
Działania Wskaźniki realizacji celów Wartość kontrolna Źródło danych Komentarze

Cel strategiczny 2. Wzrost potencjału społecznego    

Tworzenie optymalnych 
warunków do życia, 
zapewnianie dostępu 
do usług, mieszkań 
o odpowiednim 
standardzie, 
bezpieczeństwa 
publicznego, efektywnej 
komunikacji publicznej.

% dorosłych mieszkańców korzystających 
z miejskich platform internetowych 
dla załatwienia swoich spraw

+30% Sondaż 
dedykowany  

Liczba aptek na 1000 mieszkańców – wynik 
najgorszej dzielnicy 0,34 aptek Główny Urząd 

Statystyczny Obecna średnia dla miasta

Liczba dentystów na 1000 mieszkańców 0,9 dentystów Urban Audit Obecnie np. Berlin

Liczba łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców 8 łóżek Urban Audit Obecnie np. Helsinki

Liczba miejsc w przedszkolach na liczbę dzieci 
w wieku przedszkolnym 1:1 Główny Urząd 

Statystyczny  

Przeciętny czas przemieszczania się do pracy Poniżej 30 minut Urban Audit Obecnie 4 wynik wśród stolic 
objętych Urban Audit

Liczba autobusów komunikacji publicznej 
na 1000 mieszkańców Powyżej 2,3 autobusów Urban Audit

Obecnie np. Sztokholm 
i min. 5 miejsce wśród stolic 
objętych Urban Audit

Liczba przystanków autobusowych na km2 13,6 przystanków Urban Audit
Obecnie np. Bruksela 
i min. 5 miejsce wśród stolic 
objętych Urban Audit

Długość ścieżek rowerowych 
w km na 1000 mieszkańców Powyżej 1 km Urban Audit

Obecnie np. Sztokholm 
i min. 5 miejsce wśród stolic 
objętych Urban Audit

Średnia powierzchnia mieszkania w m2 na osobę Powyżej 35m2 Urban Audit Obecnie np. Amsterdam

Przeludnienie mieszkań mierzone wskaźnikiem % 
mieszkań gdzie na 1 osobę wypada poniżej 10 m2 Poniżej 5% mieszkań Narodowy Spis 

Powszechny  

Liczba włamań na 1000 mieszkańców Poniżej 1,3 włamania Urban Audit
Obecnie np. Madryt 
i poniżej 10 miejsca wśród 
stolic objętych Urban Audit

Opinie o Warszawie jako „miejscu do życia”
Do ustalenia 
w programach 
operacyjnych

Barometr 
Warszawski  
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Tworzenie przestrzeni 
publicznej, miejsc 
spotkań, wzbogacanie 
infrastruktury społecznej 
miasta: instytucje 
kultury, sportu 
i rekreacji, rozrywki.

% dorosłej ludności przynajmniej raz 
w tygodniu spotykającej się ze znajomymi poza 
domem, w celach towarzyskich (m.in. w restauracji 
lub kawiarni, pubach lub dyskotekach)

Do ustalenia 
w programach 
operacyjnych

Barometr 
Warszawski  

Otwarte parki i tereny zielone (m2 na osobę) Powyżej 35 m2 na osobę Urban Audit Obecnie np. Amsterdam

% powierzchni o funkcjach rekreacyjnych 
i wypoczynkowych w stosunku 
do powierzchni ogółem

Powyżej 10% Urban Audit Obecnie np. Bruksela

% mieszkańców uprawiających sport 
przynajmniej 1 raz w tygodniu (m.in. basen, 
jazda na rowerze)

Do ustalenia 
w programach 
operacyjnych

Barometr 
Warszawski  

% mieszkańców zrzeszonych 
w klubach sportowych Powyżej 5% Główny Urząd 

Statystyczny  

Liczba otwartych placów zabaw dla dzieci 
Do ustalenia 
w programach 
operacyjnych

Centrum 
Komunikacji 
Społecznej

 

Stan techniczny placów zabaw 
(m.in. jakość i bezpieczeństwo) 4,5 punktu

Centrum 
Komunikacji 
Społecznej

 

Liczba restauracji i klubów na 1000 mieszkańców  5 lokali Główny Urząd 
Statystyczny  

% respondentów deklarujących, 
że mają odpowiedni dostęp do infrastruktury: 

Wzrost do wielkości 
ustalonej w programach 
operacyjnych

Barometr 
Warszawski

 

- Place zabaw dla dzieci  

- Obiekty sportowe  

- Placówki kulturalne  

- Miejsca spotkań, rozrywki  

Liczba teatrów i teatrów muzycznych 
(wraz z niepublicznymi) Powyżej 160 Główny Urząd 

Statystyczny  

Liczba muzeów otwartych Powyżej 70  
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Liczba wydarzeń miejskich/imprez, które 
gromadziły powyżej 50 tysięcy mieszkańców 
(średnia dla 3 ostatnich lat)

Powyżej 5 Urząd Miasta  

Roczna widownia teatrów na mieszkańca 1,5 Urban Audit Obecnie np. Oslo, lokata 5

Roczna audiencja muzeów na 1000 mieszkańców  3,5 Urban Audit Obecnie np. Ljubljana, lokata 7

Poprawa zaufania 
i podejmowanie 
działania lokalne 
(badania społeczne).

