się obowiązkach 

i potrzebach. Dodatkowo, nieprzerwany przez lata wzrost gospodarczy, rosnące 

wynagrodzenia i w konsekwencji większe wpływy do budżetów lokalnych powodują, 

że samorządy są w stanie finansować coraz większe inwestycje i zwiększać wydatki budżetowe. 

Dobra sytuacja makroekonomiczna Polski oraz potencjał rozwojowy powinny pomóc utrzymać 

ten trend, choć trzeba sobie zdawać też sprawę z okoliczności zmniejszających wpływy do 

samorządów (m.in. chociażby poprzez obniżenie stawek PIT). Skokowy wzrost wydatków 

obserwowany od 2016 roku to również efekt transferów socjalnych, które zaliczane są do 

wydatków na poziomie gmin (w tym przede wszystkim świadczenie 500+).  

Zauważyć należy, że w 2018 roku w przypadku województwa, WOF, OMW i m.st. Warszawy 

wolumen wydatków kształtuje się na poziomie około 30% wyższym niż w roku 2010 (najwyższy 

wzrost odnotowano w przypadku województwa – 35%, natomiast najniższy w stolicy – 27%). 

Na wykresie zobrazowano również wydatki z budżetu ogółem na jednego mieszkańca. 

W tym kontekście różnice pomiędzy poszczególnymi przekrojami terytorialnymi są mniejsze. 

W perspektywie ostatnich 8 lat w każdym przypadku kwota wydatków wzrosła o 2 200-2 400 zł 

(patrz Wykres 19). 

  

                                                      
43 Dane BDL GUS. 
44 Celem ukazania szerszego kontekstu, ale także porównania (w tym pokazania różnic i podobieństw) 

w rozdziale tym zadecydowano o pokazaniu również danych dla województwa mazowieckiego. 

W większości wykresów dane przedstawione zostały ze względu na wielkość obszarów: województwo 

mazowieckie, OMW, WOF, a następnie powiaty. Wydatki na poziomie województwa, OMW i WOF 

dotyczą wydatków wszystkich gmin wchodzących w skład poszczególnych agregatów terytorialnych. 
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Wykres 19. Wydatki z budżetów gmin 

wchodzących w skład poszczególnych 

jednostek ogółem na jednego mieszkańca w 

latach 2010-2018 (w zł) 

 

Wykres 20. Wydatki z budżetów gmin 

wchodzących w skład poszczególnych jednostek 

ogółem w latach 2010-2018 (w mln zł) 

 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL GUS.  

Wydatki przeanalizowano także w podziale na gminy wchodzące w skład poszczególnych 

powiatów45. Wydatki ogółem w przypadku wszystkich 9 powiatów (poza m.st. Warszawą) 

wzrosły w analizowanych latach blisko dwukrotnie. Największy wzrost odnotowano w gminach 

powiatu grodziskiego (z 270 mln w 2010 roku do 619 mln w roku 2018), natomiast najmniejszy 

w przypadku m.st. Warszawy. Analiza wydatków z budżetu ogółem w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca wykazała natomiast, iż w nieco lepszej sytuacji pod tym kątem są gminy powiatów 

położonych w zachodniej części OMW (warszawski zachodni, grodziski, pruszkowski, ale także 

piaseczyński i nowodworski), natomiast mniejsze kwoty uzyskano w powiatach północno-

wschodnich oraz wschodnich takich jak legionowski, wołomiński, miński czy otwocki. Wyraźną 

przewagę pod tym kątem ma m.st. Warszawa, w którym na jednego mieszkańca przypada 

wydatek rzędu ponad 9 tys. zł.  

                                                      
45 Dane przedstawiają sumy wydatków gmin wchodzących w skład poszczególnych powiatów, 

w związku z czym analiza dotyczy zróżnicowania przestrzennego w podziale na powiaty.  
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Rysunek 22. Wydatki z budżetów gmin wchodzących w skład poszczególnych powiatów ogółem (w mln zł) w roku 2010 i 2018 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń z danych BDL GUS 

  

2010 2018 

Wydatki z budżetu ogółem (w mln zł) 
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Rysunek 23. Wydatki z budżetów gmin wchodzących w skład poszczególnych powiatów ogółem na 1 mieszkańca (w zł) w roku 2010 i 2018 

 

 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń z danych BDL GUS 

2010 2018 

Wydatki z budżetu ogółem na 1 mieszkańca (w zł) 



  

Strona 65 z 181 

W 2018 roku udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem dla gmin województwa 

mazowieckiego wynosił 17% i kształtował się na zbliżonym poziomie do WOF oraz OMW (w obu 

przypadkach 16%). Nieco mniejszy odsetek odnotowano w przypadku m.st. Warszawy – 13%. 

W porównaniu do roku 2010 udział wydatków inwestycyjnych spadł średnio o 6 p.p. 

w przypadku województwa, OMW i WOF, natomiast dla Warszawy różnica wyniosła 8 p.p. 

Niemniej jednak zauważyć należy tendencję spadkową w latach 2010-2016, a od roku 2017 

ponowny powolny wzrost wydatków inwestycyjnych. Spadek udziału wydatków 

inwestycyjnych w porównaniu z 2010 r. wynikać może głównie z dwóch przyczyn: po pierwsze, 

ze stopniowego nasycenia inwestycjami, a po drugie ze zmniejszającego się strumienia 

unijnych pieniędzy, które pomagają te inwestycje współfinansować. Oba czynniki powiązane 

są z makroekonomiczną sytuacją Polski – po wejściu do Unii Europejskiej inwestycje, zwłaszcza 

te współfinansowane przez UE, mocno przyspieszyły. Samorządy nadrabiając niedostatki 

lokalnej infrastruktury (częściowo wynikające jeszcze z PRL) wykorzystując strumień unijnego 

finansowania doprowadziły do sytuacji, w której udział wydatków inwestycyjnych osiągnął 

stosunkowo wysoki poziom. Stopniowo, przez lata, poprawiając infrastrukturę we wszystkich 

aspektach samorządy osiągnęły poziom nasycenia inwestycjami, a przynajmniej zaspokoiły te 

o charakterze fundamentalnym. W połączeniu ze zmniejszającym się wolumenem środków UE 

a jednoczesnym wzrostem dochodów i wydatków w innych obszarach, udział wydatków 

inwestycyjnych spadł. Z kolei odbicie w roku 2017 ma charakter dość łagodny. Może on 

wynikać z tego, że samorządy w większym stopniu zaczynają wydawać środki z budżetu UE na 

lata 2014-2020. 

  



    

Strona 66 z 181 

Wykres 21. Wydatki inwestycyjne gmin wchodzących w skład poszczególnych jednostek w latach 2010-

2018 (w mln zł wydatki ogółem; % - odsetek wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL. 

Porównując perspektywę ostatnich 8 lat zauważyć należy, że nastąpił wzrost wydatków 

inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Sytuacja ta dotyczy województwa 

mazowieckiego, WOF i OMW, spadek odnotowano natomiast w przypadku m.st. Warszawy. 

Największy wzrost dotyczy województwa mazowieckiego (+119 zł), nieco mniejszy OMW 

(+52 zł), natomiast najmniejszy WOF (+4 zł). W przypadku m.st. Warszawy wydatki inwestycyjne 

spadły w roku 2018 (w porównaniu do 2010) o 342 zł. Tendencja w zakresie wydatków 

inwestycyjnych przypadających na jednego mieszkańca jest analogiczna jak w przypadku 

wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem – od roku 2010 do 2016 obserwuje się spadek 

(wyjątkiem jest rok 2014), natomiast od 2017 wzrost. Przyczyny tej tendencji wyjaśnione zostały 

powyżej.  
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Wykres 22. Wydatki inwestycyjne gmin wchodzących w skład poszczególnych jednostek w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca w latach 2010-2018 (w zł) 

 

Źródło: Opracowanie i wyliczenia własne na podstawie danych z BDL. 

Udział wydatków inwestycyjnych zanalizowano również w podziale na gminy wchodzące 

w skład poszczególnych powiatów46. Zarówno w roku 2010, jak i 2018 obserwuje się nieznaczną 

przewagę pod tym kątem części zachodniej obszaru nad wschodnią. W roku 2018 nieco 

wyższy udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem odnotowano w gminach 

położonych w powiatach: pruszkowskim (29%), grodziskim (28%) i nowodworskim (26%). 

Dla porównania powiaty położone w części wschodniej uzyskały wynik na poziomie 21%-24%. 

Warto jednak zauważyć, że wzrost udziału wydatków odnotowano jedynie w gminach 

powiatów wschodnich: otwockim (z 20% do 24%) i mińskim (z 20% do 22%). Analizując udział 

wydatków inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca zaobserwować można dużą 

dysproporcję pomiędzy częścią wschodnią, w której wynik kształtuje się na poziomie 1 070-

1 241 zł, a zachodnią z wydatkami na poziomie 1 529-1 873 zł. Wynik zbliżony do części 

wschodniej odnotowano także w przypadku powiatu legionowskiego i piaseczyńskiego. 

                                                      
46 Dane przedstawiają sumy wydatków gmin wchodzących w skład poszczególnych powiatów, 

w związku z czym analiza dotyczy zróżnicowania przestrzennego w podziale właśnie na powiaty. 
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 Rysunek 25. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem gmin wchodzących w skład poszczególnych powiatów (w mln zł) w roku 2010 i 2018 

 

 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń z danych BDL GUS 
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Rysunek 26. Wydatki inwestycyjne w wydatkach ogółem gmin wchodzących w skład poszczególnych powiatów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) w roku 2010 

i 2018 

 

 

  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń z danych BDL GUS 
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Wydatki inwestycyjne w wydatkach ogółem na 1 mieszkańca (w zł) 
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Analizie poddano także udział poszczególnych działów w wydatkach inwestycyjnych w latach 

2010-2018. Ogólnie zauważyć należy, że największa część wydatków inwestycyjnych 

(zarówno województwa, OMW, WOF, jak i Warszawy) przeznaczana jest na transport 

i łączność. W przypadku Warszawy w 2018 roku stanowiło to ponad połowę wszystkich kosztów 

inwestycyjnych, a w pozostałych jednostkach blisko połowę. Najwięcej działań w tym zakresie 

przypada jednak na rok 2014 (odsetek przeznaczanych środków wahał się na poziomie od 55% 

do 65%), co może być związane z kończeniem projektów finansowanych w ramach 

perspektywy finansowej 2007-2013. Wyjątkiem jest jednak Warszawa, która najwyższy odsetek 

środków przeznaczanych na transport odnotowała w 2012 roku. Poziom ponad 70% udziału 

tego obszaru tematycznego w wydatkach inwestycyjnych utrzymywał się również przez rok 

2013 i 2014, co może być związane z koncentracją na budowie II linii metra. 

Kolejnymi działami, na które wydatkuje się najwięcej środków w analizowanych jednostkach 

są oświata i wychowanie (11%-14% w 2018 roku), a także gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska (pomiędzy 6% a 13% w 2018 roku). Największe fundusze na oba działy 

przeznaczane były w latach 2015-2016. Istotny udział w wydatkach inwestycyjnych ogółem 

stanowią także działy: gospodarki mieszkaniowej (6%-8% w 2018 roku), kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego (4%-5%), a także kultury fizycznej (3%-4%). Jednocześnie zaznaczyć 

należy, że w przypadku prawie wszystkich obszarów ich udział w 2018 roku, w porównaniu 

do 2010 wzrósł, chociaż nie jest to wzrost liniowy, a tendencja wydaje się być zależna od 

kategorii i dostępnych środków ze źródeł zewnętrznych. Największy wzrost na przestrzeni 

wszystkich lat zauważalny jest w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska oraz oświacie 

i wychowaniu. W przypadku każdej jednostki odnotowano natomiast spadek wysokości 

inwestycji przeznaczanych na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, co potwierdza 

opinie włodarzy o poczuciu „niedoinwestowania” właśnie tego obszaru w ostatnim czasie. 

Transport i łączność oraz gospodarka mieszkaniowa to z kolei obszary najbardziej podatne na 

wahania w zakresie wysokości inwestycji. 
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Tabela 5. Wydatki inwestycyjne gmin wchodzących w skład poszczególnych jednostek w podziale na działy i lata (w mln zł i %) 
 MAZOWIECKIE OMW 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Transport i łączność 
2394 2240 2309 2016 2603 1381 1268 2044 2914 1636 1679 1803 1544 1996 866 815 1391 1821 

45% 50% 55% 52% 55% 37% 41% 47% 48% 47% 58% 63% 60% 62% 38% 38% 46% 47% 

Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

457 438 474 410 405 426 262 394 816 240 195 259 212 194 206 170 236 507 

9% 10% 11% 11% 9% 11% 8% 9% 13% 7% 7% 9% 8% 6% 9% 8% 8% 13% 

Oświata i wychowanie 
529 399 384 401 476 426 604 679 661 330 243 246 281 335 320 496 529 501 

10% 9% 9% 10% 10% 11% 19% 15% 11% 9% 8% 9% 11% 10% 14% 23% 18% 13% 

Gospodarka 

mieszkaniowa 

266 234 192 238 223 499 270 250 354 188 178 143 173 165 361 195 179 268 

5% 5% 5% 6% 5% 13% 9% 6% 6% 5% 6% 5% 7% 5% 16% 9% 6% 7% 

Rolnictwo i łowiectwo 
280 360 214 280 317 280 119 198 326 71 88 57 62 101 98 52 77 114 

5% 8% 5% 7% 7% 8% 4% 5% 5% 2% 3% 2% 2% 3% 4% 2% 3% 3% 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

393 172 129 133 157 170 133 209 307 309 114 54 73 74 85 108 148 148 

7% 4% 3% 3% 3% 5% 4% 5% 5% 9% 4% 2% 3% 2% 4% 5% 5% 4% 

Kultura fizyczna47 
-48 240 137 73 108 93 107 147 241 - 124 44 24 44 48 59 90 150 

- 5% 3% 2% 2% 2% 3% 3% 4% - 4% 2% 1% 1% 2% 3% 3% 4% 

Ochrona zdrowia 
217 134 112 64 141 134 69 112 165 181 116 88 48 129 111 55 99 149 

4% 3% 3% 2% 3% 4% 2% 3% 3% 5% 4% 3% 2% 4% 5% 3% 3% 4% 

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

76 65 68 43 69 61 75 90 95 49 38 24 11 31 30 31 28 43 

1% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 

Administracja 

publiczna 

75 73 79 89 49 78 72 91 69 56 51 59 61 27 49 55 59 40 

1% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 3% 2% 1% 

Rodzina49 
- - - - - - - 59 62 - - - - - - - 51 49 

- - - - - - - 1% 1% - - - - - - - 2% 1% 

Pomoc społeczna 
- - 26 12 12 12 22 24 22 - - 24 9 9 8 17 18 13 

- - 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% - - 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 

- - 14 26 33 34 30 2 3 - - 11 15 21 20 26 1 3 

- - 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% - - 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 

Pozostałe50 
646 111 70 86 144 122 72 90 78 438 64 46 62 80 69 73 101 65 

12% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 2% 1% 13% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 

                                                      
47 Od 2011 roku nastąpiła zmiana nazwy działu, stąd brak danych dla roku 2010. 
48 „-” oznacza brak danych. 
49 Nowy dział od 2017 roku, stąd brak danych w poprzednich latach. 
50Wysoki odsetek kategorii w 2010 roku wynika z braków danych w BDL, a także zmian w działach. Powoduje to niespójność pomiędzy ogólną wartością inwestycji, a wartościami 

sumowanymi z poszczególnych działów. Zachowując poprawność metodologiczną różnicę wrzucono w kategorie „pozostałe”, tak aby suma końcowa była jednakowa. 
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Tabela 6. Wydatki inwestycyjne gmin wchodzących w skład poszczególnych jednostek w podziale na działy i lata (w mln zł i %) 
 WOF m.st. Warszawa 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Transport i łączność 
1596 1635 1769 1501 1953 823 762 1322 1726 1353 1442 1624 1339 1731 589 523 982 1112 

48% 60% 65% 63% 65% 39% 38% 48% 49% 52% 69% 77% 74% 74% 45% 42% 53% 53% 

Gospodarka 

komunalna i ochrona 

środowiska 

208 166 229 172 169 182 146 204 430 76 29 55 44 61 47 52 80 119 

6% 6% 8% 7% 6% 9% 7% 7% 12% 3% 1% 3% 2% 3% 4% 4% 4% 6% 

Oświata i wychowanie 
310 221 229 261 311 295 460 493 488 174 127 121 132 168 120 268 319 279 

9% 8% 8% 11% 10% 14% 23% 18% 14% 7% 6% 6% 7% 7% 9% 22% 17% 13% 

Gospodarka 

mieszkaniowa 

183 171 135 161 155 352 187 165 257 126 121 82 100 97 275 109 89 162 

6% 6% 5% 7% 5% 17% 9% 6% 7% 5% 6% 4% 5% 4% 21% 9% 5% 8% 

Rolnictwo i łowiectwo 
31 33 25 20 33 44 31 32 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Kultura i ochrona 

dziedzictwa 

narodowego 

303 112 47 61 70 83 106 144 138 271 92 40 51 50 55 70 87 87 

9% 4% 2% 3% 2% 4% 5% 5% 4% 10% 4% 2% 3% 2% 4% 6% 5% 4% 

Kultura fizyczna 
- 115 30 18 40 39 51 71 132 - 74 14 7 16 15 24 24 67 

- 4% 1% 1% 1% 2% 3% 3% 4% - 4% 1% 0% 1% 1% 2% 1% 3% 

Ochrona zdrowia 
178 116 88 48 129 110 54 97 148 173 112 82 41 121 109 52 90 137 

5% 4% 3% 2% 4% 5% 3% 4% 4% 7% 5% 4% 2% 5% 8% 4% 5% 7% 

Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

47 36 20 8 28 29 28 22 39 38 26 14 4 13 12 12 4 25 

1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 

Administracja 

publiczna 

55 48 55 58 24 46 53 56 38 45 26 37 48 14 27 34 28 23 

2% 2% 2% 2% 1% 2% 3% 2% 1% 2% 1% 2% 3% 1% 2% 3% 2% 1% 

Rodzina 
- - - - - - - 51 46 - - - - - - - 50 41 

- - - - - - - 2% 1% - - - - - - - 3% 2% 

Pomoc społeczna 
- - 24 9 9 8 17 18 13 - - 24 9 7 7 15 17 10 

- - 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% - - 1% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 

Pozostałe zadania w 

zakresie polityki 

społecznej 

- - 11 15 21 19 24 1 3 - - 11 12 17 17 23 1 2 

- - 0% 1% 1% 1% 1% 0% 0% - - 1% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 

Pozostałe 
414 57 40 51 68 60 62 76 47 327 43 19 35 54 45 57 69 31 

12% 2% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 1% 13% 2% 1% 2% 2% 3% 5% 4% 1% 

Źródło: Opracowanie i wyliczenia własne na podstawie danych z BDL 
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Celem uzupełnienia powyższej analizy danych zastanych wykorzystano również wypowiedzi 

włodarzy dotyczące najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach na terenie 

ich samorządów. Pozwoliło to nie tylko uzyskać spójny obraz kategorii wydatków, na które 

przeznaczane są środki, ale również wskazać (konkretnie) najczęściej realizowane inwestycje. 

Wszystkie działania zostały skategoryzowane w sześć obszarów: drogi i transport, gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, oferta spędzania czasu wolnego, usługi społeczne, 

przedsiębiorczość i inne. Kategorie te odpowiadają polom współpracy, które zostały 

wyodrębnione jako najważniejsze potrzeby rozwojowe metropolii51. Dzięki takiemu 

pokategoryzowaniu uzyskano informacje na temat tego jakie działania zostały już 

zrealizowane, a zestawienie ich z planowanymi inwestycjami pozwoli na wyodrębnienie tych 

o największym znaczeniu dla samorządów.  

Jak wynika z przeprowadzonych wywiadów włodarze za jedne 

z najważniejszych inwestycji podejmowanych w ostatnich latach wskazują te 

z obszaru dróg i transportu. Poza tym, że inwestycje z tego zakresu najczęściej 

określane są najważniejszymi, to jak wynika z analizy desk research, pochłaniają również 

największą część budżetu inwestycyjnego samorządów. W tym zakresie rozmówcy wskazywali 

najczęściej na takie działania jak: 

 modernizacja/rozbudowa sieci drogowej,  

 budowa ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, 

 budowa parkingów P&R.  

Warto zauważyć, że inwestycje drogowe i okołodrogowe należą do tych, które wymagają 

nieustannych nakładów finansowych. Jak wskazali badani, pomimo iż środków 

przeznaczanych na ten cel jest stosunkowo dużo, to potrzeby samorządów nie maleją (ciągła 

konieczność modernizacji przede wszystkim dróg, ale także chodników czy ścieżek 

rowerowych). Włodarze wskazują, że duże znaczenie w tym zakresie mają również inwestycje 

na szczeblu centralnym, wpływające na poprawę atrakcyjności ich jednostek (np. budowa 

dróg krajowych, autostrad czy obwodnic).  

Nieco rzadziej (niż wypunktowane powyżej) w kontekście dróg i transportu wskazywano na 

uzupełniającą infrastrukturę drogową (m.in. budowa tuneli czy wymiana oświetlenia 

ulicznego) oraz działania związane z komunikacją publiczną (np. podłączenie do sieci ZTM 

czy zakup nowego taboru). Ogólny duży nacisk na obszar związany z drogami i transportem 

wynika przede wszystkim z hierarchii potrzeb samorządów – brak możliwości dalszego rozwoju, 

dopóki nie zostanie zapewniona odpowiednia infrastruktura. Nie bez znaczenia pozostaje 

                                                      
51 Więcej informacji w: Plan działań strategicznych dla metropolii warszawskiej – Przewodnik strategiczny 

2.0. 
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również cykliczny charakter tych inwestycji oraz ich wpływ na ogólną ocenę poziomu rozwoju 

społeczno-gospodarczego poszczególnych jednostek.  

Tymi inwestycjami, które zawsze są kosztowne no to są oczywiście inwestycje na drogi (…) drogi 

są taką inwestycją czy takimi inwestycjami, które raz, że są kosztowne a dwa, że to nigdy nie jest 

tak, że robimy je i na wieki wieków amen one są zrobione (…) 

Jak wynika z wypowiedzi włodarzy działania podejmowane w obszarze dróg i transportu 

w ostatnich latach realizowane były zarówno ze środków własnych samorządów, jak i ze źródeł 

zewnętrznych. W zakresie środków zewnętrznych pojawiały się dotacje unijne (m.in. PROW, 

RPO WM, POIiŚ) i krajowe (m.in. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Krajowy 

Fundusz Drogowy, Fundusz Dróg Samorządowych, Program rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej).  

Zgodnie z deklaracjami włodarzy duża liczba zadań podjętych w ostatnich latach 

przez JST dotyczy również gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. 

W tym zakresie stawiano przede wszystkim na: 

 budowę sieci technicznych (wodnej, kanalizacyjnej i gazowej), 

 budowę oczyszczalni ścieków,  

 budowę stacji uzdatniania wody. 

Budowa sieci technicznych wynika zarówno z napływu ludności (konieczność zapewnienia 

podstawowych potrzeb), jak i troski o środowisko. Istotne znaczenie ma także przyciąganie 

nowych mieszkańców i inwestorów, które nie jest możliwe bez uzbrajania terenów. Zaznaczyć 

należy, że analogicznie jak w przypadku dróg, budowa sieci technicznych klasyfikuje się do 

działań wymagających nieustannego wsparcia. Nie tylko ze względu na konieczność 

inwestowania w jej rozbudowę, ale także modernizację. Jak wskazują włodarze, inwestycje 

z tego zakresu prawie cały czas widnieją w planach samorządów – w części jednostek 

z powodu braku sieci i konieczności jej budowy, natomiast w innych ze względu na przestarzałą 

infrastrukturę.  

Poza wskazanymi powyżej, najczęściej podejmowanymi inwestycjami, wyodrębnić można 

również inne grupy działań, które zakwalifikowano do niniejszej kategorii. W tym zakresie 

wymienić należy działania związane z m.in. poprawą jakości przestrzeni publicznych 

(m.in. modernizacja parków, skwerów, zwiększenie liczby nasadzeń), powietrza (m.in. 

współfinansowanie wymiany pieców, termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) 

oraz dostępnych zasobów środowiskowych (m.in. budowa infrastruktury nadrzecznej). 

Wśród wskazań pojawiły się także zadania dotyczące instalacji proekologicznych źródeł 

energii (OZE). 

Bardzo ważnym rozwojowo [zadaniem], była również budowa takiej twardej infrastruktury, czyli 

rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa stacji uzdatniania wody, czy, nie wiem, modernizacje 

naszych ciepłowni miejskich. One też pozwoliły na to, aby miasto mogło dalej się rozwijać. 

Bardzo ważna była budowa drugiej sieci, drugostronnego zasilania w gaz naszego miasta, to też 
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nie była stricte inwestycja miejska, natomiast bardzo mocno angażowaliśmy się przy tej 

inwestycji, dzięki temu miasto jest w stanie wydawać nowe pozwolenia na budowę, ponieważ 

ma źródła ciepła. 

Wśród źródeł finansowania, dzięki którym samorządy realizowały wskazane działania znalazły 

się zarówno środki własne jednostek, jak i zewnętrzne. Inwestycje związane z gospodarką 

komunalną i ochroną środowiska najczęściej wykonywane były przy wsparciu dotacji lub 

pożyczek: krajowych z NFOŚ i WFOŚ oraz środków unijnych (m.in. POIiŚ, RPO WM, inicjatywa 

JESSICA).  

Wśród wszystkich podjętych działań wyodrębniono również kategorię związaną 

z ofertą spędzania czasu wolnego. W tym zakresie dominowały wśród 

samorządów inwestycje dotyczące: 

 budowy hal i obiektów sportowych (m.in. boisk)52, 

 budowy oraz modernizacji obiektów rekreacyjnych (m.in. place zabaw, pumptracki, 

lodowiska, aquaparki czy skateparki). 

W zakresie czasu wolnego w ostatnich latach samorządy stawiały głównie na infrastrukturę 

sportową (najczęściej zlokalizowaną na terenie placówek oświatowych) oraz rekreacyjną. 

Warto zauważyć, że budowa hal i obiektów sportowych wskazywana była spośród innych 

działań w tym obszarze najczęściej, podobnie jak inwestycje w oświatę w kategorii usługi 

społeczne (obszar kolejny). Nasuwa się zatem wniosek, że samorządy w zakresie oświaty 

bardzo często stawiają na inwestycje kompleksowe, ale także w pełni korzystają 

z dostępnych środków zewnętrznych. Wynika to, jak wskazują włodarze, przede wszystkim 

z potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców, ale również chęci podniesienia jakości ich życia.  

Inwestycjami wskazywanymi rzadziej, niż powyższe, jednak wartymi uwagi w zakresie oferty 

spędzania czasu wolnego są również te związane z ofertą kulturalną 

(m.in. budowa/modernizacja instytucji kultury – domy kultury, kina, teatry) oraz renowacją 

obiektów zabytkowych, którym nadawano funkcje społeczne. Inwestycje w obiekty 

sportowe, rekreacyjne czy kulturalne mają na celu zapewnienie szerokiej (na miarę 

możliwości) oferty spędzania czasu wolnego, a zatem „zatrzymywania” mieszkańców na 

terenie JST. Przyczynia się to również do zmiany nastawienia mieszkańców względem 

samorządów – nie traktowania ich tylko i wyłącznie jako „sypialni”, ale miejsca dogodnego 

do życia, zapewniającego najważniejsze potrzeby. 

(…) tu powstało kilka takich ciekawych inwestycji o takim charakterze właśnie rekreacyjnym, 

bo do tej pory tych miejsc (…) nie było. Więc ci ludzie oprócz tego, że w którymś momencie, 

w latach dziewięćdziesiątych zostali odstawieni na boczny tor, to nie mieli nawet w mieście 

możliwości spędzania wolnego czasu, zgodnie z własnymi oczekiwaniami. No dzisiaj to się 

zmienia, to są inwestycje wielomilionowe. 

                                                      
52 Warto zauważyć, że wydatki na kulturę fizyczną stanowią ok. 4% całości wydatków inwestycyjnych JST 

wchodzących w skład OMW i WOF. 
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(…) Mamy inwestycje rozproszone, ale też często się powtarzające [takie jak] place zabaw, 

jakieś małe boiska. Korzystamy z dofinansowań, bądź przy braku dofinansowań mamy też taki 

sposób wsparcia przez mieszkańców, czyli inicjatywy lokalne. I w inicjatywach lokalnych, gdzie 

udział [mieszkańców] to jest zwykle 20%, 80% ze strony gminy. 

Jak wynika z wypowiedzi włodarzy środki na realizację wskazywanych działań pochodziły 

zarówno z budżetów samorządów, jak i dotacji zewnętrznych. W przypadku zewnętrznych 

źródeł finansowania wskazywano przede wszystkim na środki krajowe (m.in. z Ministerstwa 

Sportu i Turystyki) i unijne (m.in. PROW czy RPO WM). 

Duża liczba typów inwestycji pojawiła się w zakresie usług społecznych, 

chociaż najczęściej wskazywano w tym kontekście na: 

 oświatę (termomodernizacja/rozbudowa/budowa szkół), 

 rozwój e-usług (m.in. w sektorze administracji publicznej czy ochrony 

zdrowia).  

Inwestycje w oświatę (przede wszystkim w zakresie szkół, nieco rzadziej przedszkoli i żłobków) 

pojawiały się w wypowiedziach niemal wszystkich włodarzy w mniejszym lub większym zakresie. 

Związane jest to nie tylko z koniecznością zapewnienia miejsc w szkołach dla dzieci 

zamieszkujących na terenie JST, ale również chęcią poprawy warunków do ich rozwoju 

(co często wynika również z obserwacji rodziców i porównywania standardu w szkołach 

gminnych do większych ośrodków). Kilka wskazań w zakresie edukacji dotyczyło wzbogacenia 

bazy techniczno-dydaktycznej. Stosunkowo częstym działaniem podejmowanych w ostatnich 

latach był również rozwój e-usług. Wśród jednostek położonych w WOF kilku włodarzy 

podkreśliło podjęcie współpracy w ramach projektu Virtual WOF, realizowanego w ramach 

instrumentu ZIT.  

Poza powyższymi inwestycjami, które w obszarze usług społecznych wskazywane były 

najczęściej, warto przedstawić również inne kategorie działań zaklasyfikowanych do niniejszej 

kategorii. Wśród nich znalazły się inwestycje związane ze służbą zdrowia (m.in. budowa 

przychodni zdrowia czy szpitalnego oddziału ratunkowego), integracją społeczną 

(m.in. tworzenie lub modernizacja świetlic, domów sołeckich, sal w remizach) czy usługami 

społecznymi (m.in. rozbudowa OPS, budowa dziennego domu opieki). Pojedyncze wskazania 

dotyczyły również termomodernizacji/rewitalizacji budynków komunalnych oraz rozbudowy 

przedszkoli i żłobków.  

 (…) poprzednia kadencja była pod znakiem oświaty, te inwestycje, chociażby ta duża szkoła. 

To jest ponad 75 milionów. To są potężne pieniądze. Rozbudowa jednej szkoły 20 milionów, 

drugiej szkoły 25, przedszkola po 1,9 milionów. 

Podobnie jak w poprzednich obszarach, tak i w tym, włodarze wskazywali, iż inwestycje 

realizowane były zarówno z budżetów własnych, jak i różnorodnych środków zewnętrznych 

(dotacje, pożyczki, obligacje). Niemal w każdym przypadku źródłem finansowania były środki 

unijne, a także krajowe. W zakresie ostatnich fundusze pozyskiwane były m.in. z Ministerstwa 
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Edukacji Narodowej (na zadania związane głównie z wyposażeniem placówek), Ministerstwa 

Zdrowia, Funduszy Norweskich (na zadania związane ze służbą zdrowia) czy programów 

rządowych (np. Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych). W kilku 

przypadkach wskazano także na realizację inwestycji z zastosowaniem zasady cross-

financingu53 (głównie w zakresie remontu przedszkoli). 

W zakresie zrealizowanych inwestycji wyodrębniono także kategorię związaną 

z przedsiębiorczością. Działań podejmowanych na rzecz rozwoju 

gospodarczego JST, w stosunku do wskazań w pozostałych obszarach, było 

stosunkowo niewiele. Wśród nich znalazły się te związane z tworzeniem stref 

inwestycyjnych (zarówno wydzielanie gruntów na sprzedaż, jak i przygotowywanie terenów 

pod działalność gospodarczą), gospodarowaniem nieużytkami (m.in. zakładów 

produkcyjnych) czy pozyskiwaniem inwestorów. W zakresie źródeł finansowania działań 

z obszaru związanego z przedsiębiorczością włodarze najczęściej wskazywali na środki własne 

oraz unijne. W pojedynczych wskazaniach pojawiali się także prywatni inwestorzy.  

(…) zagospodarowanie terenów dawnej jednostki wojskowej, no to też ważna rzecz dla rozwoju 

(…) Powstał największy hotel w gminie dzięki temu, że udało się część zagospodarować. 

Do kategorii „Inne” z kolei przyporządkowano takie działania jak rozwój sieci światłowodowej, 

sporządzanie/aktualizacja MPZP czy rozbudowa posterunku policji. Wszystkie wskazane przez 

włodarzy inwestycje w podziale na utworzone kategorie znajdują się w aneksie54. Warto 

zaznaczyć, że samorządy starają się pozyskiwać środki z różnych źródeł na realizację 

planowanych inwestycji. Najczęściej są to środki własne połączone z zewnętrznymi dotacjami 

czy pożyczkami, ale wskazywano również na formułę partnerstw prywatno-publicznych czy 

zasadę cross-financingu. Jak zaznaczają włodarze środki zewnętrzne są niezbędne do rozwoju 

samorządów, a ze względu na niskie budżety części z nich pozwalają na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb.  

Przez te kilkanaście lat, głównie dzięki funduszom zewnętrznym, pomysłowości i ludziom, którzy 

przy tym pracowali, to miasto zupełnie zmieniło swoje oblicze. 

Praktycznie na każdej ulicy, na każdej szkole, na każdym obiekcie użyteczności publicznej jest 

odciśnięte to, że one są zbudowane z funduszy europejskich, zewnętrznych. 

Analiza materiału pod kątem położenia jednostek wykazała, iż JST wchodzące w skład WOF 

nieco częściej niż samorządy spoza tego obszaru w zakresie podjętych działań rozwojowych, 

wskazywały na budowę ścieżek rowerowych, parkingów P&R, rozbudowę/budowę bazy 

oświatowej, co wynika ze specyfiki ZIT i dostępnych na tego typu działania środków 

                                                      
53 Cross-financing to elastyczny sposób finansowania projektów, umożliwiający dofinansowanie 

w ramach projektu z udziałem środków z EFRR komplementarnych działań wchodzących w zakres EFS 

oraz dofinansowaniu w ramach projektu z udziałem środków z EFS komplementarnych działań 

wchodzących w zakres EFRR. 
54 Załącznik nr 2 - Tabela 12. Zestawienie najważniejszych podjętych dotychczas działań rozwojowych w 

jednostkach OMW 
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finansowych (według dostępnych dokumentów ewaluacyjnych dotyczących ZIT55 na koniec 

2018 roku analiza zatwierdzonych wniosków o płatność wskazuje na przekroczenie celów 

pośrednich założonych do osiągnięcia – głównie związanych z wdrażaniem działań w obszarze 

edukacji i mobilności miejskiej). Samorządy te nieco częściej w ostatnich latach stawiały 

również na tworzenie miejsc integracji społecznej, z kolei JST poza granicami WOF na działania 

związane z rozwojem OZE. Zależności widoczne są również w przypadku geograficznego 

rozłożenia jednostek. Samorządy położone we wschodniej części Regionu Warszawskiego 

Stołecznego nieco bardziej skupiały się na inwestycjach w sieć wodno-kanalizacyjną i gazową, 

oczyszczalnie ścieków czy tworzenie/uaktualnianie MPZP, natomiast jednostki położone 

na zachodzie w ścieżki rowerowe i parkingi P&R.  

DOTACJE 

Analizie poddano wysokość dotacji udzielanych poszczególnym jednostkom (zarówno 

z budżetu państwa, jak i UE), a także udział środków przeznaczanych w ich ramach 

na działania inwestycyjne. Zauważyć należy, że z roku na rok wysokość przyznawanych dotacji 

wzrasta – w przeciągu ostatnich 8 lat powiększyła się blisko trzykrotnie w przypadku wszystkich 

analizowanych jednostek (województwa mazowieckiego, OMW, WOF, a także 

m.st. Warszawy). Odnotowany wzrost jest liniowy, chociaż w 2012 i 2014 roku obserwuje się skoki. 

W przypadku roku 2014 wynika to zapewne z nagromadzenia wydatków związanych 

z inwestycjami realizowanymi przy udziale środków europejskich z kończącej się perspektywy 

2007-2013 (częściowo także przesuniętych z roku 2013, dla którego wartości te są niższe). 

JST poza zakończeniem realizacji działań muszą przewidywać również dodatkowy czas na 

rozliczenie projektu przed zakończeniem perspektywy finansowej. Nie zaskakuje również wysoki 

wzrost dotacji w roku 2016, co związane jest przede wszystkim z kolejnymi transferami socjalnymi 

wynikającymi z prowadzonej polityki centralnej (przede wszystkim 500+), za których dystrybucję 

odpowiadają samorządy lokalne.  

Warto zwrócić również uwagę na udział środków dotacyjnych przekazywanych na działania 

inwestycyjne. W tym przypadku tendencja jest odwrotna niż w wysokości ogółu pozyskiwanych 

funduszy i z roku na rok odsetek zmniejsza się. W trendzie widoczne są zmiany skokowe 

(wzrosty), analogicznie jak w wysokości dotacji ogółem w roku 2012 i 2014 

(ich prawdopodobną przyczynę wyjaśniono powyżej). W roku 2018 wysokość dotacji 

przeznaczanych na działania inwestycyjne nie przekraczała 30% ogółu dotacji we wszystkich 

analizowanych jednostkach (m.st. Warszawa – 27%; WOF – 25%; OMW – 24%; województwo – 

21%), natomiast w roku 2010 odsetek ten był wyższy o 10 p.p. lub więcej (m.st. Warszawa – 46%; 

WOF – 41%; OMW – 39%; województwo – 31%). Niemniej jednak zauważyć należy, że najwięcej 

                                                      
55 Ewaluacja bieżąca wdrażania zintegrowanego podejścia do rozwoju terytorialnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Warszawa 

2018 
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środków na inwestycje w stosunku do wartości dotacji ogółem przeznacza m.st. Warszawa, 

następnie gminy tworzące WOF oraz OMW. Wysoki odsetek środków przeznaczanych 

na inwestycje w dotacjach zewnętrznych wskazywać może na stosunkowo duże uzależnienie 

podejmowanych działań od uzyskiwanych wpływów.  

Wykres 23. Wysokość dotacji gmin wchodzących w skład poszczególnych jednostek ogółem (w mln zł) 

i udział dotacji inwestycyjnych w wysokości dotacji ogółem (w %) w latach 2010-2018  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z BDL. 

Jak wynika z poniższych danych również w przypadku gmin wchodzących w skład 

poszczególnych powiatów56 wysokość dotacji w ostatnich 8 latach wzrosła blisko trzykrotnie 

(w powiatach: legionowskim, otwockim, warszawskim zachodnim, nowodworskim, 

m.st. Warszawa), czterokrotnie (powiaty: wołomiński, miński, piaseczyński, pruszkowski), 

a nawet pięciokrotnie (grodziski). W 2018 roku najwyższe dotacje odnotowano w przypadku 

m.st. Warszawy (2 175 mln) oraz gmin wchodzących w skład powiatu wołomińskiego (374 mln). 

                                                      
56 Dane przedstawiają sumy dotacji gmin wchodzących w skład poszczególnych powiatów, w związku 

z czym analiza dotyczy zróżnicowania przestrzennego w podziale właśnie na powiaty. 
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Analogiczna sytuacja miała miejsce w 2010 roku. Warto jednak zauważyć, że wysokość dotacji 

przeznaczanych na działania inwestycyjne nie wzrasta wraz z ogólną wysokością dotacji. 

W 2018 roku na inwestycje najwięcej środków wykorzystało miasto Żyrardów (40%) oraz gminy 

powiatu grodziskiego (32%), pomimo iż ich dotacje nie były wśród wszystkich analizowanych 

jednostek najwyższe (analogicznie 77 mln i 163 mln). Najniższą wartość odnotowano natomiast 

w przypadku powiatu piaseczyńskiego (3% przy dotacjach o wartości 208 mln zł).  

Największe różnice spadkowe pomiędzy rokiem 2010 a 2018 w zakresie udziału dotacji 

inwestycyjnych charakteryzują gminy położone w powiatach: warszawskim zachodnim  

(-26 p.p.), legionowskim (-20 p.p.), otwockim (-20 p.p.), natomiast wzrosty charakteryzują 

miasto Żyrardów (+17 p.p.), powiat grodziski (+10 p.p.) oraz pruszkowski (+4 p.p.). 
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Rysunek 28. Dotacje ogółem gmin wchodzących w skład poszczególnych jednostek (w mln zł) i udział dotacji inwestycyjnych (%) w 2010 i 2018 

 

Dotacje ogółem (w mln zł) i udział dotacji inwestycyjnych (w %) 

 

 
 

2010 
2018 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyliczeń z danych BDL GUS. 
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W poniższej tabeli przedstawiono podział dotacji uzyskiwanych przez poszczególne jednostki 

wraz z wyodrębnieniem dotacji inwestycyjnych. Jak wskazano wcześniej, wysokość ogólna 

dotacji dla poszczególnych jednostek wzrasta, pomimo iż udział środków inwestycyjnych 

w większości przypadków na przestrzeni ostatnich 8 lat spadł. Jednocześnie zauważyć należy, 

że w ogólnej puli dotacji uzyskiwanych przez samorządy dominują te z budżetu państwa, 

chociaż jak wynika z tabeli przeznaczane są w zdecydowanej większości na realizację zadań 

narzuconych przez krajową legislację oraz bieżące funkcjonowanie JST. Odmienna tendencja 

widoczna jest w przypadku dotacji unijnych – stanowią mniejszość w ogólnej puli, ale prawie 

w całości przeznaczane są na inwestycje. 

W roku 2010 udział dotacji z budżetu państwa i ze środków europejskich był zróżnicowany 

w poszczególnych jednostkach. Najwyższy odsetek dotacji z budżetu państwa w 2010 roku 

(powyżej 70% w dotacjach ogółem) odnotowano wśród gmin powiatów zachodnich 

(nowodworski, pruszkowski, grodziski, miasto Żyrardów) oraz gmin powiatu piaseczyńskiego, 

mińskiego i wołomińskiego. Jak jednak wskazują dane, środki przekazywane z tego źródła 

przeznaczane były przede wszystkim na działania nieinwestycyjnie, ponieważ udział środków 

inwestycyjnych wahał się na poziomie od 1% (m.st. Warszawa) do maksymalnie 21% (powiat 

nowodworski). W 2018 roku w większości analizowanych powiatów (poza nowodworskim, 

pruszkowskim, grodziskim i Żyrardowem) odnotowano wzrost udziału dotacji z budżetu państwa 

w ogólnej puli dotacji. Wzrost wynikać może przede wszystkim ze zwiększającej się liczby zadań 

nakładanych na samorządy – chociaż jak wskazywali podczas wywiadów włodarze środki te 

są i tak nieadekwatne w stosunku do zakresu obowiązków.  

Odwrotna tendencja w kontekście wysokości środków inwestycyjnych dostrzegalna jest 

w dotacjach ze środków europejskich – chociaż ich udział w dotacjach ogółem wynosi średnio 

poniżej 50% (zarówno w roku 2010, jak i 2018) to fundusze przekazywane na inwestycje stanowią 

ich zdecydowaną większość. Jak wskazano oznacza to, że dotacje z budżetu państwa 

przeznaczane są głównie na realizację zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem 

samorządów, natomiast ze środków europejskich na zadania inwestycyjne. Stwierdzić należy, 

że działania na szczeblu UE stanowią zatem wartość dodaną wobec działań podejmowanych 

na szczeblu krajowym. Jak wynika z dokumentów unijnych57 w wielu krajach środki z EFRR 

i Funduszu Spójności stanowią blisko połowę wartości inwestycji publicznych, co jednocześnie 

wskazuje na fakt, iż bez tych funduszy państwa członkowskie nie dysponowałyby środkami 

finansowymi pozwalającymi na dokonanie tak wielu inwestycji. Analogiczna sytuacja 

widoczna jest w przypadku samorządów OMW. Przy planowanym ograniczeniu puli środków 

dostępnych dla Polski w nowej perspektywie unijnej oraz położeniu nacisku na obszary słabiej 

rozwinięte istnieje duże prawdopodobieństwo znacznego ograniczenia inwestycji. 

                                                      
57 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i Funduszu Spójności (projekt). 
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Tabela 7. Dotacje ogółem gmin wchodzących w skład poszczególnych jednostek oraz udział dotacji 

z budżetu państwa i środków europejskich (w mln zł i %)58 

JEDNOSTKA59 
DOTACJE OGÓŁEM 

% DOTACJI Z BUDŻETU 

PAŃSTWA 

% DOTACJI ZE ŚRODKÓW 

EUROPEJSKICH60 

OGÓŁEM INWEST.61 OGÓŁEM INWEST.62 OGÓŁEM INWEST.63 

2010 

woj. mazowieckie 2 875 mln 31% 69% 6% 31% 86% 

OMW 1 300 mln 39% 59% 4% 41% 89% 

WOF 1 162 mln 41% 56% 3% 44% 90% 

m.st. Warszawa 827 mln 46% 51% 1% 49% 92% 

Powiat wołomiński 87 mln 24% 75% 8% 25% 70% 

Powiat otwocki 56 mln 35% 61% 6% 39% 81% 

Powiat miński 55 mln 20% 79% 4% 21% 82% 

Powiat warszawski 

zachodni 
50 mln 

44% 
49% 

6% 
51% 

80% 

Powiat legionowski 48 mln 48% 58% 12% 42% 96% 

Powiat piaseczyński 46 mln 9% 89% 4% 11% 55% 

Powiat nowodworski 45 mln 33% 78% 21% 22% 76% 

Powiat pruszkowski 37 mln 22% 82% 8% 18% 87% 

Powiat grodziski 30 mln 22% 82% 8% 18% 85% 

Żyrardów  18 mln 23% 72% 3% 28% 75% 

2018 

woj. mazowieckie 8 003 mln 21% 81% 4% 19% 92% 

OMW 4 076 mln 24% 76% 2% 24% 93% 

WOF 3 601 mln 25% 75% 2% 25% 94% 

m.st. Warszawa 2 175 mln 27% 72% 0% 28% 94% 

Powiat wołomiński 374 mln 16% 88% 6% 12% 90% 

Powiat otwocki 166 mln 15% 85% 2% 15% 90% 

Powiat miński 241 mln 19% 89% 10% 11% 84% 

Powiat warszawski 

zachodni 
143 mln 18% 83% 2% 17% 96% 

Powiat legionowski 174 mln 28% 72% 1% 28% 95% 

Powiat piaseczyński 208 mln 3% 97% 1% 3% 63% 

Powiat nowodworski 135 mln 29% 73% 5% 27% 96% 

Powiat pruszkowski 220 mln 26% 77% 6% 23% 95% 

Powiat grodziski 163 mln 32% 69% 4% 31% 95% 

Żyrardów 77 mln 40% 59% 3% 41% 94% 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

Analizie poddano także wysokość finansowania i współfinansowania programów oraz 

projektów unijnych na terenie poszczególnych jednostek. Zarówno w roku 2010 i 2018 wysokość 

                                                      
58 Ze względu na brak danych nie ma możliwości wskazania obszarów tematycznych (wraz z podaniem 

wolumenu dotacji) na które pozyskiwane były przez samorządy środki. 
59 Powiaty - dane przedstawiają sumy dotacji gmin wchodzących w skład poszczególnych powiatów, 

w związku z czym analiza dotyczy zróżnicowania przestrzennego w podziale właśnie na powiaty. 
60 W formie płatności z budżetu środków europejskich (w 2010 roku dotacje §§ 200, 620; w 2018 roku suma 

dotacji §§ 200, 620 i §§ 205, 625. 
61 Odsetek dotacji inwestycyjnych w dotacjach ogółem 
62 Odsetek dotacji inwestycyjnych w dotacjach z budżetu państwa. 
63 Odsetek dotacji inwestycyjnych w dotacjach ze środków europejskich. 
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środków w województwie mazowieckim przekraczała 1 mld zł (w 2010 roku wynik wyniósł 

1 006 mln, a w 2018 r. 1 514 mln), z czego ponad połowa w 2010 roku rozlokowana była na 

terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego, natomiast w 2018 roku odsetek ten wynosił już 

ponad 60% (odpowiednio 576 i 966 mln). Warto jednak wskazać, że w przypadku OMW 

zdecydowana większość środków kumulowała się w gminach wchodzących w skład WOF 

(2010: 540 mln z 576 mln zł; 2018: 896 mln z 966 mln zł). W obu przypadkach – WOF i OMW – 

finansowanie i współfinansowanie programów oraz projektów unijnych poszczególnych 

jednostek koncentrowało się głównie na terenie Warszawy. Analizując źródła warto natomiast 

zwrócić uwagę na nieproporcjonalny ich podział. W każdym przypadku tendencja jest 

analogiczna: ponad 80% środków pochodzi z płatności w zakresie budżetu środków 

europejskich (budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających 

refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich – nie tylko pochodzących z Unii Europejskiej, ale również 

m.in. środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA)), do 11% stanowią środki z Unii Europejskiej, natomiast pomiędzy 1% 

a 2% pochodzi ze środków budżetu państwa. W roku 2018 odnotowano nieznaczny wzrost 

(od 1 do 4 p.p.) środków z UE (poza województwem) na rzecz spadku płatności w zakresie 

budżetu środków europejskich.  

Wykres 24. Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów unijnych gmin wchodzących 

w skład poszczególnych jednostek (w % i zł) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS. 

W poniższej tabeli przedstawiono również ogólne środki przeznaczane na finansowanie oraz 

współfinansowanie programów i projektów unijnych w gminach wchodzących w skład 
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poszczególnych powiatów. W niemal wszystkich jednostkach w roku 2018 odnotowano 

wartości wyższe niż w 2010 r. Wyjątek stanowią powiaty takie jak: warszawski zachodni 

(spadek o 2 mln zł), piaseczyński (spadek o 11 mln zł) i otwocki (spadek o 18 mln zł). Największa 

różnica dostrzegalna jest w przypadku m.st. Warszawy (wzrost z 406 mln do 614 mln zł), powiatu 

grodziskiego (z 6 mln do 50 mln zł), pruszkowskiego (z 7 mln do 51 mln zł) i legionowskiego 

(z 20 mln do 50 mln zł). Podsumowując wskazać należy, iż wartości w poszczególnych latach 

są mocno zróżnicowane i nie ma możliwości wskazania stałego trendu w tym zakresie. W tabeli 

zaznaczono jedynie kwoty najwyższe dla poszczególnych jednostek. Niemniej jednak 

zauważyć należy, że wartość środków przeznaczanych na finansowanie i współfinansowanie 

programów oraz projektów unijnych w ostatnich latach w większości przypadków znacznie 

wzrosła, co z kolei wskazuje, że jednostki chętnie korzystają ze środków zewnętrznych przy 

realizacji zadań inwestycyjnych.   

Tabela 8. Wysokość ogólna środków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów 

unijnych w gminach wchodzących w skład poszczególnych powiatów (w mln zł)64 

Powiaty65 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

m.st. Warszawa 406 mln 701 mln 1 136 mln 683 mln 1 202 mln 741 mln 642 mln 465 mln 614 mln 

otwocki 42 mln 26 mln 47 mln 12 mln 16 mln 11 mln 5 mln 3 mln 24 mln 

warszawski 

zachodni 
26 mln 13 mln 23 mln 14 mln 7 mln 10 mln 12 mln 7 mln 24 mln 

wołomiński 23 mln 38 mln 34 mln 34 mln 38 mln 24 mln 17 mln 9 mln 49 mln 

legionowski 20 mln 17 mln 16 mln 11 mln 23 mln 43 mln 31 mln 13 mln 50 mln 

piaseczyński 18 mln 8 mln 7 mln 9 mln 25 mln 32 mln 6 mln 6 mln 7 mln 

miński 13 mln 13 mln 23 mln 18 mln 23 mln 43 mln 22 mln 16 mln 28 mln 

nowodworski 11 mln 20 mln 10 mln 7 mln 16 mln 39 mln 9 mln 11 mln 38 mln 

pruszkowski 7 mln 36 mln 34 mln 19 mln 12 mln 14 mln 17 mln 8 mln 51 mln 

grodziski 6 mln 21 mln 34 mln 23 mln 8 mln 23 mln 10 mln 3 mln 50 mln 

m. Żyrardów  5 mln 2 mln 2 mln 1 mln 1 mln 1 mln 7 mln 3 mln 32 mln 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS 

  

                                                      
64 Suma środków z Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów unijnych, środków z budżetu 

państwa lub innych przekazanych jako współfinansowanie programów i projektów realizowanych 

z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i płatności w zakresie budżetu środków 

europejskich. 
65 Dane przedstawiają sumy środków gmin wchodzących w skład poszczególnych powiatów, w związku 

z czym analiza dotyczy zróżnicowania przestrzennego w podziale właśnie na powiaty. 
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3. Analiza potrzeb rozwojowych i planów inwestycyjnych JST 

3.1. Priorytety rozwojowe i plany inwestycyjne JST do 2025 i po 2025 roku 

Analiza priorytetów rozwojowych i planów inwestycyjnych opracowana została na podstawie 

trzech źródeł: wywiadów jakościowych z włodarzami samorządów położonych w OMW i WOF, 

a także analizy ich dokumentów strategicznych i Wieloletnich Prognoz Finansowych. 

Po wypisaniu wszystkich działań skategoryzowano je w 6 priorytetów rozwojowych, 

analogicznie jak w poprzednim rozdziale dotyczącym zrealizowanych inwestycji:  

 drogi i transport; 

 jakość środowiska przyrodniczego; 

 oferta czasu wolnego; 

 przedsiębiorczość; 

 usługi społeczne; 

 inne. 

Dodatkowo analiza prowadzona była pod kątem wymiaru czasowego – plany inwestycyjne 

do 2025 roku i po 2025 roku. Szczegółowe zestawienie tabelaryczne planów i wchodzących 

w ich skład zadań zostało przedstawione w aneksie66.  

Analiza dokumentów strategicznych wskazuje, że samorządy położone w Regionie 

Warszawskim Stołecznym stawiają przede wszystkim na zrównoważony rozwój w trzech 

zależnych od siebie obszarach: dobrej jakości życia mieszkańców, dobrym klimacie dla 

przedsiębiorców oraz ochronie środowiska. Potwierdzają to wypowiedzi włodarzy, chociaż 

wskazać należy, iż dziedziną, do której przykładają największą wagę jest jakość życia na terenie 

zarządzanej przez nich jednostki (na którą wpływają również dwa pozostałe obszary).  

(…) po pierwsze, wszystkie rzeczy związane z mieszkańcami. Po drugie, dostęp do 

podstawowych funkcji miejskich i publicznych. Po trzecie, atrakcyjność przestrzeni. I po czwarte, 

atrakcyjność w wymiarze międzynarodowym (…) 

W wypowiedziach włodarzy akcentowany jest podział inwestycji na potrzeby „pierwszego” 

oraz „drugiego” rzędu67. Pierwsze dotyczą działań obecnie najpilniejszych do realizacji 

i najważniejszych z punktu widzenia danej jednostki samorządowej. W tym zakresie mieści się 

przede wszystkim dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej (sieć wodno-

kanalizacyjna, sieć gazowa, sieć energetyczna), infrastruktury drogowej (utwardzenie dróg, 

przebudowa/modernizacja istniejących ciągów komunikacyjnych i ogólna poprawa 

dostępności komunikacyjnej), a także organizacja transportu publicznego (zarówno wewnątrz 

                                                      
66 Tabela 13. Zestawienie planów inwestycyjnych jednostek wchodzących w skład OMW do roku 2025 i 

po roku 2025 
67 Kategorie zostały stworzone na potrzeby niniejszego raportu po analizie wypowiedzi włodarzy. Oparto 

je na modelu Abrahama Maslowa (tzw. piramida Maslowa), który wskazuje sekwencje potrzeb 

od najbardziej podstawowych, do potrzeb wyższego rzędu, aktywizowanych dopiero po zaspokojeniu 

niższych. 
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jednostki, jak i w powiązaniu z komunikacją zewnętrzną). Wynika to przede wszystkim z faktu, 

iż obecnie zapewnienie dostępu do infrastruktury technicznej to niezbędne „minimum” oraz 

podstawowy czynnik przyciągający na teren jednostki zarówno mieszkańców, jak i inwestorów. 

Kwestia infrastruktury drogowej i transportu publicznego powiązana jest z możliwością łatwego 

przemieszczania się, a także komunikacją z większymi ośrodkami (w tym m.in. Warszawą), 

co okazuje się być istotne w kontekście wyboru miejsca zamieszkania. Nieco słabiej 

(w porównaniu do reszty OMW) rozwinięte wschodnie samorządy wskazują, iż na zapewnienie 

potrzeb pierwszego rzędu przeznaczają istotną część środków inwestycyjnych, w związku 

z czym nie mają możliwości realizacji innych zadań na większą skalę. Warto zauważyć, 

że powyższe działania są nie tylko długotrwałe, ale przede wszystkim wymagają ciągłych 

nakładów finansowych na ich realizację (dobudowa przyłączy, modernizacja itd.).   

Podstawa to jest kanalizacja, podstawa to jest sieć dróg, dobrze skomunikowanych. 

Komunikacja miejska, głównie to z Warszawą, bo nie ukrywam, że nasi mieszkańcy jadą 

pracować do Warszawy, i jadą się uczyć do Warszawy, jadą do teatru do Warszawy, czy do 

kina do Warszawy, bo takiej infrastruktury tutaj nie mamy. Mamy lokalne, w domach kultury (…) 

ale to nie jest (…) sztuka przez wielkie „sz” w tym momencie jeszcze. 

Jednostki, które zdołały zapewnić większą część potrzeb pierwszego rzędu (posiadają 

m.in. rozwiniętą sieć wodno-kanalizacyjną, dobry dostęp drogowy, a także funkcjonującą 

komunikację publiczną) akcentują, iż inwestują w obszary, które uatrakcyjniają jakość życia 

i pozwalają „zatrzymać” mieszkańców na terenie gminy/powiatu. W tym zakresie stawiają 

przede wszystkim na rozwój w kierunku rekreacji i turystyki, jako poszerzania oferty spędzania 

czasu wolnego. Warto zauważyć, że analiza dokumentów strategicznych wykazała, iż wiele 

samorządów stawia na rozwój właśnie w tych dziedzinach, co wynika przede wszystkim 

z posiadanego potencjału przyrodniczego (który zresztą nie jest w pełni wykorzystany). 

W związku z powyższym planowane jest przede wszystkim zagospodarowanie terenów, które 

mogłyby służyć rekreacji, a także utworzenie infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki 

(m.in. rozwój szlaków turystycznych, umożliwienie wypożyczenia kajaków czy rowerów, 

zagospodarowanie parków/nabrzeży rzek). 

(…) mimo wszystko jeśli miałbym wskazać na taki element, który w mojej ocenie jest tak 

wyjątkowo niedowartościowany to właśnie to, że tych usług dla turystów, mimo że jesteśmy 

predestynowani to tego nie ma i szukamy naprawdę różnych form: skutery, jakieś rowery, 

katamarany na zalewie, jakaś oferta kulturalna – do tego zmierzam, że chcemy to wszystko 

zintegrować, spróbować opracować jakiś jeden, ale zróżnicowany produkt dla osoby, która 

znudzona jest życiem w Warszawie, albo chce coś ciekawego zobaczyć wokół Warszawy 

i przyjeżdża (…) tutaj może miło spędzić czas, nie jednorazowo, tak, że po prostu jak do 

Kazimierza Dolnego się jeździ co jakiś czas i czerpie z tego radość. 

Priorytetyzacja jest naturalna i wynika przede wszystkim z etapu rozwoju, na którym znajdują się 

poszczególne jednostki. Niemniej jednak warto zauważyć, że JST lepiej rozwinięte, posiadające 

podstawową infrastrukturę dostrzegają potrzebę jej modernizacji/dalszej rozbudowy, 

a jednostki odnotowujące znaczne braki w infrastrukturze planują i zaczynają powoli 

inwestować w potrzeby drugiego rzędu.  
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(…) pierwszorzędnie to będziemy potrzebowali zapewnić tą podstawową, oczekiwaną 

infrastrukturę, mimo tego, że dla wielu osób jest to temat nudny (…) W kontekście roku 2030 

prawdopodobnie będzie duże oczekiwanie na tworzenie infrastruktury już bardziej rekreacyjnej, 

bardziej służącej zdrowemu stylowi życia, czyli powstawanie ścieżek rowerowych. 

INWESTYCJE I PLANY W PERSPEKTYWIE DO 2025 ROKU68 

Bez względu na podziały terytorialne w ramach analizy udało się dokonać kategoryzacji 

wszystkich inwestycji planowanych przez samorządy położone w Regionie Warszawskim 

Stołecznym. Celem zachowania spójności i przejrzystości raportu w pierwszej kolejności opisane 

zostaną plany inwestycyjne zakładane do realizacji w krótkiej perspektywie – do 2025 roku. 

Kategoriami, w ramach których odnotowano najwięcej zadań są drogi i transport, jakość 

środowiska przyrodniczego oraz oferta czasu wolnego. Zdecydowanie mniej inwestycji 

planowanych jest w zakresie usług społecznych i przedsiębiorczości. 

Inwestycjami, które wskazywane były najczęściej w kategorii dróg 

i transportu (można wnioskować o największych potrzebach w tym zakresie) 

są: 

 rozwój transportu publicznego (zwiększenie liczby połączeń zewnętrznych 

i wewnętrznych); 

 wdrożenie zbiorowego systemu komunikacji (autobusowej/kolejowej); 

 powiązanie JST linią SKM; 

 budowa parkingów Park&Ride oraz stanowisk postojowych w kluczowych miejscach 

(stacje kolejki, centrum gminy/miasta); 

 budowa/modernizacja/przebudowa: 

o sieci drogowej (w tym obwodnic); 

o ciągów pieszych (chodniki, utwardzone pobocza, ulice); 

o ścieżek rowerowych; 

o oświetlenia ulicznego. 

Największy nacisk samorządów położony jest na infrastrukturę drogową i okołodrogową, 

a także rozwój transportu zbiorowego na całym obszarze. Liczne postulaty w zakresie 

współpracy dotyczyły także utworzenia wspólnego biletu metropolitalnego, który ułatwiłby 

poruszanie się (zarówno mieszkańcom, jak i ewentualnym turystom). Stosunkowo często 

wskazywaną potrzebą jest również budowa parkingów P&R oraz miejsc postojowych 

w lokalizacjach umożliwiających zmianę środka transportu na publiczny – zdaniem włodarzy 

                                                      
68 Ze względu na to, że dane na podstawie których opracowano niniejszy podrozdział i następny 

pochodziły ze zróżnicowanych źródeł (WPF-y, strategie i programy rozwojowe oraz wywiady jakościowe) 

nie ma możliwości wskazania wolumenu środków, jaki na poszczególne kategorie działań zamierzają 

wydać gminy wchodzące w skład OMW. Poza WPF-ami inne źródła nie zawierały szacowanych kwot, 

natomiast przypisanie wysokości środków z jednego źródła do całego szeregu zadań uzyskanych również 

z przeglądu innych dokumentów czy wypowiedzi byłoby niepoprawne i nie odzwierciedlałoby 

prawdziwej skali.  
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przyczyni się to przede wszystkim do zmniejszenia korków (nie tylko w Warszawie, ale także JST 

ościennych) oraz likwidacji uciążliwości tzw. „wąskich gardeł”. Odpowiednia zachęta cenowa 

może być dla wielu osób impulsem do rezygnacji z prywatnego środka transportu na rzecz 

komunikacji miejskiej, co dodatkowo pozytywnie wpłynie na jakość środowiska naturalnego 

oraz ograniczenie emisji spalin.  

(…) sieci… drogowa sieć powiatowa, sieci dróg powiatowych, modernizacja, budowa – o, to 

temat chyba najważniejszy. 

(…) drogi, drogi, drogi. To jest rzecz priorytetowa. 

W zakresie transportu postulaty dotyczyły zarówno komunikacji zbiorowej wewnątrz jednostek 

(wdrożenie systemu lub poprawa funkcjonowania obecnego, zwiększenia liczby połączeń 

oraz możliwych środków transportu), jak i powiązania komunikacji wewnętrznej z zewnętrzną 

(dopasowanie kursów do potrzeb, koordynacja różnych środków transportu umożliwiająca 

sprawne przemieszczanie się). Dla dużej liczby samorządów organizacja wspólnego transportu 

zbiorowego to zadanie priorytetowe w ramach OMW. Włodarze zdają sobie sprawę z tego, 

że priorytet ten nie jest możliwy do realizacji przez pojedynczą jednostkę (ze względu na koszty 

i skalę przedsięwzięcia), w związku z czym aglomeracja stanowi dla nich w tej kwestii duży 

potencjał. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie inwestycje są zależne bezpośrednio od JST 

czy metropolii (także od polityki krajowej i spółek zewnętrznych takich jak np. grupa PKP), 

ale samorządy liczą na to, że głos całego OMW, a także współpraca będą miał większy wpływ 

na podejmowanie tego typu inwestycji.  

Poza najważniejszymi oraz najczęściej wskazywanymi inwestycjami (wypunktowanie powyżej), 

w zakresie dróg i transportu znalazły się również takie zadania jak budowa przejść dla pieszych, 

kładek, wiaduktów, inteligentnych systemów transportowych, ekranów dźwiękochłonnych czy 

wiat autobusowych, ale również większe inwestycje, takie jak np. zakup autobusów 

niskoemisyjnych, budowa stacji car-sharing oraz modernizacja dworców/peronów 

kolejowych. Jak wskazano we wcześniejszych rozdziałach dostępność komunikacyjna 

i transportowa jest jednym z najważniejszych elementów potencjału ekonomicznego oraz 

społecznego samorządów, stąd tak duży nacisk na inwestowanie właśnie w ten obszar. 

Stwarza on nie tylko przesłanki dla działalności produkcyjnej i usługowej, ale w połączeniu 

z dobrym położeniem geograficznym może stymulować rozwój regionalny (zmniejszenie 

dysproporcji w rozwoju poszczególnych JST). Dodatkowo zauważyć należy, że wskazane w tym 

obszarze działania są odpowiedzią na zidentyfikowane w analizie SWOT słabe strony OMW 

związane z nieodpowiednią jakością dróg lokalnych oraz niedostosowanym do potrzeb części 

gmin OMW transportem zbiorowym (lub w niektórych przypadkach niefunkcjonującym). Na 

podstawie planowanych do realizacji zadań można zatem wnioskować o tym, że wskazane 

słabe strony są dla rozwoju samorządów i całej metropolii obecnie dużą barierą. Kompleksowe 

inwestycje pozwolą na ich niwelację, ale również wzmocnienie mocnej strony OMW w postaci 

dostępności komunikacyjnej. 
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Jak wynika z wstępnych założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2021-2027 samorządy w zakresie niniejszego priorytetu rozwojowego 

prawdopodobnie będą mogły starać się o dofinansowanie poszczególnych działań z funduszy 

unijnych. W ramach realizacji celu Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności 

i udoskonaleniu regionalnych połączeń teleinformatycznych planuje się bowiem projekty 

z zakresu infrastruktury drogowej oraz zrównoważonej mobilności miejskiej. Realizacja działań 

w ramach tych priorytetów ma się przyczynić m.in. do oszczędności czasu przejazdu, większego 

wykorzystania linii kolejowych, a także zwiększenia liczby użytkowników transportu publicznego 

oraz infrastruktury przeznaczonej specjalnie dla rowerów. Wskazuje to na fakt, iż działania 

planowane przez samorządy będą wpisywały się w wyznaczone unijne priorytety, choć skala 

potrzeb w tym zakresie zdecydowanie przewyższa wolumen dostępnych środków 

zewnętrznych. 

Środki możliwe są do pozyskania również ze źródeł krajowych m.in. z Funduszu Dróg 

Samorządowych czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW)/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). 

Warto zauważyć, że poprawa stanu istniejącej infrastruktury drogowej na rzecz zwiększenia 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawy dostępności przestrzennej jest jednym 

z kluczowych wyzwań dla polityki regionalnej stawianych po 2020 roku. Dotyczy to nie tylko 

wymiaru międzynarodowego i krajowego (zwiększanie dostępności największych miast Polski, 

w tym Warszawy), ale przede wszystkim między i wewnątrzregionalnego (rozbudowa i poprawa 

jakości dróg lokalnych). Wyzwaniem z tego samego obszaru jest również utworzenie 

zintegrowanej przestrzennie i funkcjonalnie oferty transportu publicznego, w tym również 

odpowiedniej polityki cenowej, która będzie zachęcała do zmiany nawyków transportowych. 

Jak wskazano, słabo rozwinięta infrastruktura transportowa na terenach wiejskich stanowi 

w przypadku Polski jedno z najważniejszych ograniczeń ich rozwoju. Okazuje się zatem, 

że planowane przez samorządy działania w zakresie dróg i transportu będą nie tylko 

odpowiedzią na zdiagnozowane problemy lokalne, ale prawdopodobnie również regionalne. 

Ponadto realizacja planów wpłynie na rozwój terenów słabiej rozwiniętych w OMW 

(jak wskazano we wcześniejszych podrozdziałach rozwój samorządów RWS nie jest 

równomierny). 

Przeprowadzona analiza wykazała, że jednostki wchodzące w skład OMW 

planują w najbliższym czasie dużą liczbę zadań z zakresu jakości środowiska 

przyrodniczego. Najczęściej wskazywanymi inwestycjami (co świadczy 

o największych potrzebach w tych zakresach) były: 

 budowa/rozbudowa/modernizacja sieci wodociągowej wraz z nowymi przyłączami; 

 budowa/rozbudowa/modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z nowymi przyłączami; 

 budowa/rozbudowa sieci gazowej; 
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 budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej/modernizacja sieci ciepłowniczej; 

 budowa/rozbudowa oczyszczalni ścieków (gminnej/miejskiej); 

 redukcja liczby pieców opalanych węglem; 

 kompleksowa instalacja urządzeń służących wykorzystaniu OZE w budynkach 

użyteczności publicznej i budynkach prywatnych (w tym kolektory słoneczne, ogniwa 

fotowoltaiczne); 

 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (placówki edukacyjne, siedziby 

władz gmin/powiatu, placówki ochrony zdrowia, placówki kulturalne); 

 rozbudowa/modernizacja/uporządkowanie terenów zielonych (parki, skwery, 

zagospodarowanie lasu na teren rekreacyjny, zagospodarowanie działki na ogród 

jordanowski); 

 porządkowanie i podnoszenie atrakcyjności przestrzeni publicznej; 

 budowa/rozbudowa ścieżek rowerowych.  

Wśród wszystkich wskazywanych w ramach niniejszej kategorii działań można wyodrębnić kilka 

podobszarów odnoszących się do różnych sfer, jednak razem składających się na dążenie do 

poprawy i utrzymania wysokiej jakości środowiska przyrodniczego. Zdecydowaną większość 

działań można umieścić w kategoriach związanych z poprawą jakości: infrastruktury 

technicznej, terenów zieleni służących rekreacji oraz bezpieczeństwa. Warto zauważyć, 

że działania w zakresie podnoszenia jakości terenów zieleni i rekreacji przyczynią się do 

poprawy jakości życia mieszkańców – analogicznie jak w przypadku oferty czasu wolnego 

mogą mieć istotny wpływ na „zatrzymanie” mieszkańców na terenach poszczególnych 

samorządów. Największy nacisk w tym zakresie położony jest jednak na zaspokajanie potrzeb 

pierwszego rzędu, o których wspomniano w poprzednich rozdziałach, w związku z czym 

największe wydatki kierowane będą w stronę rozwoju infrastruktury technicznej na terenie JST 

(sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa itd.). Zadanie to jest bezpośrednią odpowiedzią na 

zidentyfikowaną w analizie SWOT słabą stronę Regionu Warszawskiego Stołecznego 

dotyczącą nierównomiernego rozwoju w zakresie infrastruktury technicznej (w tym również 

nienadążanie z rozwojem infrastruktury ze względu na dynamiczny napływ ludności), chociaż 

jak wskazano wcześniej w porównaniu do reszty województwa wynik ten jest stosunkowo dobry.  

(…) mamy niezgazyfikowaną gminę, tylko centrum i tu najbliższe kilka sołectw. A pomimo, 

że jesteśmy blisko Warszawy, to nie ma gazociągu po sołectwach, to po pierwsze. Po drugie, 

skanalizowanie gminy, absolutnie wszystkie obszary, bo to spowoduje, że to środowisko jeszcze 

będzie bardziej atrakcyjne dla osób przychodzących na ten teren. 

Planowane w ramach priorytetu działania prawdopodobnie będą możliwe do realizacji przy 

pomocy środków unijnych przewidzianych w RPO WM na lata 2021-2027. W ramach celu 

Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej 

i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu 

zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania 
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ryzykiem możliwe będzie dofinansowanie zadań związanych m.in. z poprawą efektywności 

energetycznej, promowaniem odnawialnych źródeł energii, wspieraniem działań w zakresie 

dostosowania do zmian klimatu oraz zrównoważonej gospodarki wodnej. Ponadto wsparte 

mają zostać projekty związane z przechodzeniem na gospodarkę o obiegu zamkniętym 

i wzmacniające ochronę przyrody oraz bioróżnorodności. Zdecydowana większość 

planowanych przez samorządy inwestycji ma zatem szanse na uzyskanie zewnętrznego 

dofinansowania. Warto zauważyć, że cel klimatyczny dla całego budżetu na okres 2021-2027 

został podwyższony przez Komisję Europejską do 25% (z 20%), natomiast dla EFRR i Funduszu 

Spójności został określony odpowiednio na poziomie 30% i 37%, celem jeszcze większej presji 

na realizację działań klimatycznych w ramach polityki spójności.  

Dodatkowo na realizację niniejszego priorytetu JST będą mogły pozyskać finansowanie ze 

środków krajowych, w tym m.in. Ministerstwa Środowiska czy NFOŚiGW. Należy zauważyć 

również, że zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków oraz gospodarowanie odpadami 

stanowić mają podstawowe zainteresowania polityki regionalnej po 2020 roku w zakresie 

infrastruktury komunalnej. Jak wskazuje KSRR zróżnicowania lokalne i regionalne w zakresie 

poziomu wyposażenia w infrastrukturę komunalną są bardzo duże, co należy stopniowo 

eliminować. Duzy nacisk zostanie położony również na przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

które mają wpływ nie tylko na problemy rolnictwa, miast czy obszarów kumulacji inwestycji, 

ale przede wszystkim na zdrowie i jakość życia ludzi. W związku z tym w kolejnych latach 

niezbędne będą działania komplementarne wobec krajowych, prowadzone na poziomie 

lokalnym z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych. Działania planowane w najbliższych 

latach do realizacji przez JST położone w obrębie OMW będą się wpisywały w realizację polityki 

spójności nie tylko na poziomie europejskim, ale również w priorytety na szczeblu krajowym.  

Kategoria oferty czasu wolnego obejmuje wszystkie inwestycje związane 

z rekreacją, turystyką i sportem. W tym zakresie najczęściej pojawiała się 

realizacja działań związanych z: 

 budową/rozbudową/modernizacją instytucji kultury; 

 budową/rozbudową/modernizacją boisk sportowych (w tym boisk wielofunkcyjnych); 

 rozbudową/modernizacją/uporządkowaniem terenów zieleni (parki, skwery, 

zagospodarowanie lasu na teren rekreacyjny, zagospodarowanie działek na ogród 

jordanowski); 

 rozbudową infrastruktury rekreacyjnej (miejsca do piknikowania, grillowania); 

 budową/modernizacją placów zabaw; 

 budową siłowni pod chmurką; 

 porządkowaniem i podnoszeniem atrakcyjności przestrzeni publicznej. 

Obszar zadań związanych z zapewnianiem oferty czasu wolnego wskazuje na planowanie 

przez samorządy działań zapewniających mieszkańcom potrzeby „drugiego” rzędu, 
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które opisano na początku niniejszego podrozdziału. To z kolei świadczyć może o stosunkowo 

długofalowej perspektywie zarządzania przez władze lokalne – nie koncentrują się tylko na 

inwestycjach najważniejszych, najbardziej potrzebnych (chociaż wiadomo, że są 

priorytetowe), ale ujmują również w planach te, które mają na celu przede wszystkim 

„zatrzymanie” lokalnej społeczności wewnątrz jednostki (korzystanie z oferty na jej terenie). 

Istotne w kontekście tej kategorii jest zatem podniesienie jakości życia i napływ nowych 

mieszkańców oraz turystów. Wypunktowane powyżej działania mogą jednocześnie wzmocnić 

mocne strony i szanse OMW zidentyfikowane w analizie SWOT takie jak dodatnie saldo migracji 

i duża liczba terenów zieleni/rekreacyjnych, a także być może przyczynić się do niwelacji 

zagrożenia związanego z wyludnianiem poszczególnych terenów wewnątrz gmin. Działania te 

są także bezpośrednią odpowiedzią władz na problem nierównomiernego przestrzennie 

rozwoju infrastruktury społecznej (przede wszystkim w zakresie kultury, rekreacji i sportu), a także 

niskie zaangażowanie mieszkańców w działania prospołeczne oraz życie samorządów 

(być może poszerzona oferta spędzania czasu wolnego pozwoli postrzegać samorządy nie 

tylko jako „sypialnie”).  

Poza wypunktowanymi (najważniejszymi) inwestycjami w kategorii tej znalazły się również inne 

działania, takie jak budowa obiektów sportowo-rekreacyjnych (np. krytej pływalni, kortów 

tenisowych, bieżni lekkoatletycznej, lodowiska, centrum sportu i rekreacji, skateparku) 

i kulturalnych (np. amfiteatr, kino letnie, dom ludowy), zagospodarowanie przestrzeni na 

miejsca rekreacji (np. rewitalizacja parków, skwerów i centrów miejscowości, 

zagospodarowanie terenów nad wodą) czy rozbudowa bazy noclegowej i hotelowej. Zadania 

wskazane jako ostatnie zapewne przyczynią się do rozwoju samorządów pod względem 

turystycznym, co pozwoliłoby także na wykorzystanie potencjału w postaci licznych terenów 

zieleni, które znajdują się w OMW. W dokumentach strategicznych wiele JST wskazuje, 

że dostępność walorów przyrodniczych nie jest obecnie odpowiednio wykorzystana, 

pod kątem chociażby agroturystyki.  

Zadania z priorytetu czas wolny prawdopodobnie (w poszczególnych przypadkach) będą 

możliwe do realizacji przy wsparciu środków unijnych przewidzianych do alokacji na lata 2021-

2027. Projekty wpisują się w cel dotyczący zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju 

obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych, który swoim zakresem obejmuje m.in. zadania 

związane z rozwojem i wsparciem kultury, turystyki, ale również adaptacją obiektów 

dziedzictwa kulturowego, rewitalizacją obszarów miejskich czy odnową wsi. Głównym celem 

niniejszego priorytetu ma być wspieranie zintegrowanego rozwoju w zróżnicowanych 

dziedzinach takich jak gospodarka, środowisko, dziedzictwo kulturowe czy bezpieczeństwo.  

Ponadto jednostki mogą się również ubiegać o środki krajowe m.in. z Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki czy NFOŚiGW/WFOŚiGW. 

Warto zaznaczyć, że wspieranie organizacji czasu wolnego stanowić będzie 
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(zgodnie z planowanymi założeniami) także istotną kwestią w ramach polityki regionalnej po 

2020 roku. Jak wskazano w KSRR przyczyni się to nie tylko do podniesienia jakości życia, ale 

również poczucia zakorzenienia czy wzmocnienia tożsamości lokalnej.  

Obszarem, w którym odnotowano najmniejszą liczbę planowanych inwestycji 

jest przedsiębiorczość. W zakresie kategorii najczęściej wskazywano na: 

 uzbrojenie terenów pod nową działalność gospodarczą; 

 tworzenie stref gospodarczych/inkubatorów przedsiębiorczości. 

Działania w zakresie przedsiębiorczości koncentrują się przede wszystkim na zapewnieniu 

odpowiednich warunków do dalszego rozwoju gospodarczego JST poprzez wskazane 

uzbrajanie terenów czy tworzenie stref inwestycyjnych. Znaczenie w tym kontekście mają 

zatem również planowane inwestycje z zakresu jakości środowiska przyrodniczego 

(m.in. rozbudowa lub modernizacja infrastruktury technicznej) oraz dróg i transportu 

(m.in. poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych/stref gospodarczych), 

które wpływają na potencjał terenów i zainteresowanie inwestorów. W kategorii 

przedsiębiorczość znalazły się również, chociaż wskazywane były rzadziej niż powyższe, 

zadania dotyczące rozwoju turystyki (m.in. rozbudowa bazy noclegowej i hotelowej).  

Zauważyć należy, że jednym z wyzwań dla polityki regionalnej po roku 2020 jest wspieranie 

rozwoju innowacji przy wykorzystaniu odpowiednich potencjałów regionalnych. 

Takie przekształcenia wymagają jednak stworzenia dla przedsiębiorców odpowiednich 

warunków do rozwoju – potrzeby w tym zakresie zauważają już władze lokalne samorządów 

położonych w OMW i w związku z tym planują podjęcie odpowiednich kroków w najbliższej 

przyszłości. Wszystkie wyodrębnione w niniejszej kategorii działania mają na celu zwiększenie 

liczby miejsc pracy i przyspieszenie rozwoju gospodarczego JST, co jednocześnie odpowiada 

na zidentyfikowaną w analizie SWOT słabą stronę w postaci centralizacji rynku pracy w obrębie 

Warszawy. Jednocześnie pozwoli to wzmocnić dalszy rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 

a być może przyczyni się do zwiększenia liczby dużych w obrębie całej metropolii (obecnie 

kumulacja występuje głównie w WOF).  

(…) utworzenie jakiejś części takich nowych miejsc pracy na terenie naszej gminy, żebyśmy 

nie byli tylko gminą taką sypialnianą, tylko żebyśmy mieli większy zasób miejsc pracy. 

Firmy z naszego rejonu, rodzime… W nich upatrujemy największy potencjał, prawdę mówiąc, 

nie w firmach zewnętrznych, że one rozwiną bardziej swoją działalność i pobudują kolejne. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że część działań w ramach priorytetów możliwa będzie 

do współfinansowania ze środków RPO WM 2021-2027, przede wszystkim w zakresie tworzenia 

terenów inwestycyjnych i promocji gospodarki regionalnej. Duża rola przypisywana będzie 

także tworzeniu nowych miejsc pracy oraz rozwijaniu umiejętności na rzecz inteligentnych 

specjalizacji, transformacji przemysłowej oraz przedsiębiorczości. W przypadku planów 
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związanych z rozwojem turystyki istnieje również możliwość pozyskania środków krajowych 

m.in. z Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

Według planów polityki regionalnej po 2020 roku stosunkowo duży nacisk zostanie położony na 

innowacyjność w gospodarce, przy maksymalnym wykorzystaniu lokalnych potencjałów. 

Działania powinny koncentrować się na rozwoju czynników determinujących innowacyjność, 

w tym zwłaszcza zwiększeniu efektywności kształcenia, aktywności społecznej i zwiększeniu 

dostępności terytorialnej. Przekształcenia wymagają zatem stworzenia dla przedsiębiorstw 

odpowiednich warunków, co jest działaniem ciągłym samorządów OMW (uwzględnionym 

zarówno w przeszłości, jak i przyszłości). Przedsiębiorcom stwarza się również możliwości 

współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi, co znacznie podnosi innowacyjność 

i konkurencyjność RWS. 

Obszar związany z usługami społecznymi zawiera zadania z zakresu 

bezpieczeństwa, zdrowia, mieszkalnictwa, oświaty, ale również usług 

związanych z codziennym funkcjonowaniem na terenie JST. Zadaniami, 

które traktować należy jako największe potrzeby w tym zakresie są: 

 budowa/rozbudowa/modernizacja miejsc integracji społecznej; 

 modernizacja/wzbogacanie bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek 

oświatowych; 

 budowa/modernizacja przedszkoli, żłobków i punktów opieki nad dziećmi do 3 lat; 

 remont/modernizacja budynków oraz lokali komunalnych; 

 budowa/rozbudowa remiz strażackich oraz doposażenie jednostek OSP. 

Samorządy OMW dostrzegają potrzebę tworzenia miejsc dających społeczności lokalnej 

możliwość integracji, ale także wspólnego spędzania czasu (w tym kontekście najczęściej 

pojawiały się świetlice wiejskie, ale także kluby integracji czy centra integracji), jednakże 

największy nacisk położony jest na rozwój bazy oświatowej. Wynika to przede wszystkim 

z obowiązku zapewnienia przez samorządy miejsca w przedszkolach i szkołach, ale także 

niedostosowanej do obecnych potrzeb bazy (zbyt małe szkoły, niewyposażone w nowoczesne 

technologie). W związku ze stałym napływem ludności zwiększa się na tych terenach również 

liczba dzieci, którym należy zagwarantować opiekę. Pomimo, iż wydatki JST na edukację 

i oświatę są jednymi z wyższych w całości wydatków z budżetu, samorządy nadal zmagają się 

z problemem zapewnienia miejsc w szkołach i przedszkolach. Planowane działania pozwolą 

nie tylko wyeliminować problem (bądź przynajmniej zmniejszyć jego skalę), ale również 

przyczynią się do wzmocnienia szansy w postaci napływu ludności i przeciwdziałania 

zagrożeniom związanym z dużym dynamizmem zjawiska w niektórych częściach OMW. 

Realizacja działań związanych z tworzeniem miejsc integracji społecznej może mieć natomiast 

pozytywny wpływ na sygnalizowany zarówno przez włodarzy, jak i w dokumentach 

strategicznych, problem niskiego zaangażowania mieszkańców w życie samorządów. 
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Warto zwrócić również uwagę na planowane działania dotyczące remontów i modernizacji 

budynków oraz lokali komunalnych, które są odpowiedzią na wskazywaną wcześniej słabą 

stronę RWS w postaci zbyt małych zasobów w tym zakresie. W analizie SWOT wskazano również 

na nieodpowiadającą na potrzeby liczbę budynków socjalnych i taniego budownictwa 

społecznego – działania w tym zakresie również zostały uwzględnione przez samorządy, 

chociaż pojawiały się nieco rzadziej.  

(…) no w tej chwili nadal, wydawało mi się, że już mamy rok budowy szkoły, przedszkoli więc 

mamy spokój, z tak zwaną infrastrukturą ogólną, czyli szkoły, przedszkola i tak dalej. Niestety już 

teraz widzę, że trzeba będzie powiększyć o następne przedszkole. Już jestem pewien, że musi 

być. 

(…) może być potrzeba dalszego inwestowania w oświatę, czyli budowę drugiego przedszkola 

czy rozbudowę szkół. Dlatego, że spodziewamy się wzrostu [liczby] mieszkańców, no i także 

dzieci. To może stanowić potrzebę dalszego rozwoju w tym zakresie.  

Poza wymienionymi powyżej, najczęściej wskazywanymi, inwestycjami w zakresie usług 

społecznych odnotowano również inne działania związane z: opieką (m.in. hospicja, domy 

seniora), wychowaniem (m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki 

opiekuńczo-wychowawcze) i zdrowiem (m.in. centra rehabilitacji, budowa/rozbudowa/ 

modernizacja jednostek zdrowia takich jak ośrodki zdrowia i szpitale). 

Dodatkowo, w zakresie poprawy bezpieczeństwa, istnieje możliwość pozyskania finansowania 

również ze źródeł krajowych, m.in. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wyzwanie 

w postaci zapewnienia odpowiedniej infrastruktury społecznej, gwarantującej spójność 

terytorialną, zostało również wskazane w planach polityki regionalnej na najbliższe 10 lat. 

W obrębie całego kraju obserwuje się nierównomierny dostęp mieszkańców do wysokiej 

jakości usług publicznych. Problem ten, jak wskazano w analizie SWOT, dotyka również RWS, 

chociaż wielu mieszkańców korzysta z usług oferowanych przez Warszawę, nie dostrzegając 

tym samym większych trudności w tym zakresie. Niemniej jednak działania samorządów 

związane z usługami społecznymi wpisują się także w politykę regionalną prowadzoną po 2020 

roku. 

W ramach analizy wyodrębniono również kategorię „inne”, czyli zestawienie 

zadań, które nie wpisują się w żadne z powyższych obszarów. Kategoria 

zawiera inwestycje związane z rozwojem e-usług (m.in. budowa i wdrożenie 

zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na TIK, 

realizacja projektu Virtual WOF69, utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych 

w straży miejskiej) i informatyzacją (m.in. budowa sieci światłowodowej oraz innych łączy 

internetowych, instalacja ogólnodostępnego systemu bezprzewodowego Internetu), ale także 

                                                      
69 Głównym celem projektu jest podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym 

turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług uławiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami 

i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. Zakres projektu obejmuje 

5 obszarów tematycznych: e-dostępność, e-turystyka, e-transport, e-parkowanie i e-środowisko. 
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takie zadania jak opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, modernizacja 

budynków sakralnych czy budowa nowych obiektów użyteczności publicznej. Zadania 

planowane do realizacji z tego zakresu wskazywane były przez samorządy stosunkowo rzadko 

(w porównaniu do pozostałych). 

W ramach celu Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 

transformacji gospodarczej RPO WM 2021-2027 prawdopodobnie możliwe będzie 

dofinansowanie zadań związanych z tworzeniem zintegrowanych platform e-usług 

administracji publicznej. W ramach nowej perspektywy finansowej uwzględniono również 

upowszechnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego wśród gospodarstw domowych 

i przedsiębiorstw, co może znacznie przyspieszyć transformację cyfrową.  

INWESTYCJE I PLANY W PERSPEKTYWIE PO 2025 ROKU 

Lista zadań przewidzianych do realizacji przez JST w dłuższej perspektywie niż do roku 2025 jest 

znacznie krótsza, jednakże pokrywa się z zestawieniem przedstawionym powyżej. Niewiele 

samorządów w dokumentach finansowych i strategicznych ujmuje inwestycje planowane 

z dużym wyprzedzeniem, stąd mniejszy zakres działań. Poniżej krótko scharakteryzowano 

zidentyfikowane zadania. 

W zakresie dróg i transportu JST w dalszym ciągu planują rozbudowę/modernizację 

sieci drogowej, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych. Priorytetem pozostaje 

również wdrożenie systemu komunikacji zbiorowej i rozwój transportu szynowego, a także 

budowa parkingów, czy wymiana oświetlenia ulicznego.  

Po 2025 roku obszar jakości środowiska przyrodniczego realizowany będzie przede 

wszystkim poprzez dalszą likwidację indywidualnych źródeł ciepła, ale także 

zwiększanie wykorzystania OZE w budynkach prywatnych i użyteczności publicznej. Istotne 

znaczenie ma również ciągle rozwój/modernizacja infrastruktury technicznej (sieć wodno-

kanalizacyjna, gazowa i ciepłownicza, przydomowe oczyszczalnie ścieków) 

oraz termomodernizacja obiektów takich jak placówki oświatowe, kulturalne czy ochrony 

zdrowia.  

Rozwój oferty czasu wolnego w dalszym ciągu koncentrowany będzie na 

rozbudowie/modernizacji obiektów przeznaczonych na funkcje kulturalno-społeczne 

(domy kultury, świetlice) i rekreacyjno-sportowe (boiska sportowe, szlaki turystyczne, 

infrastruktura rekreacyjna, rewaloryzacja obiektów zabytkowych). 

W kontekście przedsiębiorczości odnotowano jedynie inwestycje związane z dalszym 

uzbrajaniem terenów pod nową działalność gospodarczą i poprawą dostępności 

tych obszarów.  
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W zakresie usług społecznych w dalszym ciągu przewidziane są do realizacji 

zadania związane z tworzeniem/modernizowaniem miejsc integracji społecznej 

(świetlice, kluby integracji), a także zapewnieniem warunków bytowych (budowa mieszkań 

komunalnych i socjalnych, odnowa tkanki mieszkaniowej). Ponadto zaplanowane są 

również inwestycje dotyczące oświaty (modernizacja i wzbogacenie bazy 

techniczno-dydaktycznej placówek, a także ich budowa/modernizacja) 

i bezpieczeństwa (rozwój monitoringu).Wśród zadań, które zostały skategoryzowane jako inne, 

po 2025 roku przewiduje się dalszą informatyzację poszczególnych usług, budowę sieci 

światłowodowych i urządzeń technicznych umożliwiających podłączenie do Internetu 

szerokopasmowego, a także aktualizację MPZP. 

Zaznaczyć należy, iż nie da się wskazać jednego obszaru (zarówno w perspektywie do 2025, 

jak i po 2025 roku), na który położony byłby przez samorządy szczególny nacisk. W ramach 

każdej z kategorii udało się natomiast wskazać zadania, które wymieniane były przez jednostki 

najczęściej, zatem uznać należy, że problemy w tym zakresie są największe, a potrzeby 

najpilniejsze do realizacji. Warto zauważyć, że wszystkie wyodrębnione powyżej obszary 

są ze sobą powiązane i mają na siebie wzajemny wpływ, co powoduje, iż część zadań 

powinna być prowadzona jednocześnie lub w zbliżonym czasie (dla przykładu: rozwój 

gospodarczy/poprawa poziomu przedsiębiorczości nie będą możliwe bez inwestycji w drogi 

i transport czy zadania związane z poprawą jakości środowiska takie jak np. rozwój sieci wodno-

kanalizacyjnej). 

W opinii włodarzy zidentyfikowane potrzeby rozwojowe dla ich JST są odpowiedzią na postulaty 

lokalnej społeczności (co znalazło również potwierdzenie w wynikach badań prowadzonych 

wśród mieszkańców), a także zachodzące procesy takie jak np. zwiększająca się liczba 

ludności. Jak wskazano wcześniej, mieszkańcy często mają także określone oczekiwania 

względem jednostek, które zamieszkują, co wynika z porównywania poziomu rozwoju 

samorządów położnych blisko siebie, a także względem Warszawy.  

(…) [najważniejsze zadanie to] stworzenie dobrych warunków do osiedlania się tutaj. Dlatego, 

że to jest teren bardzo atrakcyjny, dynamika wzrostu liczby mieszkańców jest bardzo duża. 

Chodzi o to, aby się tu dobrze żyło. Ja mówiłem o uwarunkowaniach technicznych 

i infrastrukturalnych, komunikacyjnych. Ale to też jest dostęp do szeroko pojętej kultury, ta oferta 

też jest bardzo dobra. I oświata, bo osiedlają się tutaj młodzi, dla których ważne jest, aby było 

tu dobre przedszkole, do którego można dziecko oddać. Dotyczy to też szkoły, żeby była dobra 

baza szkolna i szkoła na dobrym poziomie. Na to, ci, którzy się tu osiedlają, zwracają szczególną 

uwagę. 

Włodarze wyrażają opinię, iż widzą możliwość współpracy w zakresie planowanych przez nich 

priorytetów i planów inwestycyjnych w ramach OMW, co jednocześnie pozwoli wzmocnić 

zidentyfikowaną szansę w postaci integracji metropolii. Dostrzegają w tym duży potencjał, 

jednak jak zaznaczają, najważniejsze jest ustalenie priorytetów i zadań, które będą 

odpowiadały na potrzeby wszystkich samorządów. W tym zakresie największe nadzieje 
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pokładają w stworzeniu zintegrowanego systemu komunikacji zbiorowej i wprowadzeniu 

wspólnego biletu dla całego obszaru. Jednakże możliwość współpracy dostrzegalna jest 

również w takich obszarach jak oferta kulturalna czy sportowa (zintegrowana oferta 

promowana na całym obszarze) oraz ochrona środowiska. Szczegółowa analiza obszarów, 

w ramach których możliwa jest współpraca na terenie OMW została przedstawiona w rozdziale 

4.2 Współpraca w ramach OMW – potrzeby i oczekiwania. 

W kontekście priorytetów rozwojowych i planów inwestycyjnych wskazać jednak należy na 

istotne zmiany planowane do wprowadzenia w zakresie rozwoju regionalnego po 2020 roku. 

Przez ostatnie blisko 10 lat (2010-2020) polityka rozwoju regionalnego koncentrowana się wokół 

aglomeracji i zgodnie z założeniem wspierana była głównie dyfuzja procesów rozwojowych 

z dużych ośrodków na obszary sąsiadujące, w związku z czym umożliwiło to rozwój przede 

wszystkim aglomeracjom i obszarom funkcjonalnym. Realizacja tych działań oparta była 

głównie o środki UE przeznaczone na lata 2014-2020. Jak wskazuje się w Krajowej Strategii 

Rozwoju Regionalnego 2030 działania te jednak nie przyniosły oczekiwanego rezultatu i tym 

samym dysproporcje w rozwoju regionów pogłębiły się. W związku z powyższym po roku 2020 

polityka regionalna będzie się koncentrowała wokół najsłabszych gospodarczo obszarów, 

którym nadane zostaną impulsy do rozwoju i integracji z otoczeniem70, a głównym źródłem 

finansowania będą środki krajowe (nie oznacza to odcięcia od środków UE, ale zmniejszenie 

ich wpływu na rozwój regionalny oraz oparcie na instrumentach samodzielnej polityki 

regionalnej). Odejście od wspierania całego kraju czy regionów w jednolity sposób na rzecz 

większego zróżnicowania interwencji w zależności od potencjałów, a przede wszystkim 

problemów poszczególnych obszarów wydaje się być w takim przypadku uzasadnione, jednak 

zmiana orientacji polityki regionalnej spowoduje, iż w najbliższych latach wsparcie obszarów 

metropolitalnych w Polsce nie będzie priorytetem, co skutkować może spowolnieniem rozwoju 

tych terenów. Jednocześnie trudne do realizacji mogą się okazać zadania planowane przez 

samorządy na najbliższe lata, ze względu na ograniczoną pulę środków nie tylko unijnych, ale 

również krajowych dla dużych ośrodków oraz wskazaną zmianę modelu zarządzania rozwojem 

kraju. Nie oznacza to jednocześnie, że obszary lepiej rozwinięte nie będą wspierane, jednak 

należy mieć na uwadze, iż pomoc będzie świadczona na niższym poziomie niż dotychczas. 

Co prawda KSRR wskazuje na możliwość koncentracji działań polityki regionalnej na poziomie 

subregionalnym71 (może to być zidentyfikowane w strategii rozwoju województwa), jednak dla 

tych obszarów wsparcie będzie możliwe jako uzupełniająca interwencja z poziomu krajowego 

w ramach kontraktu programowego i kontraktów sektorowych czy porozumień terytorialnych. 

  

                                                      
70W tym zakresie największa koncentracja jest na obszarach zagrożonych marginalizacją, średnich 

miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze, wschodniej Polsce oraz Śląsku. 
71 W tym największe aglomeracji, subregionalne ośrodki wzrostu czy obszary wymagające rewitalizacji.  
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3.2. Najbardziej pożądane inwestycje 

Jak już zaznaczono, nie ma możliwości wskazania jednego obszaru, który byłby najpilniejszy 

do realizacji (ze względu na ich wzajemny wpływ na siebie i dużą liczbę zadań w ramach 

każdej z kategorii), jednakże przeprowadzona analiza umożliwiła wskazanie najbardziej 

pożądanych inwestycji, niezależnie od kategorii, do których zostały przypisane. Zarówno 

analiza desk research, jak i przeprowadzone wywiady wykazały, iż zadaniami, na które 

samorządy kładą obecnie największy nacisk są przede wszystkim inwestycje zaspokajające 

potrzeby „pierwszego” rzędu, czyli poprawa jakości dróg, rozwój infrastruktury technicznej 

(głównie sieć wodno-kanalizacyjna, ciepłownicza, gazowa) oraz transport zbiorowy.  

W zakresie poprawy jakości dróg wskazywano przede wszystkim na wymianę nawierzchni dróg 

nieutwardzonych na asfaltowe, modernizację i przebudowę istniejących ciągów 

komunikacyjnych, a także budowę nowych połączeń. JST wspierają także budowę dróg 

wyższego rzędu (np. autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic), które według planów mają 

przechodzić przez ich teren. Analiza desk research wykazała również, iż stosunkowo często przy 

zadaniach związanych z drogami planowany jest także rozwój infrastruktury okołodrogowej 

(chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie itd.).  

Natomiast jeśli chodzi o drogi, to część naszych mieszkańców mieszka jeszcze przy drogach 

żwirowych (…) lepsza nawierzchnia dróg powoduje, że istnieje możliwość organizacji transportu 

zbiorowego dla tej miejscowości (…) Bo teraz nie we wszystkich miejscowościach mamy 

przystanki autobusowe, bo drogi nie dają takiej możliwości, żeby autobus mógł przejechać. 

To nam pozwoli bardziej to skomunikować i umożliwić mieszkańcom dostanie się chociażby 

do innych miejscowości. 

Rozwój infrastruktury drogowej powiązany jest z kolejnym, równie często wskazywanym 

zadaniem dotyczącym transportu zbiorowego w obrębie poszczególnych jednostek oraz 

całego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Jak zaznaczono w rozdziale dotyczącym 

charakterystyki OMW, jednym z największych problemów w tym zakresie jest brak 

zorganizowanego transportu zbiorowego w obrębie poszczególnych jednostek samorządu 

terytorialnego lub jego niedostosowanie do potrzeb/brak możliwości wyboru alternatywnych 

form transportu zbiorowego. Powoduje to przede wszystkim problemy z przemieszczaniem się 

zarówno pomiędzy JST ościennymi, jak i na trasie do Warszawy, ale również korki, powstawanie 

„wąskich gardeł” i większe zanieczyszczenia środowiska. Jak wskazują włodarze, organizacja 

transportu to zadanie, z którym większość samorządów nie jest w stanie poradzić sobie sama – 

zarówno ze względu na koszty, jak i skalę/rozmiar przedsięwzięcia. Transport uznawany jest 

zatem za jedną z głównych potrzeb w zakresie współpracy w OMW. Wiąże się to również 

z postulatem wprowadzenia jednego biletu metropolitalnego w całym RWS, który ułatwiłby 

korzystanie z komunikacji zarówno mieszkańcom, jak i turystom.  

Doskonalenie transportu między Warszawą a nami. Dzisiaj mamy pełną infrastrukturę, która 

zaopatruje naszą lokalną społeczność we wszystko co chcą, ale ten transport jest konieczny. 
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W kontekście najbardziej pożądanych inwestycji wspomnieć należy również o infrastrukturze 

technicznej, która wymaga od JST dużych nakładów finansowych. Ze względu na to, 

że obecnie dostęp do infrastruktury powinien być powszechny wiele samorządów na tym 

skupia swoje zadania i w tym upatruje największych potrzeb. Najczęściej pojawiającym się 

postulatem jest budowa/rozbudowa/modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej 

i ciepłowniczej. Nieco rzadziej wskazywano na sieć elektroenergetyczną. Zaznaczyć należy, 

że samorządy wyposażone w infrastrukturę techniczną wskazują na konieczność jej 

modernizacji, w związku z czym zadanie to pojawiało się w zestawieniu niemal każdej jednostki.  

Zadaniem, które spośród wszystkich planów akcentowano stosunkowo często jest również 

rozwój oświaty. W tym przypadku uwaga koncentrowana jest przede wszystkim 

na budowie/rozbudowie czy modernizacji istniejących placówek (przede wszystkim szkół 

podstawowych), a także uzupełnianiu/modernizowaniu ich wyposażenia. Pozwoli to przede 

wszystkim na zapewnienie przez samorządy miejsc dla wszystkich dzieci zamieszkujących daną 

jednostkę oraz poprawę warunków nauczania, co przełoży się również na jakość kształcenia. 

Problem z zapewnieniem miejsc dotyczy także przedszkoli, w związku z powyższym planowana 

jest również rozbudowa ich bazy. Dodatkowo, pomimo iż nie jest to zadanie obowiązkowe 

samorządów lokalnych, JST stosunkowo często wskazują na plany związane z zapewnieniem 

opieki żłobkowej dla dzieci do 3 r.ż. Wynika to przede wszystkim z chęci podnoszenia jakości 

życia mieszkańców, ale także przyciągania kolejnych bogatą ofertą usług.  

 (…) najważniejsze, nadal najważniejszym [priorytetem są] szkoły. Bo musimy wybudować 

kolejną szkołę. Mamy jedną, malutką, która groziła zlikwidowaniem, znaczy groziła jej likwidacja 

przez poprzedników. Mam nadzieję, że uda nam się tam wybudować szkołę integracyjną. Tylko 

to jest na razie plan, ale (…) chcielibyśmy to zrobić, nawet jest zadanie wypisane w budżecie, 

ale to jest długofalowe. 

W zakresie planowanych inwestycji stosunkowo dużo uwagi JST poświęcają również poprawie 

jakości środowiska przyrodniczego poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła, a także 

stosowanie odnawialnych źródeł energii. Jak wykazała analiza desk research, ale także 

wypowiedzi poszczególnych włodarzy, dużym zagrożeniem w tym kontekście jest utrzymująca 

się nadal niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 

(…) No tutaj mówiliśmy o tym OZE, (…) wymiana pieców, walka ze smogiem, poprawa jakości 

powietrza no to też jest takie wyzwanie, na które musimy odpowiedzieć, bo to jest nowy problem 

społeczny, który się pojawił i nasze projekty nie odpowiedziały, nie zaspokoiły tych wszystkich 

potrzeb, które były, ale też nie odpowiedziały na te potrzeby ze względu na brak zrozumienia 

[ze strony mieszkańców]. 

W zakresie zadań najpilniejszych do realizacji analiza wykazała, że JST położone we wschodniej 

części OMW nieco częściej na liście priorytetów wskazują takie inwestycje jak rozbudowa/ 

budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa/rozbudowa/modernizacja dróg (ogólne 

zwiększenie dostępności komunikacyjnej), a także rozbudowa/modernizacja placówek 

oświatowych. Jednostki położone po przeciwległej stronie (zachód) również wskazują 
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na poprawę jakości dróg i sieci kanalizacyjnej oraz rozbudowę/modernizację placówek 

oświatowych (co oznacza, że są to problemy uniwersalne, z którymi mierzy się większość 

badanych JST), jednakże większy nacisk, niż w części wschodniej, położony jest na rozwój 

ścieżek rowerowych i parkingów, infrastruktury rekreacyjnej oraz oferty kulturalnej. W przypadku 

strony wschodniej, ze względu na duże rozproszenie odpowiedzi niemożliwe jest wskazanie 

innych (poza wspólnymi), pilnych działań do realizacji. Warto również dodać, że wspólnym i 

jednym z najważniejszych priorytetów dla całego obszaru OMW jest transport – połączenie 

poszczególnych JST z Warszawą i innymi jednostkami komunikacją zbiorową.  

Tabela 9. Najczęściej wskazywane inwestycje w podziale na część wschodnią i zachodnią OMW 

ZACHODNIA CZĘŚĆ OMW WSCHODNIA CZĘŚĆ OMW 

TRANSPORT – połączenie komunikacją zbiorową JST z jednostkami ościennymi i Warszawą 

DROGI – poprawa jakości sieci drogowej 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – budowa/rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

EDUKACJA – budowa/rozbudowa bazy oświatowej 

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Rozwój infrastruktury rekreacyjnej 

Rozwój ścieżek rowerowych Rozwój ścieżek rowerowych 

Rozwój/dofinansowanie kultury Rozwój/dofinansowanie kultury 

Budowa parkingów (w tym P+R) Rozwój infrastruktury sportowej 

Rozwój przedszkoli i żłobków Budowa/wymiana oświetlenia ulicznego 

Modernizacja obiektów użyteczności publicznej Inwestycje w OZE 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research i wywiadów jakościowych; pogrubioną czcionką 

wskazano zadania wskazywane najczęściej (zarówno w obszarze wspólnym, jak i w podziale). 

Priorytety i plany inwestycyjne przeanalizowano także w podziale na JST wchodzące w skład 

WOF i pozostające poza nim. Wyniki są w dużej części zbieżne z analizą terytorialną (wschód-

zachód). Samorządy współpracujące w ramach ZIT nieco większą wagę niż pozostałe 

jednostki, przypisują rozwojowi ścieżek rozwojowych i parkingów, infrastrukturze rekreacyjnej 

(w tym rozwój terenów zieleni), a także wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Duży nacisk 

położony jest również na rozwój infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna), 

poprawę dostępności komunikacyjnej terenów (modernizacja dróg) oraz transport zbiorowy 

w obrębie OMW. W przypadku jednostek spoza WOF trzy powyżej wskazane działania 

(infrastruktura techniczna, drogi oraz transport zbiorowy) wskazywane były najczęściej i na nich 

obecnie koncentrowana jest uwaga lokalnych władz (ze względu na duże rozproszenie 

odpowiedzi niemożliwe jest wskazanie innych, poza wspólnymi, pilnych działań do realizacji). 
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Tabela 10. Najczęściej wskazywane inwestycje w podziale na WOF i JST poza WOF-em 

WOF JST poza WOF-em 

TRANSPORT – połączenie komunikacją zbiorową JST z jednostkami ościennymi i Warszawą 

DROGI – poprawa jakości sieci drogowej 

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA – budowa/rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej 

EDUKACJA – budowa/rozbudowa bazy oświatowej 

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i terenów 

zielonych 
Rozwój infrastruktury rekreacyjnej 

Rozwój ścieżek rowerowych Rozwój ścieżek rowerowych 

Budowa miejsc postojowych (w tym P&R) Rozwój/dofinansowanie kultury 

Inwestycje w OZE Rozwój infrastruktury sportowej 

Rozwój infrastruktury sportowej Budowa/wymiana oświetlenia ulicznego 

Cyfryzacja/wdrażanie e-usług Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Rozwój/dofinansowanie kultury 
Poprawa bezpieczeństwa (strażnice OSP, 

doposażenie służb) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy desk research i wywiadów jakościowych; pogrubioną czcionką 

wskazano zadania wskazywane najczęściej (zarówno w obszarze wspólnym, jak i podziale).  
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OCZAMI MIESZKAŃCÓW 

Z punktu widzenia mieszkańców, potrzeby rozwojowe miejscowości, 

czyli kierunki potencjalnych inwestycji definiować można w sposób pośredni 

poprzez poziom zadowolenia ze świadczonych usług publicznych. Podążając 

za tak przyjętą definicją, najbardziej pożądane inwestycje z punktu widzenia 

badania mieszkańców, należy rozpatrywać w kilku istotnych obszarach takich, jak: formy 

spędzania wolnego czasu na terenie miejscowości (oferta kulturalna i sportowa), jakość usług 

oświatowych, atrakcyjność cen zakupu bądź wynajmu mieszkań czy bogata oferta miejsc 

pracy na terenie zamieszkiwanej miejscowości. Nie mniej znacząca w tym kontekście jest także 

ocena jakości transportu publicznego czy jakości miejsc użyteczności publicznej oraz 

subiektywne poczucie bezpieczeństwa. Rozdział ten został uzupełniony o ocenę 

zróżnicowanych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania pod kątem zapotrzebowania. 

W ramach tego punktu omawiane są szczegółowe obszary, w jaki mogą funkcjonować 

deficyty. Takimi obszarami mogą być m.in. elementy infrastruktury handlowo-usługowej, 

rekreacyjnej czy drogowej lub okołodrogowej, ale także tereny zielone. 

Warto tu zaznaczyć, że o pożądanych inwestycjach w badaniu mieszkańców możemy 

wnioskować tylko na podstawie oceny satysfakcji z poszczególnych usług publicznych bądź 

sfer funkcjonowania w JST. Na ogół ocena ta jest wysoka, więc tylko w niektórych miejscach, 

gdzie wyniki wydają się mniej afirmatywne, wskazać można, że jest to obszar potencjalnie 

inwestycyjny. Oznacza to, że występuje tam stosunkowo najmniejsze zadowolenie w danym 

aspekcie oceny w porównaniu do innych aspektów, co sugerować może potrzebę poprawy 

sytuacji.  

Wykres 25. Rozkład procentowy oceny spędzania czasu wolnego w sąsiedztwie 

 

Pierwszy opisywany obszar dotyczy ogólnego wskaźnika, jakim jest ocena możliwości 

spędzania wolnego czasu w sąsiedztwie. Na podstawie zebranych danych stwierdzić można, 

że mieszkańcy OMW są zadowoleni z możliwości spędzania czasu wolnego w najbliższej 

okolicy. Blisko jedna trzecia z nich wskazała, że jest zdecydowanie zadowolona z tego, w jaki 

1%
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61%

31%
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Raczej niezadowolony
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Zdecydowanie
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Podstawa: Mieszkańcy OMW, n=4950



    

Strona 105 z 181 

sposób spędza wolny czas, natomiast 61% jest z tego faktu raczej zadowolona. 

Na tej podstawie wnioskować można, że realizowane inwestycje umożliwiające 

organizowanie sobie czasu wolego w sąsiedztwie są dostosowane do potrzeb mieszańców. 

Rysunek 29. Rozkład procentowy oceny spędzania czasu wolnego w sąsiedztwie, nasycenie i wartości 

procentowe odpowiadają sumie odpowiedzi „raczej zadowolony” i „zdecydowanie zadowolony” 

 

Rozpatrując zadowolenie z czasu wolnego w sąsiedztwie zauważyć można, że bez względu na 

miejsce zamieszkania jest ono wysokie. Różnice między poszczególnymi obszarami są subtelne. 

Najbardziej zadowoleni z tego aspektu wydają się być mieszkańcy powiatu nowodworskiego. 

Nieco słabiej oceniono możliwości spędzania czasu wolnego w powiatach pruszkowskim, 

otwockim i mińskim. W tych miejscach część mieszkańców (odpowiednio 11, 13 i 16%) 

wskazała, że jest niezadowolona z tego, w jaki sposób można spędzać czas wolny poza 

domem. Może to być wskaźnikiem niedostosowania infrastruktury do potrzeb mieszkańców, 

co generuje potrzebę planowania inwestycji w tych jednostkach.  

Bilans pożądanych inwestycji z perspektywy mieszkańców rozpatrywać można z punktu 

widzenia szczegółowej oceny otoczenia miejsca zamieszkania pod kątem m.in. takich 

aspektów, jak: ławki, miejsca parkingowe, miejsca rekreacyjne, elementy infrastruktury 

drogowej czy handlowo-usługowej. Większość elementów infrastruktury, terenów zielonych, 

miejsc parkingowych, obiektów rekreacyjnych oceniana jest jako optymalna pod względem 

zapotrzebowania. Najwięcej badanych wskazywało kategorię „za mało” w kontekście takich 

aspektów otoczenia, jak: ławki (47%), miejsca parkingowe (47%) czy kosze na śmieci (38%) 

lub też ścieżki rowerowe i drogi rowerowe (37%). Wskazywać to może na pożądane kierunki 

inwestycji w obrębie całego OMW. 
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Wykres 26. Ocena poszczególnych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania – zestawienie dla OMW 

 

Podobnie jak w przypadku danych dla całego OMW, tak w przypadku powiatu grodziskiego 

wskazać można, że infrastruktura usługowo-handlowa, elementy infrastruktury drogowej 

i okołodrogowej takie, jak: ścieżki rowerowe, drogi rowerowe, chodniki, a także miejsca 

rekreacyjne czy tereny zielone są dobrze oceniane pod względem dostępności w miejscu 

zamieszkania. Stosunkowo najczęściej jako deficytowe wskazywano ławki (48%), 

kosze na śmieci (40%), miejsca parkingowe (34%) oraz drobne usługi rzemieślnicze (32%) 

i bazarki, targowiska (32%).  
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Wykres 27. Ocena poszczególnych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania – zestawienie dla powiatu 

grodziskiego 

 

Dla 45% badanych mieszkańców powiatu legionowskiego liczba ławek jest niewystarczająca 

w stosunku do potrzeb. Drugie co do kolejności miejsce w kontekście deficytów zajmują 

wg mieszkańców tego powiatu drobne usługi rzemieślnicze (42%), zaś trzecie miejsca 

do rekreacji (39%). Pamiętać należy jednak nadal, że podobnie jak w przypadku danych 

dla całego OMW, jak i dla powiatu grodziskiego, tak i tutaj mamy do czynienia z przewagą 

ocen „w sam raz”. 
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Wykres 28. Ocena poszczególnych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania – zestawienie dla powiatu 

legionowskiego 

 

Powiat miński wyróżnia się na tle OMW tym, że obserwuje się w jego przypadku przewagę 

wskazań na odpowiedź „za mało”. Dotyczy to takich elementów otoczenia, jak: ławki (67%), 

kosze na śmieci (61%), restauracje, kawiarnie, puby (50%), drobne usługi rzemieślnicze (49%), 

miejsca do spotkań towarzyskich (49%), miejsca parkingowe (48%), miejsca do rekreacji (47%), 

ścieżki rowerowe, drogi rowerowe (42%). Wnioskować można, że istnieje silna potrzeba 

doinwestowania tego powiatu pod kątem wymienionych aspektów.  
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Wykres 29. Ocena poszczególnych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania – zestawienie dla powiatu 

mińskiego 

 

W powiecie nowodworskim zaobserwować można zapotrzebowanie na galerie handlowe – 

zdaniem 57% badanych tego typu obiektów jest za mało. W pozostałych aspektach 

przeważają opinie „w sam raz”, a odsetki wskazań dotyczących deficytów w poszczególnych 

kategoriach oscylują od 17% do 37%.  
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Wykres 30. Ocena poszczególnych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania – zestawienie dla powiatu 

nowodworskiego 

 

Obszarami, wokół których skupiło się najwięcej wypowiedzi „za mało” w odniesieniu do 

mieszkańców powiatu otwockiego są: kosze na śmieci (47%), ławki (46%), restauracje, 

kawiarnie, puby (38%), ścieżki rowerowe, drogi rowerowe (38%), drobne usługi rzemieślnicze 

(36%), przystanki autobusowe lub tramwajowe (36%). Wśród mieszkańców tego powiatu 

przeważają wciąż jednak odpowiedzi „w sam raz”.  
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Podstawa: Mieszkańcy powiatu nowodworskiego, n=450 
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Wykres 31. Ocena poszczególnych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania – zestawienie dla powiatu 

otwockiego 

 

55% mieszkańców powiatu piaseczyńskiego widzi deficyty swojego miejsca zamieszkania 

w zakresie ścieżek rowerowych i dróg rowerowych. Jest to jedyny aspekt otoczenia miejsca 

zamieszkania, który zyskał przewagę w liczbie wskazań nad odpowiedzią „w sam raz”. 

Jednak relatywnie wielu mieszkańców tego powiatu podkreśla, że brakuje także ławek (47%), 

koszy na śmieci (44%), miejsc parkingowych (42%) czy drobnych usług rzemieślniczych (41%).  
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Podstawa: Mieszkańcy powiatu otwockiego, n=450 
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Wykres 32. Ocena poszczególnych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania – zestawienie dla powiatu 

piaseczyńskiego 

 

Powiat pruszkowski to drugi obok powiatu mińskiego obszar, w którym zanotowano przewagi 

deficytów w zakresie kilku aspektów otoczenia miejsca zamieszkania w stosunku do 

odpowiedzi „w sam raz”. Zdaniem mieszkańców powiatu pruszkowskiego bolączką jest brak 

miejsc parkingowych (73%) i ławek (64%). Ponad połowa badanych z tego obszaru wskazuje 

także, że na terenie ich miejsca zamieszkania jest za mało koszy na śmieci (56%), 

ścieżek rowerowych i dróg rowerowych (55%). Pozostałe elementy otoczenia wydają się 

optymalne względem potrzeb.  
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Podstawa: Mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego, n=450 
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Wykres 33. Ocena poszczególnych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania – zestawienie dla powiatu 

pruszkowskiego 

 

W powiecie warszawskim zachodnim zaakcentowano braki w zakresie koszy na śmieci (61%), 

ławek (52%) oraz placów zabaw (49%). Mniej liczne w stosunku do odpowiedzi „w sam raz”, 

ale wciąż istotne wydają się wskazania „za mało” w zakresie takich elementów, jak: przystanki 

autobusowe lub tramwajowe (47%), miejsca parkingowe (47%), chodniki na podwórkach 

(46%), ścieżki rowerowe, drogi rowerowe (44%) czy drobne usługi rzemieślnicze (43%).  
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Podstawa: Mieszkańcy powiatu pruszkowskiego, n=450 
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Wykres 34. Ocena poszczególnych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania – zestawienie dla powiatu 

warszawskiego zachodniego 

 

W powiecie wołomińskim zaobserwować można przewagę deficytów nad pozostałymi 

odpowiedziami w obszarze ławek (59%), drobnych usług rzemieślniczych (54%), ścieżek 

rowerowych, dróg rowerowych (50%). Mniej liczne, ale nadal ważne wydają się głosy krytyczne 

pod kątem takich kwestii, jak: kosze na śmieci (47%), place zabaw (47%), przystanki 

autobusowe lub tramwajowe (45%), miejsca do rekreacji (41%). 
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Podstawa: Mieszkańcy powiatu warszawskiego zachodniego, n=450 
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Wykres 35. Ocena poszczególnych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania – zestawienie dla powiatu 

wołomińskiego 

 

W przypadku Warszawy przeważają w większości opinie wyrażające optymalność 

poszczególnych elementów otoczenia w stosunku do potrzeb. Jednak nieco ponad połowa 

warszawiaków (51%) dostrzega deficyt w zakresie miejsc parkingowych na terenie miasta. 

Zdaniem mieszkańców stolicy w ich najbliższym otoczeniu brakuje także koszy na śmieci (44%) 

i ławek (44%).  
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Podstawa: Mieszkańcy powiatu wołomińskiego, n=450 
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Wykres 36. Ocena poszczególnych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania – zestawienie dla 

Warszawy 

 

W analogicznym zestawieniu dla Żyrardowa zaobserwować można opinie o za małej liczbie 

miejsc parkingowych (58%), liczbie koszy na śmieci (43%) oraz liczbie ławek (32%) i placów 

zabaw (30%). Choć większość badanych wypowiada się o istniejących elementach otoczenia 

jako wystarczających z punktu widzenia ich potrzeb, to istnieje przestrzeń na inwestycje służące 

polepszeniu istniejących warunków życia w kontekście powyższych elementów.  
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Podstawa: Mieszkańcy Warszawy, n=800 
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Wykres 37. Ocena poszczególnych aspektów otoczenia miejsca zamieszkania – zestawienie dla 

Żyrardowa 

 

Kolejnym aspektem ważnym z punktu planowania ewentualnych inwestycji, obok oceny 

spędzania wolnego czasu i natężenia obecności poszczególnych elementów infrastruktury, jest 

opinia o miejscu zamieszkania w zakresie takich aspektów, jak m.in. miejsca do uprawiania 

sportu, ocena jakości kształcenia, oferta lokalnego rynku pracy czy ceny zakupu lub wynajmu 

mieszkań. Mieszkańcy OMW raczej pozytywnie wypowiadają się na temat swojego miejsca 

zamieszkania. Są oni szczególnie zadowoleni z czystości (85%), uważają, że posiada ono wiele 

miejsc, gdzie można uprawiać sport (79%), a jakość kształcenia w pobliskich szkołach jest na 

zadowalającym poziomie (72%). Mało przychylnie wypowiadano się natomiast na temat 

szukania pracy w swoim miejscu zamieszkania (34% odpowiedzi negatywnych). Dodatkowo, 

w porównaniu do innych aspektów, nisko oceniono atrakcyjność cen mieszkań do kupienia 

(33% odpowiedzi negatywnych) lub na wynajem (29% odpowiedzi negatywnych).  
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Podstawa: Mieszkańcy Żyrardowa, n=100 
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Wykres 38. Rozkład procentowy oceny stwierdzeń 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Mieszkańcy powiatu mińskiego (73%) i otwockiego (52%) oraz Żyrardowa (61%) najgorzej ocenili 

łatwość znalezienia dobrej pracy w swoim miejscu zamieszkania. Warto jednak zaznaczyć, 

iż nie są to powiaty charakteryzujące się najwyższą stopą bezrobocia. Wnioskować można 

zatem, że to nie brak pracy stanowi tu o problemie czy potrzebie zmian. Może to być także 

związane z niedostosowaniem rynku pracy do potrzeb i kompetencji mieszkańców, 

co wykazała również analiza dokumentów strategicznych samorządów. Negatywnie na temat 

dostępności pracy wypowiadają się także mieszkańcy powiatu wołomińskiego, gdzie 

odnotowano najwyższą stopę bezrobocia w całym OMW. Jest to prawdopodobnie czynnik 

mający wpływ na negatywną ocenę rynku pracy na tym obszarze. Najlepiej oceniono łatwość 

znalezienia pracy w powiecie warszawskim zachodnim, gdzie w kwietniu 2019 roku 

odnotowano także najniższą stopę bezrobocia72. Jak wskazano w poprzednich 

podrozdziałach włodarze również dostrzegają problemy lokalnego rynku pracy, który jak sami 

                                                      
72 Na podstawie: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-

rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan-w-koncu-kwietnia-2019-r-,2,81.html 

10%

9%

9%

6%

5%

5%

3%

2%

2%

24%

24%

20%

20%

20%

20%

15%

12%

11%

46%

42%

44%

42%

48%

48%

52%

56%

59%

10%

9%

10%

14%

26%

14%

27%

16%

26%

10%

16%

17%

18%

1%

14%

3%

15%

1%

Zdecydowanie się nie zgadzam Raczej się nie zgadzam
Raczej się zgadzam Zdecydowanie się zgadzam
Trudno powiedzieć

Prywatne firmy angażują się w działania na rzecz mieszkańców gminy/ dzielnicy 

Jest wiele miejsc do uprawiania sportu

W szkołach jest wysoki poziom nauczania

Jest blisko do placówek kulturalnych tj.  kin, domów kultury, teatrów, muzeów

Dojeżdżając z miejsca gdzie teraz mieszkam łatwo zostawić samochód i przesiąść się do 

transportu publicznego

Łatwo znaleźć dobrą pracę

Łatwo znaleźć mieszkanie do kupienia w dobrej cenie

Łatwo znaleźć mieszkanie do wynajęcia w dobrej cenie

Podstawa: Mieszkańcy OMW, n=4950

Chodniki, skwery i placyki są utrzymane w czystości



    

Strona 119 z 181 

wskazują jest „wysysany” przez Warszawę, jako główny ośrodek pracy dla mieszkańców ich 

jednostek. Jednocześnie zauważyć należy, że wśród priorytetów rozwojowych działań z zakresu 

przedsiębiorczości jest niewiele i koncentrują się one głównie na pozyskaniu inwestorów. 

Znacznie większy nacisk powinien być natomiast położony na tworzenie nowych miejsc pracy 

i dostosowanie kształcenia do potrzeb lokalnych rynków. 

Wykres 39. Rozkład procentowy oceny stwierdzenia łatwo znaleźć dobrą pracę 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Analizując dane dotyczące kupna i wynajmu mieszkania w atrakcyjnej cenie, nie obserwuje 

się znaczących różnic w ocenie tego zjawiska pomiędzy mieszkańcami poszczególnych 

powiatów. Najbardziej negatywną opinię na temat dostępności mieszkań posiadają 

mieszkańcy Warszawy, gminy Żyrardów, powiatów pruszkowskiego, otwockiego, mińskiego 

i grodziskiego. Są to miejsca, w których według mieszkańców ceny są za wysokie, biorąc pod 

uwagę ich możliwości finansowe. Zaznaczyć można także, iż są to miejsca, gdzie obserwuje się 

największe potrzeby, jeśli chodzi o dostępność tańszych mieszkań.  
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W powiatach wołomińskim, warszawskim zachodnim, piaseczyńskim, legionowskim 

i nowodworskim bardziej pozytywnie oceniono dostępność mieszkań w dobrej cenie. Przy 

planowaniu potrzeb inwestycyjnych należy jednak zwrócić uwagę, że w zależności od powiatu 

od 20 do 40% populacji wykazuje potencjalne zainteresowanie nieruchomościami spoza 

sektora rynkowego. 

Wykres 40. Rozkład procentowy oceny stwierdzenia łatwo znaleźć mieszkanie do kupienia w dobrej cenie  
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Wykres 41. Rozkład procentowy oceny stwierdzenia łatwo znaleźć mieszkanie do wynajęcia w dobrej 

cenie 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Mieszkańcy poszczególnych powiatów różnią się pod względem opinii na temat 

zaangażowania firm prywatnych na rzecz mieszkańców. Najbardziej pozytywną opinię wyrazili 

mieszkańcy powiatu piaseczyńskiego (60%) oraz Warszawy (59%). Natomiast, mieszkańcy 

powiatów mińskiego (35%) oraz pruszkowskiego (31%) najczęściej wskazują, że lokalne firmy nie 

angażują się w działania na rzecz mieszkańców, a blisko jedna czwarta mieszkańców 

powiatów warszawskiego zachodniego, piaseczyńskiego i mińskiego, a także jedna trzecia 

mieszkańców powiatu grodziskiego nie była w stanie sprecyzować swojej opinii na ten temat. 

Generalnie przeważają oceny pozytywne, ale odsetek odpowiedzi negatywnych oraz osób, 

które nie umieją ocenić tego zjawiska jest istotny. 
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czy sponsoring wydarzeń społecznych czy kulturalnych newralgicznych dla danej społeczności 

lokalnej mogą cieszyć się niewielkim odbiorem z uwagi na ich niewielki rozgłos lub też niewielkie 

czytelnictwo lokalnej prasy informującej o tego rodzaju inicjatywach. Niska świadomość 

istnienia lokalnych firm może mieć natomiast przełożenie na decyzję o zatrudnieniu. 

Brak znajomości oferty lokalnego rynku pracy popychać może mieszkańców do zatrudnienia 

w innej miejscowości lub w stolicy, co negatywnie wpływa na lokalny rynek pracy.  

Wykres 42. Rozkład procentowy oceny stwierdzenia prywatne firmy angażują się w działania na rzecz 

mieszkańców 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Dostępność oferty kulturalnej w stolicy jest oceniana zdecydowanie lepiej od oferty kulturalnej 

w pozostałych jednostkach terytorialnych. Wyniki badania wskazują, że stolica jest miejscem, 

gdzie nie tylko bliskość placówek kulturalnych jest oceniana bardzo pozytywnie, ale jest to też 

miejsce, gdzie najchętniej korzysta się z oferty kulturalnej. Najsłabiej dostępność placówek 

kulturalnych oceniają mieszkańcy powiatów wołomińskiego, mińskiego i otwockiego 
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(odpowiednio dla odpowiedzi negatywnych: 58%, 57%, 49%). Jednakże, mieszkańcy tych 

powiatów z chęcią korzystają z – ich zdaniem – ubogiej oferty kulturalnej (korzystanie z oferty 

kulturalnej na tym obszarze wydaje się utrudnione)73. Oznacza to, że są to miejsca, w których 

realizacja inwestycji związanych ze zwiększeniem dostępności oferty kulturalnej mogłaby 

przynieść największy efekt. Problem ten dostrzegają także włodarze jednostek położonych we 

wschodniej części OMW i wskazują inwestycje w kulturę jako jeden z priorytetów rozwojowych. 

Przy tym warto zaznaczyć, że większy nacisk na rozwój tego obszaru kładą włodarze powiatów 

zachodnich, w których dostępność do placówek kulturalnych oceniana była przez 

mieszkańców stosunkowo lepiej (niż w części wschodniej).  

Wykres 43. Rozkład procentowy oceny stwierdzenia jest blisko do placówek kulturalnych tj. kin, domów 

kultury, teatrów, muzeów 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

                                                      
73 Na podstawie załącznika „Potrzeby rozwojowe Obszaru Metropolitarnego Warszawy w kontekście 

programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku.  
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Mieszkańcy Warszawy charakteryzują się najbardziej spolaryzowaną opinią na temat 

dostosowania transportu publicznego do ich potrzeb. Może to być związane z jednej strony 

z dużą dostępnością i pozytywną oceną transportu publicznego w Warszawie, a z drugiej strony 

prawdopodobnie niełatwym dostępem do miejsc postojowych w stolicy. Utrudnione 

przesiadanie się do transportu publicznego widzą mieszkańcy powiatów pruszkowskiego, 

nowodworskiego oraz mińskiego (w tych powiatach, z uwagi na obecność przystanków 

kolejowych jest w tym zakresie bardzo duży popyt do zaspokojenia). Wniosek ten wskazywać 

może na potencjalny kierunek pożądanych przez mieszkańców inwestycji mających na celu 

poprawę transportu publicznego w tych powiatach. W powiatach piaseczyńskim, otwockim 

oraz grodziskim ten aspekt oceniono pozytywnie. Zauważyć należy, że najważniejszym 

postulatem (i jednym z najczęściej wskazywanych problemów) prawie wszystkich włodarzy 

jednostek wchodzących w skład OMW jest rozwój transportu zbiorowego w ramach metropolii.  

Wykres 44. Rozkład procentowy oceny stwierdzenia dojeżdżając z miejsca, gdzie teraz mieszkam łatwo 

zostawić samochód i przesiąść się do transportu publicznego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
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Zauważyć można zróżnicowanie między poszczególnymi jednostkami terytorialnymi pod 

względem oceny dostępności miejsc umożliwiających uprawianie sportu. Pod tym względem 

najbardziej wyróżnia się Warszawa, jej mieszkańcy wskazują, że jest to miejsce najbardziej 

przystosowane do uprawiania sportu (89%). W dalszej kolejności to mieszkańcy powiatu 

warszawskiego zachodniego (82%) są zadowoleni z infrastruktury sportowej w miejscu swojego 

zamieszkania. W porównaniu do pozostałych powiatów największe deficyty, jeśli chodzi 

o zadowolenie z miejsc do uprawiania sportu, zauważa się w powiatach mińskim 

(45% odpowiedzi negatywnych), wołomińskim (33%), otwockim (32%) i nowodworskim (32%). 

Są to potencjalne miejsca, w których mieszkańcy mogą pozytywnie odebrać inwestycje 

dotyczące możliwości uprawiania sportu. Warto zauważyć, że opinie mieszkańców powiatów 

położonych we wschodniej części OMW są zbieżne z planami włodarzy, którzy dostrzegają 

braki w zakresie infrastruktury sportowej. Wskazać należy również, iż mieści się to w planach 

inwestycyjnych i priorytetach rozwojowych jednostek na najbliższe lata.  

Wykres 45. Rozkład procentowy oceny stwierdzenia jest wiele miejsc do uprawiania sportu 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
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Jakość kształcenia została najlepiej oceniona przez mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 

(79%) oraz Warszawy (71%). Te dane są zgodne z wynikami matur z roku szkolnego 2016/17 

na tych obszarach, gdzie w porównaniu do pozostałych jednostek terytorialnych uzyskano 

relatywnie wyższe wyniki na egzaminie dojrzałości. Edukację najsłabiej oceniono w powiecie 

nowodworskim – 30% ocen negatywnych. W tym powiecie uzyskano również niższe – 

w porównaniu do pozostałych – wyniki matur74. Obszar ten stanowić zatem może miejsce 

potencjalnie pożądanych inwestycji w zakresie podniesienia jakości edukacji. Jakość 

kształcenia w pozostałych powiatach jest oceniana raczej pozytywnie. Odnosząc uzyskane 

wyniki do opinii włodarzy zauważyć należy, że niezależnie od położenia wszyscy wskazywali, 

iż w najbliższym czasie planują inwestycje w zakresie edukacji – przede wszystkim rozbudowę 

bazy oświatowej. Celem podejmowanych działań, jak podkreślają, jest podnoszenie jakości 

nauczania. 

Wykres 46. Rozkład procentowy oceny stwierdzenia w szkołach jest wysoki poziom nauczania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

                                                      
74 Region warszawski stołeczny w 2017 r., Urząd Statystyczny w Warszawie. 
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Czystość chodników, skwerów i placyków została oceniona bardzo pozytywnie prawie 

w każdej analizowanej jednostce terytorialnej. Nieco niżej oceniono czystość w powiatach 

nowodworskim i piaseczyńskim (32% i 22% dla ocen negatywnych) oraz gminie Żyrardów 

(29% ocen negatywnych). Wyniki wskazują, że inwestycje mające na celu poprawę czystości 

miejsc publicznych mogłyby rozpocząć się na tamtejszych obszarach. 

Wykres 47. Rozkład procentowy oceny stwierdzenia chodniki, skwery i placyki są utrzymane w czystości 

  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  
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Wykres 48. Poczucie bezpieczeństwa w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania75  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Ostatnim wskaźnikiem mogącym wskazywać na zwiększoną potrzebę planowania inwestycji 

jest kwestia poczucia bezpieczeństwa. Zdecydowana większość mieszkańców OMW czuje się 

bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania (wyłącznie 4% badanych wskazało, że nie czuje 

się bezpiecznie w sąsiedztwie, żaden nie wskazał, że czuje się „bardzo niebezpiecznie”). 

Przeanalizowano dane pod kątem odpowiedzi na pytanie, które z niebezpiecznych sytuacji 

(niebezpiecznie jeżdżący kierowcy, niebezpiecznie jeżdżący rowerzyści, akty wandalizmu, 

zaczepki, bójki, kradzieże włamania, osoby pijące alkohol na ulicy, ławkach itd.) najbardziej 

obniżają poczucie bezpieczeństwa w sąsiedztwie. W tym celu zaproponowano dwa modele 

regresji wielokrotnej76. Wyjaśnianym zjawiskiem było poczucie bezpieczeństwa, a częstość 

występowania niebezpiecznych sytuacji została zidentyfikowana jako czynniki mogące mieć 

na nie wpływ. W toku analizy porównano dwie grupy, tj. grupę warszawiaków i grupę osób 

mieszkających w pozostałych powiatach, którzy zauważają niebezpieczne sytuacje 

w sąsiedztwie. Zaproponowane zmienne wyjaśniają 18,3% poczucia bezpieczeństwa 

w Warszawie i 6,6% poczucia bezpieczeństwa w pozostałych jednostkach terytorialnych. 

Oznacza to, że taki odsetek poczucia bezpieczeństwa ma swoje źródło w częstości 

zauważania niebezpiecznych sytuacji.  

Porównując częstość występowania niebezpiecznych sytuacji w Warszawie i pozostałych 

powiatach, zauważyć można, że częstsze dostrzeganie niebezpiecznie jeżdżących 

rowerzystów nie zmniejsza poczucia bezpieczeństwa w sąsiedztwie. Rowerzyści na drogach 

wydają się być w porównaniu do pozostałych – rozpatrywanych jako niebezpieczne – sytuacji 

mało groźnym, choć często obserwowanym, faktem. Pozostałe potencjalnie groźne sytuacje 

wiążą się z poważniejszymi konsekwencjami. Kojarzą się one z utratą mienia lub 

z uczestnictwem osób wzbudzających poczucie zagrożenia. Kolejną różnicą między 

warszawiakami i mieszkańcami pozostałych powiatów OMW jest znaczenie, przypisywane 

                                                      
75 Rozkład liczebności dotyczący odpowiedzi na pytanie C3. Na ile czuje się Pan(i) niebezpiecznie 

lub bezpiecznie w Pana(i) w najbliższej okolicy miejsca zamieszkania? 
76 Zob. Nota metodologiczna. Badanie ilościowe. Analiza regresji. 
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kradzieżom i włamaniom w sąsiedztwie. W drugiej grupie jest to czynnik istotnie zmniejszający 

poczucie bezpieczeństwa, jednak najmniej ważny w porównaniu do pozostałych. Natomiast 

w Warszawie ten aspekt nie zmniejsza poczucia bezpieczeństwa. Może to być związane 

z nieco rzadszym występowaniem tego zjawiska w stolicy77. Co więcej, znaczącą różnicą jest 

to, w jaki sposób częstsze występowanie bójek i zaczepek obniża poczucie bezpieczeństwa. 

W Warszawie takie sytuacje nie są rozpatrywane jako czynniki najbardziej zagrażające 

mieszkańcom (nie są na pierwszym miejscu), natomiast w pozostałych jednostkach 

terytorialnych jest to sytuacja w największym stopniu zagrażająca poczuciu bezpieczeństwa 

mieszkańców. Podczas gdy, warszawiacy za największy problem w kontekście bezpieczeństwa 

uważają występowanie osób pijących alkohol. Zagrożeniem rozpatrywanym jako wspólne dla 

całego OMW są niebezpiecznie jeżdżący kierowcy (ten czynnik jest w równym stopniu istotny 

dla mieszkańców Warszawy oraz pozostałych powiatów). Nasuwa to wniosek, iż w kontekście 

zwiększenia poczucia bezpieczeństwa najbardziej znaczące wydaje się być inwestowanie 

w poprawę sytuacji na drogach, w Warszawie dodatkowo ograniczenie pijaństwa na ulicach, 

a w pozostałych obszarach OMW skuteczne ograniczenie występowania bójek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
77 Na podstawie załącznika „Potrzeby rozwojowe Obszaru Metropolitarnego Warszawy w kontekście 

programowania i realizacji polityki spójności po 2020 roku”. Raport z ilościowej części badania. 
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Rysunek 30. Związek między niebezpiecznymi sytuacjami a poczuciem bezpieczeństwa. W nawiasach 

przedstawiono ranking które z sytuacji w każdej z grup zmniejszają poczucie bezpieczeństwa 

(1 to sytuacja najbardziej zagrażająca bezpieczeństwu). Szare elementy to zjawiska nieistotne 

(niewpływające na poczucie bezpieczeństwa w oczach mieszkańców). 

 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

ZAANGAŻOWANIE W ROZWÓJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

Mieszkańców OMW zapytano, od czego zależy w największym stopniu rozwój jednostki, w której 

mieszkają78. Dobra polityka władz lokalnych (78%) oraz dostęp do środków unijnych (51%), 

a także zaangażowanie mieszkańców (48%) są czynnikami, które w perspektywie 

mieszkańców w największym stopniu napędzają rozwój samorządów. Trendy globalne zdają 

się mieć najmniejsze, w porównaniu do pozostałych znaczenie dla rozwoju OMW (12%). 

Mieszkańcy Warszawy jako krytycznie ważne wskazali zaangażowanie władz lokalnych – 

prezydenta (79%). Bardzo istotne dla rozwoju miasta są też dostępność środków unijnych (51%) 

oraz zaangażowanie mieszkańców (54%). W powiecie wołomińskim wskazywano te same 

kwestie. Zaradność władz lokalnych wskazało 81% – czynnik krytyczny. Natomiast środki unijne 

(59%) oraz zaangażowanie mieszkańców (54%) zostały ocenione jak bardzo ważne czynniki. 

Mieszkańcy powiatu warszawskiego zachodniego najczęściej wskazali, że bardzo istotne dla 

rozwoju gminy są działania władz lokalnych (73%), a także dostępność środków europejskich 

(56%). Jako średnio ważną kwestię wskazano politykę krajową, centralną (36%). Na terenie 

                                                      
78 Ważność czynnika określono według skali: 0-25% mało istotny; 26-50% średnio istotny; 51-75% bardzo 

istotny; powyżej 75% krytyczny. 
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powiatu pruszkowskiego za najistotniejszy czynnik przyśpieszający rozwój gmin uznano 

zaradność i umiejętności włodarzy (80%). W dalszej kolejności za mniej ważne wskazano 

dostępność środków europejskich (43%) oraz sytuację w Warszawie (39%). Zaradność władz 

lokalnych została najczęściej wskazana także przez mieszkańców powiatu piaseczyńskiego 

(77%). Blisko połowa osób mieszkających na tym terenie wskazała, że znaczenie ma też 

zaangażowanie mieszkańców i sytuacja w Warszawie. Mieszkańcy powiatu otwockiego za 

najważniejszy czynnik przyśpieszający rozwój uznali zaradność władz (82%). W dalszej kolejności 

wskazano dostępność środków unijnych (57%) i sytuację w Warszawie (45%). W powiecie 

nowodworskim za bardzo istotną kwestię w rozwoju uznano zaangażowanie mieszkańców 

(56%). Za średnio istotne wskazano zaradność władz lokalnych (43%) oraz dostępność środków 

unijnych (28%). Mieszkańcy powiatu mińskiego uznali za krytycznie ważne umiejętności 

zarządcze władz lokalnych (88%). W dalszej kolejności wskazano udział mieszkańców (38%) 

oraz dostępność środków unijnych (37%). Te czynniki uznano za średnio ważne. Na terenie 

powiatu legionowskiego, trzy czwarte mieszkańców uznało, że rozwój gminy jest przyśpieszany 

w największym stopniu przez dobre zarządzanie władz lokalnych. Dalej wskazano dostępność 

dotacji unijnych (41%) oraz zaangażowanie mieszkańców (34%). W powiecie grodziskim za 

krytycznie ważne uznano zaradność władzy lokalnej (86%).  Na drugim miejscu pod względem 

oceny wpływu na rozwój gminy znalazły się zaangażowanie mieszkańców (56%) i wpływ 

polityki kraju (43%), są to czynniki średnio ważne. W gminie Żyrardów 58% osób wskazało, 

że rozwój tego obszaru w największym stopniu zależy od zaradności władz lokalnych, polityki 

kraju (27%) oraz sytuacji w Warszawie (15%).  

Tabela 11. Rozkład procentowy kluczowych kwestii wpływających na rozwój miejsca zamieszkania79 

Jednostka 

terytorialna 

Od 

zaradności i 

umiejętnośc

i 

zarządczyc

h wójta/ 

burmistrza/ 

prezydenta 

Od 

dostępności 

środków 

europejskich 

Od 

zaangażowa

nia 

mieszkańców 

Od polityki 

prowadzonej 

na szczeblu 

centralnym 

(krajowym) 

Od sytuacji w 

Warszawie 

Od 

trendów 

globalnych 

Ogółem 

(n=4950)  
78% 51% 48% 40% 32%* 12% 

Warszawa 

(n=800) 
79% 59% 54% 50% nd 15% 

Wołomiński 

(n=450) 
81% 37% 36% 29% 27% 12% 

Warszawski 

zachodni 

(n=450) 
73% 56% 33% 36% 24% 4% 

Pruszkowski 

(n=450) 
80% 43% 22% 25% 39% 15% 

Piaseczyński 

(n=450) 
77% 42% 53% 25% 50% 5% 

Otwocki 

(n=450) 
82% 57% 47% 32% 45% 12% 

                                                      
79 A11. Od jakich kwestii, Pana(i) zdaniem, zależy w największym stopniu rozwój gminy/Warszawy? 
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Nowodworski 

(n=450) 
43% 28% 56% 9% 17% 5% 

Miński 

(n=450) 
88% 37% 38% 16% 19% 3% 

Legionowski 

(n=450) 
75% 41% 34% 16% 32% 4% 

Grodziski 

(n=450) 
86% 34% 56% 43% 35% 6% 

Gmina 

Żyrardów 

(n=100) 
58% 6% 11% 27% 15% 1% 

*w procentowaniu nie ujęto Warszawy. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

W dalszej części rozdziału przedstawiono relację pomiędzy angażowaniem się przez 

mieszkańców w sprawy najbliższej okolicy a czynnikami, które mogą mieć wpływ na rozwój 

gminy80. Możliwe było wskazanie na ile bycie czynnym uczestnikiem życia lokalnej społeczności 

determinuje zauważanie wpływu innych czynników mogących poprawić sytuację w gminie. 

Wyniki w podziale na powiaty odbiegają od siebie. Poniżej przedstawiono najistotniejsze 

z nich81. 

Warszawa: większe zaangażowanie w sprawy lokalne negatywnie wiąże się z postrzeganiem 

mieszkańców jako czynnika wspierającego rozwój. Zaangażowani mieszkańcy mogą nie 

widzieć swojego realnego wpływu na sprawy Warszawy. Może to się wiązać z innym 

postrzeganiem najbliższego miejsca zamieszkania przez warszawiaków, gdzie skala 

najbliższego miejsca zamieszkania może zawężać się do najbliższej okolicy, przykładowo 

dzielnicy. Widzą jednak, że inwestowanie środków unijnych pozytywnie wpływa na rozwój. 

Powiat wołomiński: wśród mieszańców tego powiatu czynne uczestnictwo w sprawach 

lokalnej społeczności jest związane z ogólnym zaangażowaniem mieszkańców, dostępnością 

środków unijnych oraz polityką na poziomie kraju. Zaangażowani mieszkańcy powiatu 

zauważają kompleksowy wpływ tych trzech czynników na rozwój swojego miejsca 

zamieszkania.  

Powiat warszawski zachodni: wraz ze wzrostem czynnego zaangażowania w sprawy gminy 

częściej wskazuje się na wykorzystywanie środków unijnych jako czynnika warunkującego 

rozwój sąsiedztwa. Prawdopodobnie zaangażowani mieszkańcy częściej zauważają 

inwestycje poczynione w sąsiedztwie, finansowane ze środków unijnych.  

Powiat pruszkowski: mieszkańcy bardziej zaangażowani w sprawy miejsca zamieszkania nie 

łączą rozwoju gminy z uczestnictwem w życiu lokalnym, raczej szansą na polepszenie 

warunków sąsiedztwa widzą w trendach globalnych. Ta zależność może mieć związek z nieco 

gorszą w stosunku do pozostałych mieszkańców OMW oceną władzy lokalnej. Stąd osoby 

                                                      
80 Angażowanie się w sprawy najbliższej okolicy zostało opracowane na podstawie pytania „C2. Na ile 

nie interesuje się lub interesuje sprawami związanymi z najbliższą okolicą miejsca zamieszkania?” 
81 Wnioskowanie na podstawie analizy korelacji punktowo-biseryjnej.  
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czynnie uczestniczące w życiu lokalnej społeczności mogą upatrywać szansę rozwoju gminy 

w szerszej perspektywie polityki globalnej.  

Powiat nowodworski: im większe zaangażowanie w sprawy gminy, tym częściej zauważany jest 

wpływ dostępności środków unijnych na rozwój gmin, a także wpływ sytuacji panującej 

w Warszawie i kraju. Jednak, zauważa się negatywny związek między angażowaniem się 

w sprawy sąsiedztwa a obserwacją, iż mieszkańcy mają faktyczny wpływ na rozwój gminy. 

Ta prawidłowość może wynikać z faktu, że mieszkańcy tego powiatu upatrują większego 

wpływu na rozwój miejsca zamieszkania w innych czynnikach (nie wskazanych w katalogu 

czynników do wyboru w badaniu).  

Powiat legionowski: zaangażowani mieszkańcy powiatu istotnie częściej widzą znaczenie 

środków unijnych w przyśpieszeniu rozwoju miejsca zamieszkania. Prawdopodobnie są oni 

bardziej świadomi inwestycji mających swoje finansowanie ze środków UE. 

Gmina Żyrardów: im większe zaangażowanie w sprawy gminy, tym częściej zauważa się wpływ 

mieszkańców na rozwój miejsca zamieszkania. Prawdopodobnie mieszkańcy aktywnie 

uczestniczący w życiu lokalnej społeczności widzą efekty swojego wysiłku. 

Związek pomiędzy angażowaniem się w sprawy gminy a kluczowymi kwestiami wpływającymi 

na rozwój miejsca zamieszkania w powiatach piaseczyńskim, otwockim, mińskim i grodziskim 

jest nieistotny. 
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4. Współpraca 

W relacjach pomiędzy poszczególnymi poziomami samorządów przestrzega się zasady 

ścisłego rozdziału kompetencji, przez co nie istnieje żadna formalna zależność między 

gminami, powiatami i województwami. Nie oznacza to jednak, że jednostki nie podejmują 

współpracy międzysamorządowej, chociaż jej instytucjonalne formy najczęściej nie są 

uniwersalne, a dopasowane do określonych działań. Część z nich funkcjonuje jako struktura 

instytucjonalna dostarczania usług publicznych, natomiast inne służą do współdziałania 

w zakresie planowania, promocji lub też obrony wspólnych interesów. Osobna grupa 

rozwiązań dedykowana jest natomiast inicjatywom służącym rozwojowi gospodarczemu 

lub społecznemu na danym terenie82. Przez ostatnie lata rozwój form współpracy od strony 

prawnej nie był adekwatny do zmiany uwarunkowań i wyzwań (w postaci np. globalizacji, 

swobodnego przepływu kapitału ludzkiego). Jak wynika jednak z przeprowadzonego badania 

samorządy współpracują ze sobą na różnych polach, zarówno formalnie (wspólne inwestycje), 

jak i nieformalnie (wymiana doświadczeń). 

4.1. Współpraca JST z innymi jednostkami samorządu 

Współpraca odbywa się głównie w obrębie powiatu, do którego przynależą jednostki 

(współpraca w zakresie gmina-gmina; miasto położone na terenie gminy-gmina; gmina-

powiat) lub pomiędzy sąsiednimi JST. W mniejszym zakresie dotyczy ona samorządów 

położonych w dużych odległościach od siebie, chociaż w takich przypadkach najczęściej 

wskazywano na wspólne działania podejmowane z m.st. Warszawą lub większymi ośrodkami 

gospodarczymi regionu. Analogicznie do gmin, jednostki powiatowe podejmują współpracę 

najczęściej z sąsiadującymi powiatami lub z gminami leżącymi w ich granicach.  

Część badanych JST swoją pracę organizuje również w ramach Lokalnych Grup Działania, 

stowarzyszeń lub w ramach umów z uczelniami wyższymi. Stosunkowo często w kontekście 

współpracy wspominano także urząd marszałkowski, czyli władze wojewódzkie oraz instytucje 

kultury (np. Centrum Nauki Kopernik) i inne podmioty (np. Politechnika Warszawska, Polskie 

Koleje Państwowe). 

Współpracujemy z gminami, żeby realizować wspólnie niektóre przedsięwzięcia. W zakresie 

poprawy bezpieczeństwa chociażby, budowa chodników (…), przy drogach powiatowych (…). 

To jest też nasza powinność, współpraca z samorządem województwa. Z wojewodą, tu trochę 

mniejsze możliwości są (…) 

  

                                                      
82 Współpraca jednostek samorządu terytorialnego narzędziem wsparcia polskiej polityki rozwoju, praca 

zbiorowa pod redakcją dr. Tomasza Potkańskiego, Poznań 2016. 



    

Strona 135 z 181 

NAJCZĘSTSZE MOTYWY WSPÓŁPRACY i JEJ ZAKRES 

Współpraca samorządów wynika przede wszystkim z chęci oraz potrzeby oszczędzania 

środków finansowych. W związku z czym koncentruje się głównie na działaniach 

inwestycyjnych, w tym rozbudowie 

infrastruktury technicznej (m.in. sieć 

wodno-kanalizacyjna, oczyszczalnie 

ścieków), drogowej (w tym także 

okołodrogowej – ścieżki rowerowe, 

chodniki, parkingi) czy rozwoju 

komunikacji zbiorowej łączącej 

samorządy (jak wynika z analizy desk research jest to trwała współpraca od wielu lat). 

Istotne są także wspólne działania na rzecz promocji jednostek i regionu, a także umożliwienia 

korzystania z oferty kulturalnej i służby zdrowia na terenie sąsiednich samorządów 

(w tym również wspólne inwestycje w służbę zdrowia, np. szpitale). Innymi przedsięwzięciami 

w ramach, których zawiązuje się współpraca prowadząca do oszczędności są inwestycje 

w OZE, rozwój bazy oświatowej (budowa szkół, przedszkoli), informatyzacja urzędów oraz 

dbanie o bezpieczeństwo, poprzez realizację takich działań jak wspólne szkolenia dla 

funkcjonariuszy OSP czy budowa wałów przeciwpowodziowych. Coraz częściej JST podejmują 

także zintegrowane działania w zakresie rozwoju turystyki. Zgodnie z wypowiedziami włodarzy 

JST współpraca dotyczy nie tylko inwestycji, ale również realizacji projektów miękkich. 

Ostatni wskazany rodzaj realizowanych wspólnie zadań dotyczy przede wszystkim wsparcia 

rynku pracy i edukacji.  

Komunikacja, polityka przestrzenna, drogi (…) Budujemy, realizujemy projekty drogowe 

np. bo mamy drogi na granicy gmin. (…) podpisujemy jakieś porozumienia i wspólnie 

realizujemy. Czy autobusy (…) to też sobie współfinansujemy. 

Współpraca okazuje się być bardzo dobrym sposobem na realizację przedsięwzięć, 

które ze względu na zbyt wysokie koszty nie byłyby osiągalne dla pojedynczych jednostek lub 

z powodów ekonomicznych są nieopłacalne. Kooperując ze sobą, gminy i powiaty mają 

również nadzieję na podniesienie poziomu jakości życia mieszkańców, głównie poprzez 

wskazane inwestycje w transport czy ofertę kulturalną. Wspólne działania JST niejednokrotnie 

wynikają również z możliwości uzyskania dodatkowych punktów przy wnioskach składanych 

do zewnętrznego finansowania (promowanie współdziałających jednostek). Na ten aspekt 

zwracali uwagę włodarze samorządów położonych w WOF, którzy w partnerstwie realizują 

takie inwestycje jak budowa ścieżek rowerowych czy parkingów typu P+R. 
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Istotną motywacją, ale także rodzajem współpracy, na który stosunkowo często zwracali 

uwagę włodarze, jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 

Wzajemne wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów 

pomaga również spojrzeć na napotykane trudności z różnych 

punktów widzenia i wypracować najlepsze w tym zakresie 

rozwiązania. Ponadto daje to możliwość sieciowania 

oraz wykorzystania gotowych i sprawdzonych przez sąsiednie 

jednostki rozwiązań/pomysłów, co z kolei przekłada się na 

zaoszczędzenie nie tylko czasu, ale również środków finansowych.  

(…) olbrzymią zaletą w tej współpracy jest to, że możemy się od 

siebie nawzajem uczyć. I też nawzajem sobie podpowiadać 

i pokazywać sobie kierunki (…) To jest dużo mniej konkurencja, 

a dużo bardziej współpraca. Bo często mamy bardzo podobne 

problemy. I to są nasi najbliżsi sojusznicy. 

Jak zaznaczyli badani, współpraca tego typu czasami jest również 

wynikiem obserwacji różnorodnych udogodnień funkcjonujących 

w poszczególnych gminach oraz powiatach jakiej dokonują nie 

tylko sami włodarze, ale również mieszkańcy. Pewnym „motorem 

napędowym” rozwoju i podejmowania współpracy w zakresie 

wymiany dobrych praktyk są także osoby przeprowadzające się 

z Warszawy czy innych bardziej rozwiniętych jednostek, 

oczekujące równie wysokich standardów, co w poprzednim 

miejscu zamieszkania. 

(…) Bo co byśmy o tym nie myśleli, mówili, my ciągle konkurujemy. Ja nawet tego nie wiem, 

ale jak próbuję modernizować swoją szkołę to koresponduję z gminą Wieliszew, Legionowo 

czy gminą Warszawa, bo tam też są szkoły i ludzie natychmiast porównują – oni mają coś 

w szkole w Warszawie czy Legionowie a nie mają tego u mnie, to ja zaraz się o tym dowiem. 

Pomimo wielu korzyści wynikających ze współpracy, o których wspomniano powyżej, wspólne 

działanie jednostek ogranicza się często do działań doraźnych lub pojedynczych projektów – 

co do których istnieje realna szansa uzyskania zewnętrznego dofinansowania. Badane 

samorządy stosunkowo rzadko podejmują długoterminową i wielopłaszczyznową współpracę 

z sąsiadami.  

Tutaj powstawały (…), w naszym powiecie takie grupy gmin, które łączyły się ze sobą, tworzyły 

wspólne projekty, ponieważ punktowane było partnerstwo, więc widać było, że to działa. 

Działało to tylko w momencie złożenia wniosku, w momencie, kiedy nie odniosły sukcesu 

to natychmiast ta współpraca była przerywana, już nie było żadnej kontynuacji. 

Chociaż jednostki uczą się dopiero współpracy, a podejmowane działania są raczej 

krótkoterminowe i pojedyncze, to wypowiedzi włodarzy wyraźnie wskazują na dostrzeganie 

w tym zakresie wymiernych korzyści dla JST. Podsumowując zaznaczyć należy, iż wybór 

partnera zależy przede wszystkim od zinwentaryzowanych wspólnych potrzeb, lokalizacji 

ZAKRES WSPÓŁPRACY 
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inwestycji, a także możliwego dofinansowania podejmowanych działań ze środków 

zewnętrznych. 

BARIERY I WYZWANIA  

Jedną z podstawowych barier i równocześnie wyzwaniem w podjęciu współpracy pomiędzy 

samorządami jest zróżnicowany 

poziom ich rozwoju, a także 

wynikające z niego potrzeby 

i priorytetyzacja poszczególnych 

inwestycji. Ponadto barierę 

stanowi nierówny poziom 

budżetów jakimi dysponują 

jednostki oraz najczęściej zbyt mały dochód w stosunku do określonych potrzeb. Niewątpliwie 

przyczynia się do tego również nierównomierny poziom pozyskiwania funduszy zewnętrznych 

(nie tylko unijnych, ale i krajowych). 

(…) z takich barier na pewno bym jeszcze tutaj podkreślił jednak te dysproporcje w rozwoju. 

Nie da się, żeby dawać wszystkim, znaczy inaczej, jeśli chcemy nadgonić, żeby pewne gminy 

nadgoniły, ten standard, to musimy zwiększyć alokację. 

Czynnikiem utrudniającym współpracę, na który stosunkowo często wskazywali włodarze jest 

szereg barier administracyjnych wynikających m.in. z trybu pracy instytucji, różnej 

priorytetyzacji zadań pracowników urzędów, ich podejścia do pracy oraz tempa w jakim 

wykonują swoje obowiązki zawodowe. Trudność stanowi wielokrotnie sam tryb realizacji 

przedsięwzięcia powodujący opóźnienia lub problemy z końcowym rozliczeniem projektu 

w ramach współpracy. Brak ustalonych zasad kooperacji powoduje sytuacje konfliktowe lub 

zniechęca samorządy do wspólnego działania. Znacznym utrudnieniem, powiązanym 

z czynnikami opisanymi powyżej, bywa również komunikacja pomiędzy partnerami. Włodarze 

zwracają uwagę, iż stosunkowo często komunikaty przekazywane są w sposób niejasny 

i zdawkowy, co powoduje problem z przepływem informacji. Dodatkowe utrudnienie stanowi 

czasami czynnik ludzki, czyli niska komunikatywność osób zaangażowanych w realizację 

projektu po stronie poszczególnych partnerów, wynikająca najczęściej z cech osobowości lub 

charakteru. 

 (…) [problemy] wynikają raczej z tego, że mamy wspólny pomysł, wspólną ideę, która jest jak 

najbardziej super, ale potem każdy robi trochę po swojemu i ktoś już kończy, ktoś jeszcze 

zaczyna, a ktoś ma inną formułę zaprojektuj i wybuduj, drugi ma najpierw projekt, potem 

budowę. 

Inną barierą dla współpracy (najczęściej wśród jednostek o różnych katalogach zadań 

np. gmina i powiat) są uwarunkowania formalno-administracyjne, polegające na braku 

kompetencji samorządów do podjęcia określonych działań sprzyjających wspólnemu celowi. 

W tym zakresie wskazywano przede wszystkim na sytuacje dotyczące braku możliwości 
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wystąpienia jednostki o środki zewnętrzne ze względu na to, iż działanie nie należy do jej 

obowiązków.  

Pojawiły się również opinie pojedynczych włodarzy dotyczące przewagi większych 

i bogatszych JST nad słabiej rozwiniętymi pod kątem współpracy. Z ich obserwacji wynika, 

że jeśli inicjatywa wspólnego działania i koordynacja przedsięwzięcia jest po stronie lepiej 

rozwiniętego samorządu to działania realizowane są szybciej, niż gdyby role były odwrotne. 

Wpływa to na hamowanie podejmowania współpracy pomiędzy zróżnicowanymi 

pod względem poziomu rozwoju jednostkami, które przy tego typu współpracy mogłyby 

korzystać z wzajemnych doświadczeń. Zaznaczyć jednak należy, że opinie tego typu pozostają 

w mniejszości. Zdecydowana większość włodarzy wskazuje na partnerskie i równe traktowanie 

w zakresie współpracy. 

(…) z doświadczenia mojego życiowego to jest tak, że zawsze rozdaje karty duży, nie mały. 

Kiedy zjawiłby się urzędnik do mnie z Warszawy i by mi coś zaproponował, to (…) na 90% bym 

się na to zgodził, bo byłoby to rozwinięcie również naszej miejscowości. Natomiast 

z doświadczenia wiem, że jak to ja będę chodził i o coś zabiegał, to mi dwóch kadencji 

zabraknie, żebym do tego doszedł. 

Na poziom i jakość współpracy pomiędzy badanymi jednostkami wpływa również niechęć 

samych włodarzy, powodowana personalnymi sporami i długoletnimi nieporozumieniami. 

Dużą barierą dla wspólnych działań są również odmienne poglądy polityczne prezentowane 

przez przedstawicieli poszczególnych samorządów, a także działania nastawione na 

realizowanie indywidualnych interesów reprezentowanych podmiotów. Jak stwierdzili niektórzy 

z badanych respondentów, tego typu postawy niechęci i braku zaangażowania są wynikiem 

dużej dozy nieufności i lęku przed podzieleniem się kompetencjami/kapitałem oraz braku 

myślenia długofalowego, dostrzeżenia korzyści ze współpracy w dłuższym okresie. 

(…) te bariery są takie jak w każdej polityce, bo nie można uciekać od tematów polityki. Wiem, 

że samorząd tworzą ludzie, a ludzie to polityka często (…) niestety często nawet dobre chęci 

innych, polityka tutaj przegrywa, bo są jakieś inne dyrektywy itd. Ale myślę, że główną barierą 

są tak naprawdę niektórzy włodarze, którzy blokują (…), nie chcą, boją się, patrzą nieufnie, nie 

chcą współpracy. 

Niemniej jednak, pomimo licznych barier i wyzwań większość badanych włodarzy pozytywnie 

odnosi się do ewentualnej współpracy z sąsiadującymi jednostkami i takie działania planują 

lub są gotowi zaplanować, o ile zajdzie taka potrzeba i znajdą wspólne interesy.  

4.1. Współpraca w ramach WOF – mocne i słabe strony 

Współpraca w ramach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego oceniana jest na bardzo 

wysokim poziomie, analogicznie jak sama koncepcja jej zawiązania w ramach tej grupy gmin. 

Włodarze cenią przede wszystkim partnerskie traktowanie, dobre relacje z jednostką 

koordynującą działania ZIT (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Urzędu 

m.st. Warszawy), ale również efekty realizowanych wspólnie przedsięwzięć.  
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Współpraca w ramach WOF przynosi wiele korzyści, a do tego pozytywnie wpływa na rozwój 

jednostek i ich potencjał – w tym gospodarczy czy turystyczny. Efekty podejmowanych 

wspólnie przedsięwzięć przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców, ale także 

zwiększają dostępność komunikacyjną terenów przyległych do Warszawy. Dodatkowo, 

jak zauważono, instrument ZIT i koncepcja stworzenia WOF pozwoliła jednostkom na częściowe 

zaspokojenie potrzeb pierwszego rzędu, niezbędnych do dalszego rozwoju.  

(…) żeby ludzie chcieli tu przyjechać muszą mieć jak dojechać, więc ścieżka rowerowa, system 

ścieżek rowerowych (…), bo ktoś z Halinowa mówi: przejadę się do [nazwa gminy]. Ale po co 

pojadę do [nazwa gminy]? Bo coś tam jest. Musi być to coś. I my teraz nad tym coś pracujemy. 

To jest ten etap podstawowy (…) gminy sobie poradzą z tym, żeby wymyśleć coś, (…) z czego 

mają być znane, tylko nie poradzimy sobie niestety, albo będziemy sobie długo radzić w czasie 

z takimi sprawami banalnymi. Typu drogi, ścieżki rowerowe, chodniki (…) w tym zakresie potrzeb 

jest najwięcej. 

Niektórzy włodarze przyznali, że początkowo sceptycznie podchodzili do pomysłu utworzenia 

WOF, jednakże w trakcie realizacji wspólnych przedsięwzięć zaczęli dostrzegać wymierne 

korzyści dla innych jednostek, nie tylko Warszawy. Chociaż zaznaczyć należy, że nadal 

pojawiają się pojedyncze opinie dotyczące stworzenia WOF przede wszystkim dla zwiększenia 

możliwości realizacji zadań przez Warszawę. 

Włodarze chcieliby utrzymania instrumentu finansowego dedykowanego WOF i liczą, 

że w perspektywie unijnej na kolejne lata (2021-2027) zostanie on uwzględniony, a nawet 

zwiększony w porównaniu do bieżącego okresu programowania. Z drugiej strony pojawiają się 

obawy, że w związku ze zmniejszeniem ogólnej puli środków dla Polski wsparcie finansowe może 

zostać jednak pomniejszone.  

Chciałabym, żeby była jakaś kontynuacja [wsparcia finansowego], bo jest jakaś szansa, światło 

w tunelu, że pewne rzeczy można zrobić w ramach ZIT-u. 

Zdajemy sobie sprawę, że to będą mniejsze pieniądze, że tych chętnych do tej kasy unijnej 

będzie więcej, bo ten ZIT też się rozrósł w ostatnim czasie.  

MOCNE STRONY WSPÓŁPRACY 

Najczęściej wskazywaną mocną stroną i jednocześnie największą wartością dodaną WOF jest 

budowanie partnerstw. W opinii włodarzy 

wdrażanie instrumentu ZIT i umożliwienie 

skorzystania z dofinansowania „wymusiły” na 

samorządach realizację wspólnych projektów. 

W tym zakresie najczęściej wskazywano na 

budowę ścieżek rowerowych. Zastosowany 

„aparat przymusu” okazał się jednak 

efektywny, ponieważ włodarze nie tylko 

dostrzegają efekty współpracy, ale nawet 

w większości przypadków chwalą ją. Oznacza 
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to, że cel utworzenia ZIT-ów dotyczący zawiązywania współpracy pomiędzy JST został 

osiągnięty. Doświadczenie z kooperacji w ramach WOF, z pewnością pomoże samorządom 

efektywniej realizować wspólne projekty w nowej perspektywie finansowej.  

(…) Natomiast no myślę, że ZIT (…) w tej perspektywie jako pionierski element miał na celu 

właśnie bardziej nauczyć nas współpracy, nauczyć nas pewnych mechanizmów, no bo 

powiedzmy sobie szczerze, środki to są znikome. To było w ramach zachęty aniżeli (…) 

rzeczywistego wsparcia. 

Utworzenie WOF i podjęcie współpracy nauczyło JST partnerstwa, ale także zaufania do tego 

typu pracy i związków, co zapewne będzie miało wpływ nie tylko na dalsze efektywne 

wdrażanie ZIT (jeśli pojawi się taka możliwość), ale także rozwój całej metropolii. Największe 

obawy przed współpracą wynikały ze zróżnicowanego poziomu rozwoju samorządów, 

a zatem braku możliwości wskazania wspólnych oczekiwań i potrzeb, ale także dominującej 

roli Warszawy, jako ośrodka koordynującego pracę Porozumienia ZIT WOF. Przypuszczenia te 

jednak w większości nie sprawdziły się, ponieważ za istotną mocną stronę funkcjonowania 

współpracy w ramach WOF finalnie uznano przepływ informacji na temat potrzeb 

i problemów, dzięki czemu możliwe było zidentyfikowanie oraz wypracowanie pola do 

współpracy. Wpłynęły na to organizowane spotkania, ale także opracowana strategia 

umożliwiająca poznanie specyfiki poszczególnych JST. W opinii włodarzy przynależność do 

WOF przyczyniła się także do podejmowania dialogu i większego otwarcia na problemy 

sąsiednich samorządów. Pomogło to uświadomić wielu samorządom, że ich sąsiedzi zmagają 

się z analogicznymi trudnościami lub posiadają zbliżone mocne strony, które można 

wykorzystać z zapewnieniem obopólnej korzyści.  

(…) to się zaczęło od ZIT-ów. Później zaczęło od dopracowania strategii dla ZIT-u. Takiej strategii 

metropolii. I za tym poszło bardzo dużo informacji. Informacji dostępnych publicznie. W związku 

z tym nasza wiedza o naszych sąsiadach, kosztach, ich problemach, znacząco wzrosła. Dzięki 

temu pewne mity zostały obalone. I poprawiła się bardzo komunikacja. A co za tym idzie także 

zaufanie, jeden samorząd do drugiego. Wobec tego to jest podstawa, jak gdyby budowania 

wszystkiego (…) 

W kontekście współpracy stosunkowo często wskazywano także na możliwość korzystania 

z doświadczeń innych jednostek w realizacji analogicznych projektów, np. związanych 

z budową parkingów P+R. W opinii włodarzy jest to pomocne przede wszystkim przy 

rozwiązywaniu pojawiających się problemów oraz planowaniu inwestycji. Korzystanie 

z doświadczeń przyczyniło się również do większej integracji samorządów położonych we 

wschodniej i zachodniej części obszaru, a także umożliwiło obserwowanie wdrażanych 

rozwiązań.  

(…) bardzo fajną wartością dodaną na pewno są ludzie, nie oszukujmy się. Zarząd ma katalog 

zadań własnych i wszędzie one wyglądają tak samo. Nie ma co 2 razy otwartych drzwi 

wyważać. Przepływ informacji między nami na poziomie merytorycznym, roboczym jest tak 

olbrzymi i tak fajnie usprawnia nam pracę (…)  
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Poza rozwojem współpracy i partnerstw mocną stroną w ramach WOF są dla włodarzy realne 

efekty wspólnie podejmowanych działań (w postaci np. zbudowanych ścieżek rowerowych 

czy parkingów P+R). Cenią instrument ZIT przede wszystkim za kompleksowość zaplanowanych 

działań, a także ich skoncentrowanie w ściśle określonych obszarach, zarówno 

geograficznych, jak i tematycznych. Pozwala to na uzyskiwanie szybkich efektów 

prowadzonych prac. Nieodłączonym pozytywnym aspektem realizacji projektów jest również 

możliwość pozyskania środków zewnętrznych na realizację określonych zadań. Opinie na 

temat wielkości dofinansowania ZIT były jednak podzielone (dla niektórych pula była zbyt 

mała, dla innych wystarczająca), niemniej jak wskazywano środki te były dla niektórych 

samorządów łatwiej dostępne niż w przypadku innych instrumentów czy programów wsparcia.  

Przedstawiciele samorządów wchodzących w skład WOF pozytywnie oceniają także 

sekretariat ZIT, który jest umiejscowiony w strukturach organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy. 

Cenią go przede wszystkim za możliwość konsultacji kwestii problematycznych, rozwiązywanie 

problemów napotykanych podczas realizacji projektów, ale także wsparcie w kwestiach 

administracyjnych. 

Na pewno jest fajnym przebiciem, jako biuro ZIT-u całego warszawskiego, momenty kiedy jako 

gmina lokalna, mała, większa (…) spotyka problem, barierę, brak przebicia w Mazowieckiej 

Jednostce, czy w ministerstwie, jeżeli ZIT widzi rację po naszej stronie, to on, jako biuro, czy bardzo 

często podpisują stanowiska, 40 włodarzy należących dzisiaj do ZIT-u (…) te pisma mają 

wydźwięk ponadregionalny, są brane głęboko pod uwagę przez instytucje zarządzające na 

szczeblach wojewódzkich, czy krajowych i nie raz nam się udało obronić swoje stanowisko, bo 

właśnie ten system administracyjny, (…) czasem ma luki i nie do końca widzi to, co jest na tym 

poziomie lokalnym najbardziej potrzebne. 

SŁABE STRONY WSPÓŁPRACY 

Pomimo, iż w prowadzonych wywiadach zdecydowanie częściej pojawiały się głosy 

pozytywne na temat współpracy 

w ramach WOF to nie zabrakło również 

wskazania słabych stron. W tym zakresie 

uwagę zwracano przede wszystkim na 

zróżnicowanie zaawansowania prac 

w zakresie realizacji projektów przez 

poszczególnych partnerów. Problem ten 

wynika zarówno z różnego trybu pracy 

jednostek, jak i przydarzających się w trakcie procesu problemów, co wpływa na różne 

poziomy zaawansowania realizacji wspólnych projektów. To z kolei powoduje stresujące 

sytuacje związane z możliwym nieukończeniem projektu w wymaganym czasie, problem 

w rozliczeniu środków lub uzyskaniu dofinansowania.  

(…) to są te bariery właśnie przy realizacji, jeżeli jedna gmina szybciej coś pozałatwia, łatwiej tą 

drogę prawną jej przejść, druga ma trudniej, bo ma inną sytuację, inne drogi, nie wiem, problem 
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z pozyskaniem działek, to wtedy ta jedna gmina, czy tam iluś tam tych partnerów, może 

opóźniać projekt. I wtedy się zgrzyty tworzą, bo jeden już chce zakończyć, chce już dostać 

pieniądze, a ktoś drugi nie nadąża.  

Trudnością we współpracy dostrzeganą przez włodarzy jest także nadmierna biurokracja. 

Dotyczy ona jednak nie tylko projektów współfinansowanych z ZIT, ale ogólnie środków 

Unii Europejskiej. Rozbudowane i długotrwałe procedury, a także konieczność zgromadzenia 

różnych dokumentów często opóźniają proces rozpoczęcia projektu lub nawet hamują 

możliwość jednostek w staraniu się o finansowanie. Dodatkowo pojawiły się głosy, że instrument 

ZIT nie uwzględnia zróżnicowania gmin pod względem ich rozwoju, co często powoduje 

utrudnienia zarówno na etapie przygotowań do realizacji projektu, jak i w jego trakcie. Celem 

rozwiązania tej trudności niektórzy włodarze proponowali, aby wymagania i wytyczne 

w zakresie realizacji projektów były zróżnicowane ze względu na rodzaj samorządów (miejskie, 

miejsko-wiejskie i wiejskie), ze względu na ich odmienną specyfikę, a także zróżnicowane 

potrzeby. W pojedynczych wypowiedziach akcentowano natomiast zróżnicowanie rozwojowe 

samorządów pod kątem geograficznym – wschód, zachód, północ, południe. 

Nierównomierny poziom rozwoju wpływa zarówno na trudność w ustaleniu wspólnych 

priorytetów, jak i późniejszej realizacji zaplanowanych projektów.   

(…) standard np. ścieżki rowerowej w Warszawie powinien być moim zdaniem zupełnie inny, 

niż standard na wsi. Bo nam nie jest potrzebna arteria. Nam trudno znaleźć też miejsca łączące 

tylko tereny dla mieszkańców, miejsca pracy bądź szkoły. U nas ta ścieżka jest potrzebna też 

pod innymi względami. Ludzie w Warszawie idą na halę ćwiczyć. A u nas jadą sobie gdzieś na 

jakieś polne boisko. Więc muszą tam móc jakoś dojechać. 

Włodarze zwracali także uwagę na bardzo sztywne ramy finansowania projektów w ramach 

ZIT. Aspekt ten rozumiany jest w dwojaki sposób. Z jednej strony brakuje możliwości realizacji 

zadań komplementarnych wobec tych, które są prowadzone (np. budowa chodnika 

czy systemu odwodnienia w ramach budowanej ścieżki rowerowej), co powoduje, iż przy 

realizacji inwestycji w ramach ZIT gmina nie mogła zrealizować innych (komplementarnych 

w zakresie prac) zadań w ramach projektu, a jedynie ze środków własnych, których najczęściej 

na tego typu inwestycję nie posiadała. Druga kwestia dotyczy zróżnicowanego rozwoju 

poszczególnych JST i wynikających z tego potrzeb, względem czego niektóre jednostki 

wolałyby przeznaczać środki w ramach ZIT na realizację innych, pilniejszych potrzeb.  

Chciałabym, żeby ten katalog był na tyle elastyczny i otwarty, że jeżeli my pokażemy, że nasze 

szanse rozwojowe leżą w tym obszarze to pozwólcie nam konsumować te środki na to co 

rozwiązuje nasze problemy, żeby nie było czegoś takiego co się zdarza niestety często, że jest 

konkurs i gmina siada i myśli. 

4.2. Współpraca w ramach OMW – potrzeby i oczekiwania 

Rozmowy z włodarzami samorządów prowadzone były także w zakresie oczekiwań, potrzeb 

i ewentualnych barier dostrzeganych w ramach współpracy metropolitalnej. Zaznaczyć 

należy, że zdecydowana większość rozmówców jest pozytywnie nastawiona do wspólnych 

przedsięwzięć, co stwarza dużą szansę na rozwój OMW. 
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OBSZARY POTENCJALNEJ WSPÓŁPRACY  

Badani zgodnie zaznaczają, że są obszary, w ramach których widzą duże możliwości 

kooperacji, ale i takie, z którymi każda jednostka musi poradzić sobie indywidualnie 

lub w ramach węższej 

współpracy (np. wyposażenie 

terenu w infrastrukturę 

techniczną).  

Głównym i zarazem 

najczęściej wskazywanym 

obszarem współpracy 

w ramach metropolii jest 

transport publiczny. Prawie 

wszyscy włodarze pokładają 

nadzieję przede wszystkim 

w organizacji wspólnego 

transportu zbiorowego 

w obrębie OMW, ze względu 

na możliwość zwiększenia ich dostępności zarówno względem Warszawy, jak i jednostek 

ościennych. Obecnie najmniej problemów z transportem publicznym (co nie oznacza, 

że wcale nie występują) mają jednostki położone najbliżej Warszawy, natomiast w miarę 

zwiększania odległości trudności narastają. W części samorządów transport zbiorowy 

nie funkcjonuje, niektóre posiłkują się w tym zakresie tylko prywatnymi firmami przewozowymi, 

natomiast w innych brakuje kompatybilności pomiędzy różnymi środkami transportu. Problemy 

w tym zakresie są zróżnicowane, niemniej jednak wszyscy dostrzegają w metropolii szansę 

na ich rozwiązanie. Przy omawianiu kwestii transportu często pojawia się także postulat 

jednego biletu w ramach OMW. Takie działanie pozwoli mocniej scalić obszar, ale także ułatwi 

mieszkańcom przemieszczanie się czy korzystanie ze wspólnych usług. Zauważyć należy, 

iż chociaż w najbliższej perspektywie po roku 2020 działania w ramach krajowej polityki 

regionalnej nie będą skoncentrowane na największych miastach i ich otoczeniu, to dostrzega 

się ogólny problem braku zintegrowanej przestrzennie i funkcjonalnie oferty transportu 

publicznego. Działania w tym zakresie mogłyby się zatem przyczynić nie tylko do rozwoju 

OMW, ale również poprawić komunikację w ramach całego regionu. 

(…) myślę, że ta komunikacja jest dla mnie najważniejsza, cały czas drążę ten temat, 

ten transport zbiorowy to jest dla mnie podstawa funkcjonowania naszej, tej współpracy. Jeżeli 

to będzie działało fantastycznie, to i nasi mieszkańcy będą, że tak powiem, chętnie korzystali 

z komunikacji tej publicznej, czy też z innych dobrodziejstw, ale też mieszkańcy Warszawy, 

to by było w obie strony. 



    

Strona 144 z 181 

Znacznie rzadziej wskazywano na transport indywidualny, jednakże w tym zakresie włodarze 

dostrzegają możliwość realizacji zadań przede wszystkim dotyczących spójnej sieci ścieżek 

rowerowych oraz połączeń drogowych pomiędzy poszczególnymi drogami krajowymi. 

Obszarem, który wskazywany był stosunkowo często (chociaż nie tak, jak transport zbiorowy) 

w ramach możliwości współpracy była również ochrona środowiska. W tym zakresie pojawiała 

się kwestia poprawy jakości powietrza, ale również gospodarki odpadami. Jak zauważają 

włodarze, działania z zakresu ochrony powietrza nie mogą być podejmowane tylko 

indywidualnie przez poszczególne jednostki, ale przede wszystkim we współpracy całego 

obszaru – w innym przypadku efekty nie będą nigdzie dostrzegalne. Rozmówcy stosunkowo 

często wskazywali, iż kwestią, z którą mają najwięcej trudności w zakresie zarządzania jest 

gospodarka odpadami. Jak wskazują jest to problem, z którym samorządy nie radzą sobie 

indywidualnie, ale póki co również nie współpracują i nie podejmują wspólnych rozwiązań 

poza wymianą doświadczeń i nagłaśnianiem problemu związanego ze wzrostem kosztów 

realizacji tego zadania.  

 (…) myślę, że odpady są wyzwaniami dla metropolii. Tego nie powiedziałem, a to jest bardzo 

istotne i myślę, że na to powinno się patrzeć z punktu widzenia metropolii, a nie tylko 

poszczególnych małych gmin. Bo mała gmina nie zainwestuje w coś, co może w jakiś sposób te 

odpady przetwarzać. To może być spalarnia, może być sortowania, kierunki są różne, natomiast 

z punktu widzenia jednego małego samorządu to jest jakby nie do zrobienia, na to trzeba 

patrzeć szerzej. 

Duże możliwości współpracy dostrzegane są także w zakresie oferty kulturalno-sportowej 

(spędzania czasu wolnego) i turystycznej. Jednakże tutaj kooperacja powinna się opierać 

przede wszystkim na wymianie/udostępnianiu informacji oraz wspólnej promocji. Jak wskazują 

włodarze, mieszkańcy nie mają wiedzy na temat oferty kulturalno-sportowej jednostek 

sąsiednich czy położonych względem siebie najbliżej. Stworzenie platformy wymiany informacji 

pozwoliłoby na większe zróżnicowanie oferty (nie duplikowanie organizowanych wydarzeń), 

ale także dotarcie do szerszego grona odbiorców. Analogiczną potrzebę i możliwość włodarze 

dostrzegają w zakresie rozwoju oferty turystycznej obszaru metropolii.  

Znacznie rzadziej w zakresie współpracy wskazywano na edukację, opiekę społeczną, 

przedsiębiorczość czy usługi publiczne (poza transportem publicznym i zagospodarowaniem 

odpadów). Potrzeby w zakresie edukacji wynikają m.in. z trudności samorządów 

w zapewnieniu miejsc w przedszkolach i żłobkach, chęci rozwoju placówek pod kątem 

interdyscyplinarnym lub podniesienia poziomu kształcenia. Jako przykłady współpracy 

wskazano opracowanie spójnej oferty szkół zawodowych (celem lepszego dopasowania 

kwalifikacji i umiejętności do potrzeb rynku pracy), korzystanie z „know how” uczelni wyższych 

zlokalizowanych w Warszawie na rzecz rozwoju szkół publicznych położonych w ościennych 

samorządach czy zawiązywanie partnerstw pomiędzy placówkami położonymi w pobliskich 

JST. W odniesieniu do szkolnictwa zawodowego wskazać należy, że podniesienie jakości 

kształcenia oraz dopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy stanowi według 
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Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 wyzwanie dla polityki regionalnej w obrębie 

całego kraju. Problem ten został również zaakcentowany podczas analizy SWOT w zakresie 

trudności pozyskania pracowników o określonych kwalifikacjach na lokalnych rynkach pracy. 

W związku z dużymi nakładami samorządów na oświatę pojawił się również głos dotyczący 

tego, iż przede wszystkim szkolnictwo ponadpodstawowe powinno być regulowane 

na poziomie metropolii. Takie działanie jako usprawniające system kształcenia, byłoby 

nakierowane przede wszystkim na potrzeby lokalnego rynku pracy.  

Niewiele uwagi poświęcono również opiece i usługom społecznym, chociaż wśród badanych 

była zgodność, że obszar ten powinien zostać objęty współpracą w ramach OMW. 

W związku z postępującym trendem starzenia się społeczeństwa kilku włodarzy dostrzega 

problem w zapewnieniu im odpowiedniej infrastruktury i opieki zarówno zdrowotnej, 

jak i socjalnej, w związku z czym spójna polityka senioralna może stanowić w przyszłości dla 

samorządów istotny obszar kooperacji. Pojawił się także głos dotyczący wsparcia osób 

ubogich, potrzebujących, a także zmagających się z niepełnosprawnościami i wypracowania 

kompatybilnego systemu opieki w tym kontekście. W zakresie usług publicznych największy 

nacisk położono na ich równomierny dostęp dla wszystkich mieszkańców, a zatem osiągnięcie 

minimalnego standardu dla wszystkich samorządów. W kontekście przedsiębiorczości, również 

wspominanej stosunkowo rzadko w kontekście współpracy, najczęściej wskazywano na spójną 

promocję gospodarczą metropolii, a także ofertę inwestycyjną. 

Większość włodarzy jest przekonana, że współpraca w ramach metropolii przyczyni się 

do rozwoju ich jednostek, niemniej jednak za pomysłami i działaniem musi stać także możliwość 

pozyskiwania środków zewnętrznych. Bez dodatkowego finansowania większość jednostek 

będzie miała trudności w realizacji planowanych zadań, a rozwój obszaru nie będzie możliwy. 

Rozmówcy nie wskazują jednego źródła finansowania, ale mają nadzieję, że kooperacja 

umożliwi korzystanie z różnych i otworzy szersze możliwości w tym zakresie.  

(…) ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było wsparcia, bo inaczej nic z tego nie będzie (…)  

(…) myślę, że one [fundusze] będą kluczowe. Czyli fundusze zewnętrzne pozwalające 

na realizację tych polityk rozwojowych tego obszaru. Z własnych środków będzie to trudne. 

(…) takie działania mocno metropolitalne, nieukierunkowane na poszczególne gminy tego 

tak naprawdę bardzo dobrze gospodarczo rozwiniętego obszaru, tylko pokazujące integrację 

i łączenie, to jest chyba ten taki klucz do tego, żeby jednak w budżecie unijnym znalazło się też 

coś na obszary metropolitalne. 

WYZWANIA HORYZONTALNE NAJPILNIEJSZE DO REALIZACJI 

Plan działań strategicznych dla metropolii83 wskazuje na 7 wyzwań horyzontalnych dla Obszaru 

Metropolitalnego Warszawy. W trakcie wywiadów, włodarzy poproszono o opinie na temat 

                                                      
83 Plan działań strategiczny dla metropolii warszawskiej – Przewodnik strategiczny 2.0, Warszawa 2018. 
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tego, które z nich powinny zostać uznane za najpilniejsze do realizacji. Poniżej wypisano 

wyzwania oraz uszeregowano je zgodnie z częstotliwością wskazań: 

 wysokiej jakości infrastruktura zapewniana poprzez przemyślane inwestycje; 

 bezpieczeństwo mieszkańców i turystów; 

 edukacja budująca wartości i postawy sprzyjające otwartości, samodzielności 

i patriotyzmowi lokalnemu/metropolitalnemu; 

 kompatybilność podejmowanych działań, która prowadzi do oszczędności 

w finansach publicznych; 

 skuteczna koordynacja procesów metropolitalnych; 

 wysokiej jakości informacje o usługach publicznych dostępne dla jak największego 

odsetka mieszkańców, turystów i przedsiębiorców;  

 promocja zasobów obszaru istotnych dla mieszkańców, turystów i przedsiębiorców. 

Zdecydowana większość włodarzy postawiła przede wszystkim na wysokiej jakości 

infrastrukturę, co wynika z niezaspokojonych potrzeb pierwszego rzędu, o których 

wspomniano w poprzednich rozdziałach. Zdaniem rozmówców, dobrej jakości 

infrastruktura podniesie poziom jakości życia w ich jednostkach, ale także pozwoli zatrzeć 

różnice w zakresie rozwoju pomiędzy poszczególnymi samorządami. Przy wyzwaniu związanym 

z infrastrukturą włodarze zwracali również uwagę na konieczność dobrego planowania 

i koordynacji. Istotne w tym kontekście są kompatybilne inwestycje. Warto odnieść to również 

do wyników badania ilościowego z mieszkańcami, którzy najczęściej wskazywali, iż w okolicy 

ich miejsca zamieszkania nie ma problemów do rozwiązania. Wskazuje to na rozbieżność 

w opiniach, chociaż pamiętać należy, że perspektywa mieszkańca dotyczy tylko miejsca jego 

zamieszkania, natomiast perspektywa włodarza całej jednostki. Na kolejnych miejscach pod 

względem liczby wskazań znalazły się również korki oraz słaba komunikacja miejska – w tym 

wypadku koncentracja na wysokiej jakości infrastrukturze wydaje się być uzasadniona. 

Jednocześnie zauważyć należy, że wśród atutów miejsca zamieszkania kwestie 

infrastrukturalne również nie były wskazywane najczęściej (wyjątkiem jest tylko dobra 

komunikacja miejska).  

(…) no na pewno dla mnie (…) „Wysokiej jakości infrastruktura”, bo u nas jakie są problemy 

w obszarze metropolitarnym? Właśnie brak komunikacji, brak dróg. Moi ludzie żyją w korkach 

(…) Oznacza to, że brak jest wysokiej jakości infrastruktury, chociażby drogowej, 

dróg wylotowych z Warszawy.  

(…) wysoka jakość infrastruktury… no infrastruktura drogowa, edukacyjna, kulturalna, no to jest 

to, na co liczą najbardziej mieszkańcy (…) dla mieszkańców najważniejsze są drogi, szkoły też 

oczywiście, hale sportowe, hale widowiskowe, przychodnie zdrowia (…) 

Na drugim miejscu, pod względem nacisku na realizację poszczególnych 

postulatów, znalazło się wyzwanie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 

mieszkańcom i turystom. Bezpieczeństwo rozumiane było przez włodarzy szeroko – 



    

Strona 147 z 181 

zarówno w zakresie odpowiedniej infrastruktury, przeciwdziałania negatywnym zjawiskom 

przyrodniczym, jak i samego poczucia bezpieczeństwa (chociaż w tym zakresie mieszkańcy nie 

czują zagrożenia). Znaczenie w dążeniu do realizacji tego postulatu ma także wsparcie służb 

ratowniczych.  

(…) z punktu widzenia metropolii i pewnych zjawisk, które zachodzą, myślę, że jednak 

to bezpieczeństwo jest sprawą szalenie ważną i trzeba tu budować spójne systemy, żeby nie 

było tak, że praktycznie każda gmina wyda swoje czy też zewnętrzne środki, próbuje 

to budować na swój sposób. 

Równie często co na bezpieczeństwo, rozmówcy wskazywali na edukację 

budującą wartości i postawy. Kontekst edukacji również rozumiany jest szeroko, 

z jednej strony jako zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury, z drugiej natomiast 

poprzez jakość kształcenia. Oba elementy nieodłącznie wpływają na zasoby kapitału 

ludzkiego na terenie OMW, ale również postawy mieszkańców względem „małej ojczyzny”. 

W tym zakresie część włodarzy akcentowała także znaczenie drugiej części wyzwania 

(„…sprzyjające owartości, samodzielności i patriotyzmowi lokalnemu/metropolitalnemu”), 

mogącego się przyczynić do niwelowania obserwowanego na terenie części JST problemu 

braku zaangażowania lokalnej społeczności w życie samorządów i niskiego poziomu 

wskaźników społeczeństwa obywatelskiego. Jak zaznaczali rozmówcy edukacja buduje 

również świadomość.  

(…) bo bez edukacji otwartej, na wysokim poziomie, nie zbuduje się relacji społeczeństwa 

obywatelskiego. Bez społeczeństwa obywatelskiego nie nawiążemy więzi, relacji. 

Nie zbudujemy zaufania. Nie będziemy współpracowali.)  

Na kolejnym miejscu umieszczany był priorytet powiązany z tymi, które wskazano 

powyżej, a mianowicie kompatybilność podejmowanych działań prowadząca 

do oszczędności w finansach publicznych. Jak zauważono, wyzwanie to dotyczy 

wszystkich podejmowanych w ramach metropolii działań. W opinii włodarzy istotne 

są przemyślane, dobrze zaplanowane i kompatybilne (zarówno względem siebie, jak i terenu, 

na którym są realizowane) wspólnie realizowane inwestycje, które przyczynią się do rozwoju 

poszczególnych obszarów, wyrównania nierówności w rozwoju i jednocześnie większych 

oszczędności w finansach. W zakresie kompatybilności podejmowanych działań rozmówcy 

najczęściej przywoływali przykład komunikacji zbiorowej i zadań z zakresu ochrony środowiska.  

Zamiast budować (…) dwie oczyszczalnie dla dwóch gmin, która będzie miała mniejsze moce 

przerobowe, jedną większą, tak samo ze spalarniami, sortowniami, jedną większą. Tak samo w 

kwestiach transportowych, gdzie zamiast płacić, robić kilkanaście przetargów, lepiej zrobić 

jeden przetarg na kilkanaście linii (…) 

Priorytet dotyczący skutecznej koordynacji procesów na terenie metropolii 

wskazywany był stosunkowo rzadko, chociaż jak zaznaczają niektórzy włodarze 

to właśnie od niego zależy powodzenie bądź niepowodzenie działań w OMW. 

Jak słusznie zauważają, na skuteczną koordynację powinny się składać takie etapy jak: analiza 
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potrzeb, wyodrębnienie wspólnych celów i priorytetów, a następnie dopiero podejmowanie 

konkretnych działań. Żeby działania były spójne i kompatybilne, infrastruktura wysokiej jakości, 

a edukacja budująca świadomość niezbędne jest odpowiednie koordynowanie działań 

pomiędzy samorządami w tym zakresie.  

(…) tak, bo dopóki nie będziemy mieć wspólnego pomysłu, czyli też jakby w dużej mierze 

właśnie takiego zgrania (…), tego zgrania jednego procesu dla wszystkich, czyli tego jednego 

kierunku, to tak naprawdę ani edukacja mieszkańców w pewnym momencie, ani te następne 

etapy po prostu nie zagrają, bo my nic nie zrobimy. Wszystko to jest ważne, natomiast musimy 

zacząć od tego, że musimy mieć jeden cel, musimy mieć też narzędzia do tego, żeby ten cel 

skutecznie realizować, bo wszystko to inne owszem jest ważne, jest potrzebne, ale to jest jakby 

dalsza część, żeby coś powstało. 

Wyzwanie wskazywane zdecydowanie najrzadziej to wysokiej jakości informacje 

o usługach publicznych dostępne dla jak największego odsetka mieszkańców, 

turystów i przedsiębiorców. Informacje powinny dotyczyć zarówno działań 

planowanych, jak i już podjętych. Analogicznie rzadko wskazywano na promocję zasobów 

obszaru, chociaż podczas wywiadów włodarze sami nawiązywali do tego, iż ma to istotne 

znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia rozwoju gospodarczego (głównie turystyki). 

(…) komunikacja, żeby człowiek mógł wiedzieć o tych zadaniach, żeby mógł skorzystać, na 

pewno, chciałabym mieć informację, że jest spotkanie, jest taka tematyka, będziemy to 

omawiać, będziemy się nad tym zastanawiać, chcemy to wdrożyć, to żeby to była informacja 

uprzedzająca, żebyśmy mogli z tego skorzystać w czasie (…) 

CIAŁO KOORDYNUJĄCE 

Większość badanych włodarzy JST dostrzega konieczność wyłonienia jednostki koordynującej 

działania Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Duży nacisk w tym zakresie został położony 

na zbieranie potrzeb i oczekiwań jednostek, inicjowanie konkretnych działań rozwojowych 

(wynikających z wcześniej zgłaszanych i wypracowanych priorytetów) oraz ich koordynację. 

Koordynacja rozumiana jest zatem bardzo ogólnie jako organizacja pracy, priorytetów 

i potrzeb całego obszaru, dzięki czemu możliwe będzie podejmowanie wspólnych działań 

w przyszłości. Wśród innych obowiązków pojawiła się także organizacja cyklicznych spotkań 

i dopilnowanie sprawnego przepływu informacji pomiędzy JST. Zdaniem badanych, 

aby skutecznie działać i odpowiadać na faktyczne potrzeby mieszkańców poszczególnych 

jednostek znajdujących się w OMW, podmiot ten powinien rzetelnie zbierać informacje na ten 

temat (między innymi poprzez intensywny networking, spotkania i dyskusje na forum w ramach 

współpracujących gmin i powiatów). 

(…) to znaczy, żeby to była faktycznie realnie oddziałująca jednostka, która koordynuje 

te działania, pozwala na wymianę doświadczeń, jest naprawdę aktywna, (…) Nie na zasadzie 

listy mailowej, tylko bardziej na zasadzie konkretnych działań.  

Część włodarzy zdecydowanie zastrzegła, że działania jednostki koordynującej Obszar 

Metropolitarny Warszawy powinny mieć charakter wspierający, przy czym nie może ona 



    

Strona 149 z 181 

ograniczać kompetencji w sprawach samorządności. Pojawił się zgodny głos respondentów 

odnośnie konieczności szanowania i zachowania suwerenności gmin oraz powiatów. 

(…) ona powinna właśnie koordynować wspólne działania, natomiast w żadnym stopniu nie 

powinna być instytucją decyzyjną, tak, żebyśmy nie zabrali przypadkiem kompetencji 

samorządom w samodecydowaniu o sobie.  

W trakcie rozmowy respondenci zostali zapytani o to, kto ich zdaniem powinien wchodzić 

w skład potencjalnej jednostki koordynującej pracę OMW. Zdaniem większości przedstawicieli 

władz lokalnych, którzy przychylnie wyrazili się na temat powołania takiej komórki, 

najważniejsze jest wyłonienie lidera. W tym kontekście najczęściej wskazywano 

na m.st. Warszawę, ze względu na poziom rozwoju ośrodka i naturalne predyspozycje. 

Jednostkę koordynującą wspierać powinni natomiast przedstawiciele poszczególnych 

samorządów wchodzących w skład OMW (włodarze lub wyznaczeni reprezentanci). Osoby 

zorientowane w polityce rozwoju lokalnego mogłyby mieć realny wpływ na rozwój OMW 

zgodny z oczekiwaniami i potrzebami ich jednostek. Taka struktura pozwoliłaby również na 

oczekiwany sprawny przepływ informacji w ramach metropolii. 

Aby skutecznie realizować założone cele, ciało koordynujące OMW powinno mieć do 

dyspozycji środki finansowe. Zdaniem badanych włodarzy gmin i powiatów współpraca 

między JST w dużej mierze uzależniona jest od dostępności środków finansowych. Analizując 

obszary współpracy, które wskazali podczas badania włodarze (głównie dotyczące 

„twardych” inwestycji), a także poziom uzależnienia realizowanych działań od dostępnych 

środków zewnętrznych w ostatnich latach wydaje się, że zależność współpracy od dostępności 

finansów może być uzasadniona. 

Warto zaznaczyć, że włodarze, których jednostki nie należą do WOF raczej pozytywnie odnoszą 

się do pomysłu utworzenia ciała koordynującego OMW. Stosunkowo często jako pozytywny 

przykład, który może być wzorem dla wyłonionego ciała respondenci wskazywali koordynację 

ZIT, obserwując czy czerpiąc informację z samorządów współpracujących w ramach tego 

instrumentu. Co ciekawe, przedstawiciele jednostek, które nie funkcjonują w ramach WOF 

nieco częściej od tych, którzy należą do tego obszaru, wyrażają zastrzeżenia odnoszące się do 

ewentualnego działania i kierunków rozwoju OMW. W ich opinii działania ewentualnego ciała 

koordynującego powinny być nastawione przede wszystkim na zrównoważony rozwój całego 

regionu podwarszawskiego, a środki finansowe dystrybuowane tak, aby w miarę możliwości 

minimalizować różnice rozwojowe pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi samorządami. 

Respondenci, którzy wyrazili wątpliwości co do konieczności utworzenia odrębnego podmiotu 

poświęconego sprawom Obszaru Metropolitarnego Warszawy, swoje obiekcje uzasadniali 

między innymi tym, że aktualnie rolę nieformalnego koordynatora i „naturalnego” lidera pełni 

m.st. Warszawa, zatem nie ma potrzeby tworzenia całkowicie nowej komórki. Warto zaznaczyć 

przy tym, że głos przedstawiciela stolicy jest w tym kierunku zbieżny – rola miasta w regionie jest 
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dominująca i posiada ono potencjał, aby z poszanowaniem praw innych jednostek pełnić 

funkcję lidera i koordynatora. Nie ma w tym kontekście potrzeby budowania kolejnego 

poziomu administracyjnego.  

Ja uważam, że Warszawa jest… no jest to bez wątpienia największy podmiot czy największa 

jednostka samorządu terytorialnego i (…) absolutnie dobrze sobie radzi z tym byciem liderem 

tejże grupy, więc nie ma potrzeby powołania jakiegoś obok, (…) satelity, oddzielnego tworu, 

który po prostu będzie to skupiał. Nie ma potrzeby zmiany czegoś, co funkcjonuje. 

Włodarze wskazywali najczęściej, iż tworzenie dodatkowego podmiotu byłoby działaniem 

niepotrzebnym, kosztownym, związanym z dodatkową biurokracją i niepotrzebnymi etatami. 

Pojedyncze opinie wskazywały na utworzenie ciała koordynującego w strukturach urzędu 

marszałkowskiego lub przejęcie tej funkcji przez Stowarzyszenie Metropolia Warszawa czy inny 

podmiot zewnętrzny, jednak pozostawały one w zdecydowanej mniejszości. W zakresie 

funkcjonowania metropolii, stworzenia jej struktury i organizacji niektórzy włodarze wskazywali 

jako dobry przykład metropolię śląską (Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia).   

W zakresie komórki koordynującej działania na poziomie OMW dostrzegana jest rozbieżność 

(co może wynikać z braku informacji czy podejmowania klarowanych działań), którą warto 

nieco szerzej opisać. Chociaż zdecydowana większość włodarzy widzi w roli jednostki 

koordynującej Warszawę to nie dla wszystkich jest oczywiste czy dotyczy to stanu obecnego 

(Warszawa jako lider, bez formalnego powoływania) czy przyszłego (po formalnym 

wybraniu/ogłoszeniu lidera). Część z nich w ramach pytania o komórkę koordynującą 

wskazała, że takie ciało już funkcjonuje (Warszawa jako naturalny lider, chociaż niewybrany 

formalnie), natomiast większość widziałaby w tej roli Warszawę (wraz z częstym brakiem 

potwierdzenia, aby ciało koordynujące już formalnie funkcjonowało). Wskazuje to na brak 

jednoznaczności w postrzeganiu obecnej sytuacji, co jak zaznaczono, może wynikać z braku 

informacji.  

OCZEKIWANIA, BARIERY I WYZWANIA WE WSPÓŁPRACY W RAMACH OMW 

Podobnie jak w przypadku opinii na temat ewentualnego ciała koordynującego i jego zadań, 

włodarze badanych podwarszawskich gmin 

i powiatów są zdania, że współpraca w ramach 

metropolii powinna opierać się przede wszystkim 

na partnerstwie i równym traktowaniu wszystkich 

JST. Należy unikać sytuacji, w których większe, 

bardziej rozwinięte jednostki będą miały 

możliwość narzucania stanowiska słabszym. 

Ponadto część włodarzy podtrzymuje opinie 

o istotności wyboru lidera, który będzie koordynował (w porozumieniu z wszystkimi JST 

wchodzącymi w skład metropolii) i nadzorował wszelkie działania w ramach OMW. 
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Istotny w tym kontekście jest również sprawny przepływ informacji, niezbędny do efektywnego 

zarządzania tak dużą obszarowo jednostką, a także przekazywanie precyzyjnych 

komunikatów. Zdaniem badanych przekaz informacji z odpowiednim wyprzedzeniem pozwoli 

na lepsze koordynowanie obszaru przez jednostkę zarządzającą, a także sprawniejszą 

realizację założonych działań. Oczekiwanie względem sprawnej komunikacji dotyczy nie tylko 

ciała koordynującego, ale także włodarzy poszczególnych JST wchodzących w skład 

metropolii.  

(…) sprawna komunikacja pomiędzy włodarzami czy zarządem poszczególnych gmin, tak? 

Musi być wyznaczony jasny cel, muszą być jasne komunikaty do tych włodarzy. Myślę, że 

jednolita forma przekazywania informacji, tak żeby ten ośrodek zarządzający też miał łatwość 

później też syntetyzowania tych informacji i robienia z tego użytku jakiegoś.  

Rozmówcy podkreślają również istotność wymiany doświadczeń i korzystania z rozwiązań 

wdrażanych w innych JST. Ich zdaniem utworzenie metropolii ma służyć nie tylko realizacji 

wspólnych działań, ale także wzmocnieniu transferu wiedzy na tym obszarze. Korzystanie 

z gotowych rozwiązań czy dobrych praktyk innych samorządów przyczyni się również 

do zwiększania spójności obszaru i zmniejszania nierówności w rozwoju. Dodatkowo pojawiły 

się głosy o istotności wspólnego promowania działań OMW w zakresie oferty kulturalnej, 

sportowej czy gospodarczej, celem podniesienia jego atrakcyjności. 

Pomimo wielu nadziei pokładanych w efektywnej współpracy w ramach OMW włodarze 

dostrzegają także możliwe bariery. W ich opinii obecnie największym problemem obszaru jest 

brak struktury oraz ustalonych zasad jego organizacji, przez co nie można podejmować 

realnych działań, a obszar nie może zacząć „funkcjonować” jako jedno ciało. Pojawiły się 

głosy, że poza wyznaczeniem terytorialnym nie zostały podjęte inne, rozwojowe działania takie 

jak np. formalny wybór jednostki koordynującej czy ustalenie zasad na jakich JST mają 

współpracować. Rozbieżności w zakresie postrzegania i wyboru jednostki koordynującej 

działania opisano szerzej w poprzednim podrozdziale, jednak wskazać należy, że dla części 

włodarzy oficjalnie takie ciało nie zostało powołane (chociaż nieformalnie postrzegają 

Warszawę jako lidera), w związku z czym brak koordynacji został przez niektórych uznany 

za barierę.  

Pojawiły się również pojedyncze głosy wskazujące na to, iż Warszawa jako centralny 

i największy ośrodek obszaru powinna nadać „ton i kierunek” całej dyskusji nad OMW oraz 

rozpocząć podejmowanie działań mających na celu realne funkcjonowanie jednostki. 

W chwili obecnej samorządy nie wiedzą na jakiej zasadzie obszar będzie funkcjonował, jakie 

będą jego możliwości i pozytywne rezultaty wynikające z położenia w nim. Wyzwaniem będzie 

także szybki przepływ informacji, ze względu na dużą liczbę jednostek wchodzących w skład 

obszaru.  
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(…) ciało i jakiś element zachęty. Bo tak naprawdę to nawet... Trzeba by rozpocząć rozmowę 

o jakiejś koncepcji, rzeczywiście znaleźć wspólne potrzeby. Warszawa jest centrum tego obszaru, 

Warszawa moim zdaniem powinna nadać ton tej dyskusji. 

Poza wątpliwościami związanymi ze strukturą i funkcjonowaniem całego obszaru bariery 

dostrzegane są również w samej współpracy pomiędzy samorządami. Włodarze obawiają się, 

że budowanie partnerstw będzie długim i trudnym procesem wymagającym dużo pracy, 

a także umiejętności zrozumienia potrzeb innych jednostek. Powiązana jest z tym również 

kwestia mentalności części samorządowców, którzy sceptycznie podchodzą do kwestii 

współpracy na szerszą skalę, dbają wyłącznie o interes własnej jednostki, a także mocno 

akcentują kwestię samowystarczalności JST pod różnymi względami. Wynika to przede 

wszystkim z braku otwartości, ale także dostrzegania pozytywnych aspektów wspólnych 

działań. Analogiczne trudności zostały zresztą zidentyfikowane przy współpracy samorządów 

z innymi JST oraz w ramach ZIT.  

(…) bariery, to moim zdaniem, często jest mentalność ludzka, czyli bariery w nas (…) bo ludzie 

często wolą się zamknąć w sobie, w swojej gminie. Nie widząc tych plusów, że jak się otworzą 

mogą więcej zyskać. To są bariery psychologiczne. 

Istotną kwestią mogącą przysporzyć najwięcej trudności podczas funkcjonowania OMW jest 

rozbieżność interesów poszczególnych JST. Wynika ona zarówno ze zróżnicowania priorytetów 

stawianych sobie przez jednostki, jak i ich ogólnego poziomu rozwoju. Mocny akcent w tym 

przypadku został postawiony na nierównomierny rozwój części wschodniej i zachodniej 

obszaru, co może komplikować realizację wspólnych przedsięwzięć, a także prowadzić do 

problemów z wyodrębnieniem celów stawianych całemu obszarowi.  

Wskazówka jedna, nie wrzucać wszystkich do jednego worka. Bo inne potrzeby będą w takiej 

miejscowości, już zostawmy Warszawę, w takiej miejscowości, jak [nazwa gminy], 

które w zasadzie można powiedzieć, że są taką małą Warszawą, tylko połączone, a inne 

potrzeby będą w miejscowości, które będą bliżej, nie wiem, Płocka, a Radomia, które zupełnie 

inaczej żyją, mają inne potrzeby. Większość pewnie takie same, tylko że na innym poziomie 

i inaczej ułożone priorytetami. 

Jednocześnie, w zakresie oczekiwań, włodarze dostrzegają potrzebę przeprowadzenia 

rzetelnej analizy potrzeb i wspólnych interesów. Ze względu na fakt, iż obecnie OMW jest na 

etapie planowania duże znaczenie ma doprecyzowanie priorytetów istotnych z punktu 

widzenia wszystkich JST, a następnie podejmowanie skoordynowanych działań 

(w tym z możliwością ich finansowania ze źródeł zewnętrznych). Jednocześnie pozwoli to na 

eliminację bariery w postaci rozbieżności interesów samorządów. Zdaniem włodarzy dokładne 

zaplanowanie działań, które będą podejmowane w ramach metropolii pozwoli im lepiej się 

do tego przygotować. 

 (…) wszyscy by mieli czarno na białym wtedy, tak, że mamy jakiś projekt do zrealizowania, 

on jest określony w czasie, będą na to i na to pieniądze wtedy, proszę bardzo, przygotujcie się. 

Macie, nie wiem, 2 lata na przygotowanie się. A nie, że jest ogłoszony projekt na dofinansowanie 

i macie 2 miesiące na złożenie wniosków. Trzeba zaprogramować wszystko wcześniej, 

zaplanować. 
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Włodarze w trakcie rozmów stosunkowo często podejmowali również temat dotyczący 

finansowania działań w ramach metropolii. Są zgodni, że dla realizacji przedsięwzięć powinien 

powstać fundusz, jednakże w kwestii źródeł dochodu zdania są podzielone. Pojawiły się 

nieliczne głosy, że można by rozważyć system oskładkowania JST do wspólnej puli metropolii 

(analogicznie jak to się odbywa w przypadku metropolii śląskiej), jednakże sporna może się 

okazać kwestia wysokości składek dla poszczególnych jednostek czy sposób rozdzielania 

funduszy. Innym pomysłem jest dofinansowanie zadań metropolii ze środków Unii Europejskiej 

lub ze środków krajowych – włodarze nie byli w tym względzie zgodni. Niemniej jednak wszyscy 

uważają, że powstanie funduszu (niezależnie od źródeł finansowania) byłoby mobilizacją 

dla JST do podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Zauważyć jednak należy, że środki 

krajowe mogą być w tym względzie mocno ograniczone, ze względu na koncentrację 

w najbliższych latach (po 2020 roku) na rozwoju obszarów zmarginalizowanych (a nie jak 

dotychczas na głównych ośrodkach gospodarczych).  

(…) Natomiast coś, co byłoby takim dodatkowym plusem rozwojowym. Wydaje się, 

że niezbędne w polityce rozwoju jest utrzymanie pewnej [puli środków]… Nie musi być wcale 

z funduszy unijnych. Może być z pieniędzy krajowych. Ale płynne zadania metropolitalne. 

Żeby gminy miały zachętę do tego, żeby w to wchodzić dalej, tak jak pieniądze na parkingi. 

To taki bardzo dobry mechanizm, dzięki któremu jechaliśmy, a nie staliśmy. 

Wydaje mi się, że dobrowolne składkowanie, żeby stworzyć fundusz, z którego można by było 

korzystać, to to się nie uda. Gdyby to było na zasadzie przynajmniej częściowego, zewnętrznego 

dofinansowania i częściowego wkładu gmin to już mogłoby być realne. 

W trakcie rozmów część włodarzy wskazywała na potrzebę prawnego uregulowania 

działalności obszaru w postaci dedykowanej dla obszaru ustawy. Ich zdaniem ułatwi 

to podejmowanie realnych działań w ramach metropolii, ale także pozwoli na jej rozwój. 

Podkreślano, jednakże, że ustawa powinna być odpowiedzią na potrzeby OMW i jego 

partnerów, ale jednocześnie nie może wprowadzać sztywnych procedur, ograniczających 

pracę. Jak wskazano, obecnie ze względu na brak narzędzi, ale także struktury metropolia nie 

ma możliwości rozwoju. Włodarze pokładają nadzieję, że prawne ramy działania pozwolą 

metropolii „decydować i mieć głos” w sprawach dla niej najważniejszych, ale również większą 

siłę oddziaływania w rozmowach z administracją rządową.  

(…) ustawa metropolitalna to jest element polityki rozwoju, który by nam się bardzo przydał. 

Która by w mądry sposób pozwala zrobić krok dalej. Nie tak, jak było to wykonywane przy 

ustawie z 2017 roku. Ale tak by, która by przy poszanowaniu praw partnerów pozwoliła nam się 

posunąć krok do przodu. Po prostu zacieśnić tę sytuację bardziej.  

(…) więc może te procedury nie „od a do b”, bo to też nastręcza pewne problemy. Natomiast 

samo spięcie, czy jakby stworzenie takiego narzędzia, które pozwoli, że jeżeli już wchodzimy, 

zaczynamy, to mamy obowiązek skończyć, na pewno tak. 

Głównym celem metropolii powinno pozostać wyrównywanie dysproporcji pomiędzy JST 

wchodzącymi w jej skład, co jest również zgodne z prowadzoną przez Unię Europejską polityką 

spójności. W tym zakresie wskazywano przede wszystkim na równy dostęp do usług, możliwość 

równomiernego korzystania z zasobów OMW, a także stwarzania takich samych szans rozwoju 
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dla wszystkich jego mieszkańców. Niezbędna w tym celu jest organizacja usług na poziomie 

ponadlokalnym, co pozwoli na wykorzystanie potencjału i zmniejszenie kosztów realizacji. 

Możliwość współpracy włodarze dostrzegają przede wszystkim w obszarach rozwiązujących 

wspólne problemy JST, a także trudnych do realizacji indywidualnie, np. transport zbiorowy, 

ochrona środowiska. 

(…) myślę, że ta współpraca powinna przede wszystkim upodmiotowić każdego mieszkańca 

w ten sam sposób w zakresie całej metropolii. To znaczy powinno być tak, że każdy mieszkaniec, 

czy małego miasteczka, czy małej wsi podwarszawskiej, czy stolicy, on powinien mieć dokładnie 

taki sam dostęp do wszelkich zasobów metropolii. Jakby to chyba jest ten cel, który nam 

wszystkim przyświeca. 

Rozmówcy mają nadzieję, że obszar metropolii zostanie scalony na tyle, żeby móc 

podejmować wspólne działania i inwestycje, a jednocześnie pozwolić JST w dalszym ciągu 

zachować swoją odrębność. Kwestia suwerenności pojawiała się w kilku wypowiedziach także 

w kontekście obaw przed współpracą. Jednostki boją się utraty niezależności pod kątem 

terytorialnym i ekonomicznym, ze względu na zbyt mocne „scalenie obszaru” czy 

„wchłonięcie” mniejszych jednostek przez Warszawę. Przejęcie dominującej pozycji przez 

stolicę uniemożliwiłoby realny wpływ poszczególnych jednostek na ich rozwój.  

Pojawiły się także pojedyncze głosy, iż barierą dla OMW może być niesprzyjające obecnie 

rozwojowi metropolii w Polsce otoczenie polityczno-prawne, hamujące nie tylko rozwój 

obszaru, ale także podejmowanie w jego ramach realnych działań. Przypuszczać można, 

że respondenci mieli na myśli model prowadzenia polityki regionalnej po 2020 roku. Jak 

wskazano wcześniej zakłada się, że wsparciem zostaną objęte przede wszystkim tereny słabiej 

rozwinięte i zmarginalizowane, a nie jak dotychczas duże ośrodki rozwojowe.   
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WNIOSKI 

CHARAKTERYSTYKA OMW. Analizując specyfikę Obszaru Metropolitalnego Warszawy 

na podstawie przeprowadzonych badań, doszukać się można zarówno mocnych, 

jak i słabych stron, które wymagają podjęcia określonych działań. Optyka włodarzy 

i mieszkańców w zakresie oceny pozytywnych i negatywnych aspektów danego obszaru 

często się pokrywa, choć wymiary te nie są porównywalne wprost z uwagi na odmienną 

specyfikę badań czy grup respondentów, co ma wpływ także na zebrane opinie.  

Zaletą akcentowaną zarówno przez mieszkańców, jak i włodarzy jest położenie w OMW stolicy. 

Przy czym, kwestia ta wydaje się ważniejsza dla tej drugiej grupy badanych. W przypadku 

mieszkańców atut ten wskazywany był najczęściej przez respondentów z powiatów 

piaseczyńskiego, wołomińskiego oraz warszawskiego zachodniego. Bliskość Warszawy to 

dostępność oferty usługowej i kulturalnej czy niskie bezrobocie w gminach ościennych z uwagi 

na bogatą ofertę zatrudnienia w stolicy. Z drugiej jednak strony jest to także centralizacja rynku 

pracy powodująca drenaż wysoko wykwalifikowanej kadry, co można rozpatrywać jako 

zagrożenie dla lokalnej przedsiębiorczości. Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

stanowi jeden z priorytetów inwestycyjnych polityki spójności po 2020 r. Z tego względu 

szczególnie istotne jest pobudzanie lokalnego rynku pracy i niwelowanie negatywnego 

wpływu bliskości stolicy na ten rynek w pozostałych jednostkach OMW.  

Optymalne warunki do pobudzenia rozwoju przedsiębiorczości na terenie OMW stwarza 

dostępność komunikacyjna, czyli m.in. dobrze rozwinięta sieć dróg i autostrad. Status stolicy 

kraju determinuje inwestycje w infrastrukturę drogową z uwagi na newralgiczne znaczenie 

komunikacyjne i gospodarcze w perspektywie całego kraju. Komunikacja i infrastruktura 

drogowa jako największy atut najczęściej wskazywana była przez mieszkańców Warszawy oraz 

powiatu grodziskiego, chociaż na ogół – za wyjątkiem Warszawy – częściej wskazywana była 

jako problem. Włodarze – z uwagi na specyfikę metodologiczną badania jakościowego – 

wypowiadają się bardziej szczegółowo o zaletach infrastruktury drogowej w zakresie 

dostępności komunikacyjnej i wskazują na takie atuty, jak duże zagęszczenie sieci drogowej, 

stosunkowo dobre połączenia drogowe zarówno z większymi ośrodkami miejskimi na terenie 

województwa, jak i całego kraju, dostępność autostrad i obwodnic. Ich zdaniem decydują 

one nie tylko o atrakcyjności obszaru, ale także o jego potencjale gospodarczym. Poprawy 

wymaga jednak stan dróg gminnych i powiatowych, które mogą generować ryzyko 

wypadków, zmniejszając tym samym bezpieczeństwo. Samorządy realizować mogą politykę 

modernizacji dróg dzięki szeroko pojętym inicjatywom w ramach priorytetu inwestycyjnego 

„Lepiej połączona Europa” polityki spójności po 2020 r. Przewiduje ona łączenie z siecią 

transportu strategicznego. Bliskie położenie Warszawy implikuje fakt, iż budowa 

czy modernizacja dróg do niej prowadzących z pozostałych terenów OMW ma wymiar 
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strategiczny, choć finansowanie z tego źródła dróg lokalnych, o których najczęściej 

wspominają włodarze jako o barierze rozwoju ich jednostek będzie miało raczej charakter 

incydentalny (o ile w ogóle będzie możliwe).  

Do niewątpliwych zalet samorządów (poza Warszawą) zaliczają się relatywnie niskie 

w porównaniu do stolicy ceny mieszkań, działek i niższe koszty życia. Wskazują na to zarówno 

dane zebrane w badaniu jakościowym, jak i ilościowym. Mieszkańcy zaliczają te kwestie 

do głównych motywów osiedlenia się na danym terenie. To z kolei wpływa na zwiększony 

napływ ludności (dodatnie saldo migracji). Osiedlanie się większej liczby ludności pobudza 

z kolei koniunkturę gospodarczą poprzez zwiększenie konsumpcji dóbr i usług w tych miejscach 

oraz dynamizuje lokalną przedsiębiorczość, chociażby w perspektywie rozwoju rynku usług 

budowlanych. Z drugiej strony, samorządy wydają się nie nadążać z zapewnieniem 

podstawowej infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, gazowa), oświatowej 

(problem z zapewnieniem miejsc w przedszkolach czy szkołach), drogowej (słabej jakości 

drogi, większe natężenie ruchu powodujące korki) czy rekreacyjnej (miejsca integracji 

społecznej, miejsca wypoczynku).  

W badaniach pojawiła się ponadto kwestia słabego poczucia więzi z miejscem zamieszkania 

i niskiego poziomu patriotyzmu lokalnego. Przekłada się to na niewielkie utożsamianie się 

mieszkańców z miejscowościami, gminami czy powiatami, w których mieszkają. Zdaniem 

włodarzy miejscowości te traktowane są często jedynie jako sypialnie, a poziom partycypacji 

w życiu społecznym czy publicznym mieszkańców jest niski. Z kolei, jak pokazują wyniki badania 

ilościowego z mieszkańcami, ci ostatni (przynajmniej w warstwie deklaratywnej) w większości 

interesują się sprawami związanymi z najbliższą okolicą miejsca zamieszkania. Dotyczy to 

w takim samym stopniu mieszkańców Warszawy, co okolicznych powiatów. Jednak jak 

pokazuje najczęstsza forma partycypacji, czyli udzielanie się jako rodzic w zebraniach 

w placówce edukacyjnej dziecka bądź w zebraniach spółdzielni/wspólnoty, nie są to 

aktywności newralgiczne dla budowania społeczności lokalnej. Dla jej rozwoju bardziej istotny 

może być udział w festynach lub imprezach sąsiedzkich, co praktykowane jest częściej 

w powiatach podwarszawskich aniżeli w Warszawie. Działania na poziomie lokalnym 

i ponadlokalnym powinny koncentrować się zatem na rozwoju wspólnot lokalnych. 

Poza niskim poczuciem więzi z miejscem zamieszkania, włodarze jednostek położonych 

we wschodniej części obszaru stosunkowo często zwracali również uwagę na niski, 

nieadekwatny w stosunku do potrzeb budżet lokalny. Problem ten potęguje niechęć 

mieszkańców do rozliczania podatku we właściwym, względem miejsca zamieszkania, 

urzędzie skarbowym, co pomniejsza dochody samorządów. Przedstawiciele samorządów 

leżących po przeciwległej, zachodniej stronie, wskazywali natomiast na utrudnioną możliwość 

pozyskiwania środków zewnętrznych na planowane inwestycje ze względu na ich wysoki 

współczynnik dochodów podatkowych. Czynniki te, wraz z zadłużeniem, mogą rzutować 
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na nierównomierny rozwój samorządów. Naprzeciw temu problemowi wychodzi nowa polityka 

spójności po 2020 r. w zakresie priorytetu „Europa bliżej obywateli”, ale też „Europa o silniejszym 

wymiarze społecznym”. Działania podjęte w ramach tych priorytetów minimalizować mogą 

dysproporcje między gminami, wspierając m.in. zatrudnienie, edukację, integrację społeczną 

czy lokalne strategie rozwoju. Piąty cel polityki spójności, „Europa bliżej obywateli” ma za 

zadanie wspierać wdrażanie lokalnie zarządzanych strategii rozwoju opracowywanych na 

poziomie jak najbliższym obywateli. Chodzi tu o tzw. instrumenty terytorialne które powinny być 

opracowywane i zatwierdzane przez właściwe organy lokalne/terytorialne. Priorytet ten mówi 

bowiem o tym, że organy lokalne/terytorialne powinny być bardziej zaangażowane w wybór 

projektów finansowanych przez UE lub też za nie odpowiedzialne. Natomiast rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność powinien wspierać zmiany strukturalne i umacniać 

innowacyjność na szczeblu lokalnym. 

Tereny zieleni to jeden z głównych atutów miejsca zamieszkania zarówno z perspektywy 

mieszkańców, jak i włodarzy. W planach inwestycyjnych większości jednostek samorządu 

zakładane są inwestycje związane z rozwojem tego obszaru. Walory przyrodnicze wpływają 

także na atrakcyjność pod kątem mieszkalnictwa. Z drugiej strony odnotować można 

stosunkowo niską świadomość ekologiczną mieszkańców oraz zagrożenie degradacją 

terenów zieleni wynikającą z presji realizowania inwestycji. Konieczne jest zatem w tym 

kontekście położenie silnego akcentu na zrównoważony rozwój.  

ATRAKCYJNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH SAMORZĄDÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD OMW. 

Zdaniem włodarzy dla mieszkańców atrakcyjne są przede wszystkim tereny zachodnie 

i północno-zachodnie OMW. Szczególnie atrakcyjne są samorządy, które bezpośrednio 

sąsiadują z Warszawą („warszawski wianuszek” lub „obwarzanek Warszawy”). Kluczowa w tym 

aspekcie wydaje się być przede wszystkim niewielka odległość od stolicy, położenie wzdłuż 

głównych szlaków komunikacyjnych, a także wysoka dostępność usług (zarówno w obrębie 

gminy, jak i w Warszawie). W świetle danych zgromadzonych w badaniu ilościowym, stwierdzić 

można, że największe znaczenie przy wyborze miejsca zamieszkania, są dla mieszkańców 

czynniki społeczne i środowisko naturalne, czyli kombinacja uwarunkowań przyrodniczych, 

sąsiedzkich oraz dogodnej lokalizacji. Kwestia środowiska naturalnego wydaje się tu dość 

szczególna, ponieważ została wskazana przez prawie wszystkich respondentów w siedmiu 

powiatach na dziesięć badanych.  

O atrakcyjności osiedleńczej danej jednostki decydują ponadto cena zakupu lub wynajmu 

mieszkania bądź domu oraz niski czynsz w spółdzielni lub wspólnocie. Czynniki ekonomiczne 

były szczególnie ważne dla mieszkańców gminy Żyrardów, powiatu piaseczyńskiego oraz 

Warszawy. Kontrapunktem dla tych lokalizacji powiaty otwocki, nowodworski oraz miński, 

w których kwestie finansowe przy zakupie mieszkania miały dla mieszkańców mniejsze 

znaczenie. 
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Rozmowy z włodarzami wykazały, że część zachodnia OMW ma przewagę nad częścią 

wschodnią pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Wskazywano w tym kontekście 

zwłaszcza powiat pruszkowski, grodziski, nowodworski czy warszawski zachodni. 

Tym, co wpływa na atrakcyjność inwestycyjną części zachodniej jest wysoki poziom rozwoju 

samorządów położonych na tych terenach oraz większa dostępność komunikacyjna, 

a także lepsza jakość sieci dróg. Dla inwestorów decydujące wydaje się być położenie 

jednostki przy głównych ciągach komunikacyjnych (autostrady, drogi ekspresowe). Pozwala 

to na wygodne transportowanie towarów, np. do stolicy. Konstatacja ta nasuwa dwa wnioski. 

Przede wszystkim mówi o znaczeniu komunikacji i transportu (a szczerzej dostępności 

infrastruktury drogowej) dla pobudzania rozwoju ekonomicznego i gospodarczego terenów 

wchodzących w skład OMW. Jeśli to z dostępności transportowej wynika przewaga części 

zachodniej nad wschodnią, to wskazywać to może na nierówne tempo rozwoju 

inwestycyjnego obydwu terenów.  

WYDATKI INWESTYCYJNE I NIEINWESTYCYJNE. Analizując wydatki jednostek wchodzących 

w skład OMW warto zauważyć, że ich wysokość z roku na rok systematycznie wzrasta, 

co mogłoby oznaczać, że JST się rozwijają. Niemniej jednak, w tym kontekście, uwzględnić 

należy również obarczanie samorządów dodatkowymi zadaniami, które finansowane są z ich 

środków własnych. Uwagę zwrócić należy przede wszystkim na ogólne niedoszacowanie 

wydatków na sektor oświaty oraz niedofinansowanie kosztów reformy edukacji, co przekłada 

się na ogólny stan finansów JST, uniemożliwiając jednocześnie inwestowanie w rozwój lokalny. 

Istotne znaczenie dla samorządów ma również ustawa obniżającą podstawową stawkę PIT 

z 18% do 17% oraz tzw. „PIT 0%” dla osób poniżej 26 roku życia, które oznaczają pomniejszenie 

wpływów podatkowych do budżetów lokalnych. Zauważalne jest także namnażanie 

czynników, które powodują wzrost kosztów bieżących funkcjonowania samorządów. 

Zaliczyć do nich należy m.in. ceny energii, materiałów budowlanych i eksploatacyjnych, ceny 

usług, opłaty za korzystanie z zasobów wody itd. Przekłada się to zarówno na wydatki bieżące 

i inwestycyjne JST, ale także poziom cen lokalnych usług publicznych84.  

Trudności samorządów w zakresie niewystarczających środków potwierdzają również duże 

wahania wysokości wydatków inwestycyjnych Regionu Warszawskiego Stołecznego, 

które zależne są przede wszystkim od dostępności środków (w tym głównie unijnych). 

Porównując ostatnie 9 lat (2010-2018) odnotowano spadek w zakresie udziału wydatków 

inwestycyjnych zarówno w przypadku OMW, WOF, jak i województwa, chociaż trend nie jest 

liniowy, a jak wskazano skokowy i zależny w dużej mierze od warunków zewnętrznych. 

Analizując pod tym kątem powiaty wskazać należy również na ich nierównomierny rozwój – 

                                                      
84 Stan finansów JST. Raport dla Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na posiedzenie w dniu 17 lipca 2019 

r., uzupełniony po debacie na posiedzeniach Komisji i Zespołu, Poznań 2019 
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nieco wyższy udział wydatków inwestycyjnych obserwuje się w powiatach zachodnich OMW 

(pruszkowski, grodziski, warszawski zachodni i nowodworski), niż w pozostałej części.  

Samorządy zdecydowanie najwięcej inwestują w transport i łączność (stanowią blisko połowę 

wydatków inwestycyjnych zarówno województwa, WOF, jak i OMW). W tym zakresie 

najczęściej pojawiały się modernizacje dróg, budowy chodników, ścieżek rowerowych czy 

zapewnianie transportu publicznego), wysokie wydatki obserwuje się również w przypadku 

gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (głównie w zakresie infrastruktury technicznej, 

termomodernizacji budynków, wymiany indywidualnych źródeł ciepła), oświaty i wychowania 

(duży nacisk położony był na oświatę, w tym rozbudowę placówek edukacyjnych, ale także 

tworzenie miejsc integracji i rekreacji dla mieszkańców) oraz gospodarki mieszkaniowej 

(uzbrajanie terenów pod mieszkalnictwo). We wszystkich wskazanych obszarach odnotowano 

znaczny wzrost wartości bezwzględnych inwestycji względem roku 2010, co równoznaczne jest 

z ograniczeniem wydatków w innych obszarach (dotyczy to głównie kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia czy pomocy społecznej). Ze względu na inne, 

pilniejsze, potrzeby w tych obszarach pozostaje niewiele środków do zagospodarowania. 

W zakresie kultury największe trudności zdaje się mieć wschodnia część obszaru 

metropolitalnego, której mieszkańcy częściej wskazywali, iż nie mają w okolicy miejsca swojego 

zamieszkania placówek kulturalnych. Włodarze JST z powiatów mińskiego i wołomińskiego 

również dostrzegają braki w tym zakresie i planują podejmować inwestycje, jednak nieco 

częściej kulturę jako jeden z ważniejszych priorytetów akcentowali włodarze powiatów 

położonych w zachodniej części OMW.  

Analiza wysokości dotacji udzielanych samorządom wykazała, iż chociaż środki z budżetu 

państwa stanowią ich zdecydowaną większość to przeznaczane są głównie na bieżące 

funkcjonowanie JST (stanowią w przeważającej większości wydatki nieinwestycyjne). 

Jednocześnie obserwuje się duże uzależnienie działań inwestycyjnych od dotacji 

zewnętrznych – głównie z Unii Europejskiej. Chociaż odsetek dotacji unijnych w środkach 

pozyskiwanych ogółem jest znacznie niższy niż dotacje budżetowe, to ponad 85% ich wartości 

przeznaczanych jest na inwestycje. Perspektywa planowanego obniżenia alokacji dla Polski 

w nowej perspektywie finansowej, ale także zmiany modelu prowadzenia krajowej polityki 

regionalnej mogą stanowić duże zagrożenie dla planowanych przez samorządy działań. 

Realne wydaje się być zmniejszenie liczby i wartości inwestycji samorządów po 2020 roku. 

Dodatkowe czynniki zewnętrzne (w tym wskazane nakładanie nowych obowiązków czy 

niekorzystne zmiany prawne) oraz zobowiązania finansowe (zadłużenie) nie będą ułatwiały 

rozwoju poszczególnym samorządom, a tym samym całej metropolii. 

Szansą dla JST może być jednak planowana zmiana systemu europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych w zakresie pierwszeństwa podejścia regionalnego i lokalnego 

ukierunkowanego na konkretne obszary, a nie jak dotychczas priorytetów krajowych. 
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Pozwoli to na większą koncentrację na problemach i trudnościach dotykających konkretny 

teren, co jednocześnie zwiększy skuteczność polityki spójności oraz pozwoli na zmniejszenie 

dysproporcji w rozwoju nie tylko całych subregionów, ale także pojedynczych jednostek w ich 

zasięgu (co jak wskazano jest dużym problemem dla metropolii).  

ANALIZA POTRZEB ROZWOJOWYCH. W ramach badania udało się wskazać obszary i zadania, 

które planują w bliskiej (do 2025 roku) i dalszej (po 2025 roku) perspektywie czasowej realizować 

samorządy położone w OMW. Najwięcej inwestycji planowanych jest w zakresie dróg 

i transportu. Obszar ten, pomimo największego udziału w zrealizowanych wydatkach 

inwestycyjnych, w dalszym ciągu wskazywany jest jako priorytet przede wszystkim ze względu 

na powtarzalny charakter podejmowanych w jego ramach działań, a także czas i stale 

powiększającą się liczbę inwestycji ze względu na zasiedlanie nowych obszarów. Warto 

zauważyć, że infrastruktura drogowa wskazywana była przez mieszkańców częściej jako 

problem miejsca zamieszkania niż atut (wyjątkiem byli jedynie warszawiacy), co wskazuje na 

potrzeby w tym zakresie. Najważniejszymi priorytetami dla samorządów są przede wszystkim 

budowa/modernizacja sieci drogowej, rowerowej i ciągów pieszych, ale również inwestycje 

w transport publiczny. Ponadto zdaniem włodarzy organizacja wspólnego transportu 

zbiorowego to najważniejsze zadanie dla scalenia obszaru, wyrównania obecnych 

nierówności, a także dalszego rozwoju. Nadmienić należy, że nowa perspektywa finansowa 

UE, ale także plany dotyczące prowadzenia krajowej polityki regionalnej po 2020 roku 

uwzględniają do realizacji zadania związane z mobilnością miejską, inwestycje w infrastrukturę 

transportu publicznego czy ścieżki rowerowe. Daje to potencjalną szansę na realizację zadań 

przy wsparciu dotacji zewnętrznych (chociaż jak wskazano w obu źródłach wysokość środków 

dla regionów lepiej rozwiniętych będzie ograniczona). 

W zakresie potrzeb rozwojowych wyodrębniono także kategorię związaną z poprawą jakości 

środowiska przyrodniczego, w której największy nacisk został położony na 

budowę/modernizację infrastruktury technicznej, tworzenie terenów zieleni/służących 

rekreacji oraz zwiększenie korzystania z OZE. Podnoszenie jakości środowiska, w tym 

zmniejszanie emisji czy zarządzanie ryzykiem wydają się być tematami aktualnymi głównie ze 

względu na obserwowane zmiany klimatyczne. W związku z tym duży nacisk na działania w tym 

obszarze został położony przez Komisję Europejską, co wymusi na samorządach 

podejmowanie jeszcze większej liczby wspólnych inwestycji. Zarówno w zakresie polityki 

regionalnej, jak i unijnej przewidziane są środki na realizację zadań z tego obszaru. 

Priorytety rozwojowe samorządów skupiają się również wokół inwestycji związanych z ofertą 

czasu wolnego i usługami społecznymi. W zakresie oferty czasu wolnego potrzeby koncentrują 

się wokół tworzenia instytucji kultury, zapewniania wysokiej jakości terenów rekreacyjnych oraz 

bazy sportowej, modernizacji terenów zieleni, ale również podnoszenia atrakcyjności 

przestrzeni publicznych. Natomiast w przypadku usług społecznych samorządy planują 
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inwestycje głównie w edukację (podnoszenie poziomu nauczania, rozbudowa placówek), 

miejsca integracji społecznej, a także poprawę bezpieczeństwa. Wszystkie wskazane działania 

są pochodną problemów, które zostały zasygnalizowane w pierwszej części raportu – głównie 

nierównomiernego dostępu mieszkańców do usług. Zauważyć jednak należy, że nie jest to 

specyficzne jedynie dla metropolii warszawskiej, ale całego kraju. W związku z powyższym 

po 2020 roku głównym celem polityki regionalnej będzie niwelowanie nierówności 

terytorialnych w tym zakresie.  

Najmniej zadań odnotowano w zakresie priorytetu związanego z przedsiębiorczością. 

Nie oznacza to, że jest on pomijany, ale inwestycje w tym zakresie zależą również od wielu 

innych czynników, które często nie są zależne od samorządów. Niemniej jednak poszczególne 

jednostki planują uzbrajanie terenów inwestycyjnych czy rozwój turystyki. Wskazać należy, że w 

zakresie rozwoju regionalnego i przyszłej perspektywy unijnej istotne będą działania związane 

z przekwalifikowaniem gospodarki w stronę innowacyjności. Wśród innych zadań, które nie 

wpisały się w powyższe kategorie, zaakcentować należy również nacisk JST na dążenie do 

informatyzacji poszczególnych usług oraz tworzenie planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

Jak wskazano, działania planowane do realizacji przez samorządy OWM wpisują się w cele 

polityki spójności UE. Zgodnie z wyzwaniami na najbliższe lata, projekty w ramach tej polityki 

powinny przynosić mieszkańcom rzeczywiste korzyści odpowiadające na ich potrzeby oraz 

przyczyniać się do podniesienia jakości ich życia. Zależność ta zauważalna jest również dla 

władz lokalnych. Zgodnie z wypowiedziami włodarzy, najistotniejsze jest „zatrzymanie” 

mieszkańców. Planowane działania wprost odpowiadają na zdiagnozowane słabe strony 

RWS, przyczyniają się także do zmniejszenia oddziaływania zagrożeń. Jednocześnie starają się 

wzmacniać mocne strony i wykorzystywać potencjał obszaru. Są zatem nie tylko odpowiedzią 

na potrzeby mieszkańców, ale także dostrzegalne trendy czy zjawiska. Jak wynika 

z przeprowadzonych badań polityka lokalna jest mocno ukierunkowana na poprawę jakości 

życia, a ten czynnik z kolei stanowi warunek wstępny udanego wdrożenia wszystkich polityk UE. 

Wyłaniający się z niniejszego badania zarys strategii działania metropolii został opracowany 

na podstawie realnej sytuacji oraz potencjału i potrzeb samorządów pod względem horyzontu 

czasowego, uwarunkowań i lokalizacji. W tym aspekcie konieczne jest zatem, zgodnie z Opinią 

Europejskiego Komitetu Regionów, przyjęcie podejścia oddolnego oraz maksymalnego 

wykorzystania korzyści, jakie daje wzajemna synergia. W związku z tym, że obszary funkcjonalne 

powinny odgrywać w zintegrowanym podejściu kluczową rolę (podobnie jak poziom lokalny 

i regionalny) niezbędne jest precyzyjne określenie wspólnych potrzeb metropolii, ale także 

planów w zakresie podejmowanych w najbliższych latach działań. 

Wskazać należy, że samorządy swoją przyszłość skupiają głównie na perspektywie 

krótkofalowej, co potwierdza zarówno porównanie inwestycji planowanych do realizacji 
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do 2025 roku i po 2025 roku, ale również rozmowy z włodarzami. O ile do roku 2025 

zidentyfikowanych potrzeb i zadań programowych jest dużo, o tyle wypełnionych kolumn 

w wieloletnich perspektywach finansowych w zakresie inwestycji po 2025 roku jest już niewiele. 

Wskazuje to nie tylko na skupianiu się na realizacji najpilniejszych potrzeb, ale także ostrożność 

w planowaniu dużych inwestycji, co wynikać może ze wskazanych wcześniej podstawowych 

problemów z jakimi zmagają się samorządy (m.in. zwiększająca się liczba obowiązków 

nakładanych na samorządy bez dodatkowych form wsparcia, nieprzychylne ustawy 

podejmowane przez organy centralne, problemy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych czy 

wysoki poziom zadłużenia) oraz oczekiwania na wytyczne dotyczące nowej perspektywy 

unijnej (brak pewności jakie inwestycje i w jakim zakresie będą mogły zostać dofinansowane 

po 2020 roku). Zauważyć należy, że zadania planowane do realizacji po 2025 roku mają 

natomiast charakter ciągły (poprawa jakości/rozbudowa sieci drogowej, infrastruktury 

technicznej, ścieżek rowerowych, transportu zbiorowego, infrastruktury rekreacyjnej, 

bazy oświatowej, lokali komunalnych/socjalnych czy instytucji kultury). 

Jak zaznaczono w raporcie, nie ma możliwości wskazania wśród wyodrębnionych priorytetów 

rozwojowych jednego o największym znaczeniu. Głównie ze względu na to, że wiele działań, 

z różnych obszarów, powinno być realizowanych jednocześnie, aby efektem końcowym było 

wyrównanie poziomu rozwoju i szans całego Regionu Warszawskiego Stołecznego. 

Chociaż analiza danych zastanych i przeprowadzonych badań pozwoliła na wyłonienie 

obszarów, w których potrzeby jednostek położonych w OMW są zbieżne, należy mieć jednak 

na uwadze również ich zróżnicowany poziom rozwoju, a także wynikającą z tego gradację 

potrzeb. Włodarze akcentowali podział potrzeb samorządów na te pierwszego i drugiego 

rzędu, analogicznie do słynnej hierarchii potrzeb Abrahama Maslowa (potrzeby pierwszego 

rzędu jako najważniejsze i najpilniejsze do realizacji, natomiast drugiego rzędu jako te, które 

aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych). Na tej podstawie wyłaniają się nierówności 

w rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy, co potwierdzają dane zastane oraz opinie 

mieszkańców, a zauważają i wprost akcentują włodarze. Jego zachodnia część jako bardziej 

rozwinięta, w zdecydowanej większości zdołała już zapewnić mieszkańcom potrzeby 

pierwszego rzędu i obecnie skupia się również na realizacji inwestycji podnoszących poziom 

życia (rozwój infrastruktury rekreacyjnej czy kulturalnej). Nie oznacza to jednak, że nie ma 

żadnych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej czy drogowej – jak zaznaczono wcześniej 

są to inwestycje ciągłe, wymagające nieustającego wsparcia. W przypadku części wschodniej 

dostrzegalny jest natomiast duży niedosyt w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej, 

dróg czy transportu i w tym samorządy upatrują swoich największych potrzeb na najbliższe lata. 

To z kolei nie oznacza, że nie dostrzegają potrzeb drugiego rzędu, jednak ze względu na duże 

nakłady finansowe w dążeniu do zapewnienia „minimum” bytowego mieszkańcom realizacja 

tych zadań zostaje odsunięta w czasie. Analogicznie sytuacja kształtuje się na terenie WOF 



    

Strona 163 z 181 

(sytuacja jak w części zachodniej OMW) i w jednostkach położonych poza nim (jak w części 

wschodniej).  

Wskazać należy, że potrzebą, która nie różnicuje jednostek przestrzennie jest transport zbiorowy, 

mieszkańcy niemal wszystkich powiatów również dostrzegają w tym względzie trudności. 

Dążenie do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych jest niewątpliwie najistotniejszym 

i jednocześnie najtrudniejszym zadaniem, jakie zostało postawione przed metropolią.  

WSPÓŁPRACA Z INNYMI JST. Samorządy współpracują przede wszystkim z jednostkami 

położonymi względem nich najbliżej (sąsiedztwo), co wynika zarówno z większej znajomości 

potrzeb oraz oczekiwań, jak i często zmagania się z analogicznymi problemami. 

Nierzadko zrzeszają się także w formalne związki (np. Lokalne Grupy Działania) lub wchodzą 

w kooperację z instytucjami publicznymi i prywatnymi. Współpraca koncentruje się głównie 

na inwestycjach w infrastrukturę, a w mniejszym stopniu na realizacji tzw. projektów miękkich. 

Poza wspólnymi przedsięwzięciami, istotna okazuje się również współpraca na polu wymiany 

doświadczeń i dobrych praktyk. Pozwala to na transfer wiedzy, ale także korzystanie 

ze sprawdzonych rozwiązań. Wpływa to przede wszystkim na możliwość (wynikającą z potrzeb) 

oszczędzania środków finansowych przez samorządy. Nie bez znaczenia jest również 

przyznawanie dodatkowych punktów za partnerstwo przy składaniu wniosków 

o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Włodarze dostrzegają jednak, iż współpraca 

pozwala rozwiązać problemy, z którymi samorządy nie są w stanie poradzić sobie 

indywidualnie (np. kwestia transportu zbiorowego, oczyszczalni ścieków). Zagrożeniem w tym 

zakresie jest podejmowanie partnerstw tylko w zakresie pojedynczych projektów, co wskazuje 

na brak wizji długotrwałej współpracy. Przyczyną mogą być występujące problemy, nierzadko 

wpływające na jakość pracy partnerów. Najczęstszą barierą i jednocześnie największym 

wyzwaniem w zakresie budowania partnerstw, jest duże zróżnicowanie poziomu rozwoju 

poszczególnych samorządów oraz wynikających z tego priorytetów czy dostępnych środków 

budżetowych. Nierzadko pojawiała się także kwestia barier administracyjnych (w tym trybu 

pracy współpracujących partnerów) czy czynników wynikających z cech osobowości 

przedstawicieli władz lokalnych (m.in. nieufność do współpracy, niechęć do dzielenia się 

wiedzą, bariery komunikacyjne, a nawet odmienne poglądy polityczne).  

WSPÓŁPRACA W RAMACH WOF. Współpraca w ramach Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego została przez włodarzy jednostek wchodzących w jego skład oceniona 

bardzo dobrze (zarówno pod kątem formalno-administracyjnym, jak i merytorycznym). 

Dostrzegają wpływ podejmowanych działań na rozwój i potencjał ich samorządów, a także 

mają nadzieję na utrzymanie dedykowanego metropolii instrumentu finansowego w kolejnej 

perspektywie unijnej. Największą wartością ZIT jest niewątpliwie rozwój partnerstw 

i propagowanie efektywnej współpracy, a możliwość uzyskania dofinansowania sprawiła, 

że samorządy chętniej wchodziły w kooperacje. Niewątpliwą wartością dodaną jest również 
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możliwość wymiany doświadczeń czy poznania innych sposobów na rozwiązanie 

pojawiających się problemów.  

Realizacja projektów w partnerstwach pozwoliła samorządom dostrzec także słabe strony 

w tym zakresie – najczęściej podkreślano zróżnicowany poziom realizacji projektu przez 

partnerów powodujący problemy z jego końcowym rozliczeniem. W zakresie samego ZIT-u 

barierami negatywnie wpływającymi na pracę są również nadmierna biurokracja 

i długotrwałe procedury (chociaż w opinii włodarzy dotyczy to wszystkich projektów 

finansowanych ze środków UE), sztywne ramy finansowania poszczególnych projektów, a także 

nieuwzględnianie poziomu rozwoju poszczególnych JST. Warto zaznaczyć, że zgodnie 

z zaleceniem Europejskiego Komitetu Regionów w nowej perspektywie podmioty realizujące 

ZIT (organy lokalne i regionalne na różnych szczeblach), powinny dysponować większą 

elastycznością, zarówno w wyborze działań i interwencji na potrzeby osiągania celów, 

jak i pod względem stopnia oraz ukierunkowania wsparcia. Dodatkowym ułatwieniem ma być 

oparcie polityki spójności na bardziej jednolitych zasadach w odniesieniu do poszczególnych 

funduszy UE, a także uproszczenie procedur. Jest to poniekąd odpowiedź na trudności, 

które zgłaszane były przez samorządy (w niniejszym badaniu) jako bariery w efektywnym 

i zgodnym z potrzebami wykorzystaniu środków ZIT, co może wskazywać na większą skalę 

problemów w tym zakresie. Bardziej elastyczne podejście pozwoli jednocześnie na właściwe 

łączenie źródeł unijnych, krajowych, publicznych i prywatnych. 

Dostrzegalne są efekty synergii wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, co możne 

oznaczać ich skuteczność. Świadczą o tym nie tylko wypowiedzi włodarzy, ale także inwestycje 

podjęte w ostatnich kilku latach, których efekty odzwierciedlają się także w danych 

statystycznych i poziomie rozwoju WOF. Rezultaty wywierające pozytywny wpływ 

na poszczególne obszary i podnoszenie jakości życia mieszkańców stanowią o potencjale 

instrumentu. W związku z powyższym tak ważne jest dla władz lokalnych jego kontynuowanie 

w kolejnej perspektywie finansowej wraz z podniesieniem alokacji przeznaczanej na ten cel.  

Warto również zaznaczyć, że pozytywne efekty wdrażania ZIT skłoniły władze centralne do 

wprowadzenia analogicznych mechanizmów do krajowej polityki regionalnej. W związku z tym 

w systemie realizacji KSRR po 2020 roku dobre praktyki mechanizmów tworzonych oddolnie 

będą podtrzymywane. 

WSPÓŁPRACA W RAMACH OMW. Stanowisko włodarzy w kontekście obszarów potencjalnej 

współpracy w ramach OMW jest zbieżne – najważniejszym priorytetem do realizacji powinna 

być organizacja transportu zbiorowego. Jak wskazują samorządowcy jest to problem, którego 

nie są w stanie rozwiązać bez podjęcia współpracy (ze względu na koszty oraz rozmiar 

przedsięwzięcia). Istotne w kontekście rozwoju metropolii są również wspólne działania 

w kontekście ochrony środowiska (najczęściej wskazywano na gospodarkę odpadami 

i poprawę jakości powietrza) oraz oferty turystycznej, kulturalnej i sportowej. Znacznie rzadziej 
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zwracano uwagę na takie obszary współpracy jak edukacja, opieka społeczna 

czy przedsiębiorczość, co nie oznacza jednak, że nie dostrzega się w nich możliwości 

kooperacji.  

Powyższy wniosek potwierdza gradacja wyzwań horyzontalnych, które powinny być 

realizowane w ramach metropolii: w pierwszej kolejności zapewnienie wysokiej jakości 

infrastruktury, następnie bezpieczeństwo i budująca wartości edukacja, kwestie związane 

z zarządzaniem obszarem (kompatybilność podejmowanych działań, skuteczna koordynacja 

procesów metropolitalnych), promocja metropolii oraz wysokiej jakości informacje o usługach. 

Zauważyć jednak należy, że poszczególne wyzwania związane z zarządzaniem OMW powinny 

być realizowane w sposób ciągły i równoległy do innych. Brak kompleksowych działań może 

negatywnie wpływać na zarządzanie obszarem.  

Chociaż wydawać się może, że opinie samorządowców na temat utworzenia ciała 

koordynującego procesy metropolii są rozbieżne, to wniosek końcowy pozostaje spójny – 

większość z nich nie widzi potrzeby tworzenia nowego, oddzielnego ciała. Funkcję 

koordynatora powinno pełnić (a w opinii niektórych już to nieformalnie robi) m.st. Warszawa. 

Stolica wskazana została jako „naturalny” lider posiadający do tego odpowiedni potencjał, 

przy czym wspierana powinna być przez przedstawicieli wszystkich samorządów wchodzących 

w skład RWS. W zakresie struktury metropolii włodarze kładli szczególny nacisk 

na samorządność, co wynika z obawy przed utratą suwerenności gmin oraz powiatów.  

Od współpracy w ramach metropolii włodarze oczekują przede wszystkim partnerskiego 

i równego traktowania wszystkich JST, niezależnie od wielkości czy poziomu rozwoju. 

Widzą również potrzebę jasnego określenia struktury OMW oraz zasad organizacji i współpracy. 

Wiele opinii w tym względzie wskazuje na konieczność prawnego uregulowania działalności 

metropolii. Istotny w kontekście współpracy (i równie często podkreślany) jest również sprawny 

przepływ informacji pomiędzy wszystkimi JST oraz rzetelnie wykonana analiza potrzeb 

i oczekiwań, celem określenia wspólnych priorytetów oraz celów na najbliższe lata. Dużą część 

rozmów na temat współpracy w ramach metropolii stanowiła także kwestia jej finansowania. 

Zdaniem włodarzy, OMW musi mieć zapewnione środki, inaczej niemożliwe będzie 

podejmowanie wspólnych przedsięwzięć i dynamiczny rozwój. Zauważyć należy, 

że w kontekście źródła finansowania zdania były podzielone. Część badanych uważa, 

że działania metropolii powinny być finansowane ze źródeł zewnętrznych (środki krajowe, 

europejskie), inni proponują, aby wprowadzić model analogiczny jak w przypadku metropolii 

śląskiej, czyli uzupełnienie wkładu zewnętrznego przez składki wpłacane przez członków.  

Od kilku lat obserwuje się tendencję, w której głównymi ośrodkami konkurencyjności są obszary 

stołeczne i metropolie. Oznacza to wyższy poziom rozwoju tych terenów niż innych regionów, 

co z kolei często przyczynia się do zwiększania dysproporcji w obrębie kraju. Mało uwagi 

zwraca się jednak na dysproporcje występujące wewnątrz tych obszarów, które prowadzić 
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mogą do rozbieżności interesów samorządów i trudności w określeniu wspólnych, 

metropolitalnych priorytetów. Z problemem takim, jak wynika z przeprowadzonego badania, 

z pewnością będzie mierzyła się metropolia warszawska. Podczas planowania potrzeb 

rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy w kontekście polityki spójności po roku 2020 

czynnik ten powinien być brany pod uwagę w największym stopniu. Zauważyć jednocześnie 

należy, że bardzo często trudności, z którymi mierzą się poszczególne jednostki są zbieżne, 

a jedynie nadano im inne priorytety jeśli chodzi o pilność realizacji. Identyfikacja ww. zależności 

wymaga rzetelnej analizy i znajomości obszaru.  

Cel dotyczący eliminacji nierówności w rozwoju (chociaż w innym wymiarze) stawiany jest 

również przed polityką regionalną realizowaną po 2020 roku. Zgodnie z założeniami Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 prowadzona dotychczas polityka pogłębiła różnice 

w rozwoju poszczególnych regionów i subregionów, w związku z czym interwencja będzie teraz 

skupiona na innych obszarach. Zmiana modelu i przeniesienie koncentracji działań z dużych 

wojewódzkich ośrodków gospodarczych na miasta średnie tracące swoje funkcje społeczno-

gospodarcze oraz obszary zagrożone trwałą marginalizacją (fakultatywnie do wsparcia zalicza 

się także wschodnia Polska, Śląsk oraz obszary zdegradowane czy przygraniczne) nie będzie 

sprzyjała rozwojowi metropolii. Oznacza to równocześnie zmniejszenie możliwości starania się 

samorządów z regionów lepiej rozwiniętych o dodatkowe środki krajowe.  

W kontekście polityki regionalnej po 2020 roku nowe wyzwania stawiane będą również samej 

Warszawie, jako miastu wojewódzkiemu. Ze względu na to, że nacisk w nowej perspektywie 

zostanie położony na tereny słabo rozwinięte, rolą miast wojewódzkich ma być wspieranie 

rozwoju jakości życia w całym województwie, a nie jak dotychczas głównie w obszarach 

metropolitalnych. Istotne będzie zatem otwarcie się Warszawy na współpracę z innymi JST 

w województwie (różnych wielkości), w tym również wykorzystanie istniejących platform 

współpracy i budowa nowych. Ma to pozwolić na zwiększenie i lepsze wykorzystanie 

potencjału rozwojowego województw, jednakże nakłada na miasto dodatkowe obowiązki. 

Od administracji samorządowej wymagana będzie natomiast umiejętność współpracy 

i planowania strategicznego w skali całego subregionu, co również będzie dla JST dużym 

wyzwaniem. 
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ANEKS 

Załącznik nr 1 – Raport z badania ilościowego (osobny dokument) 

Załącznik nr 2 – Zestawienie podjętych działań rozwojowych  

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze podjęte działania rozwojowe w ostatnich 

latach w jednostkach Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Zestawienie stworzono 

na podstawie analizy wywiadów IDI prowadzonych z włodarzami w ramach niniejszego 

projektu. Działania zostały pokategoryzowane na: drogi i transport, jakość środowiska 

przyrodniczego, ofertę czasu wolnego, przedsiębiorczość, usługi społeczne oraz inne. 

W ramach każdej kategorii pogrubiono te, które wskazywane były najczęściej. 

Tabela 12. Zestawienie najważniejszych podjętych dotychczas działań rozwojowych w jednostkach OMW 

NAJWAŻNIEJSZE PODJĘTE DZIAŁANIA ROZWOJOWE W OSTATNICH LATACH 

W JEDNOSTKACH OMW 

DROGI I TRANSPORT 

budowa ścieżek rowerowych (w tym w ramach 

ZIT) 
modernizacja/rozbudowa sieci drogowej 

budowa chodników budowa P&R 

podłączenie do sieci ZTM modernizacja linii kolejowej 

zakup nowego taboru (m. in. autobusów 

elektrycznych) 
budowa mostu 

budowa dróg dojazdowych do pól 
poprawa jakości infrastruktury komunikacji 

miejskiej 

budowa obwodnicy budowa parkingów 

budowa miasteczka ruchu drogowego wymiana oświetlenia ulicznego na LED 

tunel pod torami PKP modernizacja/remont ulic 

budowa dróg krajowych, autostrad  

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

termomodernizacja/modernizacja/rozbudowa 

szkół 

budowa ścieżek rowerowych (w tym w ramach 

ZIT) 

budowa sieci wodociągowej budowa sieci kanalizacyjnej 

budowa stacji uzdatniania wody budowa/rozbudowa oczyszczalni ścieków 

budowa sieci gazowej modernizacja miejskich ciepłowni 

termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej 
odprowadzenie wód opadowych 

termomodernizacja/modernizacja/rozbudowa 

przedszkoli 
modernizacja sieci energetycznej 

budowa studni ujęcia wody doposażenie w nowoczesny sprzęt OSP 

powołanie EKOpatrolu (jednostka pilnująca 

porządku i ochrony środowiska w mieście) 
modernizacja linii kolejowej 

wymiana oświetlenia ulicznego na LED realizacja projektu Virtual WOF 

poprawa jakości przestrzeni publicznej współfinansowanie wymiany pieców 

wyposażenie obiektów użyteczności publicznej w 

instalacje proekologiczne (kolektory słoneczne, 

instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła) 

rewitalizacja parku 

modernizacja zieleni miejskiej (skwery, place) zwiększenie nasadzeń drzew i krzewów 
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instalacja paneli cieplnych (do ciepłej wody, 

CO) 
budowa PSZOK 

budowa ogrodu botanicznego 
budowa pełnej infrastruktury nadrzecznej 

(umożliwiającej kajakarstwo i sporty wodne) 

utworzenie parku edukacyjno-leśnego  

OFERTA CZASU WOLNEGO 

budowa hal sportowych budowa boisk sportowych 

zwiększenie liczby organizowanych 

imprez/wydarzeń kulturalnych/zajęć 

aktywizujących mieszkańców (np. warsztaty dla 

dzieci) 

renowacja obiektów zabytkowych na funkcje 

społeczne (biblioteka, Dom Kultury, świetlica 

środowiskowa) 

realizacja projektu Virtual WOF utworzenie plaży 

zagospodarowanie bulwarów na cele 

turystyczne 

renowacja/modernizacja obiektów cennych 

architektonicznie (świdermajer-sanatorium) 

budowa "ławeczki niepodległości" budowa ogrodu botanicznego 

modernizacja zieleni miejskiej (skwery, place) rewitalizacja parku 

budowa/modernizacja placów zabaw budowa boiska-lodowiska 

budowa/renowacja basenu budowa siłowni pod chmurką 

remont/modernizacja ośrodka sportu budowa Aquaparku 

budowa pumptracków budowa skateparku 

utworzenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji utworzenie parku edukacyjno-leśnego 

budowa pełnej infrastruktury nadrzecznej 

(umożliwiającej kajakarstwo) 

modernizacja/budowa ośrodków kultury 

(dom kultury, muzeum) 

przebudowa teatru budowa kina 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

budowa targowiska 
zagospodarowanie terenów dawnej jednostki 

wojskowej 

modernizacja i zmiana funkcji dawnych 

zakładów produkcyjnych 
budowa lotniska (NDM) 

pozyskanie strategicznego inwestora uruchomienie lokalnej organizacji turystycznej 

utworzenie terenów inwestycyjnych 
wydzielenie gruntów na sprzedaż zewnętrznym 

inwestorom 

projekt zintegrowanego systemu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 
 

USŁUGI SPOŁECZNE 

termomodernizacja/modernizacja/rozbudowa 

szkół 
rozwój e-usług 

rozbudowa Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

rozbudowa szpitala powiatowego (dobudowa 

nowych oddziałów, remont istniejących) 

budowa Dziennego Domu Opieki nad Seniorami utworzenie Klubu Seniora 

budowa kompleksu oświatowo-kulturalno-

sportowego (szkoła, hala sportowa) 

modernizacja domów sołeckich/domów 

ludowych/sal w remizach na miejsce integracji 

budowa/modernizacja świetlic wiejskich 
termomodernizacja/rewitalizacja budynków 

komunalnych 

budowa przychodni zdrowia i jej wyposażenie 
termomodernizacja/modernizacja/rozbudowa 

przedszkoli 

modernizacja i wzbogacanie bazy techniczno-

dydaktycznej szkół i placówek oświatowych 
budowa żłobka 

realizacja projektu Virtual WOF budowa szpitalnego oddziału ratunkowego 

renowacja obiektów zabytkowych na funkcje 

społeczne (biblioteka, Dom Kultury, świetlica 

środowiskowa) 

termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej 
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projekt dot. zwiększenia liczby zajęć 

pozalekcyjnych 
projekt dot. zwiększenia kompetencji nauczycieli 

Zakup komputerów wraz z dostępem do 

Internetu dla osób niepełnosprawnych 
 

INNE 

rozbudowa posterunku policji rozwój sieci światłowodowej 

wymiana systemów informatycznych w urzędzie 
sporządzanie/aktualizacja MPZP, planowanie 

przestrzenne 

zakup nieruchomości i modernizacja pod urząd  

Załącznik nr 3 – Zestawienie planowanych inwestycji do 2025 i po 2025 roku  

W kolejnej tabeli przedstawiono plany inwestycyjne jednostek Obszaru Metropolitalnego 

Warszawy w podziale na dwie kategorie czasowe: do 2025 roku i po 2025 roku. Zestawienie 

stworzono na podstawie analizy wywiadów IDI prowadzonych z włodarzami w ramach 

niniejszego projektu. Działania zostały pokategoryzowane na: drogi i transport, jakość 

środowiska przyrodniczego, ofertę czasu wolnego, przedsiębiorczość, usługi społeczne 

oraz inne. W ramach każdej kategorii pogrubiono te, które wskazywane były najczęściej. 

Tabela 13. Zestawienie planów inwestycyjnych jednostek wchodzących w skład OMW do roku 2025 i po 

roku 2025 

PLANY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK OMW DO ROKU 2025 

DROGI I TRANSPORT 

powiązanie JST linią SKM 

rozwój transportu publicznego (zwiększenie 

połączeń zewnętrznych i wewnętrznych 

komunikacji zbiorowej) 

modernizacja/budowa ciągów pieszych 

(chodniki, utwardzone pobocza) 

wdrożenie zbiorowego systemu komunikacji 

autobusowej/kolejowej 

budowa/modernizacja/przebudowa sieci 

drogowej 

modernizacja/budowa oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne 

przebudowa/modernizacja ulic 

budowa parkingu Park&Ride oraz stanowisk 

postojowych w kluczowych miejscach (stacje 

kolejki, centrum gminy/miasta) 

budowa obwodnic 
budowa/rozbudowa ścieżek rowerowych (w tym w 

ramach ZIT) 

budowa parkingów nadziemnych i 

podziemnych 
budowa/modernizacja sygnalizacji świetlnych 

budowa przejść dla pieszych budowa "spowalniaczy ruchu" 

wprowadzenie technologii niskoemisyjnych w 

transporcie 

współpraca z innymi jst celem usprawnienia 

systemu komunikacji w OMW 

budowa stacji car-sharing (wypożyczalnia 

samochodów elektrycznych) 
modernizacja przystanków/peronów PKP 

budowa/modernizacja przystanków/wiat 

autobusowych 
modernizacja/przebudowa dworców 

zapewnienie połączenia komunikacyjnego 

między terenami inwestycyjnymi a inna 

częścią gminy 

połączenie komunikacji lokalnej z ponadlokalną 

powiązanie połączeń komunikacji kolejowej z 

SKM 

rewaloryzacja linii kolei wąskotorowej na cele 

transportowe 

zwiększenie liczby przejazdów bezkolizyjnych 

przez tory kolejowe 
wdrożenie systemu roweru miejskiego 



    

Strona 170 z 181 

zakup nowej floty autobusowej dla dzieci do 

szkół 
budowa linii tramwajowej 

modernizacja/budowa pętli 

autobusowej/zatok 
zakup autobusów CNG 

budowa inteligentnych systemów 

transportowych 
budowa II linii metra i zakup taboru 

remont infrastruktury metra zakup autobusów niskoemisyjnych 

budowa centrum przesiadkowego budowa rond 

udowa/przebudowa/modernizacja obiektów 

mostowych 
zakup gruntów pod drogi 

przebudowa/modernizacja/budowa 

skrzyżowań bezkolizyjnych 
zakup nieruchomości pod drogi rowerowe 

budowa ekranów dźwiękowych budowa dróg dojazdowych do pól 

budowa/przebudowa tuneli (w tym też pieszo 

rowerowych) 
budowa/przebudowa wiaduktów 

poprawa dostępności komunikacyjnej 

terenów inwestycyjnych/drogi dojazdowe 
budowa kładki pieszej/pieszo-rowerowej 

pozyskanie nieruchomości pod inwestycje 

drogowe 
budowa węzła autostradowego 

budowa bus pasów konserwacja dróg o powierzchni nieutwardzonej 

uzupełnienie oznakowania drogowego wykonanie dokumentacji projektowej dróg 

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

rozbudowa/modernizacja/uporządkowanie 

terenów zielonych (parki, skwery, 

zagospodarowanie lasu na teren rekreacyjny, 

zagospodarowanie działki na ogród 

jordanowski) 

likwidacja indywidualnych źródeł ciepła (wymiana 

pieców) 

kompleksowa instalacja urządzeń służących 

wykorzystaniu OZE w budynkach użyteczności 

publicznej i budynkach prywatnych (w tym 

kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne) 

termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej (placówki edukacyjne, siedziby władz 

gmin/powiatu, placówki ochrony zdrowia, placówki 

kulturalne) 

budowa/rozbudowa ścieżek rowerowych (w 

tym w ramach ZIT) 

budowa/rozbudowa/modernizacja sieci 

wodociągowej wraz z nowymi przyłączami 

budowa/rozbudowa/modernizacja sieci 

kanalizacyjnej wraz z nowymi przyłączami 

budowa/rozbudowa oczyszczalni ścieków 

(gminnej/miejskiej) 

budowa/wsparcie przydomowych 

oczyszczalni ścieków 
budowa/rozbudowa sieci gazowej 

budowa przyłączy do sieci ciepłowniczej modernizacja sieci ciepłowniczej 

porządkowanie i podnoszenie atrakcyjności 

przestrzeni publicznej 
wymiana eternitowych pokryć dachowych 

rewitalizacja parków/skwerów 
budowa i adaptacja zbiorników wodnych na cele 

rekreacyjne 

rozwój szlaków turystycznych (szlaki 

tematyczne) 

przebudowa rowu z budową zbiornika 

retencyjnego 

udrożnienie rowów melioracyjnych budowa kompleksu rekreacyjnego 

budowa stacji uzdatniania wody 
modernizacja sieci elektroenergetycznych i stacji 

transformatorowych 

budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej budowa infrastruktury odwadniającej działki 

modernizacja ciepłowni 
budowa/przebudowa/modernizacja altan 

śmietnikowych 

modernizacja przepompowni wód 
wykonanie systemu zdalnego odczytu danych z 

wodomierzy 
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budowa kotłowni gazowej przy obiektach 

użyteczności publicznej 
budowa studni głębinowej 

modernizacja hydroforni 
budowa/rozbudowa systemu wczesnego 

ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi 

wdrożenie systemu roweru miejskiego wykonanie dokumentacji na sieć wodociągową 

wykonanie studium wykonalności na sieć 

kanalizacyjną 

monitoring zużycia energii w budynkach 

użyteczności publicznej 

stworzenie strategii działań gminy w zakresie 

kreowania polityki energetycznej 

wprowadzenie systemów zarządzania miastem (np. 

optymalizacji zasobów energii cieplnej, 

zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel) 

zagospodarowanie/rewitalizacja centrów 

wsi/miast 
usuwanie i utylizacja odpadów azbestowych 

rozwój farm fotowoltaicznych likwidacja dzikich wysypisk śmieci 

budowa/modernizacja PSZOK budowa biogazowni 

budowa/modernizacja wałów 

przeciwpowodziowych 

wprowadzenie technologii niskoemisyjnych w 

transporcie 

rekultywacja zbiorników wodnych i rzek zwiększenie liczby nasadzeń drzew, krzewów 

utworzenie profesjonalnej stacji 

monitorowania jakości powietrza 

budowa pomostów widokowych oraz punktów 

obserwacji ptaków 

budowa stacji car-sharing (wypożyczalnia 

samochodów elektrycznych) 
utworzenie EKOparku 

poprawa drożności korytarza centralnego w 

obszarze NATURA 2000 
konserwacja przepompowni i sieci kanalizacyjnej 

OFERTA CZASU WOLNEGO 

budowa/rozbudowa/modernizacja instytucji 

kultury (domy kultury, biblioteki, muzea, 

kompleksy edukacyjno-historyczne, Wiejski 

Dom Kultury) 

budowa/rozbudowa/modernizacja boisk 

sportowych (w tym boisk wielofunkcyjnych) 

budowa siłowni pod chmurką budowa/modernizacja placów zabaw 

rozbudowa/modernizacja/uporządkowanie 

terenów zielonych (parki, skwery, 

zagospodarowanie lasu na teren rekreacyjny, 

zagospodarowanie działki na ogród 

jordanowski) 

rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej (miejsca do 

piknikowania, grillowania) 

porządkowanie i podnoszenie atrakcyjności 

przestrzeni publicznej 
budowa Centrum Astronomii 

utworzenie Uniwersytetu III Wieku budowa centrum sportu i rekreacji 

budowa Centrum Turystyki i Rekreacji 
budowa/modernizacja krytej pływalni/pływalni przy 

obiektach oświatowych 

zagospodarowanie/rewitalizacja centrów 

wsi/miast 

doposażenie świetlic i zagospodarowanie terenu 

wokół 

budowa amfiteatru budowa kina letniego 

adaptacja istniejącego budynku na Dom 

Nauki i Sztuki 
budowa domu ludowego 

adaptacja starej elektrowni na potrzeby 

Centrum Aktywności 
tworzenie tras biegowych 

budowa otwartych stref aktywności (mała 

architektura sportowo-rekreacyjna o 

charakterze wielopokoleniowym) 

budowa/rozbudowa ścieżek rozwojowych (trasy 

edukacyjne, rekreacyjne) 

budowa/rozbudowa hal 

sportowych/sportowo-widowiskowych 
rozwój szlaków turystycznych (szlaki tematyczne) 

budowa kortów tenisowych budowa bieżni lekkoatletycznej 
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budowa/rozbudowa małej architektury 
budowa i adaptacja zbiorników wodnych na cele 

rekreacyjne 

budowa/rozbudowa stadionu budowa/modernizacja lodowiska 

budowa miasteczka rowerowego 
budowa centrum sportowo-rekreacyjno-

rehabilitacyjnego 

budowa/rozbudowa sal sportowych przy 

obiektach oświatowych 
utworzenie skateparku 

utworzenie ścianek wspinaczkowych 

modernizacja/rozbudowa terenu sportowo-

rekreacyjnego przy budynkach użyteczności 

publicznej 

modernizacja/rozbudowa/budowa toru 

łyżwiarskiego 

rozbudowa bazy rekreacyjnej na terenach 

rewitalizacji 

zagospodarowanie terenów na cele 

rekreacyjne 

zagospodarowanie terenów zalewowych i 

dostosowanie ich do celów społeczno-bytowych 

budowa zespołu torów dla rowerów BMX 
budowa zaplecza technicznego na potrzeby 

GOSiR 

budowa kompleksu rekreacyjnego modernizacja pomieszczeń OSiR na szatnie 

rewaloryzacja/odbudowa obiektów 

zabytkowych/historycznych 
budowa pomników 

stworzenie systemu informacji turystycznej 
modernizacja budynków kolejki wąskotorowej wraz 

z zagospodarowaniem terenu 

zakup nieruchomości pod place zabaw 
budowa kompleksu administracyjnego (ratusz, sala 

widowiskowa, biblioteka, budynek OPS) 

turystyczne zagospodarowanie terenów 

wodnych (/przy wodzie/nad rzeką) 
rozbudowa bazy noclegowej i hotelowej 

wyznaczenie pól namiotowych i 

kempingowych 
rewitalizacja parków/skwerów 

zagospodarowanie szlaków turystyki wodnej  

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

uzbrojenie terenów pod nową działalność 

gospodarczą 

budowa zintegrowanego systemu informacji 

gospodarczej 

zagospodarowanie terenu targowiska 

miejskiego 

zakup nieruchomości na potrzeby inwestycyjne 

gminy 

poprawa dostępności komunikacyjnej 

terenów inwestycyjnych/drogi dojazdowe 

modernizacja infrastruktury technicznej w celu 

dostosowania do potrzeb istniejących zakładów 

przemysłowych 

uzbrajanie nowych terenów budowlanych 

pod mieszkalnictwo 
budowa/rewaloryzacja targowiska miejskiego 

rozbudowa bazy noclegowej i hotelowej utworzenie parku technologicznego 

utworzenie przestrzeni targowej 
utworzenie centrum administracyjno-usługowo-

handlowego 

utworzenie strefy gospodarczej utworzenie inkubatora przedsiębiorczości 

USŁUGI SPOŁECZNE 

budowa/rozbudowa/modernizacja miejsc 

integracji społecznej (Centrów Lokalnych, 

Centrów Integracji Społecznej, świetlic 

wiejskich, klubów integracji) 

remont/modernizacja budynków oraz lokali 

komunalnych 

modernizacja i wzbogacanie bazy 

techniczno-dydaktycznej szkół i placówek 

oświatowych 

termomodernizacja/rozbudowa/przebudowa/budo

wa placówek oświatowych (szkoły podstawowe, 

licea) 

budowa/modernizacja przedszkoli 
budowa/modernizacja żłobków i punktów opieki 

dla dzieci do lat 3 
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doposażenie jednostek OSP (zakup sprzętu i 

wozów strażackich) 
budowa/rozbudowa remizy strażackiej 

budowa/rozbudowa systemu wczesnego 

ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi 
budowa posterunku policji 

doposażenie świetlic i zagospodarowanie 

terenu wokół 

budowa budynku/mieszkań socjalnych lub zakup 

lokali na ten cel 

budowa/rozbudowa systemu monitoringu doposażenie policji 

budowa cmentarza komunalnego 
zakup nieruchomości na potrzeby placówki 

oświatowej 

zwiększenie dostępności obiektów 

użyteczności publicznej dla osób 

niepełnosprawnych 

budowa alejek wraz z oświetleniem na cmentarzu 

rewitalizacja budynków użyteczności 

publicznej 

budowa/rozbudowa sal sportowych przy obiektach 

oświatowych 

budowa centrum sportowo-rekreacyjno-

rehabilitacyjnego 

przebudowa internatu wraz z zagospodarowaniem 

terenu wokół 

budowa poradni Pedagogiczno-

Psychologicznej 

budowa specjalnego ośrodka szkolno-

wychowawczego 

rozbudowa/modernizacja siedziby Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
budowa hospicjum wraz z infrastrukturą techniczną 

utworzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej (np. ognisko wychowawcze) 

budowa interaktywnego centrum edukacyjno-

społecznego 

budowa/rozbudowa/modernizacja jednostek 

służby zdrowia (szpitale, ośrodki zdrowia) 
budowa centrum rehabilitacji 

stworzenie Domu Seniora 
stworzenie/modernizacja dziennego domu 

opieki/pobytu 

zakup sprzętu medycznego dla jednostek 

zdrowia (szpitale, ośrodki) 
budowa/modernizacja domów dziecka 

stworzenie świetlic środowiskowych 
stworzenie świetlicy 

socjoterapeutycznej/terapeutycznej 

INNE 

informatyzacja poszczególnych usług: e-

zdrowie, e-transport itd. 
opracowanie MPZP 

zagospodarowanie placów na terenie byłej 

jednostki wojskowej 

remont/modernizacja obiektów sakralnych 

(kościoły, kapliczki) 

wykorzystanie Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej (EPUAP) jako 

powszechnego narzędzia w komunikowaniu 

się z klientem zewnętrznym 

pełne wdrożenie i przejście na elektroniczny obieg 

dokumentów-cyfryzacja urzędu 

budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu 

wsparcia usług opiekuńczych opartego na TIK 

zwiększenie ilości miejsc z dostępem do internetu 

(hot-spot) 

realizacja projektu Virtual WOF (pakiet e-usług) 
rozwój cyfryzacji na terenie gminy - aplikacja z 

rozkładem jazdy autobusów 

rozwój cyfryzacji na terenie gminy - opaska 

GPS dla seniorów 

utworzenie zintegrowanej platformy wymiany 

danych w straży miejskiej 

rozbudowa systemu tablic informacyjno-

ogłoszeniowych 

renowacja obiektów o wartościach 

architektonicznych 

budowa/rozbudowa/przebudowa/moderniza

cja urzędów (gmin, powiatów, miast) 
zakup gruntu pod budynki użyteczności publicznej 

budowa nowej siedziby władz JST 
modernizacja sieci elektroenergetycznych i stacji 

transformatorowych 

budowa sieci światłowodowej oraz innych 

łączy internetowych 

budowa urządzeń technicznych i sieci Internetu 

szerokopasmowego 
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instalacja ogólnodostępnego systemu 

bezprzewodowego Internetu 
budowa metropolitalnej sieci teleinformatycznej 

PLANY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK OMW PO 2025 ROKU 

DROGI I TRANSPORT 

rozbudowa/modernizacja transportu 

szynowego 
wdrożenie systemu komunikacji autobusowej 

współpraca z innymi jst celem usprawnienia 

systemu komunikacji w OMW 
budowa linii tramwajowej 

modernizacja/budowa ciągów pieszych 

(chodniki, utwardzone pobocza) 

budowa nowych/modernizacja/przebudowa sieci 

drogowej 

modernizacja oświetlenia ulicznego na 

energooszczędne 
budowa parkingów 

budowa/przebudowa/modernizacja obiektów 

mostowych 

poprawa dostępności komunikacyjnej terenów 

inwestycyjnych 

budowa/rozbudowa ścieżek rowerowych  

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

rozwój szlaków turystycznych (szlaki 

tematyczne) 

likwidacja indywidualnych źródeł ciepła (wymiana 

pieców) 

termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej (placówki edukacyjne, siedziby 

władz gmin/powiatu, placówki ochrony 

zdrowia, placówki kulturalne) 

kompleksowa instalacja urządzeń służących 

wykorzystaniu OZE w budynkach użyteczności 

publicznej i budynkach prywatnych 

wymiana eternitowych pokryć dachowych rozwój farm fotowoltaicznych 

budowa/modernizacja wałów 

przeciwpowodziowych 
zwiększenie liczby nasadzeń drzew, krzewów 

budowa/rozbudowa/modernizacja sieci 

wodociągowej 
budowa/rozbudowa ścieżek rowerowych 

budowa/wsparcie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

budowa/rozbudowa/modernizacja sieci 

kanalizacyjnej 

gazyfikacja 
modernizacja sieci elektroenergetycznych i stacji 

transformatorowych 

modernizacja sieci ciepłowniczej  

OFERTA CZASU WOLNEGO 

budowa/rozbudowa/modernizacja 

istniejących/nowych instytucji kultury (domy 

kultury) 

remonty istniejących obiektów z przeznaczeniem 

na funkcje kulturalno-społeczne (świetlice) 

budowa/rozbudowa boisk (w tym boisk 

wielofunkcyjnych) 
rewaloryzacja obiektów zabytkowych 

budowa hal sportowo-widowiskowych 
budowa/rozbudowa ścieżek rozwojowych (trasy 

edukacyjne, rekreacyjne) 

rozwój szlaków turystycznych (szlaki 

tematyczne) 

rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej (miejsca do 

piknikowania, grillowania) 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

poprawa dostępności komunikacyjnej 

terenów inwestycyjnych 

uzbrojenie terenów pod nową działalność 

gospodarczą 

USŁUGI SPOŁECZNE 

budowa/rozbudowa/modernizacja miejsc 

integracji społecznej (Centrów Lokalnych, 

Centrów Integracji Społecznej, świetlic 

wiejskich, klubów integracji) 

remont i modernizacja budynków oraz lokali 

komunalnych 

budowa mieszkań komunalnych/socjalnych stworzenie świetlic środowiskowych 
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stworzenie dziennego domu opieki/pobytu 
modernizacja i wzbogacanie bazy techniczno-

dydaktycznej szkół i placówek oświatowych 

rozbudowa/budowa placówek oświatowych 

(szkoły podstawowe, licea) 

odnowa tkanki mieszkaniowej na terenie 

rewitalizacji 

budowa/rozbudowa systemu monitoringu  

INNE 

informatyzacja poszczególnych usług: e-

zdrowie, e-transport itd. 
opracowanie MPZP 

budowa sieci światłowodowej oraz innych 

łączy internetowych 

budowa urządzeń technicznych i sieci Internetu 

szerokopasmowego 

instalacja ogólnodostępnego systemu 

bezprzewodowego Internetu 
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