Zaufanie do swoich sąsiadów 65%

Monitoring; 
porównanie 
z wynikami 
badania JNŻ1

 

Zaangażowanie w działania na rzecz swojej okolicy Powyżej 25% Barometr 
Warszawski

W odniesieniu 
do Diagnozy Społecznej2

Działalność w organizacjach w stosunku 
do ogółu dorosłych mieszkańców Warszawy Powyżej 25% Barometr 

Warszawski  

Działalność w grupach członkowskich 
i w wolontariacie w stosunku do ogółu 
dorosłych mieszkańców Warszawy

Powyżej 35% Barometr 
Warszawski  

Poczucie więzi z najbliższym sąsiedztwem
Do ustalenia 
w programach 
operacyjnych

Barometr 
Warszawski 
lub dedykowane 
badania

 

Poczucie więzi z Warszawą
Do ustalenia 
w programach 
operacyjnych

Barometr 
Warszawski  

Wspieranie aktywności 
sąsiedzkiej i włączanie 
mieszkańców 
oraz ich zrzeszeń 
w procesy zarządzania 

Poczucie wpływu na działania władz lokalnych 
w stosunku do ogółu dorosłych mieszkańców 
Warszawy

Powyżej 35% Barometr 
Warszawski  

Frekwencja w ostatnich wyborach lokalnych 
w stosunku do ogółu uprawnionych do głosowania

Powyżej 65% Państwowa Komisja 
Wyborcza

 

1  Badanie „Jak nam się żyje” CBOS na zlecenie Kancelarii Prezydenta, 2007/2008
2  Diagnoza Społeczna: cykliczne badanie realizowane przez Polskie Towarzystwo Statystyczne pod kierunkiem Prof. Janusza Czapińskiego
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publicznego. 
Wzmacnianie poczucia 
sprawczości. Tworzenie 
warunków dla rozwoju 
wspólnot sąsiedzkich, 
organizowanie debat 
o mieście.

% osób uczestniczących w ciągu ost. 12 miesięcy 
w spotkaniu publicznym dotyczącym najbliższej 
okolicy/dzielnicy

Powyżej 20% Barometr 
Warszawski  

Poziom satysfakcji z działania administracji 
– indeks satysfakcji

Do ustalenia 
w programach 
operacyjnych

Badanie 
dedykowane

Podstawa: „Monitoring jakości 
usług” Instytut Socjologii 
Uniwersytetu Warszawskiego

Dostęp do informacji publicznej – opinie 
warszawiaków dotyczące przejrzystości 
administracji oraz dostępności interesujących 
ich danych o mieście

Do ustalenia 
w programach 
operacyjnych

Barometr 
Warszawski  

Debaty i spotkania publiczne z udziałem 
najwyższych urzędników miejskich: liczba rocznie 
oraz ogólna liczba uczestników. 

Do ustalenia 
w programach 
operacyjnych

Wydział Prasowy 
Urzędu Miasta  

Współpraca miasta z NGO:    

- Czy uchwalono program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi? Tak Monitoring  

- Czy program współpracy został uchwalony 
przed końcem roku poprzedniego? Tak Monitoring  

- Czy program współpracy był przygotowywany 
z udziałem organizacji? Tak Monitoring  

- Niezależna ocena współpracy z organizacjami Wynik audytu

Monitoring 
na podstawie 
niezależnego 
audytu

 

Wydatki na wspieranie i zlecanie zadań 
organizacjom pozarządowym jako % ogółu 
wydatków miasta

powyżej 2% i pierwsze 
miejsce wśród miast 
wojewódzkich

Ministerstwo 
Finansów (2006)  

Przeciwdziałanie 
segregacji lub enklawom 
wykluczenia w 
przestrzeni Warszawy, 
promowanie 

Liczba otwartych placów zabaw dla dzieci 1:2
Centrum 
Komunikacji 
Społecznej

Iloraz wyniku „najlepszej” 
i „najgorszej” dzielnicy wg 
danego wskaźnika

Miejsca w przedszkolach/liczba dzieci w wieku 
przedszkolnym

1:1,5 Główny Urząd 
Statystyczny
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zrównoważonej struktury 
substancji 
mieszkaniowej.
Rozwój budownictwa 
społecznego 
oraz mieszanych 
schematów własności. 
Rozwój połączeń 
komunikacyjnych 
z suburbiami. 

Parki i tereny zielone: ha/per cap 1:30

% terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych 1:10

% bezrobotnych z wykształceniem podstawowym 1:2

% dorosłej ludności z wykształceniem 
podstawowym 1:2

Koncentracje mniejszości (powyżej 10% 
mieszkańców danego rejonu)

Liczba rejonów 
do ustalenia 
w programach 
operacyjnych

Narodowy Spis 
Powszechny

Pomiar w rejonach 
statystycznych 

Liczba osiedli zamkniętych Stabilizacja na obecnym 
poziomie Urząd Miasta  

% mieszkań komunalnych w najgorszych 
subdzielnicach Poniżej 30% Narodowy Spis 

Powszechny  

Dostęp do połączeń komunikacyjnych 
umożliwiających przejazd Warszawa 
– strefa metropolitarna (l. dziennie)

Do ustalenia 
w programach 
operacyjnych

Urząd Miasta  

Budowanie wizerunku 
Warszawy jako 
a) stolicy, 
b) miasta europejskiego, 
c) miasta wyjątkowego. 
Tworzenie wirtualnej 
przestrzeni debaty 
o Warszawie: współpraca 
z portalami i serwisami 
społecznościowymi 
poświęconymi miastu. 

Liczba turystów rocznie na 1000 mieszkańców 3.500/1.000 Urban Audit Obecnie np. Budapeszt

Liczba miejsc noclegowych dla turystów 400.000 Urban Audit Obecnie np. Budapeszt

Liczba korzystających z lotnisk na 1 mieszkańca powyżej 4,5 Urban Audit Obecnie np. Berlin

Średnia liczba odwiedzin serwisów i portali 
internetowych poświęconych miastu

Na podstawie obserwacji 
7 serwisów i portali 
internetowych 
poświęconych Warszawie

Monitoring  

Liczba uczestników dużych imprez organizowanych 
pod patronatem władz miejskich 500.000 łącznie Urząd Miasta  

Budowanie pozycji 
Warszawy jako 
wiodącego ośrodka 

Ośrodki akademickie: pozycja w rankingach
Przynajmniej jedna 
uczelnia pow. 200 miejsca 
i 2 pow. 250 miejsca

THES3, Ranking 
Szanghajski4  

3  THES-QS Światowy Ranking Uniwersytetów (ang. The THES-QS World University Rankings) – coroczna publikacja zawierająca ranking 200 najlepszych szkół wyższych na świecie  
wydawana przez The Times Higher Education

4  Ranking Szanghajski (Academic Ranking of World Universities 2008) – ranking 500 najlepszych uczelni świata przygotowany przez Szanghajski Uniwersytet Jiaotong
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akademickiego, „kuźni 
kadr”. Life long learning. 
Wsparcie dla imigrantów 
i zachęty dla młodych 
talentów. Rozwój 
budownictwa 
mieszkaniowego. 
Wspieranie 
przedsiębiorczości 
oraz zrzeszeń 
przedsiębiorców.

Studenci wyższych uczelni / 1000 mieszkańców Utrzymanie obecnego 
poziomu Urban Audit  

% dorosłej populacji z wykształceniem wyższym 35% Klasyfikacja ISCED Obecnie np. Wilno i Sztokholm, 
6 lokata

% dorosłej pop. z wykształceniem podstawowym 
lub gimnazjalnym Poniżej 12% Klasyfikacja ISCED5  

% zatrudnionych w sektorze R&D 
(sekcja K dział 73)

Do ustalenia po 
opracowaniu RIS dla 
Mazowsza6

Do ustalenia po 
opracowaniu RIS 
dla Mazowsza

 

% dorosłych mieszkańców angażujących się 
w dokształcanie 40% Biuro Edukacji 

i Urząd Pracy  

Nowe działalności gospodarcze zarejestrowane 
jako proporcja istniejących firm (rocznie) 10 % Urban Audit Obecnie np. Amsterdam, 

12 lokata

5  ISCED – Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO; służy jako narzędzie do  
gromadzenia i opracowywania oraz prezentowania statystyki w zakresie edukacji zarówno w poszczególnych krajach jak i w skali międzynarodowej. Obejmuje dwie zmienne  
klasyfikacji: poziomy i dziedziny kształcenia.

6  Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza


