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Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem Zrównoważonego Rozwoju Warszawy 2014.  
 

Miasta odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym państw oraz regionów.  
W Polsce już 60% ludności zamieszkuje w miastach, gdzie wymagania w zakresie poziomu i jakości 
życia oraz rosnąca konsumpcja dóbr generują wzrastające zapotrzebowanie na energię i powodują  
uciążliwą dla środowiska i zdrowia mieszkańców emisję zanieczyszczeń. Sposób, w jaki sposób 
zarządzamy infrastrukturą i transportem publicznym, wykorzystujemy energię, utylizujemy odpady 
czy angażujemy lokalne społeczności przekłada się na model funkcjonowania i rozwoju miasta. 
Trudno mówić o polityce zrównoważonego rozwoju danego regionu czy kraju bez aktywnego 
uczestnictwa w niej miast – od czasu szczytu klimatycznego COP19, który gościł w Warszawie  
w 2013 r., samorządy zostały włączone m.in. do debaty nad globalnym porozumieniem klimatycznym.  

 
Raport, którego drugą edycję mają Państwo przed sobą, obrazuje działania Warszawy w kontekście 
zrównoważonego rozwoju. Mamy świadomość, że rozwój miasta można opisywać i oceniać na wielu 
płaszczyznach. Nowością w raportowaniu o Warszawie są, prócz poprzednio wykorzystanych 
wytycznych G4 Global Reporting Initiative, wskaźniki wprowadzonej w maju 2014 r.  
normy ISO 37120: Zrównoważony rozwój miast. Norma jest dedykowana miastom i łączy  
w sobie wskaźniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe z 17 grup tematycznych.  

 
Pierwsza edycja, Raport Zrównoważonego Rozwoju Warszawy 2013, została przyjęta  
z zainteresowaniem przez interesariuszy miasta, mieszkańców oraz opiniotwórcze grono ekspertów. 
Tegoroczna edycja rozszerza spektrum poruszanych kwestii, odnosząc się również m.in. do nowych 
form aktywizowania mieszkańców czyli budżetu partycypacyjnego oraz infolinii Miejskiego Centrum 
Kontaktu 19115, czy też odnoszącego coraz większą popularność wśród wszystkich grup wiekowych 
warszawiaków, systemu roweru publicznego Veturilo. Mam nadzieję, że lektura Raportu okaże się 
interesująca i znajdziecie w nim Państwo szereg ciekawych i przydatnych informacji.  
 

Prezydent m.st. Warszawy  
Hanna Gronkiewicz-Waltz 

 

” 

“ 



Podstawowe informacje o raporcie 
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 Warszawa jest jednostką samorządową, która w 2013 r. jako pierwsza na świecie, w oparciu  
o najnowszą wersję (G4) standardu opracowanego przez Global Reporting Initiative (GRI), 
opublikowała Zintegrowany Raport Zrównoważonego Rozwoju. 

 Opracowany obecnie, drugi Raport zrównoważonego rozwoju m.st. Warszawy zawiera dane za rok 
2013. W celach porównawczych z wynikami raportu ubiegłorocznego oraz dla pełniejszego 
zobrazowania poszczególnych zagadnień, w niektórych aspektach przedstawione zostały także dane za 
lata poprzednie oraz za rok 2014. 

 Raport w obiektywny sposób prezentuje podjęte przez miasto i prowadzone w mieście działania na 
rzecz poprawy jakości życia oraz w sposób syntetyczny przedstawia sytuację ekonomiczną 
mieszkańców, oddziaływanie miasta na środowisko, a także wyniki finansowe miasta i działania służb 
publicznych, według wskaźników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. 

 W oparciu o wyniki i dane, które zawiera Raport, jesteśmy również w stanie zdefiniować mocne i słabe 
strony miasta w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. 

 Raport bazuje na wskaźnikach GRI G4 oraz na wskaźnikach normy ISO 37120:2014 Zrównoważony 
rozwój miast, które wzbogacają niniejszą publikację o dodatkowe informacje istotne z punktu 
widzenia interesariuszy m.st. Warszawy.  

 Lista użytych wskaźników GRI G4 oraz ISO 37120:2014 została przedstawiona na końcu Raportu. 

 Raporty nt. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu są praktyką głównie w sektorze 
prywatnym. Najczęściej stosowane są normy z Global Reporting Initiative - GRI przyjęte przez ponad 
4000 organizacji (w tym ponad 90% największych firm na świecie) w co najmniej 60 krajach. Miasta, 
które raportowały według tego standardu to m.in. Dartmouth, Melbourne, Rio de Janeiro, Chicago, 
Amsterdam i Dublin. 

 

 

 



Podstawowe informacje o m.st. Warszawie 
 Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa 

 Flaga i herb miasta: 

 Siedziba organizacji 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 
Plac Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa, Polska 

 Strona www: www.um.warszawa.pl, Facebook: 
www.facebook.com/warszawa, Twitter: www.twitter.com/warszawa 

 Forma prawna: Miasto Stołeczne Warszawa jest gminą o statusie miasta na 
prawach powiatu, statut dostępny pod adresem: 
www.bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Warszawa/statut.htm 

 Organem wykonawczym miasta jest Prezydent m.st. Warszawy wybierany w 
wyborach równych, powszechnych, bezpośrednich, a organem stanowiącym i 
kontrolnym jest Rada m.st. Warszawy 

 Urząd Miasta wraz z 18 urzędami dzielnic zatrudnia 7 849 osób, które 
realizują zadania dla 1 724,4 tys. mieszkańców (stan na 31 grudnia 2013 r.) 

 Kluczowe miejskie jednostki organizacyjne i spółki miejskie *:  
• ZTM oraz MZA, TW, METRO (transport publiczny),  
• MPWiK (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków),  
• MPO (gospodarowanie odpadami stałymi),  
• ZOM i ZTP (czystość).  

*Indeks użytych skrótów na końcu Raportu 
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Warszawa w liczbach 
• Powierzchnia: 517,24 km² 
• Stolica Polski - 6. pod względem 

ludności kraju wśród państw UE 
(szacunek na 2013) 

• Turyści (polscy i zagraniczni korzystający 
z noclegów): ponad 3,7 miliona osób  
w 2013 r. 

• Gęstość zaludnienia: 3 320 osób  
na 1 km kw.  

 
Powierzchnia i ludność w przekroju 

terytorialnym w 2014 r.,  
Główny Urząd Statystyczny 

http://www.um.warszawa.pl/
http://www.facebook.com/warszawa
http://www.twitter.com/warszawa
http://www.bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Warszawa/statut.htm


Członkostwo w wybranych stowarzyszeniach 

 W 2013 r. Warszawa była gospodarzem Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu (COP19), goszcząc 194 delegacje krajowe biorące udział w wydarzeniu, któremu 
przewodniczył polski Minister Środowiska. Polska przewodniczyła Konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie Zmian Klimatu od listopada 2013 r. do listopada 2014 r. (www.cop19.gov.pl), 

 Porozumienie między Burmistrzami: ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które 
dobrowolnie włączają się w działania na rzecz redukcji emisji CO2, zwiększenia efektywności 
energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii na terenach zarządzanych przez nie 
gmin (www.porozumienieburmistrzow.eu), 

 Cities on Power (wraz z partnerami z Austrii, Niemiec i Włoch): projekt promujący wykorzystanie 
energii odnawialnej na obszarach miejskich, którego wynikiem było stworzenie Planu działań na 
rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy (www.citiesonpower.eu/pl), 

 Warszawa jako europejska metropolia przyłączyła się do projektu LIFE+, mającego na celu stworzenie 
kolejnych tras krajobrazowych i stanowisk obserwacji ptaków na wschodnim brzegu Wisły 
(www.ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm), 

 Organizacje miast, m.in. Związek Miast Polskich (www.zmp.poznan.pl/), C40 Cities Climate 
Leadership Group (www.c40.org), EUROCITIES - stowarzyszenie dużych i średnich miast europejskich 
(www.eurocities.eu), współpraca z ICLEI: Local Governments for Sustainability (www.iclei.org). 
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Struktura Urzędu m.st. Warszawy 
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• Biuro Architektury  
i Planowania 
Przestrzennego 

 
• Biuro 

Drogownictwa  
i Komunikacji 
 

• Biuro Koordynacji 
Inwestycji  
i Remontów  
w Pasie Drogowym 
 

• Biuro Rozwoju 
Miasta 

• Biuro Funduszy 
Europejskich  
i Rozwoju 
Gospodarczego 
 

• Biuro Gospodarki 
Odpadami 
Komunalnymi 
 

• Biuro Infrastruktury 
 

• Biuro Ochrony 
Środowiska 
 

• Biuro Polityki 
Lokalowej 

• Biuro Edukacji 
 

• Biuro Polityki 
Zdrowotnej 
 

• Biuro Pomocy  
i Projektów 
Społecznych 
 

• Biuro 
Stołecznego 
Konserwatora 
Zabytków 

• Biuro 
Bezpieczeństwa  
i Zarządzania 
Kryzysowego 
 

• Biuro Gospodarki 
Nieruchomościami 
 

• Biuro Kultury 
 

• Biuro Prawne 
 

• Biuro Sportu  
i Rekreacji 
 

• Centrum 
Komunikacji 
Społecznej 

• Biuro Administracji 
i Spraw 
Obywatelskich 
 

• Biuro Geodezji  
i Katastru 
 

• Biuro Informatyki  
i Przetwarzania 
Informacji 
 

• Biuro Kontroli 
 

• Biuro Ochrony 
 

• Biuro Organizacji 
Urzędu 
 

• Biuro Zamówień 
Publicznych 

• Biuro 
Księgowości  
i Kontrasygnaty 
 

• Biuro Planowania 
Budżetowego 
 

• Biuro Podatków  
i Egzekucji 
 

• Biuro Polityki 
Długu  
i Zarządzania 
Płynnością 

• Gabinet 
Prezydenta 
 

• Biuro Audytu 
Wewnętrznego 
 

• Biuro Kadr  
i Szkoleń 
 

• Biuro Nadzoru 
Właścicielskiego 
 

• Biuro Rady m.st. 
Warszawy 
 

• Urząd Stanu 
Cywilnego m.st. 
Warszawy 

Prezydent m.st. Warszawy 

Zastępca Prezydenta 
m.st Warszawy 

Zastępca Prezydenta 
m.st Warszawy 

Zastępca Prezydenta 
m.st Warszawy 

Zastępca Prezydenta  
m.st Warszawy 

Sekretarz m.st 
Warszawy 

Skarbnik m.st 
Warszawy 

• 18 Burmistrzów Dzielnic 

Źródło: http://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/69550042-2739-412A-B050-
4C8A495C3661/1039764/20141204_schemat_urzad1.pdf stan na grudzień 2014 
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Prezydent m.st. Warszawy 

 Prezydentem m.st. Warszawy jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, która sprawuje swój urząd od 2006 roku.  
W listopadzie 2014 r. została wybrana na III kadencję, uzyskując w II turze poparcie 58,64% wyborców. 

 Prezydent miasta jest organem władzy wykonawczej i jest wybierany w powszechnych wyborach 
samorządowych. Urząd prezydenta jest kadencyjny, kadencja trwa 4 lata. Nie ma ograniczenia co do liczby 
kadencji jakie może sprawować jedna osoba. 

 Według badania Barometr Warszawski z czerwca 2014 r. Hanna Gronkiewicz-Waltz jest oceniana dobrze 
przez 55% warszawiaków, 58% uznało, że jest ona „dobrym gospodarzem” i sprawnie zarządza miastem. 
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Interesariusze m.st. Warszawy 
• w tym niepełnosprawni, uczniowie i studenci, bezrobotni, młodzi 

rodzice, 50+, osoby, które się przeprowadziły ze względu na pracę, 
migranci, mieszkańcy obszaru ograniczonego użytkowania, itd. 

Mieszkańcy 

• np. kultury, uczelnie, itd. Instytucje 

• np. zdrowia, bezpieczeństwa, itd. Służby publiczne 

• np. urzędy dzielnicowe, urzędy wojewódzkie, rząd Polski, Ministerstwo 
Środowiska, Ministerstwo Gospodarki, organy Unii Europejskiej, itd. 

Organy administracyjne 

• np. globalne, lokalne itd. Organizacje pozarządowe 

• np. województwo mazowieckie, inne miasta Polski, gminy ościenne, itd. Polska 

• np. kraje sąsiednie, miasta partnerskie, organizacje miast, itd.. Świat 

• np. Urzędu Miasta, urzędów dzielnic, spółki zależne, związki zawodowe, 
niebezpośredni - np. ochrona, itd. Pracownicy 

• np. energii elektrycznej, ciepła, gazu, wody, itd. Dostawcy 

• np. z Polski, z zagranicy. Turyści 

• np. korporacje międzynarodowe, krajowi przedsiębiorcy, inwestorzy, itd. Biznes 

• np. lokalne, krajowe, międzynarodowe, itd. Media 

• np. tereny zielone, powietrze, itd.   Środowisko 
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Dialog Miasta z mieszkańcami 
 Projekt Warszawa 19115 to wspólne centrum kontaktu Urzędu Miasta, urzędów dzielnic i 

jednostek miejskich, powstałe dla ułatwienia kontaktu z mieszkańcami. Hasło Zmieniajmy 
Warszawę. Razem! zachęca do przedstawiania pomysłów na stworzenie lepszej i bardziej przyjaznej 
przestrzeni miasta by Warszawa była idealnym miejscem do pracy i życia. Takie centra działają już z 
powodzeniem w innych miastach Europy Zachodniej, m.in. w Londynie i Berlinie. Centrum czynne 
jest 24 h przez 7 dni w tygodniu, a konsultanci dziennie przyjmują ok. 1000 próśb o informację lub 
interwencję – najczęściej poruszane kwestie to: komunikacja miejska, infrastruktura i odpady. 

 Pięć form kontaktu: telefon 19115, portal samoobsługowy WWW, aplikacja mobilna, e-mail, czat. 

 Miasto prowadzi także specjalną stronę internetową, na której informuje mieszkańców o 
trwających konsultacjach społecznych. W 2013 roku informowała ona o 22 konsultacjach. 
http://konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacje. Urząd Miasta angażuje się także w szereg inicjatyw 
mających na celu ocenę poziomu zadowolenia mieszkańców. Należą do nich: 
• Regularne badania statystyczne i oceny poziomu zadowolenia mieszkańców w różnych sferach 

ich życia, 
• Konsultacje społeczne,  
• Szczegółowe badania jakości życia w mieście. 

 
 Współdziałanie środowiska pozarządowego oraz samorządowego m.st. Warszawy odbywa się w 

ramach Komisji Dialogu Społecznego, czyniąc organizacje pozarządowe podstawowym partnerem                                   
w wypracowywaniu rozwiązań w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do 
miasta. W celu wzmocnienia i pogłębienia tej współpracy funkcjonuje również Forum Dialogu 
Społecznego. Warszawa współpracuje z III sektorem nie tylko przy realizacji zadań publicznych na 
rzecz zrównoważonego rozwoju, ale przyznaje im również dotacje i małe granty. Od 2010r. Miasto 
organizuje również konkurs na najlepszą inicjatywę pozarządową S3EKTOR, do którego może 
zgłosić się zarówno osoba prawna, jak i fizyczna. Wsparciu aktywności obywatelskiej i inicjatyw 
wykreowanych przez obywateli na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i poprawy jakości 
życia w danej społeczności Warszawy służy zaś  

 Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej. 10 
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 W 2013 roku Urząd Miasta wraz z urzędami 18 dzielnic zatrudniał bezpośrednio 7 849 pracowników  
(200 pracowników więcej niż w 2012 r.). Na 100 tys. mieszkańców stolicy przypadało 455 urzędników.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna liczba pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w 2013 r. 
według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę 

na czas 
kadencji 

na czas 
nieokreślony 

na czas 
określony 

na zastępstwo ogółem 

mężczyźni 5 1955 168 115 2243 

kobiety 2 5010 297 297 5606 

razem 7 6965 465 412 7849 

Źródło: źródło własne Urzędu m.st. Warszawy 
Wydział Obsługi Mieszkańców, Dzielnica Bielany 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Źródła: źródło własne Urzędu m.st. Warszawy 
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Liczba i procent* przyjętych w 2013 r. pracowników Urzędu Miasta według płci i wieku 

wiek kobieta mężczyzna ogółem 

<31 171 26,23% 85 29,11% 256 27,12% 

31-40 108 5,83% 51 6,27% 159 6,09% 

41-50 50 4,38% 19 4,5% 69 4,41% 

51-60 35 2,11% 25 4,95% 60 2,77% 

>60 2 0,67% 8 3,02% 10 1,78% 

ogółem 366 6,53% 188 8,38% 554 7,06% 

* procent wyliczony do stanu podanego w załączniku 1 do pisma nr kanc. KS-WK.0642.16.LKO z dnia 12 września 2014 

Liczba i procent* zwolnionych w 2013 r. pracowników Urzędu Miasta według płci i wieku 

wiek kobieta mężczyzna ogółem 

<31 97 14,88% 47 16,1% 144 15,25% 

31-40 89 4,8% 53 6,98% 142 5,44% 

41-50 40 3,5% 19 4,50% 59 3,77% 

51-60 73 4,39% 22 4,36% 95 4,38% 

>60 50 16,84% 44 16,6% 94 16,73% 

ogółem 349 6,23% 185 8,25% 534 6,80% 



Kobiety Mężczyźni

 1 206  
 634  

 3 834  

 1 422  

Liczba osób przeszkolonych w podziale na płeć oraz rodzaj stanowiska 2013 r. 

Kierownicze pozostałe

Miasto jako pracodawca – rozwój 
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W 2013 roku Urząd m.st. Warszawy nie prowadził przeglądu rozwoju kariery zawodowej wśród pracowników, 
natomiast podczas rozmowy oceniającej pracownicy mieli możliwość przedstawienia swoich potrzeb 
rozwojowych. Dane dot. potrzeb szkoleniowych były przekazywane do Biura Kadr i Szkoleń. Regularnym 
ocenom podlegało 6948 zatrudnionych osób (5030 kobiet i 1918 mężczyzn), co stanowiło 92,8% ogółu 
pracowników.  

W roku 2013 pracownicy biur i delegatur biur Urzędu m.st. Warszawy nie brali udziału w szkoleniach z procedur 
antykorupcyjnych. Zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki, od pracowników wszystkich szczebli administracji 
miejskiej oraz zajmujących się rekrutacją wymaga się etycznego sposobu postępowania, w tym zgłaszania 
stwierdzonych przez siebie przypadków korupcji. 

 

Źródła: źródło własne Urzędu m.st. Warszawy 

 

 

Kobiety Mężczyźni

 14 730  
 9 174  

 47 289  

 19 667  

Suma godzin szkoleniowych w podziale na płeć oraz rodzaj stanowiska w 2013 r. 

kierownicze pozostałe
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 Stosunek średniego wynagrodzenia zasadniczego mężczyzn i kobiet do średniego wynagrodzenia  
w Urzędzie w przypadku najwyższych stanowisk (dyrektor i naczelnik) był nieznacznie wyższy w grupie 
kobiet, natomiast na pozostałych stanowiskach – wyższy wśród mężczyzn.  

 

Stosunek średniego wynagrodzenia zasadniczego mężczyzn  

i kobiet na wybranych stanowiskach do średniego wynagrodzenia w Urzędzie  

(na dzień 30.06.2013) 

stanowisko kobieta mężczyzna 

Dyrektor Biura 226,77 224,87 

Naczelnik 151,94 151,69 

Główny specjalista 111,67 115,14 

Inspektor 89,65 90,77 

Podinspektor 77,98 78,81 

Referent 63,60 64,74 

Młodszy Referent 59,91 61,30 

Ogółem 98,45 103,89 

Źródła: źródło własne Urzędu m.st. Warszawy 



Sytuacja ekonomiczna m.st. Warszawy 
 Dochody m.st. Warszawy 

 Dochody w 2013 r. wzrosły rok do roku o 2,4%, tj. o 281,7 mln zł i wyniosły 12,2 mld zł 

 Budżet m.st. Warszawy obejmuje dochody z 90 źródeł 

 Największe źródło dochodów:  PIT - 3 mld 678 mln zł 
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34% 

16% 15% 

13% 

6% 

16% 

Podatek dochodowy płacony przez mieszkańców
Warszawy i firmy mające siedzibę w Warszawie

Dotacje i subwencje z budżetu Państwa

Podatki lokalne płacone przez mieszkańców
Warszawy

Majątek miasta: najem, dzierżawa, sprzedaż,
usługi

Programy UE

Inne źródła

Źródło: http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu, 
http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet/2013/budzet_2013_kompendium.pdf 

Główne źródła dochodów m.st. Warszawy 

Szczegółowe informacje  
o wszystkich zadaniach 
realizowanych przez miasto,  
w tym przez poszczególne 
dzielnice są przedstawione  
w dokumencie Sprawozdanie  
z wykonania budżetu m. st. 
Warszawy w roku 2013,  
który dostępny jest na stronie 
internetowej 
www.bip.warszawa.pl  
lub w siedzibie Urzędu  
w Warszawie  
przy ul. Kredytowej 3. 

http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu
http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu
http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu
http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu
http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu
http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu
http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu
http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu
http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu
http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu
http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu
http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet/2013/budzet_2013_kompendium.pdf
http://www.bip.warszawa.pl/dokumenty/budzet/2013/budzet_2013_kompendium.pdf
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/wykonanie_budzetu/default.htm
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/wykonanie_budzetu/default.htm
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/wykonanie_budzetu/default.htm
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/wykonanie_budzetu/default.htm
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/wykonanie_budzetu/default.htm
http://www.bip.warszawa.pl/


 Dochody m.st. Warszawy 

 M.st. Warszawa ma największy budżet wśród miast wojewódzkich w Polsce. W przełożeniu budżetu 
na 1 mieszkańca przypadło w 2013 r. 7 114 zł. Kolejne największe miasto pod względem ludności  
w Polsce – Kraków – znajduje się na 12. miejscu z kwotą 4 922 zł, trzecia – Łódź – z kwotą 4 997 zł  
na miejscu 11. 
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Dochody m.st. Warszawy w zł na 1 mieszkańca na tle wybranych 
miast w 2013 r.  

Źródło: Rocznik statystyczny Warszawy 2014, Urząd Statystyczny w Warszawie, grudzień 2014 
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-
2014,6,4.html 
 

http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-warszawy-2014,6,4.html
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Wydatki m.st. Warszawy 2012-2013 
% wykorzystania budżetu w 2013 r. 

 Wydatki m.st. Warszawy 

 Wydatki w 2013 r. wyniosły 12,1 mld zł (o 450 mln zł mniej niż w 2012 r.), w tym na wydatki 
inwestycyjne przeznaczono 1 miliard 891 milionów złotych, jest to łączna wartość wykonania 
wydatków m.st. Warszawy na realizację zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich, dzielnicowych 
oraz pozostałe wydatki majątkowe. 

 Nadwyżka budżetowa w 2013 r. wyniosła prawie 75 mln zł,  

 Największe inwestycje dotyczyły infrastruktury transportowej i drogowej. Były to:  
• budowa centralnego odcinka II linii metra 
• budowa ul. Nowolazurowej na odc. od  Al. Jerozolimskich do Trasy AK 
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Źródło: http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu 
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Realizując zadania 
zarówno te bieżące jak  
i inwestycyjne Urząd m.st. 
Warszawy dąży do tego, 
aby Warszawa była 
miastem nowoczesnym, 
dobrze skomunikowanym, 
przyjaznym dla 
mieszkańców. 

* „Janosikowe” – 
obowiązkowa wpłata 
do budżetu państwa 
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Budżet partycypacyjny m.st. Warszawy 
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Źródła: www.konsultacje.um.warszawa.pl/konsultacje 

 W okresie od 2 do 31 grudnia 2013 r. Miasto przeprowadziło konsultacje społeczne dotyczące Budżetu 
Partycypacyjnego na 2015 rok. 

 Budżet Partycypacyjny to projekt, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu 
dzielnicy lub miasta. Z budżetu każdej z dzielnic Warszawy została wydzielona kwota od 0,5 do 1%, o której 
przeznaczeniu mogli zdecydować mieszkańcy danej dzielnicy. 

 Konsultacje dotyczyły wypracowanych przez Zespoły ds. budżetu partycypacyjnego decyzji związanych z 
przebiegiem procesu w danej dzielnicy, m. in. z podziałem terytorialnym dzielnicy oraz podziałem kwoty 
przeznaczonej do dyspozycji mieszkańców na poszczególne obszary. W ramach konsultacji odbyły się 23 
spotkania informacyjno-konsultacyjne w 18 dzielnicach. 

 W ramach budżetu partycypacyjnego do podziału było ponad 26 milionów złotych, z których wykorzystane 
zostanie 98,65 proc. Zgłoszonych zostało ponad 2200 projektów, do etapu głosowania zostało 
zakwalifikowanych 1390 dotyczących 18 dzielnic Warszawy, z których 336 zostało wybranych do 
realizacji. 

 Pierwsza edycja budżetu pokazała, że mieszkańcy chcą współtworzyć i współzarządzać przestrzenią, w 
której żyją i pracują. Łącznie głosowało prawie 167 tys. warszawiaków, z czego 72% przez Internet. 
Większość, bo 57,8% głosujących stanowiły kobiety. Projekt z największą liczbą głosów zdobył 6 534 głosy. 

 



Rynek pracy w m.st. Warszawie 
 W 2013 r. w Warszawie było 808 537 pracujących - w grudniu 2013 r. na 1000 osób przypadało średnio 469 

pracujących (średnio w kraju – 226), 

 W 2013 r. było 54 842 zarejestrowanych bezrobotnych (51,9% stanowili mężczyźni), na jedną ofertę pracy 
przypadało 30 bezrobotnych, ogólna stopa bezrobocia w m.st. Warszawie wyniosła 4,8%, 

 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło i osiągnęło w m.st. Warszawie w 2013 r. 5226,05 zł 
brutto (w porównaniu do 5077,53 zł brutto w 2012 r.) - przekroczyło ono średnie wynagrodzenie  
w województwie mazowieckim (o 9,5%) oraz średnie w kraju (o 34,8%).  
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Bezrobocie młodych  
• Bezrobotni zarejestrowani w wieku 24 lata 

i mniej: 4 205, co stanowi 7,7% ogółu 
bezrobotnych w Warszawie (Polska – 
27,3%,) 

Źródło: Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2013 r., Urząd Statystyczny w Warszawie, 2014  
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Struktura bezrobocia 
• Największy udział wśród bezrobotnych 

miały kobiety w wieku 25-34 lata (15,1 %) 
oraz mężczyźni powyżej 55 roku życia 
(14,7 %) 



Aktywność miasta na rzecz przedsiębiorczości 

 Zarejestrowane przedsiębiorstwa: 371 476  (według stanu na grudzień 2013 r.) 

 Aktywne działania wspierające przedsiębiorczość stanowią podstawę rozwoju 
gospodarczego Warszawy. W 2013 r. m.st. Warszawa zainicjowało wiele 
krajowych i międzynarodowych projektów partnerskich:  

 Centrum Przedsiębiorczości Smolna - inkubator start-upów, nowych 
możliwości biznesowych, ośrodek spotkań i wydarzeń, wreszcie 
nowoczesna warszawska przestrzeń technologiczna. 

 Miasto jest współorganizatorem Targów Pracy i Przedsiębiorczości  
oraz uczestniczy w zagranicznych targach inwestycyjnych w Cannes  
i Monachium. 

 Warszawska Organizacja Turystyczna promuje stolicę jako kierunek 
turystyczny oraz miejsce organizacji międzynarodowych konferencji. 

 Urząd m.st. Warszawy realizuje wraz z Giełdą Papierów Wartościowych  
i Aulą Polską projekt Warsaw Startup Space, wspierający powstawanie 
innowacyjnych firm. 

 Warszawa znalazła się na 6. miejscu w kategorii Top 10 Major European Cities 
- Business Friendliness, rankingu European Cities and Regions of the Future. 

 Wg CBRE European Investor Intentions Survey 2013 Warszawa zajęła  
5. miejsce w kategorii  miast europejskich najbardziej atrakcyjnych  dla 
inwestycji. 
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Przedsiębiorczość Warszawy  
w liczbach 

• Realizacje w latach 2007-2013: 
• 7800 usług informacyjnych, doradczych i 

szkoleniowych dla przedsiębiorców, 
• 50 000 osób biorących udział w inicjatywach 

promujących kulturę przedsiębiorczości, 
• 3000 udzielonych dotacji na założenie 

działalności gospodarczej 
• Najważniejsze projekty 2014-2022: 

• Centrum Kreatywności Targowa  – projekt 
realizowany w ramach Zintegrowanego 
Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy 
(kluczowe przedsięwzięcie rewitalizacyjne – 
Budowa Centrów Lokalnych) 

• Promocja gospodarcza aglomeracji 
warszawskiej – Warszawski Obszar 
Funkcjonalny 

• Edukacja pro-przedsiębiorczości dla dzieci  
i młodzieży 

 
Warszawa 2.0, Miasto Stołeczne 

Warszawa, Warszawa 2014 
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Jakość życia w m.st. Warszawie 

 Miasto st. Warszawa analizuje i rozpatruje skutki społeczne podejmowanych działań. Zarządzanie 
wszelkimi inwestycjami miejskimi w obszarze usług i infrastruktury ma na celu stworzenie lepszych 
warunków dla mieszkańców, przedsiębiorstw, gości i inwestorów. Miasto angażuje społeczności lokalne 
poprzez swoje działania, takie jak dostarczanie usług z zakresu transportu, kultury, zdrowia czy edukacji. 
Miasto angażuje społeczności lokalne także na inne sposoby: 

 poprzez dialog, np. konsultacje społeczne (konsultacje.um.warszawa.pl), budżet partycypacyjny 
twojbudzet.um.warszawa.pl, crowdsourcing (zmieniamywarszawe.pl, otwartawarszawa.pl), a także współtworzenie  
z mieszkańcami miejsc aktywności lokalnej (inicjatywa.um.warszawa.pl);  

 poprzez zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych (ngo.um.warszawa.pl). 

 Opinie mieszkańców na temat jakości wybranych usług dostarczanych przez miasto (tj. transport, służba 
zdrowia czy edukacja) oraz ich poprawy na przestrzeni ostatnich lat, zostały przedstawione w poprzednich 
częściach raportu. Prezentowane dane pochodzą z badania Barometr Warszawski. 

 W 2013 roku przeprowadzono także Badanie jakości życia mieszkańców warszawskich dzielnic wśród 
mieszkańców wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Badanie było realizowane od października do grudnia 2013 
roku na losowej, reprezentatywnej próbie mieszkańców warszawskich dzielnic.  
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Miasto a zadowolenie mieszkańców 

Na ile jest Pan(i) zadowolony(a) z życia w …? Czy jest Pan(i) zadowolony z …? 

Źródło: http://www.um.warszawa.pl/jakosc-zycia-2014/index.php?dzielnica=Warszawa 

 Badania poziomu zadowolenia mieszkańców (2013 r.) potwierdzają, że ponad 80% warszawiaków jest 
zadowolonych z życia w mieście, ich dzielnicy i okolicy miejsca zamieszkania. Jednak zaledwie 36% jest 
zadowolonych z sytuacji gospodarczej, społecznej i politycznej miasta stołecznego. Raport jest próbą odpowiedzi na 
zależność pomiędzy funkcjonowaniem miasta a jakością życia i zadowoleniem mieszkańców. 
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Poziom zadowolenia mieszkańców 
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Źródła: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/jako-ycia 

 Zgodnie z wynikami badania aż 81% warszawiaków jest zadowolonych z życia w Warszawie (zadowolenie 
z życia w swojej dzielnicy zadeklarowało 83% respondentów). 

 Mimo, iż większość respondentów jest zadowolona ze swojego życia i usług miejskich (73%), nieco 
bardziej krytycznie ocenia ogólny stan społeczeństwa, gospodarki i polityki w swoim mieście. 

 73% respondentów zadeklarowało, że w okolicy zamieszkania niczego im nie brakuje. 

 Najlepiej oceniane przez warszawiaków są usługi związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej  
i edukacji. Najkrytyczniej ocenione zostały kwestie związane z pomocą społeczną, funkcjonowaniem Straży 
Miejskiej i służbą zdrowia. Wyniki te są powiązane z poziomem wydatków miasta na poszczególne dziedziny: 
transport (33%), edukacja (22%), ochrona zdrowia i pomoc społeczna (9%), bezpieczeństwo (2%). 

 



Źródła: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/jako-ycia 

Poziom zadowolenia mieszkańców 
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 Jako problem istniejący w okolicy swojego zamieszkania najwięcej respondentów ocenia korki uliczne 
oraz zły stan dróg i chodników. Stosunkowo rzadziej jako problem wskazywane są kwestie związane z jakością 
wody pitnej, czystością i porządkiem oraz utrzymaniem zieleni. 
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 Na inwestycje w transport oraz bieżące 
utrzymanie transportu publicznego w 2013 roku 
miasto przeznaczyło 4 mld 58 mln zł (33,4% 
budżetu miasta). Wydatki inwestycyjne z budżetu 
m.st. Warszawy na komunikację zbiorową 
wyniosły 1 033 mln zł, natomiast na infrastrukturę 
drogową 307 mln zł. 

 W 2013 roku taborem transportu publicznego 
przewieziono ponad  miliard  pasażerów, czyli  
o 0,3% mniej niż w roku 2012 (61,43 mln 
przewozów na 100 tys. mieszkańców).  

 Z badań przedstawionych w dalszej części raportu 
wynika, że transport publiczny jest najlepiej 
ocenianą usługą miejską. 

 
 

 

Źródła: www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu-komunikacja-miejska 
www.lotnisko-chopina.pl/pl/biznes/uslugi-lotnicze/potencial-lotniska/fakty-i-liczby/fakty-i-liczby 
Urząd Statystyczny w Warszawie, 2014  

W 2013 roku na 100 tys. mieszkańców Warszawy 
przypadało: 144,8 km dróg publicznych, 171,6 km tras 
autobusowych, 21,2 km linii tramwajowych, 8,5 km tras 
Szybkiej Kolei Miejskiej oraz 59 800 samochodów 
osobowych. 

2013 rok był rekordowy dla transportu lotniczego w Warszawie - lotnisko im. Fryderyka Chopina 
po raz pierwszy w historii obsłużyło ponad 10 mln podróżnych (10 683 706) w ciągu roku. Nigdy 
wcześniej ruch w warszawskim porcie nie był tak duży (wzrost o 11% od 2012 r.). 

Fot. Zbigniew Panów 
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 2013 rok w Warszawie to intensywna rozbudowa infrastruktury rowerowej. Wybudowano ponad  
30 km nowych dróg rowerowych (wzrost o 13% w stosunku do 2012 r.), podwojono liczbę rowerowych 
miejsc parkingowych na terenie miasta (do ponad 5,7 tys.), rozbudowano powstałą w 2012 roku sieć 
rowerów miejskich Veturilo. Inwestycje w infrastrukturę rowerową przynoszą korzyści środowiskowe 
(zmniejszenie emisji), społeczne (poprawa zdrowia i samopoczucia użytkowników), a także finansowe  
i ekonomiczne (wydłużenie czasu produktywnego i przeznaczonego na odpoczynek z powodu zmniejszenia 
tłoku na ulicach).  

 Veturilo i Bemowo Bike w 2013 roku:  

 173 stacje (o 100 stacji więcej niż w 2012 r.) i 2650 rowerów  
244,8 tys. – średnia miesięczna liczba wypożyczeń 
14 697 – rekordowa dzienna liczba wypożyczeń (15.05.2013 r.) 
1 849 763 – liczba wypożyczeń w ciągu roku 
ok. 150 tys. użytkowników (wzrost liczby użytkowników o 180%  
w porównaniu do roku 2012) 

 Dzięki konsekwentnym inwestycjom w ciągu trzech sezonów (2012-2014) Veturilo stało się siódmym 
największym systemem rowerów publicznych w Europie i znalazło się w grupie 10 najlepszych systemów 
rowerowych świata w rankingu Dziennika „USA Today” (2013). W 2014 roku całkowita liczba wypożyczeń 
przekroczyła 4 mln, wybudowano 30 nowych stacji (łącznie 203 stacje), flotę rozbudowano do ponad 2981 
jednośladów. Pod koniec sezonu 2014 w systemie zarejestrowanych było ponad 223 tys. użytkowników. 
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Źródła: Urząd Statystyczny w Warszawie, 2014 http://www.nextbike.pl/news000.html oraz 
https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/aktualnosci/veturilo_-_podsumowanie_sezonu_final.pdf 
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Źródła: www.ztm.waw.pl/parkujijedz.php?c=116& 
Urząd Statystyczny w Warszawie, 2014 
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 W Warszawie funkcjonuje system parkingów miejskich ParkujiJedź.  

 To sieć parkingów przeznaczonych przede wszystkim dla osób, które dojeżdżają  
z przedmieść Warszawy transportem indywidualnym i korzystają z komunikacji miejskiej, aby 
dojechać do centrum. 

 Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach (na podstawie ważnego biletu 
komunikacji miejskiej), po czym przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób 
kontynuują podróż do centrum miasta.  

 W 2013 roku ParkujiJedź obejmował 13 parkingów z blisko 4 tys. miejsc postojowych.  

 W 2013 roku funkcjonowało 57 parkingów rowerowych B+R umożliwiajacych zaparkowanie 1132 
rowerów. Spośród nich 42 (na 990 rowerów) należą do ZTM-u, a resztę stanowią parkingi innych 
instytucji (dzielnic, metra, kolei). 

 System przyczynia się do zmniejszenia liczby pojazdów poruszających się po mieście, dzięki 
czemu korzystnie wpływa na ochronę środowiska naturalnego oraz zmniejszenie natężenia ruchu 
drogowego. 

 

http://www.ztm.waw.pl/parkujijedz.php?c=116&
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Źródła: www.tomtom.com/lib/doc/trafficindex/2013-1101%20TomTomTrafficIndex2013Q2EUR-
km.pdfhttp://www.nextbike.pl/news000.html 
Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2009 roku i na lata kolejne,  
Warszawa 2012 
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 Według TomTom European Traffic Index 2013 Warszawa znajduje 
się na 3. miejscu wśród najbardziej zakorkowanych miast  
w Europie (3/60). Współczynnik „zakorkowania” miasta wyniósł 
44% (nieznaczny spadek od 2012 r.). Wyższy lub równy wskaźnik 
miały jedynie Moskwa (65%) i Istambuł (57%). 

 Według raportu średnie opóźnienie spowodowane godzinną 
jazdą w godzinach szczytu w Warszawie wynosi 55 minut – 
oznacza to, że w godzinach szczytu podróż trwa prawie 
dwukrotnie dłużej. Roczne opóźnienie w 30-minutowym 
dojeździe wynosi 110 h. Największe natężenie ruchu drogowego 
odnotowywane było w piątkowe wieczory. Rano na ulicach 
Warszawy najbardziej tłoczono jest w poniedziałki. Najbardziej 
zakorkowanym dniem 2013 roku był piątek 24 maja. 
 

 
 Warszawa jest świadoma problemu, jakim jest nadmierne natężenie ruchu drogowego. Dzięki miejskim 

inwestycjom w infrastrukturę rowerową, coraz więcej mieszkańców wybiera rower w codziennych dojazdach do 
pracy i szkoły. W ciągu pięciu najbliższych lat, dzięki środkom z Unii Europejskiej, Warszawa planuje wybudować 
ponad 100 km nowych tras rowerowych wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych. Rozwijany jest także system 
parkowania ParkujiJedź oraz system płatnego parkowania w centrum miasta. Poprzez te, a także wiele innych 
działań związanych m.in. ze stałą poprawą jakości transportu miejskiego, Warszawa realizuje strategię 
ograniczenia ruchu samochodowego w wybranych obszarach miasta.  
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rok wypadki poszkodowani ranni ofiary śmiertelne 

2013 1 210 1 442 1 368 74 

2012 989 1 201 1 146 55 

2011 1 056 1 323 1 233 90 

2004 1 535 1 964 1 822 142 

 

 

Źródła: ZDM, 2014 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 
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 Choć na przestrzeni 10 lat spadała liczba wypadków drogowych (21%), to jednak w 2013 roku 
zanotowano ich wzrost. W stosunku do 2012 roku nastąpił wzrost liczby wypadków o 221, liczby osób 
rannych o 222 oraz liczby ofiar śmiertelnych o 19. 

 Główny problem bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie (przyczyna ponad 40% wypadków)  
to utrzymujące się na niezmiennie wysokim poziomie zagrożenie pieszego. Najczęstszym powodem tego 
typu wypadków jest nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych (ponad 50% zdarzeń).  
2,4% wypadków zostało spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców (wzrost od 2012 r. z 1,9%). 

 Współczynnik liczby osób zabitych na 100 wypadków w 2013 roku wyniósł 6,1, natomiast współczynnik 
ofiar śmiertelnych transportu na 100 tys. mieszkańców – 4,29. 

 



 

 

 
 
 
  
 

Źródła: GUS, 2014 
Komenda Stołeczna Policji, 2014 

Bezpieczeństwo publiczne 
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 Bezpieczeństwo publiczne i przestrzeganie porządku leży w gestii zarówno organów państwowych (policja  
i straż pożarna), jak i miejskich (Straż Miejska). Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w sferze 
Bezpieczeństwo i porządek publiczny w roku 2013 wyniosły 3,3 mln zł, natomiast pozostałe wydatki 
majątkowe (dotacja dla PSP) niecałe 0,5 mln zł. 

 Poniższa statystyka wskazuje, że w zakresie bezpieczeństwa publicznego został odnotowany znaczny wzrost  
od 2000 roku. Liczba przestępstw w latach 2000-2013 spadła o ponad 40%. W 2013 roku Warszawa 
zajmowała 6. miejsce w rankingu poziomu przestępczości w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców, a zarazem 1. 
miejsce wśród dużych miast wojewódzkich liczących ponad 400 tys. mieszkańców.   

 



 

 

 

 

 

Źródła: GUS, 2014 
www.policja.waw.pl/portal/pl/53/30663/Stoleczni_policjanci_podsumowali_2013_rok.html 
Komenda Stołeczna Policji, 2014 
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 W 2013 r. odnotowano 55 669 przestępstw oraz 129 799 wykroczeń pospolitych. 82,6% stanowiły 
przestępstwa o charakterze kryminalnym, 9,5% o charakterze gospodarczym, 6,4% drogowe, a 1,5% inne 
rodzaje. Liczba przestępstw przeciwko mieniu na 100 tys. mieszkańców wyniosła 2 133,91, liczba 
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu 48,4, a liczba zabójstw 2,32 (40 przypadków). W porównaniu do 
roku poprzedniego na całym terenie podległym Komendzie Stołecznej Policji nastąpił spadek 
w 7 głównych kategoriach przestępstw. Spadła liczba przestępstw rozbójniczych (o blisko 30%), bójek  
i pobić (o 30%), zabójstw (o 30%) oraz kradzieży z włamaniem (o 13%). Nieznacznie (o 2%) zwiększyła się 
liczba kradzieży pojazdów. W 2013 roku w KSP utworzony został Wydział ds. Odzyskiwania Mienia. Jego 
funkcjonariusze odzyskali mienie o wartości prawie miliona złotych. 
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 W 2013 roku w Komendzie Stołecznej Policji zatrudnionych było 9 407 funkcjonariuszy (545 
policjantów na 100 tys. mieszkańców), a w Straży Miejskiej 1 526 strażników. Średni czas oczekiwania 
na przyjęcie zgłoszenia przez Policję wyniósł 29 sekund (dane dla Komendy Stołecznej Policji), a średni 
czas reakcji 10 min i 57 sek. (w roku 2012 15 min 15 sek.). Na uwagę zasługuje duża, o blisko pół 
godziny, poprawa średniego czasu reakcji policji na zdarzenie w ruchu drogowym. W 2012 roku 
wynosił on 50 min., w 2013 roku – 15 minut.* 

 W celu zapewnienia jak najlepszej komunikacji z mieszkańcami oraz ułatwienia wzajemnej wymiany 
informacji Policja zorganizowała 122 debaty społeczne, w których udział wzięło 4 tys. uczestników. 

 Dużą wagę policjanci przywiązywali do kształtowania zasad właściwego postępowania w zakresie 
bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Realizowali warsztaty szkoleniowe dla pedagogów  
i nauczycieli z edukacji prawnej, program profilaktyczno-edukacyjny pod nazwą Kibic, działania Stop 
przemocy w szkołach, programy Z Borsukiem Bezpieczniej i Bezpiecznie nad wodą z Kapitanem 
Wyderką.  

 

Policja, fot. Tomasz Nowak, Archiwum www.warsawtour.pl Straż Miejska, fot. Tomasz Nowak, Archiwum www.warsawtour.pl 
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 Według badań przeprowadzonych w ramach Barometru Warszawskiego w listopadzie 2013 r. 
zdecydowana większość mieszkańców Warszawy czuje się w swojej dzielnicy bezpiecznie – pozytywnych 
odpowiedzi udzieliło 80% badanych. 
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Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem m. st. Warszawy na lata 2013-2017, Warszawa 2012 

 
 

* Prognoza zawarta w Wieloletnim 
programie gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem m.st. 
Warszawy na lata 2013-2017. 
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 W 2013 roku w Warszawie ogółem było ponad 885 tys. mieszkań (o 13 tys. mieszkań więcej niż w roku 2012). Średnia 
powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 58,7 m², a współczynnik osób przypadających na 1 izbę wyniósł 0,61. Do 
użytkowania oddano 1087 nowych budynków mieszkalnych, w tym 634 budynki indywidualne (ponad 1 tys. mieszkań), 
444 budynki przeznaczone na sprzedaż bądź wynajem (ponad 11 tys. mieszkań), 6 budynków spółdzielczych (blisko 662 
mieszkania) i 3 budynki komunalne (147 mieszkań).    

 W latach 2007-2013 na budownictwo komunalne wydano 453,2 mln zł, oddając do użytkowania 2345 mieszkań. Mimo 
tego w Warszawie systematycznie ubywa mieszkań, które można wynająć od miasta. 

 Najważniejszym powodem takiego stanu rzeczy było odsprzedawanie mieszkań ich lokatorom, a także przejmowanie 
lokali przez spadkobierców dawnych właścicieli oraz wykwaterowywanie mieszkańców z lokali nie nadających się do 
użytku. 

W roku 2013 wydatki na zadania inwestycyjne w programie „Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane  
z zapewnieniem lokali mieszkalnych” wyniosły 68,8 mln zł. 

 W 2008 roku w stolicy było 96 874 mieszkań komunalnych, a w roku 2012 - 85 643 (spadek o ponad 11 tys. mieszkań). 
Zgodnie z prognozą* na koniec 2017 roku w Warszawie będzie 81 592 lokali komunalnych (spadek o niespełna 2 tys. od 
roku 2013). W najbliższym 5-letnim okresie planowane jest zatem znaczne wyhamowanie tempa spadku liczby lokali 
komunalnych, w porównaniu do poprzedniego analogicznego okresu. 
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Budownictwo komunalne 

 
 
 

 

Źródła: źródło własne Urzędu Miasta st. Warszawy 
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Na 31.12.2014 r.  liczba gospodarstw domowych oczekujących na najem lokalu od Miasta wynosiła 3 952 ogółem,  
w tym 3 179 gospodarstwa domowe oczekiwały na najem lokalu socjalnego. Okres oczekiwania na lokal komunalny,  
w zależności od rodzaju kwalifikacji do udzielenia pomocy mieszkaniowej (lokal na czas nieoznaczony, lokal socjalny,  
zamiana lokalu itp.), wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. Najdłużej na lokal oczekuje się w dzielnicach o małym  
zasobie mieszkaniowym. 

mm 



 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

Placówki wsparcia dziennego 

w Warszawie w 2013 r. 

placówki wychowankowie 

opiekuńcze 78 2 845 

specjalistyczne 13 321 

pracy podwórkowej 1 63 

w połączonych 
formach 3 121 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

w Warszawie w 2013 r. 

placówki wychowankowie 

interwencyjne 2 56 

rodzinne 5 27 

socjalizacyjne 13 599 

specjalistyczno-
terapeutyczne 

1 38 

Źródła: GUS, 2014 
www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu-pomoc-spo-eczna 

Pomoc społeczna 
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 Z budżetu miasta finansowana była działalność placówek zapewniających pomoc, opiekę i wychowanie dzieci  
i młodzieży pozbawionej opieki rodziców, w których w 2013 roku łącznie przebywało ponad  
800 wychowanków, a także 16 miejskich jednostek pomocy społecznej, w których przebywało  
2 600 pensjonariuszy. Miasto w 84% finansuje również utrzymanie 5 311 miejsc w żłobkach.  

 Miasto zapewnia także pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej, realizuje zadania z zakresu wypłaty 
świadczeń oraz przyjmuje i rozpatruje wnioski o świadczenia takie jak: rodzinne, alimentacyjne, zasiłki i pomoc 
dla najuboższych rodzin. Na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznaczono w 2013 roku 827 mln zł, w tym 
na zadania inwestycyjne w Programie pomocy społecznej m.st. Warszawa wydało kwotę 20,3 mln zł. 

 Współczynnik liczby mieszkańców domów i zakładów pomocy społecznej na 100 tys. ludności wynosił 200. 
Podczas spisu w 2013 roku w Warszawie przebywało 1 986 osób bezdomnych (106,41 – liczba osób bezdomnych 
na 100 tys. mieszkańców). 
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Źródło: www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu-ochrona-zdrowia 
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 Pomimo, iż ustawowy obowiązek finansowania i utrzymania służby zdrowia spoczywa na NFZ, Warszawa 
na ochronę zdrowia przeznaczyła 243 mln zł (o 90 mln zł więcej niż w 2012 roku). 

 Warszawa inwestuje w infrastrukturę miejskich podmiotów leczniczych poprzez ich rozbudowę, 
modernizację i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną. Działania te skutkują zwiększeniem zakresu  
i poprawą jakości udzielanych świadczeń medycznych oraz wzrostem bezpieczeństwa pacjentów. Na 
realizację zadań inwestycyjnych Warszawa przekazała w 2013 roku 41,3 mln zł, w tym 36,6 mln zł na 
budowę i modernizację obiektów ochrony zdrowia oraz 4,7 mln zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej. 

 Oprócz inwestycji z miejskiej kasy finansowanych było 14 programów zdrowotnych oraz 3 zadania  
z zakresu profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia (19,2 mln zł). Programy dedykowane były m.in. 
kobietom w ciąży, uczniom warszawskich szkół i osobom powyżej 65. roku życia. Liczba odbiorców 
programów kształtowała się na poziomie 416 tys. osób.  

 
 

W 2013 roku Warszawa była członkiem: 

  Europejskiej Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia 

  Grupy roboczej ds. zdrowia organizacji EUROCITIES 

  Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich 
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Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, 2014  
źródło własne Urzędu m.st. Warszawy 
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 Warszawska służba zdrowia w liczbach: 

 Średnia oczekiwana długość życia dla urodzonych w 2013: 75,2 roku - mężczyźni oraz 

81,7 roku - kobiety  

 Liczba łóżek szpitalnych na 100 tys. mieszkańców: 722,2 

 Liczba lekarzy na 100 tys. mieszkańców: 457,8 

 Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych: 2,8 

 Liczba położnych na 100 tys. mieszkańców:  90,2   

 Liczba pielęgniarek na 100 tys. mieszkańców: 811,6  

 Liczba porad w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielonych na 1 mieszkańca: 

10,1 lekarskich oraz 1,4 stomatologicznych 

 Liczba ludności przypadającej na 1 przychodnię: 1 601  oraz na 1 aptekę: 2 855 
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 Według badań przeprowadzonych w ramach Barometru Warszawskiego w listopadzie 2013 r. 
zdecydowana większość mieszkańców Warszawy źle ocenia jakość funkcjonowania 
publicznej służby zdrowia – negatywnej oceny dokonało 65% badanych. Zdaniem 
respondentów problemy służby zdrowia to kwestia, którą Miasto powinno zająć się  
w pierwszej kolejności (14% wszystkich odpowiedzi).   

 

Źródło: http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/2013 
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 Miasto stołeczne Warszawa odpowiada za część rynku medycznego w stolicy (ok. 20% bazy 
publicznego lecznictwa szpitalnego, ok. 15% udziału w rynku świadczeń szpitalnych 
finansowanych przez NFZ i ok. 50% lecznictwa otwartego - poz). W swojej strukturze 
warszawski rynek ten jest podzielony pomiędzy siedem autonomicznych podmiotów 
tworzących. Warszawiacy mogą również korzystać ze świadczeń udzielanych przez podmioty 
niepubliczne, część z nich posiada kontrakt z NFZ. Narodowy Fundusz Zdrowia, jako płatnik 
świadczeń, zarządza środkami przeznaczonymi na ich realizację. 

 

 Właściciele podmiotów leczniczych: 

 M.st. Warszawa 

 Samorząd Województwa Mazowieckiego 

 Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 

 Ministerstwo Zdrowia 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

 Ministerstwo Obrony Narodowej, a także podmioty niepubliczne. 

 

 

Źródło: dane własne Urzędu m.st. Warszawy 40 

Specjalistyczny Szpital im. Świętej Rodziny ul. Madalińskiego 

http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/2013


 

 

 
 
 
  
 

Źródło: http://edukacja.um.warszawa.pl/edukacja-warszawska/informacje-o-realizacji-zadan/6546-informacja-o-
stanie-realizacji-zadan  

Edukacja i oświata 
 Na finansowanie zadań oświatowych Miasto w 2013 r. otrzymało z budżetu państwa 1,35 mld zł 

subwencji, co pokrywa 51,7% z 2,61 mld zł wydatków na edukację. Na same inwestycje 
przeznaczono 134 mln zł. 

 Wpłaty rodziców pokrywają 8% kosztów utrzymania przedszkoli, pozostałe 92% finansuje Miasto. 

 W roku szkolnym 2013/2014 z różnych form wychowania przedszkolnego korzystało 72 733 dzieci,  
o 5,2% więcej niż rok wcześniej, dzięki uruchomieniu 7 nowych przedszkoli. Równocześnie liczba 
dzieci w wieku przedszkolnym wzrosła o 6,7% , co wymaga utrzymania wysokiego tempa budowy 
nowych przedszkoli. 

 Warszawscy uczniowie uzyskują najlepsze w Polsce wyniki sprawdzianu szóstoklasisty oraz 
egzaminów gimnazjalnych. 
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Jednostki oświatowe w Warszawie w 2013 roku 

prowadzone przez m. st. Warszawę niepubliczne 

rodzaj jednostki liczba jednostek w tym specjalne liczba jednostek 

przedszkola 334 9 462* 

szkoły podstawowe 212 37 99 

gimnazja 152 39 80 

licea ogólnokształcące 100 8 49 

licea profilowane 9 1 - 

szkoły policealne 30 1 - 

technika 60 3 - 

zasadnicze zawodowe 26 7 - 

inne jednostki 110 41 

* wraz z punktami przedszkolnymi oraz zespołami wychowania przedszkolnego 

Źródła: dane własne Urzędu m.st. Warszawy 
GUS, 2014 
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Warszawska edukacja w liczbach: 

1. W Warszawie w 2013 roku uczyło się 225 tys. uczniów w placówkach publicznych oraz 58 tys. uczniów  
w placówkach niepublicznych.  
 

2. Powoli wzrasta liczba uczniów techników (2010/2011 – 15,7 tys., 2013/2014 – 17,5 tys.), a maleje liczba 
uczniów liceów ogólnokształcących (2010/2011 – 48,3 tys., 2013/2014 – 45,6 tys.), co wpływa 
korzystnie na dostosowywanie profilu wykształcenia absolwentów do wymogów rynku pracy. 
 

3. W placówkach publicznych pracowało ponad 21 tys. nauczycieli oraz 10 tys. pracowników administracji. 
Na 1 nauczyciela przypada ok. 11 dzieci. 
 

4. W roku 2013 stypendia naukowe otrzymało ponad 13 tys. uczniów warszawskich szkół, stypendia 
socjalne ponad 11 tys. uczniów, zaś zasiłki szkolne wypłacono 1 634 uczniom.  
 

5. W 2013 roku w Warszawie działało 76 uczelni wyższych. 
 

6. Na 1 tys. mieszkańców miasta przypadało 134 studentów. Na warszawskich uczelniach (łącznie  
z jednostkami zamiejscowymi) studiowało 246 270 osób (spadek o 5,8% od 2012 r.), a 59% z nich  
to kobiety. W roku akademickim 2011/2012  liczba studentów zagranicznych studiujących w Warszawie 
wyniosła 6531 osób. 

 
 

 

 

 

Źródła: źródło własne Urzędu m.st. Warszawy 
Bank Danych Lokalnych, 2014 
Urząd Statystyczny w Warszawie, 2014 
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Źródło: www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu-sport 
www.stadionnarodowy.org.pl/aktualnosci/2662,wynik-finansowy-lepszy-od-zakladanego 

Sport i rekreacja 
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 Na działalność sportowo - rekreacyjną i turystyczną Warszawa przeznaczyła w 2013 roku 105 mln zł,  
z czego 7,4 mln zł na zadania inwestycyjne w programie Działalność rekreacyjno – sportowa. 

 W Warszawie odbyły się 132 masowe imprezy sportowe, w których wzięło udział 1 362 146 uczestników. 
Miasto było współorganizatorem i organizatorem licznych wydarzeń. Były to np.: 4. Memoriał Kamili 
Skolimowskiej w Lekkiej Atletyce, 35. Maraton Warszawski, Mistrzostwa Europy w szachach szybkich  
i w szachach błyskawicznych  czy Puchar świata Grand Prix „O szablę Wołodyjowskiego”. 

 Stadion Narodowy w Warszawie stał się areną licznych wydarzeń sportowych, a także kulturalnych –  
w 2013 roku odwiedziło go ponad 1 mln 300 tys. gości. Tym samym, warszawski obiekt został jednym  
z najpopularniejszych miejsc w Polsce. 

 

 Od wielu lat Miasto organizuje także programy szkoleniowo-rekreacyjne dla najmłodszych:  
Od zabawy do sportu czy Zima w Mieście i Lato w Mieście. W 2013 roku wzięło w nich udział ponad 
33 tys. uczniów. Realizowane były również programy skierowane do seniorów: Senior starszy 
sprawniejszy, Ścieżki biegowe oraz zajęcia z nordic walking. 

Plaża nad Wisłą Ogród Krasińskich Maraton Warszawski, Stadion Narodowy 
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Źródło: dane pozyskane od organizatorów imprez 

Sport i Rekreacja 

45 

 Warszawiacy z roku na rok coraz bardziej cenią sobie zdrowy tryb życia i aktywność fizyczną, o czym 
świadczyć może stale rosnąca popularność biegów masowych. Czołowe warszawskie biegi 
długodystansowe (Półmaraton i Maraton Warszawski) są jednymi z najszybciej rozwijających się imprez 
w Europie (ponad 50% przyrost frekwencji w ciągu dwóch lat). W mieście rocznie odbywa się ok. 130 
imprez biegowych.  

 Najliczniejszym biegiem w kraju w 2013 roku było Biegnij Warszawo (11 856 osób na mecie).  Cztery 
największe stołeczne biegi w ciągu zaledwie 2 lat zanotowały średnio 40% przyrost frekwencji.  

 W 2013 roku w Warszawie, po raz pierwszy w historii całego kraju, podczas 8. Półmaratonu 
Warszawskiego, zawody ukończyło ponad 10 tysięcy biegaczy. Co roku, blisko 50% uczestników 
półmaratonu to mieszkańcy stolicy. 

 



Kultura 
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 Na zadania z zakresu kultury miasto przeznaczyło  
w 2013 roku 375 mln zł, z czego 42,4 mln to kwota na 
zadania inwestycyjne. 

 Teatry miejskie zagrały 4 267 spektakli, które 
obejrzało 967 951 widzów, a Orkiestra Sinfonia 
Varsovia zagrała 123 koncerty (w tym 91 za granicą). 

 Dużą popularnością cieszyło się prowadzone przez  
m.st. Warszawę Centrum Nauki Kopernik - w 255 
zorganizowanych tam imprezach wzięło udział 1 242 
549 osób. Warszawskie muzea odwiedziło 7 933,8 
tys. osób, w tym 5 214,4 tys. bezpłatnie.  

 
  
 

 

 

 

 

Źródło: www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu-kultura 
dane własne Urzędu m.st. Warszawy 
Urząd Statystyczny w Warszawie, 2014  

Warszawa finansuje działalność: 

 18 teatrów 

 5 muzeów 

 1 orkiestry 

 18 bibliotek 

 28 domów kultury 

 4 inne instytucje - Stołeczna Estrada, 
Dom Spotkań z Historią,  
Centrum Myśli Jana Pawła II, 
Centrum Nauki Kopernik 

Pomnik Fryderyka Chopina, fot. Barbara Tekieli, archiwum www.warsawtour.pl 
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Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie, 2014 
GUS, 2014 
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W 2013 roku w Warszawie funkcjonowało: 

 61 muzeów 

 21 kin 

 35 teatrów 

 76 uczelni wyższych 

 195 bibliotek z filiami 

 45 galerii i salonów sztuki 

 oraz ponad 10 000 budynków i obiektów zabytkowych 

(zarejestrowanych w gminnej ewidencji zabytków) 
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Źródło: www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2013-realizacja-bud-etu-kultura 
GUS, 2014 

Kultura 

 W 2013 roku podczas jubileuszowej 10. Nocy Muzeów ponad 210 
tys. mieszkańców miasta i turystów miało okazję bezpłatnie 
oglądać wystawy oraz brać udział w specjalnie przygotowanych 
eventach. W wydarzenie zaangażowanych było 210 placówek, w tym 
po raz pierwszy Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Stadion 
Narodowy.  

 Do głównych wydarzeń w miejskim kalendarzu kulturalnym należą 
m.in.: Warszawskie Spotkania Teatralne, Warszawski Festiwal 
Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej 
„Warszawska Jesień”, Warszawski Festiwal Jazzowy na Starówce, 
Chopin i jego Europa, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina (odbywa się co 5 lat) oraz niedzielne koncerty 
pod pomnikiem Chopina.  

 W 2013 roku Miasto było także współorganizatorem wielu innych 
imprez kulturalnych takich jak: Festiwal Kultury Żydowskiej 
Warszawa Singera, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie 
Motywy, Sputnik nad Polską, Festiwal Tańca Współczesnego 
Ciało/Umysł, Międzynarodowy Festiwal Szkół Teatralnych, 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Sztuka Ulicy czy Wielkanocny 
Festiwal Ludwiga van Beethovena. 
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Oddziaływanie miasta na środowisko 

 Warszawa znalazła się na 16 miejscu spośród 30 badanych miast w rankingu European Green City Index  

– studium mającym na celu przedstawienie obrazu największych miast europejskich pod względem ich 

aktualnej sytuacji ekologicznej (emisji CO2, energetyki, budownictwa, transportu, gospodarki wodą, jakości 

powietrza, usuwania śmieci i wykorzystania gruntów oraz troski o środowisko), jak również ich 

zobowiązania do zmniejszenia wpływu na środowisko w drodze bieżących inicjatyw i stawianych celów.  

 

 Do najważniejszych zagadnień powiązanych ze środowiskiem, przed którymi stoi m.st. Warszawa należą: 

 emisje (m.in. z transportu prywatnego), 

 potrzeba wzmacniania i promocji transportu publicznego, 

 hałas, 

 ochrona przyrody i zarządzanie środowiskiem, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju (m.in. 

zadania związane z utrzymaniem, ochroną i rozwojem terenów zieleni  oraz gospodarką wodną). 

 

 Na terenie miasta jest kilkanaście rezerwatów przyrody oraz dwa ogrody botaniczne. Przyległy rezerwat 

biosfery UNESCO – Kampinoski Park Narodowy – jest drugim pod względem wielkości rezerwatem biosfery 

w Polsce.1 
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1 http://www.kampinoski-pn.gov.pl/informacje-ogolne/rezerwat-biosfery 
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Wybrane działania miasta na rzecz 
środowiska 

 Miasto prowadzi działania promocyjne i edukacyjne związane z problematyką zmian klimatu w ramach 

platformy współpracy Partnerstwo dla Klimatu. Do roku 2011 projekt działał pod patronatem 

Ministerstwa Środowiska, zaś od roku 2012 inicjatywa prowadzona jest przez m.st. Warszawę i zrzesza 

jednostki administracji rządowej i samorządowej, ambasady, organizacje pozarządowe oraz instytucje, dla 

których ochrona klimatu stanowi priorytet w celu realizacji wspólnych kompleksowych działań. 

 

 Przy wsparciu m.st. Warszawy oraz udziale partnerów Platformy organizowane są m.in. akcje cykliczne 

takie jak: 

 Godzina dla Ziemi 

 Piknik z Klimatem 

 Światowy Dzień Wody 

 Światowy Dzień Ziemi 

 Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju / Dzień bez Samochodu 

 Święto Drzewa 

 Święto Ziemi 

 Konkurs Energia Kontrolowana 
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Wybrane działania miasta na rzecz 
środowiska 

 W wyniku współpracy Zarządu Mienia m.st. Warszawy oraz stowarzyszenia Stołeczne Towarzystwo 

Ochrony Ptaków powstał projekt Wisła Warszawska (przy wsparciu ze środków z dofinansowania Komisji 

Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej). Ukierunkowany jest on na podnoszenie świadomości mieszkańców  

nt. fauny i flory na terenie Warszawy, bowiem Wisła i jej ekosystem stanowią naturalne środowisko życia 

m.in. dla bobrów i wielu gatunków ptaków. 

 

 Od 2009 r. miasto prowadzi również kampanię Stolica Czystości – projekt z zakresu edukacji ekologicznej, 
propagujący selektywną zbiórkę odpadów, konieczność sprzątania po psach oraz podnoszenie osobistej 
odpowiedzialności obywateli za sprawy ochrony środowiska. 

 

 Miasto st. Warszawa realizuje również program rewitalizacji warszawskiej Wisły Pedałuj i płyń, którego 
celem jest udostępnienie mieszkańcom regionu i turystom atrakcyjnej przestrzeni publicznej nad Wisłą  
w oparciu o usługi transportu alternatywnego: żeglugi i komunikacji rowerowej. Projekt obejmuje  
m.in. budowę i zagospodarowanie bulwarów, Multimedialnego Parku Fontann, Nadwiślańskiego Szlaku 
Rowerowego, plaż miejskich oraz rewitalizację Portu Czerniakowskiego.  
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Wydatki na ochronę środowiska 

 Wydatki miasta stołecznego Warszawy na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej wyniosły prawie 24 mln zł, jest to kwota niższa o 47% w porównaniu do roku 2012. 

 Poniższa tabela obrazuje czołowe inwestycje z zakresu ochrony środowiska zrealizowane w 2012 i 2013 r.: 
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2012 2013 

 

Rekultywacja Jeziora Zgorzała wraz z dostosowaniem 

urządzeń melioracyjnych i kanalizacyjnych do przejęcia 

wód opadowych 4 483 tys. zł 

 

Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału 

Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno- 

rekreacyjnego 4 601 tys. zł 

 

Przebudowa istniejących wałów przeciwpowodziowych 

lewobrzeżnego odcinka rzeki Wisły 4 810 tys. zł 

 

Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż kanału 

Zaciszańskiego 2 830 tys. zł 

 

Modernizacja Portu Czerniakowskiego 10 285 tys. zł 

 

Modernizacja Portu Czerniakowskiego 4 867 tys. zł 

Źródło: dane własne Urzędu m.st. Warszawy 
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400 tys. zł 400 tys. zł 

Źródło: dane własne Urzędu m.st. Warszawy 



Środowisko m.st. Warszawy: energia i emisje 

 W 2009 r. Warszawa dołączyła do Porozumienia między Burmistrzami - inicjatywy, która skupia pod 

patronatem Komisji Europejskiej samorządy prowadzące działania w celu ograniczenia emisji gazów 

cieplarnianych o 20% do 2020 r. Wynikiem przystąpienia do Porozumienia było przyjęcie przez Radę m.st. 

Warszawy Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 

2020 roku. Plan ten stał się wytyczną realizacyjną dla miasta w zakresie szeroko rozumianych działań 

prośrodowiskowych i efektywności energetycznej, a także odnawialnych źródeł energii. 

 

 

 

 

  

 W ścisłym powiązaniu z ww. Planem działań pozostaje również Strategia zrównoważonego rozwoju 

systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne. 

 

 Obrany przez miasto kierunek ograniczania emisji zanieczyszczeń w tym dwutlenku węgla ma spowodować 

poprawę jakości powietrza, a większa dbałość o efektywne i racjonalne użytkowanie energii przyczyni się 

do zmniejszenia rachunków gospodarstw domowych. Z kolei nadanie priorytetowej roli transportowi 

publicznemu będzie impulsem do zmian, które w konsekwencji pozwolą mieszkańcom Warszawy  

w bardziej komfortowy sposób przemieszczać się środkami komunikacji miejskiej. 
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Monitorowanie zużycia energii 

 Celami pomocniczymi w osiągnięciu celu głównego, jakim jest redukcja emisji CO2 o 20% do roku 2020, są 
zmniejszenie o 20% zużycia energii w stosunku do roku bazowego 2007 oraz wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii w warszawskim koszyku energetycznym.  

 Roczne zużycie energii sieciowej w Warszawie w GWh  w ostatnich latach przedstawia się następująco: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh: 
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Efektywność energetyczna 
 Miasto od 2009 r. wprowadza zarządzanie energią w obiektach samorządowych – system zdalnego 

monitoringu i sterowania energią w jednostkach oświatowych, który optymalizuje warunki eksploatacji               
i koszty zaopatrzenia obiektu w energię – już w pierwszym etapie uzyskano oszczędności na poziomie            
21-32% w stosunku do analogicznych okresów przed wprowadzeniem projektu.  

 Założenia i propozycje wymagań w zakresie efektywności energetycznej i kryteriów środowiskowych dla 
procedur przetargów publicznych w strukturach m.st. Warszawy prezentują „Wytyczne realizacyjne dla 
budynku użyteczności publicznej w m.st. Warszawie, mające na celu zapewnienie optymalnego 
ekonomicznie poziomu wymagań dot. charakterystyki energetycznej budynku”. Opracowanie zawiera 
wymagania środowiskowe w zakresie efektywności energetycznej, które obejmują m.in.: wymagania dla 
komponentów budynku, efektywności energetycznej instalacji i urządzeń technologicznych w budynku, 
wymagania dot. parametrów zapotrzebowania na energię budynków, kryteria i wymogi w zakresie kosztów 
w cyklu użytkowania obiektu dla budynków o funkcjach: oświatowej (szkoła, przedszkole, żłobek, dom 
kultury), administracyjnej (budynek biurowy), rekreacyjnej (hala sportowa, basen), obiektów służby zdrowia 
(szpital, przychodnia) i mieszkalnych (komunalny budynek mieszkaniowy). 

 Warszawa pracując nad poprawą efektywności energetycznej w budownictwie zrealizowała projekt 
współfinansowany ze środków UE pod nazwą Cities on Power – promujący wykorzystanie energii 
odnawialnej na obszarach miejskich. Dzięki wykorzystaniu kolektorów słonecznych, paneli 
fotowoltaicznych czy pomp ciepła, mieszkańcy mogą zwiększyć swoją niezależność energetyczną i poprawić 
jakość życia. 

  Wynikiem projektu było m. in. przyjęcie przez władze miasta Planu działań na rzecz odnawialnych źródeł 
energii dla Warszawy, którego zapisy zostały uwzględnione w projekcie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 
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Bezpieczeństwo elektroenergetyczne 
 Warszawa charakteryzuje się najkorzystniejszym w kraju poziomem wskaźników przerw dostaw energii 

elektrycznej1 dla odbiorców oraz 20% rezerwami mocy w źródłach ciepła2. System ciepłowniczy miasta 
dysponuje rezerwami zarówno po stronie wytwarzania, jak i przesyłu (ponad 40% sieci preizolowanych),  
co wpływa na poprawę efektywności energetycznej i stanu czystości powietrza w mieście3. 
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Źródło:  
1 XI Forum Operatorów Systemów i Odbiorców  Energii i Paliw, Warszawa , grudzień 2014 r:  
Zaopatrzenie Warszawy w energię elektryczną vs potencjalny stan wystąpienia deficytu mocy                                                                               i energii 
i energii elektrycznej 
2 X Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw, Leszek Drogosz,  
Biuro Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy, październik 2013 
3 Analiza procesu wdrażania Polityki energetycznej m.st. Warszawy do 2020  
– Zrównoważona Karta Wyników, wykonanie za rok 2012 

 W Warszawie średnia dla trzech lat 
2011 do 2013 przerw długich  
w dostawie energii elektrycznej na 
jednego odbiorcę wyniosła  
ok. 60 minut w roku. 

MAKSYMALNY 
POBÓR MOCY  

2012 
(MW) 

2013 
(MW) 

ciepło sieciowe 3 758  3 802  

gaz sieciowy 1 448  1 456  

energia 
elektryczna - 
zimą 

1 464  1 387 

energia 
elektryczna – 
latem 

1 250  1 204 



Odnawialne źródła energii 
 Rozproszone odnawialne źródła energii stanowią znikomy ułamek w zaspokajaniu potrzeb cieplnych 

miasta pomimo, że zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszczają 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Miasto prowadzi działania promocyjne i podnoszące 
świadomość społeczną, mające przyczynić się do zwiększenia zdolności wytwórczych OZE w mieście               
w kolejnych latach.  

 Mapa nasłonecznienia budynków w Warszawie oraz kalkulator energetyczny, które powstały w ramach 
projektu Cities on Power, dostępne są na stronie: www.kalkulatorenergetyczny.um.warszawa.pl. 
Mieszkańcy Warszawy mogą dzięki niemu sami ocenić, czy warto zainwestować w instalację słoneczną           
lub pompę ciepła w swoim domu. 

 Energia elektryczna: 

 W 2013 r. w Warszawie pracowało 12 źródeł odnawialnych z mocą 46 MW. Z odnawialnych źródeł 
energii wytworzonych zostało 176,5 GWh energii elektrycznej.  

 Ciepło (monitorowanie nie obejmuje instalacji indywidualnych konsumentów): 

  W 2013 r. zdolności wytwórcze w OZE, głównie za sprawą spalania biomasy w elektrociepłowniach, 
wyniosły tylko 99,4 MW i nie była przewidywana istotna zmiana w roku następnym. 

 Produkcja z OZE głównie z wykorzystaniem biomasy w elektrociepłowniach wyniosła tylko 890 000 GJ          
i zmniejszyła się na skutek wygaśnięcia przepisów o przyznawaniu zielonych certyfikatów. 

 W komunalnych obiektach użyteczności publicznej zainstalowanych są 732 odnawialne źródła energii 
wytwarzających ciepło i energię. 
 

 Obecnie OZE nie mają decydującego znaczenia dla bezpieczeństwa energetycznego województwa 
mazowieckiego oraz Warszawy,  jednak rozwój energetyki prosumenckiej i włączanie jej na etapie 
planowania energetycznego na poziomie lokalnym w przyszłości przynieść powinno wymierne korzyści. 
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Analiza procesu wdrażania „Polityki energetycznej m.st. Warszawy do 2020 r.”  
Zrównoważona Karta Wyników, wykonanie za rok 2013 
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Energia w świadomości mieszkańców 
Warszawy 

 W przeprowadzonym  przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w 2013 r. badaniu            
w ramach wdrażania Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy                               
w perspektywie do 2020 roku zbadano zachowania proekologiczne w warszawskich gospodarstwach 
domowych. Z deklaracji mieszkańców Warszawy, którzy monitorują zużycie prądu w swoim 
mieszkaniu/domu wynika, że w większości gospodarstw domowych (61%) w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
od dnia badania1 zużycie prądu utrzymywało się na tym samym poziomie. Wzrost zużycia odnotowano         
w 11%, a spadek – w 23%. 
 

 Do oszczędzania prądu w mieszkaniu/domu warszawiaków najbardziej motywuje chęć obniżenia opłat               
za energię elektryczną (94% respondentów). Troska o środowisko i klimat, a co za tym idzie - zmniejszenie 
emisji dwutlenku węgla i dbanie o czystsze powietrze, to czynnik wymieniany przez 29% gospodarstw 
domowych. Na potrzebę zmniejszenia zużycia tradycyjnych surowców energetycznych, takich jak węgiel, 
gaz czy ropa, zwraca uwagę jedynie 6% badanych2. 
 

 Jedynie 2% gospodarstw domowych wskazała na OZE jako sposób oszczędzania energii elektrycznej,            
który można zastosować w domu3. 

 
 

59 Źródło:  
1, 2 ,3 Zachowania proekologiczne w warszawskich gospodarstwach domowych,  
Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej UM Warszawy, grudzień 2013 r. 



 Najczęściej stosowane sposoby oszczędzania energii elektrycznej, ciepła oraz gazu przez mieszkańców 
Warszawy oraz stopień ich rozpowszechnienia wskazują na ich dość wysoką świadomość ekologiczną: 

 

 

 

60 Źródło:  
Zachowania proekologiczne w warszawskich gospodarstwach domowych, Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji 
Społecznej UM Warszawy, grudzień 2013 r. 

 

Energia w świadomości mieszkańców 
Warszawy 



Emisja dwutlenku węgla 
Największy udział w kształtowaniu obecnych zmian klimatu przypisuje się wzrostowi emisji gazów 
cieplarnianych pochodzenia antropogenicznego, w tym szczególnie emisji dwutlenku węgla. Realizacja 
zaproponowanego planu powinna na koniec 2020 roku spowodować, że poziom emisji CO2 przez 
Warszawę wyniesie 80% poziomu emisji w roku 2007, stanowiącego rok referencyjny. Oznacza to redukcję 
emisji z prawie 13 mln ton CO2 do ok. 10 mln ton rocznie. Jest to spore wyzwanie dla miasta, biorąc pod 
uwagę tendencję wzrostową  w ostatnich latach. 
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zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku 
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Źródło: Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 r. 
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Głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych w Warszawie niezmiennie od wielu lat, jest sektor energetyczny, 
który reprezentuje 78% udział w całkowitej emisji (bez pochłaniania). W celu zmniejszenia emisji miasto zaleca 
m.in.: zastępowanie węgla bardziej ekologicznymi paliwami oraz modernizację urządzeń energetycznych  
i technik spalania.  

Największy udział w emisji z transportu mają samochody osobowe – ponad 70%. Na terenie Warszawy 40% 
wszystkich podróży odbywa się w ramach transportu indywidualnego – strategia miasta uwzględnia więc 
modernizację oraz rozwój transportu publicznego.  

Sektor gospodarki odpadami komunalnymi ma najmniejszy udział w całkowitej emisji – jest to jedyny obszar,  
w którym odnotowano stopniowe zmniejszanie się poziomu emisji. 

Emisja gazów cieplarnianych (2007) 



Pozostałe emisje do powietrza 

   

63 

 

 Mimo, iż porównując z 2012 emisja stężeń – nie licząc dwutlenku azotu – zmalała, to na większości 
stanowisk pomiarowych dopuszczalny poziom stężenia średniorocznego został przekroczony (dwutlenek 
azotu, PM10, PM2,5) 

 Dochodziło również do przekroczeń stężeń dobowych – przekroczenia na wszystkich stacjach pomiarowych 
odnotowano szczególnie dla pyłu zawieszonego PM10 – na przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężeń 
tego pyłu narażonych jest 55% mieszkańców Warszawy 

 Programy ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska* podają podstawowe kierunki oraz 
zakres działań zmierzających do przywrócenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń spowodowanych 
pyłami PM10 i PM2,5 oraz dwutlenkiem azotu. Termin realizacji programów ustalono na 31 grudnia 2024 r. 

 
 
 
 

 
 

Źródło: Bank Danych Lokalnych – Główny Urząd Statystyczny oraz Roczna ocena jakości powietrza  w województwie  mazowieckim. Raport za 
rok 2013 (WIOŚ w Warszawie) 
*Uchwała Nr 162/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. 
*Uchwała Nr 186/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 listopada 2013 r. 
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Działania na rzecz ograniczenia emisji  
gazów cieplarnianych w mieście: 

 
  

 - kompleksowa termomodernizacja budynków 

          - modernizacja oświetlenia ulicznego oraz wewnętrznego 
 

 - inwestycje w transport publiczny i drogowy 

           - wymiana sprzętu RTV, AGD i ITC 
 

 - rozwój budownictwa energooszczędnego 

           - poprawa efektywności dystrybucji ciepła sieciowego  
             i energii elektrycznej 

 - inwestycje w odnawialne źródła energii 

           - modernizacja systemowych kogeneracyjnych źródeł   
                wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 

 - rozwój energetyki prosumenckiej 
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Źródło: Projekt Planu gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy, Strategia zrównoważonego rozwoju 
systemu transportowego Warszawy do 2015 roku, Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla 
Warszawy w perspektywie do 2020 roku oraz Plan działań na rzecz odnawialnych źródeł energii dla Warszawy 
 



Wpływ na środowisko Warszawy – hałas 
 

 35% warszawiaków wymienia zbyt duży hałas jako jeden z istotniejszych problemów w miejscu 
swojego zamieszkania. Zarówno pod względem liczby ludności narażonej na ponadnormatywny 
hałas, jak i wielkości powierzchni miasta, gdzie występują przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu, Warszawa należy do jednego z najbardziej zagrożonych hałasem miast  
w kraju. 

 

 Program ochrony środowiska dla miasta stołecznego Warszawy na lata 2009–2012,  
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016 wymienia ograniczenie uciążliwości hałasu 
komunikacyjnego jako jeden z kluczowych priorytetów. 

 

 Unia Europejska nakazuje wszystkim miastom powyżej 250 tysięcy mieszkańców tworzyć co pięć 
lat szczegółowe mapy akustyczne - najnowsza warszawska mapa pochodzi z 2012 r.  

 

 Mapa akustyczna Warszawy stała się podstawą merytoryczną do powstania Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy (2013), którego głównym celem jest wskazanie 
działań mających za zadanie ograniczenie emisji hałasu do środowiska, a tym samym 
polepszenie komfortu życia społeczeństwa. W konsekwencji wykonanie wskazanych działań 
powinno prowadzić do redukcji hałasu do wartości dopuszczalnych na terenach, na których 
wystąpiły przekroczenia obowiązujących norm. 

 

 Rodzaje hałasu: drogowy, tramwajowy, kolejowy, lotniczy i przemysłowy.  
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http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/


Mapa Akustyczna m.st. Warszawy 

66 Źródło: http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl 
*Więcej wskaźników: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 

 

Głównym źródłem hałasu, kształtującym klimat akustyczny na terenie miasta stołecznego Warszawy, jest ruch 
uliczny, zarówno w zakresie oddziaływania jak i wielkości narażenia. Dopuszczalny poziom decybeli dla terenów 
w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców wynosi 70, dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 68,  a terenów zabudowy jednorodzinnej oraz obszarów szpitali w miastach 64.* 

 

http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/


Hałas drogowy 

 

 

 

Wskaźnik całodobowy (LDWN) 

W strefie o złych warunkach akustycznych 
zagrożonych długookresowym hałasem drogowym 
znajduje się 700 lokali mieszkalnych, zamieszkanych 
przez ok. 1700 mieszkańców. Żaden lokal 
mieszkalny nie znajduje się w strefie o bardzo złych 

warunkach.  

 

 

 

Wskaźnik nocny (LN)  

W strefie o złych warunkach akustycznych 
zagrożonych hałasem drogowym w porze nocnej 
znajduje się ponad 700 lokali mieszkalnych, 
zamieszkanych przez niemal 1600 mieszkańców. 
Żaden lokal mieszkalny nie znajduje się w strefie 
o bardzo złych warunkach.  
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Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem m. st. Warszawy  
oraz  http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/ 

 
Stan warunków akustycznych środowiska został sklasyfikowany w następujący sposób:  
   – w normie: brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu  
   – niedobry: przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu < 10 dB  
   – zły: przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu 10 - 20 dB  
   – bardzo zły: przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu > 20 dB 
 
 
Najbardziej powszechne są mniejsze przekroczenia wartości dopuszczalnych, w przedziałach 0-5 dB  
i 5-10 dB, które tworzą warunki akustyczne określane jako niedobre. Dla wskaźnika dobowego obejmują one 
ok. 116,6 tys. osób, a dla wskaźnika nocnego jest to odpowiednio ok. 101,4 tys. osób. Na niedobre warunki 
akustyczne narażone jest więc ok. 98,5% z całej populacji zagrożonej ponadnormatywnym hałasem,  
co stanowi niecałe 7% populacji Warszawy. 
 
 
 
 
 

http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/


Obszar ograniczonego użytkowania (OOU) 
 

 Jeżeli poza terenem zakładu lub innego obiektu, gdzie prowadzone są pewne formy działalności 
powodujące oddziaływania na środowisko, pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości 
środowiska, możliwe jest utworzenie tzw. obszaru ograniczonego użytkowania (OOU).  

 Na terenie Warszawy ustanowiono jeden Obszar Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego 
im. Fryderyka Chopina. Dla Lotniska Warszawa-Babice ustanowienie OOU nie jest konieczne ze 
względu na niewielkie przekroczenia dopuszczalnych norm w okolicznych terenach mieszkaniowych. 
Natomiast dla pełniejszej identyfikacji skali narażenia na hałas zalecane są konsultacje lokalizacji 
punktów pomiarowych ciągłego monitoringu hałasu. 

 Teren OOU liczy 105,85 km2 i posiada dwie wydzielone strefy, w których wprowadzone zostały 
ograniczenia i zakazy dotyczące lokalizacji nowej i zmiany funkcji istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
(strefa Z1) oraz zabudowy podlegającej szczególnej ochronie akustycznej, takiej jak: szpitale, domy 
opieki, szkoły, przedszkola, żłobki itp. (strefa Z2).  

 Szacuje się na podstawie danych z ewidencji ludności, że na obszarze OOU zamieszkuje  
317 000 osób, z czego w strefie Z1 970, a w strefie Z2 około 9 000 osób. 

 Granicę obszaru ograniczonego użytkowania wyznacza izofona o wartości 45 dB dla nocy  
i 55 dB dla dnia. 
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Hałas lotniczy 

 

Wskaźnik całodobowy (LDWN)  

W strefie złych warunków akustycznych 
zagrożonych długookresowym hałasem lotniczym 
znajduje się 25 lokali mieszkalnych, zamieszkanych 
przez 79 mieszkańców (0,02%). Żaden lokal 
mieszkalny nie znajduje się w strefie o bardzo złych 
warunkach dla wskaźników całodobowych.  

 

 

 

 

Wskaźnik nocny (LN)  

W porze nocnej nie występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 

 

 

 

 

Hałas pochodzenia lotniczego – obok  szynowego i przemysłowego – stanowi w mieście drugorzędne 
źródło hałasu. Generuje przekroczenia w niewielkim stopniu, a zakres jego oddziaływania ogranicza się do 
bezpośredniego otoczenia lotnisk. W przypadku Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego 
im. Fryderyka Chopina nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm dla hałasu lotniczego, 
wykraczające poza ustanowiony zasięg. Pomiary stanu warunków akustycznych na terenie miasta 
(włączając Lotniko Chopina oraz Lotnisko Warszawa-Babice) przedstawiają się następująco: 
 
 

Działania Lotniska Chopina  
w zakresie zrównoważonego 
rozwoju przedstawione są  
w publikacji Odpowiedzialne 
Lotnisko 

 
Monitoring ciągłych 
pomiarów hałasu lotniczego 
na Lotnisku Chopina 
 

Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem m.st. Warszawy oraz 
http://mapaakustyczna.um.warszawa.pl/pl/mapa/podsumowanie.html  

69 

 
Monitoring ciągłych 
pomiarów hałasu lotniczego 
na Lotnisku Warszawa-Babice 
 

http://www.odpowiedzialnelotnisko.pl/
http://www.odpowiedzialnelotnisko.pl/
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Kierunki działania miasta na rzecz  
ograniczenia hałasu 

 

 Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odpowiednich zapisów dotyczących 
kształtowania zagospodarowania terenu w taki sposób, aby ograniczyć ponadnormatywne oddziaływania hałasu 

 Odpowiednia organizacja ruchu; wyznaczenie strefy centralnej miasta jako obszaru o specjalnej ochronie 
przeciwdźwiękowej, z ograniczeniami możliwości nieskrępowanego wjazdu do tego obszaru 

 Budowa obwodnic z wyprowadzeniem na nie ruchu ciężkiego 

 Modernizacja torowisk oraz wymiana taboru w komunikacji miejskiej (zarówno szynowego jak i autobusowego) 

 Rozwój połączeń komunikacji publicznej, z zastosowaniem pozwolenia wjazdu do strefy pojazdów o obniżonej 
hałaśliwości w stosunku do wymagań prawnych; proponuje się w przypadku autobusów oraz cięższych 
samochodów dostawczych ustalenie kryterium obniżenia hałasu o 2 – 5 dB w stosunku do aktualnych przepisów 

 Zapewnienie większego udziału alternatywnych (przyjaznych dla środowiska) środków transportu (m.in. budowa 
ścieżek rowerowych, system Veturilo) 

 Zwiększenie atrakcyjności komunikacji kolejowej m.in. poprzez poszerzenie zasięgu działania wspólnej taryfy 
biletowej oraz rozwój parkingów, przesiadkowych (system ParkujiJedź  i  B+R) w sąsiedztwie przystanków 
kolejowych 

 W zakresie hałasu lotniczego proponuje się monitoring prewencyjny – zarządzający lotniskiem powinien zostać 
zobowiązany do składania corocznych sprawozdań z badań monitoringowych prowadzonych w otoczeniu 
lotniska, ze zwróceniem szczególnej uwagi na aktualizację weryfikacji zasięgu hałasu lotniczego 
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Źródło: Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 
2016 r., Program ochrony środowiska przez hałasem dla m.st. Warszawy 



Środowisko m.st. Warszawy: woda 

Cel strategiczny Warszawy do 2016 roku w sferze ochrony wód: 
 

 zrównoważone wykorzystywanie wód powierzchniowych i podziemnych  
w celu zaspokojenia potrzeb ludności, gospodarki, ochrony wód i środowiska  

związanego z tymi zasobami 
 

Kilka faktów: 

 98% wody użytkowanej w Warszawie przez przemysł i gospodarkę komunalną pochodzi z ujęć 
powierzchniowych, 

 Ok. 2/3 wody pobierane jest spod dna Wisły, a 1/3 z Zalewu Zegrzyńskiego, 

 30h – trwa proces infiltracji wody ujmowanej, a następnie ok. 24h trwa proces jej uzdatniania z 
wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii m.in. ozonowania i filtracji na granulowanym 
węglu aktywnym – daje to gwarancję Odbiorcom Usług dostawy wody bardzo dobrej jakości, 

 133 litry wody dziennie zużywał  w 2013 r. przeciętny mieszkaniec Warszawy. 

 

 

 

 

 

 

71 Źródło: Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012  z uwzględnieniem perspektywy do 
2016 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Warszawie  
oraz źródła własne Urzędu m.st. Warszawy 



Produkcja wody 

  2011 2012 2013 

Dziennie (m3) 346 tys. 340 tys. 331 tys. 

Rocznie (m3) 126 mln 124 mln 121 mln 
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Widok na Grubą Kaśkę, fot. Kacper Kowalski  
/aeromedia.pl dla MPWiK 

Na przestrzeni lat 2011-2013 zaobserwowano spadkowy trend produkcji, co może wskazywać na bardziej 
efektywną konsumpcję wody. Prognoza na lata 2014-2015 zakłada zmniejszenie produkcji wody do poziomu 
120 600 tys. m3, a następnie stopniowy wzrost do poziomu 123 841 tys. m3 w roku 2016, co wynika z 
zakładanego przyrostu sprzedaży usług dostawy wody. 

 

Stojąca w nurcie Wisły Gruba Kaśka to największa studnia infiltracyjna w Europie. Ma ponad  
49 metrów wysokości, blisko 44 metry obwodu i jest połączona z terenem stacji uzdatniania wody  
311-metrowym tunelem biegnącym pod Wisłą. Pracuje dla Warszawy już 50 lat! 

 

Źródło: Raport roczny 2012 & Raport roczny 2013 (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
w Warszawie) 



 Warszawskie zbiorniki wodne 

Warszawskie zbiorniki wodne narażone są na liczne zagrożenia, które mogą powodować ich 
degradację i zanik korzystnego oddziaływania na środowisko: 

 

 zagrożenia ograniczające wielkość zasobów wodnych – zagrożenia o charakterze najbardziej 
podstawowym, decydujące o fizycznym istnieniu zbiornika i stabilności warunków abiotycznych; 
zapewnienie odpowiedniej wielkości zasobów wodnych umożliwia podtrzymywanie i przywracanie 
naturalnych procesów hydrologicznych i biologicznych, 

 zagrożenia dla jakości wody – bezpośrednio wpływające na typ troficzny zbiornika, kierunki  
i tempo jego przemian; zanieczyszczenie wód zbiornika ogranicza możliwości zasiedlenia go przez 
wiele gatunków flory i fauny wodnej, jest także przeszkodą w jego rekreacyjnym i gospodarczym 
wykorzystaniu, 

 zagrożenia dla funkcjonowania ekologicznego – wpływają na możliwości zasiedlania i warunki 
życia fauny i flory; zbiorniki i ich otoczenie mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia właściwego 
przebiegu procesów ekologicznych i ochrony różnorodności biologicznej jako enklawy naturalnej 
przyrody pośród zabudowy lub intensywnych upraw rolniczych. 
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Źródło: Program Ochrony Środowiska m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 
2016 r. 



Jakość wody 
 

 Na przestrzeni lat 2009-2012 odnotowano znaczny wzrost liczby osób spożywających wodę  
z kranu bez przegotowania. W 2009 r. tylko co dziesiąty mieszkaniec Warszawy deklarował 
picie surowej wody, w 2012 r. już co czwarty.  

 Natomiast w 2013 roku na picie nieprzegotowanej wody z kranu decydował się co piąty 
warszawiak.  

 78% przyznaje, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy jakość wody z kranu nie wzbudzała 
zastrzeżeń. Przeciwnego zdania jest co siódmy mieszkaniec Warszawy.  

 Porównując powyższe dane z poprzednimi pomiarami wyraźnie widać, że poprawiła się 
ogólna ocena jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej. 
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Źródło: Raport z badania ilościowego Ocena jakości wody dostarczanej z miejskiej sieci wodociągowej  oraz ogólna 
ocena jakości usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji   
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 W lipcu 2013 r. weszły w życie nowe przepisy dot. gospodarki odpadami komunalnymi.  

W związku z przedłużającym się postępowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą, nowy system odbioru  

i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie całego m.st. Warszawy został wprowadzony   

w dniu 1 sierpnia 2014 r.  

 

 

 Polskie przepisy wewnętrzne dotyczące postępowania z odpadami, w tym z odpadami komunalnymi, 

ulegały w ostatnim czasie istotnym zmianom. Warszawa tak jak wszystkie gminy w kraju, stała się 

odpowiedzialna za zorganizowanie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz  

za prawidłowe zagospodarowanie odpadów tj. przekazanie ich do miejsc zapewniających w pierwszej 

kolejności ich odzysk i recykling, w dalszej kolejności przetwarzanie, a dopiero na końcu składowanie.  
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Środowisko m.st. Warszawy: odpady 

Źródło: źródło własne Urzędu m.st. Warszawy 
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Odpady wytwarzane w m.st. Warszawie 

 W 2012 r. jeden mieszkaniec Polski wytwarzał średnio 314 kg odpadów komunalnych a w 2013 r. – 293 kg 
(w krajach Unii Europejskiej wartość ta wynosi 492 kg). Na tle kraju, przeciętny mieszkaniec Warszawy 
wytwarza około 5 % więcej odpadów w ciągu roku. 
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Źródło:  
Bank Danych Lokalnych GUS 

 Na terenie m.st. Warszawy zlokalizowane są cztery 
instalacje regionalne do przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych, w tym jedna instalacja do 
termicznego przekształcania odpadów, a także 
kompostownia odpadów zielonych oraz składowisko 
odpadów balastowych.  

 Ilość poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych odebranych na terenie 
m.st. Warszawy w 2013 r. 

Źródło: źródło własne Urzędu m.st. Warszawy 



Odpady wytwarzane w m.st. Warszawie 
 Odpady zebrane selektywnie w 2013 r. stanowiły ok. 18% ogółu odebranych odpadów komunalnych,  

zaś udział odpadów zebranych selektywnie w  kolejnym rok wskazuje na niewielki wzrost w zakresie zbiórki 
selektywnej w stosunku do poprzedniego roku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 W 2013 r. blisko 84% odebranych zmieszanych odpadów komunalnych zostało zagospodarowanych  

w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) a udział ten wzrósł w kolejnym roku o 11%  
w stosunku do poprzedniego roku: 
 

77 
Źródło:  
źródło własne Urzędu m.st. Warszawy 
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69% 

32% selektywna zbiórka odpadów
komunalnych

nieselektywna zbiórka odpadów
komunalnych

78 

 Wg informacji z Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi na podstawie liczby właścicieli nieruchomości 
(domki jednorodzinne, domy wielorodzinne, przedsiębiorstwa), którzy wypełnili deklaracje  większość 
mieszkańców Warszawy zadeklarowała segregację śmieci: 

 

System gospodarowania  
odpadami komunalnymi 

Źródło:  
1,2 Zachowania proekologiczne w warszawskich gospodarstwach domowych,  
Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej UM Warszawy, grudzień 2013 r. 

 Wg badania zachowań proekologicznych 
mieszkańców Warszawy, do najczęściej 
segregowanych odpadów należą plastik (90%), 
papier (84%) i szkło (77%). Natomiast najrzadziej 
warszawiacy segregują  urządzenia elektryczne  
i elektroniczne oraz leki i ubrania (3%)1. Większą 
systematyczność w segregacji odpadów deklarują 
mieszkańcy domków jednorodzinnych niż 
mieszkańcy bloków2. 

mm 



Gospodarowanie odpadami 
 Powody, dla których mieszkańcy nie chcą segregować odpadów powstałych w gospodarstwach domowych: 

 

 

 

 

79 Źródło:  
Zachowania proekologiczne w warszawskich gospodarstwach domowych, Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji 
Społecznej UM Warszawy, grudzień 2013 r. 
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Gospodarowanie odpadami 
 Wśród odpadów niebezpiecznych odebranych od właścicieli nieruchomości przez podmioty odbierające 

odpady komunalne, a także zebranych w ramach prowadzonych akcji w 2013 r. (w sumie ok. 1 090 ton) 
znalazło się:1 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Problemem, z którym zmaga się wiele gmin, nie wyłączając Warszawy, jest powstawanie dzikich wysypisk.  
W 2013 r. na terenie m.st. Warszawy udało się zlikwidować 1172 nielegalnych wysypisk –  o 33,7% więcej 
niż w roku 2012. Podczas likwidacji dzikich wysypisk śmieci zebrano2: 
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RODZAJE ODPADÓW MASA ODPADÓW (Mg) 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż lampy 
fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć i urządzenia 
zawierające freony, zawierające niebezpieczne składniki 

623,8 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 
(termometry rtęciowe) 

437,3 

Urządzenia zawierające freony 318,6 

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych 
lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy 
toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) 

1,8 

Źródło:  
1 Źródło własne Urzędu m.st. Warszawy 
2 Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji dzikich wysypisk śmieci wg BDL GUS 



Czystość w mieście 

 Według badania Quality of life in cities 64% mieszkańców  Warszawy jest 
zadowolonych ze stanu czystości  miasta. Wynik ten plasuje Warszawę  
pośrodku rankingu innych stolic europejskich, ale wymaga dalszych 
działań prowadzących do poprawy stanu przestrzeni publicznych – 
również takich, które mają prowadzić do zmiany zachowań ludności.  
 

 W badaniu jakości życia (2013 r.) ponad 1/4 warszawiaków jako problem  
w okolicy wskazała przepełnione śmietniki/altanki śmietnikowe oraz 
brak porządku i czystości. 
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Źródło:  
Jakoś życia w miastach: Badanie w 79 miastach 
europejskich, Komisja Europejska, październik 2013 

W 2013 r. Urząd m.st. Warszawy przeprowadzał m.in. kampanię 
edukacyjno-informacyjną „Nie rozbijaj się nad Wisłą”. Celem jej było 
przekonanie mieszkańców i turystów spędzających czas nad rzeką do 
sprzątania po sobie i niewyrzucania śmieci na bulwarach czy plażach. 
 
Od końca 2013 r. warszawiacy mogą również składać skargi na system 
odbioru śmieci i problemy z utrzymaniem czystości m.in.  
za pośrednictwem infolinii Miejskiego Centrum Kontaktu pod 

numerem 19115. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/urban/survey2013_en.pdf


Środowisko m.st. Warszawy: ścieki 
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Główną rolę w warszawskim systemie oczyszczania ścieków pełni 
„Czajka”, do której dopływa około 85% ścieków z obszaru Warszawy. 

OŚ „Południe” jest oczyszczalnią mechaniczno-
biologiczną, która może oczyścić do 80 000 metrów 
sześciennych ścieków na dobę.   
Oczyszczalnia przyjmuje  nieczystości z  Ursynowa, 
Wilanowa oraz południowej części Mokotowa, które 
stanowią około 15% ścieków wytwarzanych w m.st. 
Warszawie. 

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Warszawa 2014 

Ścieki powstające w m.st. Warszawie oczyszczane są w uruchomionej w roku 1991 , 
gruntownie zmodernizowanej i rozbudowanej w latach 2008-2012 Oczyszczalni Ścieków „Czajka” 

 oraz w uruchomionej w roku 2006 oczyszczalni „Południe”.   

Ź 



Oczyszczalnia Ścieków „Czajka” 
 Dzięki rozbudowie i modernizacji "Czajki" zakończonej w 2012 r. Warszawa dołączyła do grona stolic Unii 

Europejskiej, które oczyszczają wszystkie ścieki komunalne odbierane przez sieć kanalizacyjną. Modernizacja 
oczyszczalni polegała na zastosowaniu wysoko efektywnej technologii usuwania związków biogennych (azotu i 
fosforu). Realizacja inwestycji pozwoliła na istotne zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do Wisły. 

 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Czajka” była największą inwestycją w ochronę środowiska w Europie i 
największą współfinansowaną ze środków UE inwestycją infrastrukturalną w Polsce. Jej wartość - z uwzględnieniem 
modernizacji zakładu oraz inwestycji towarzyszących wyniosła około 2,8 mld złotych. 62,5% kosztów 
kwalifikowanych inwestycji zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności, a 37,5% przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. 

 

83 

11411 

28182 

13174 

4265 

429 692 

4688 

1768 1310 
81 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

BZT5 CHZT zawiesina ogólna azot ogólny fosfor ogólny

Roczne ładunki zanieczyszczeń odprowadzane do Wisły 

Ładunek roczny przed modernizacją [Mg/rok] ładunek roczny 2013 po modernizacji [Mg/rok]

BZT5 (Biochemiczne zapotrzebowanie na 

tlen) Parametr używany do pośredniego 

określania zawartości związków organicznych, 

odpowiadający zużyciu tlenu do utlenienia w 

warunkach aerobowych (tlenowych) związków 

organicznych zawartych w ściekach (albo w 

wodzie) przy udziale mikroorganizmów. BZT5 

oznacza pięciodniowy okres analizy, bo wtedy 

procesy te zachodzą najintensywniej. 

ChZT (Chemiczne zapotrzebowanie na tlen) 

Parametr używany podobnie jak BZT5 do oceny 

stanu wody lub ścieków, interpretowany jako 

ilość tlenu potrzebna do utlenienia zawartych 

związków organicznych i nieorganicznych. 

Utlenianie odbywa się za pomocą silnych 

związków utleniających. 

 

BZT jest częścią ChZT, a ich proporcja jest 

istotną wskazówką odnośnie 

biodegradowalności ścieków. 

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Warszawa 2014 



"Czajka" jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, która może oczyścić do 435 300 metrów sześciennych ścieków na dobę.  

Pierwszym etapem procesu jest oczyszczanie mechaniczne, polegające na usuwaniu zanieczyszczeń stałych, czyli skratek, piasku  
i tłuszczy na kratach i piaskownikach oraz osadu w osadnikach wstępnych.   

Kolejnym etapem jest oczyszczanie biologiczne prowadzone w bioreaktorach, gdzie przy udziale mikroorganizmów osadu 
czynnego realizowany jest proces usuwania związków organicznych i biogenów. Oczyszczone biologicznie ścieki są oddzielane od 
osadu czynnego w osadnikach wtórnych, a następnie kierowane do Wisły. 

Osady powstające w wyniku oczyszczania ścieków poddawane są fermentacji, w wyniku której powstaje biogaz, który może być 
spalany i w ten sposób przetworzony na energię cieplną, która w 100% pokrywa zapotrzebowanie całej oczyszczalni, oraz energię 
elektryczną, która pokrywa to zapotrzebowanie w około 40%. Przefermentowane osady poddawane są spalaniu w Stacji 
Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych. 

W wyniku spalania biogazu w roku 2013 produkcja energii elektrycznej i cieplnej kształtowała się na niżej wskazanym poziomie: 

• produkcja energii elektrycznej w agregatach kogeneracyjnych: 28 113 MWh 

• produkcja ciepła w agregatach kogeneracyjnych: 122 894 GJ 

• produkcja ciepła w kotłowni: 86 430 GJ 
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Oczyszczalnia ścieków „Czajka” 

Widok na nowoczesną Oczyszczalnię Ścieków "Czajka" fot. Kacper Kowalski/ aeromedia.pl dla MPWiK  

Źródło: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Warszawa 2014 



Efektywność oczyszczania ścieków w oczyszczalniach m.st. Warszawy 

wskaźnik 

zanieczyszczeń 

wartości 

dopuszczalne 

jakość ścieków 

oczyszczonych 

"Czajka" 

stopień redukcji 

zanieczyszczeń 

"Czajka" 

jakość ścieków 

oczyszczonych 

"Południe" 

stopień redukcji 

zanieczyszczeń 

"Południe" 

[g/m3] [g/m3] % [g/m3] % 

BZT5 15 4,6 98,2 2,8 99,2 

ChZT 125 30,5 94,2 23,6 95,9 

Zawiesiny ogólne 35 11,6 96,2 7,9 97,2 

Azot ogólny 10 8,50 84,0 7,47 88,1 

Fosfor ogólny 1 0,52 91,6 0,55 93,3 

Efektywność oczyszczania ścieków 
 Zakłady Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie 

oczyszczające ścieki z terenu Warszawy spełniają wszelkie wymogi prawne regulujące jakość 
ścieków odprowadzanych do odbiornika, którym jest rzeka Wisły. Procesy oczyszczania 
ścieków charakteryzują się wysoką efektywnością usuwania zanieczyszczeń oraz niską 
uciążliwością dla otoczenia – zarówno w oczyszczalni „Czajka” jak i oczyszczalni „Południe” 
działają wysoko sprawne systemy dezodoryzacji, skutecznie ograniczające emisję związków 
złowonnych. 
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Tereny zieleni 

 W Warszawie – największym mieście w kraju – tereny zieleni stanowią ok. 30% powierzchni miasta. 
Podobny obszar zajmuje zabudowa mieszkaniowa, zaś przeznaczeniem pozostałych obszarów są: usługi, 
funkcje techniczne, produkcyjno – usługowe oraz użytki rolne1. 
 

 Jednym z priorytetów Miasta jest ochrona i utrzymanie kluczowych cech jego krajobrazu. W parkach 
znajdują się pałacyki i obiekty przeznaczone do wystawiania sztuk scenicznych, które są bezpośrednio 
powiązane z dziedzictwem Miasta i jego życiem kulturalnym. Darmowe koncerty na świeżym powietrzu 
stanowią zaś jedną z głównych atrakcji dla turystów i mieszkańców w miesiącach letnich. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 Od 2005 r. Warszawa działała w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji zdegradowanych obszarów 

miasta, w tym m.in. na rzecz odnowy terenów zielonych2. 
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Ogród na dachu  Biblioteki  
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Tereny zieleni 

 30% powierzchni Warszawy to tereny zieleni.  Obejmują one1: 
• lasy – 15,5% powierzchni miasta (8031 hektarów),  
• 82 parki (o łącznej powierzchni 904,8 hektarów) w różnych stylach (od baroku poprzez styl angielski 

po modernizm), na terenie których znajdują się pałace, muzea i obiekty do wystawiania sztuk  
i organizacji koncertów, 

• 209 skwerów i zieleńców liczących w sumie 215,7 hektarów, 
• kanał Wisły i jej plaże, a także cmentarze, prywatne trawniki, ogrody oraz sady, które zapewniają 

balans przestrzeni zielonych na terenie miasta. 
 

 Równomierny rozkład parków i bulwarów oraz przepływająca przez środek miasta Wisła zapewniają 
dopływ świeżego powietrza z Kampinoskiego Parku Narodowego, Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 
oraz Lasu Kabackiego w kierunku centrum miasta. 

 

87 
Źródło:  
1 Biuro Ochrony Środowiska m.st. Warszawy, Wydział Strategii i Informacji o Środowisku 
Mapa – http://www.urban-landscape.net 

Tereny zieleni w Warszawie 
parki 
tereny sportowe 
ogródki działkowe 
cmentarze 
lasy 



Zieleń w opinii mieszkańców 
 Według badania „Quality of life in cities” 87% mieszkańców  Warszawy jest zadowolonych ze 

stanu zielonych przestrzeni publicznych (tj. parki, place, ogrody) dostępnych w ich mieście. Wynik 
ten plasuje Warszawę wysoko w rankingu, przed takimi „zielonymi” stolicami jak Wiedeń, a tuż 
za miastami skandynawskimi:  
 

 W lokalnym badaniu jakości życia (2013 r.) z kolei ponad 2/3 
mieszkańców pozytywnie oceniło okoliczną zieleń: 
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Bioróżnorodność, obszary chronione 

 Tuż obok tętniącej życiem Warszawy położony jest Kampinoski Park Narodowy. Niewiele miast                      
na świecie może poszczycić się taką bliskością form ochrony przyrody. Z kolei warszawski odcinek Wisły, 
przepływającej przez sam środek miasta jest jednym z miejsc, w których najliczniej na Mazowszu 
występuje mewa śmieszka. 
 

 Utrzymywanie dużych obszarów miasta o charakterze lasów, parków lub innych terenów zieleni ma 
pozytywny wpływ na bioróżnorodność. Na terenie Warszawy oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie znajdują 
się ponadto obszary przyrodnicze, które objęte zostały szczególną ochroną prawną.  
 

 Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni powiatu m.st. Warszawy ogółem w 2013 r. wyniósł 
23,6% 1. Formy, jakie przyjmuje ochrona tych terenów to2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 89 Źródło: 
1 Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem wg BDL GUS 
2 www.zielona.um.warszawa.pl/obszary-i-obiekty-chronione   

rezerwaty przyrody 

parki krajobrazowe 

obszary chronionego krajobrazu 

obszary sieci Natura 2000 

pomniki przyrody 

użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo – krajobrazowe 

ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów 



 Tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach na terenie 

gmin mazowieckich, w tym dzielnic Warszawy, tworzą Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu  

o powierzchni ok. 148 409,1 ha1. Jest to część  krajowego systemu  obszarów chronionych. 

 

 Oprócz dolin rzecznych Wisły i Narwi wraz z dopływami oraz towarzyszącymi  

im kompleksami lasów w skład obszaru wchodzą2: 

 Lasy Chotomowskie 

 Lasy Legionowskie 

 Lasy okolic Zegrza i Rembertowa, Zielonki, Strugi i Nieporętu 

 Lasy Otwockie 

 Lasy Celestynowskie (należące do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego) 

 Lasy Chojnowskie (należące do Chojnowskiego Parku Krajobrazowego) 

 Lasy Sękocińskie 

 Lasy Nadarzyńskie 

 Lasy Młochowskie 

 Puszcza Kampinoska 

 skarpa warszawska 
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Bioróżnorodność, obszary chronione 

Park Skaryszewski, fot. Magdalena Jaroszewicz 
archiwum www.warsawtour.pl 

Kampinos, fot. Barbara Tekieli  
archiwum www.warsawtour.pl 



 Na terenie Warszawy wyznaczono obszary Natura 2000 (sieci obszarów chronionych, która obejmuje całą 
Unię Europejską), co stanowi rzadkość pośród miast.  
 

 W ramach tego programu w granicach m. st. Warszawy wyznaczono1: 
 obszar specjalnej ochrony ptaków na mocy dyrektywy ptasiej 
 obszar specjalnej ochrony siedlisk na mocy dyrektywy habitatowej 

 
 Obszary Natura 2000 na terenie m.st. Warszawy to2: 
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Bioróżnorodność, obszary chronione 

Dolina Środkowej Wisły 

Kampinoska Dolina Wisły 

Las Bielański 

Las Jana III Sobieskiego 

Las Natoliński 

Poligon Rembertów 

Puszcza Kampinoska 
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Obszary chronione – zagrożenia 
 Prawo unijne nie narzuca konkretnych metod zarządzania i ochrony na obszarach Natury 2000, jednak 

oddziaływanie na przedmiot ochrony należy zbadać już na etapie planowania inwestycji                                     
czy przedsięwzięcia. W tym celu opracowywane są plany zadań ochronnych przez Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Warszawie1. 
 

 Zidentyfikowane zagrożenia dla obszarów chronionych na terenie i w okolicach Warszawy to2: 
 zmiany klimatyczne, 
 zanieczyszczenie wód, 
 niszczenie lasów nadrzecznych oraz płoszenie ptaków w okresie lęgowym, 
 zagrożenia lokalne: kłusownictwo, palenie ognisk i pożary łąk oraz wycinanie drzew w międzywalu 

przez miejscową ludność, 
 plan udrożnienia szlaku wodnego Wschód-Zachód - oznacza regulację i pogłębienie koryta oraz 

zabudowę hydrotechniczną rzeki, 
 usuwanie z międzywala Wisły drzew i krzewów w ramach ochrony przeciwpowodziowej, 
 korzystanie z zasobów wodnych rzeki na potrzeby komunalne i przemysłowe Warszawy, 
 przekształcenia gospodarcze i ekonomiczne w sektorze rolniczym, powodujące stopniowy zanik 

tradycyjnej gospodarki łąkowo-pasterskiej - spadek różnorodności biologicznej na wszystkich jej 
poziomach, 

 wzrastający niekontrolowany ruch turystyczny i szeroko pojęta, niezorganizowana rekreacja, 
 mała liczba ścieżek dydaktycznych i turystycznych z odpowiednią infrastrukturą, 
 nacisk urbanizującego się otoczenia, wzrost penetracji lasów przez ludzi, możliwe dalsze pogorszenie 

stosunków wodnych (przesuszenie), ekspansja obcych gatunków drzew i krzewów. 
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Obszary chronione – gatunki zagrożone 

 Dolina Środkowej Wisły: 9 gatunków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt (na wzór 
ICUN Red List) m.in.: ostrygojad, podgorzałka, podróżniczek 

 
 Kampinoska Dolina Wisły:  

• gatunki priorytetowe - wilk, pachnica dębowa  
• siedliska priorytetowe - ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe 
 

 Las Bielański: gatunki priorytetowe - pachnica dębowa 
 

 Las Jana III Sobieskiego:  siedliska priorytetowe - ciepłolubne dąbrowy 
 

 Las Natoliński:  
• gatunki priorytetowe - pachnica dębowa 
• siedliska priorytetowe - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

 
 Łąki Wilanowskie: siedliska priorytetowe - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

 
 Poligon Rembertów: gatunki priorytetowe - strzebla błotna  
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O raporcie 



Jak powstał raport o Warszawie? 

 Niniejszy Raport powstał dzięki współpracy prof. Adama J. Sułkowskiego oraz Zespołu 
Projektowego studentek studiów podyplomowych Manager CSR realizowanych przez 
Collegium Civitas w partnerstwie z CSRinfo. Zespół w składzie: Joanna Gajda, Alicja Marcinek, 
Magdalena Obłoza, Magda Skrocka-Kołodziejska, Joanna Wakulińska pracował pod 
kierunkiem Liliany Anam (CSRinfo) i przy współpracy Magdaleny Kraszewskiej (Collegium 
Civitas). Udział prof. Sułkowskiego wspierał Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego oraz Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta. 

 M.st. Warszawa bardzo dziękuje za pracę włożoną w przygotowanie publikacji. 

 

 Prócz danych własnych Urzędu m.st. Warszawy w Raporcie wykorzystano dane źródłowe 
Głównego Urzędu Statystycznego, Komendy Stołecznej Policji, Zarządu Transportu Miejskiego, 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz innych 
jednostek. 

  

 Raport nie został poddany audytowi zewnętrznemu. Informacje w nim zawarte, w przypadku 
stwierdzenia potrzeby, mogą podlegać stosownej korekcie. 
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Wskaźnik podstawowy ISO 37120 Wartość Strona Wskaźnik dodatkowy ISO 37120 Wartość Strona 

ZARZĄDZANIE           

Frekwencja uprawnionych do głosowania w ostatnich 

wyborach gminnych 
47,42% indeks 

Odsetek kobiet zatrudnionych w urzędzie miasta 
71,5% indeks 

Liczba urzędników na 100 tys. mieszkańców 455 11 

Odsetek uprawnionych do głosowania 77,7% indeks 

EKONOMIA           

Stopa bezrobocia w mieście 4,8% 19 Stopa bezrobocia wśród ludzi młodych 7,7% 19 

Liczba firm (zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych) na 100 tys. mieszkańców 
21542 indeks 

FINANSE           

Wskaźnik obsługi zadłużenia (wydatki na obsługę 

zadłużenia jako procent dochodów własnych gminy) 
2,8 indeks Udział nakładów inwestycyjnych we wszystkich 

wydatkach  
15,6% 17 

Procent dochodów własnych 74,2% 15 

TRANSPORT           

Kilometry tras tramwajowych na 100 tys. mieszkańców 21,2 km 25 Kilometry ścieżek rowerowych na 100 tys. mieszkańców 20,8 indeks 

Kilometry tras autobusowych na 100 tys. mieszkańców 171,6 km 25 Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 

100 tys. mieszkańców 
0,001 29 

Liczba przewozów komunikacją miejską na 1 mieszkańca 614 25 Liczba stałych połączeń lotniczych 84 indeks 

Liczba  samochodów osobowych na 1 mieszkańca 0,59 25     

BEZPIECZEŃSTWO           

Liczba policjantów na 100 tys. mieszkańców 545 32 Liczba przestępstw przeciwko mieniu na 100 tys. 

mieszkańców 
2133,91 31 

Liczba zabójstw na 100 tys. mieszkańców 2,32 31 Czas reakcji policji 10 min. 57 s. 32 

Liczba przestępstw z użyciem przemocy na 100 tys. 

mieszkańców 
48,4 31 

POŻARNICTWO I REAGOWANIE W SYTUACJACH 

AWARYJNYCH 
          

Liczba strażaków na 100 tys. mieszkańców 63,8 indeks     

Liczba zgonów związanych z pożarem na 100 000 

mieszkańców 
0,23 indeks     

POMOC SPOŁECZNA           

Liczba osób bezdomnych na 100 tys. mieszkańców 106,41 36 

ZDROWIE           

Średnia długość życia 

75,2 lat 

(mężczyźni), 

81,7 lat 

(kobiety) 

38 Liczba pielęgniarek i   położnych na 100 tys. 

mieszkańców 
pielęgniarek 

811,6 

położnych 

90,2 

38 

Liczba łóżek szpitalnych na 100 tys. mieszkańców 722,2 38     

Liczba lekarzy na 100 tys. mieszkańców 457,8 38     

Śmiertelność dzieci poniżej 5 roku życia na 100 tys. 

żywych urodzeń (*liczba uwzględnia zgony 0-1) 
280 38     
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Wskaźnik podstawowy ISO 37120 Wartość Strona Wskaźnik dodatkowy ISO 37120 Wartość Strona 

EDUKACJA           

Stosunek liczby uczniów do nauczycieli w szkołach 

podstawowych 
0,091 43     

ENERGIA           

Łączne zużycie energii elektrycznej w mieszkaniach na 

osobę (kWh/rok) 
1251 indeks Całkowite zużycie energii elektrycznej na mieszkańca 

(kWh / rok) 
993,3 55 

Udział ludności miasta objętej autoryzowaną usługą 

dostarczania energii elektrycznej 
100 indeks Średnia liczba przerw w dostawie energii elektrycznej 

na jednego odbiorcę  
0,002 indeks 

Udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym 

zużyciu energii w mieście 
11,25% 58 Średnia przerwa w dostawie energii na jednego 

odbiorcę [h] 
1 57 

ŚRODOWISKO           

Poziom stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 25,9 µg/m3 63 Poziom stężenia dwutlenku azotu 38,3 µg/m3 63 

Poziom stężenia pyłu zawieszonego PM10 33,3 µg/m3 63 Poziom stężenia dwutlenku siarki 6,9 µg/m3 63 

Emisja gazów cieplarnianych w tonach na mieszkańca 

(*liczba uwzględnia CO2) 
7,37 t  indeks Poziom stężenia ozonu 43,6 µg/m3 63 

Poziom hałasu mapa 65-70 

WODA I WARUNKI SANITARNE           

Odsetek ludności miasta objętej systemem 

dostarczania wody pitnej 
98,27% indeks Zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca  

(litry/dzień) 
133 71 

Zużycie wody w gospodarstwach domowych w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca (litry/dzień) 
101 indeks Straty wody (w procentach) 8,8% indeks 

ODPADY           

Odsetek mieszkańców objętych systemem odbioru 

odpadów stałych  (z gospodarstw domowych) 
100% 75 % odpadów podlegających spalaniu 8,2 77 

Ilość odadów wytwarzanych na 1 mieszkańca 307 76 Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca 
0,632 kg 80 

% odpadów podlegających recyklingowi 1,54 indeks     

ŚCIEKI           

Odsetek ludności miasta objętej systemem systemem 

kanalizacyjnym 
95,90% indeks     

Udział ścieków niepoddanych oczyszczaniu  0% indeks     

Udział ścieków poddanych oczyszczaniu wstępnemu 100% indeks     

Udział ścieków poddanych oczyszczaniu biologicznemu 100% indeks     

PLANOWANIE PRZESTRZENNE           

Powierzchnia terenów zieleni w hektarach na 100 tys. 

mieszkańców 
900 86-87 
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Wskaźnik 

GRI 
Opis wskaźnika Strona Dodatkowe objaśnienie 

STRATEGIA I ANALIZA 

G4-1 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla o znaczeniu 

zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii 
3 

G4-2 Opis kluczowych wpływów, ryzyk i możliwości 3 

PROFIL ORGANIZACJI 

G4-3 Nazwa organizacji 5 

G4-4 Główne marki, produkty i/lub usługi 5 

G4-5 Lokalizacja siedziby głównej organizacji 5 

G4-6 Liczba krajów, w których działa organizacja 5 

G4-7 Forma własności i struktura prawna 5 

G4-8 Obsługiwane rynki 5 

G4-9 Skala działalności 5 

G4-10 Liczba pracowników według rodzaju umowy, regionu i płci 5 

G4-11 Odsetek pracowników podległych zbiorowym układom pracy 11 

G4-12 Łańcuch dostaw w organizacji indeks Dostawy w ramach czynności związanych z funkcjonowaniem miasta są 

zazwyczaj zapewniane w obrębie Polski (np. materiały i energia dla systemów 

infrastruktury technicznej), źródłem wody dla miasta jest rz. Wisła i Zalew 

Zegrzyński.  

G4-14 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę 

ostrożności 
indeks Miasto szczegółowo analizuje wszelkie pomysły przed wprowadzeniem 

innowacyjnych rozwiązań. 

G4-15 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację 

ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i 

inne inicjatywy 

6 

G4-16 Członkostwo w stowarzyszeniach (takich jak stowarzyszenia 

branżowe) i/lub w krajowych/międzynarodowych organizacjach 

orzeczniczych 

6 



Indeks raportu 

99 

Wskaźnik 

GRI 
Opis wskaźnika Strona Dodatkowe objaśnienie 

IDENTYFIKACJA ISTOTNYCH ASPEKTÓW I GRANIC RAPORTOWANIA 

G4-17 (a)Lista wszystkich jednostek ujętych w skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich 

odpowiednikach, (b)Jednostki wskazane w skonsolidowanych 

sprawozdaniach finansowych organizacji lub w ich 

odpowiednikach nie ujęte w raporcie 

indeks 18 Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, 

Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, 

Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz  

G4-18 (a)Proces definiowania zawartości i granic raportu,(b) 

Wyjaśnienie w jaki sposób organizacja wdrożyła Zasady 

Raportowania dla Definiowania Zawartości Raportu 

indeks Aspekty normy G4 oceniono pod względem ich wpływu na strony 

zainteresowane. •Dane środowiskowe, społeczne i ekonomiczne podano w 

kontekście zrównoważonego rozwoju. •Niniejszy raport zawiera omówienie 

istotnego wpływu czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych  

G4-19 (a)Lista wszystkich istotnych aspektów zidentyfikowana w 

procesie definiowania zawartości raportu 
indeks Ekonomiczne: wyniki gospodarcze, obsługiwane rynki Środowiskowe: energia, 

emisje, woda, ścieki i odpady, bioróżnorodność, sytuacja ogólna Społeczne: 

społeczności lokalne, bezpieczeństwo i higiena pracy, wolność zrzeszania się  

i przystępowania do negocjacji zbiorowych, bezpieczeństwo publiczne, 

przeciwdziałanie korupcji  

G4-20 (a)Kluczowe aspekty raportowania wewnątrz organizacji indeks W organizacji nie stwierdzono ograniczeń dotyczących istotnych aspektów 

(patrz G4-10). Zgodnie z sugestiami przyjętymi w niniejszym raporcie, 

aspekty społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, finansowe oraz dotyczące 

zarządzania są ze sobą nierozerwalnie powiązane i wzajemnie na siebie 

wpływają. Nie ma wątpliwości co do tego, że wszystkie te aspekty wywierają 

zasadniczy wpływ na długoterminowy, zrównoważony rozwój organizacji  

oraz jej funkcjonowanie. Wpływ wszystkich aspektów uznanych powyżej za 

istotne (patrz G4-10) daje się odczuć przede wszystkim w mieście, ale także 

w innych regionach Polski i świata, dlatego, że skutki środowiskowe są 

odczuwalne w ujęciu globalny.  

G4-21 (a)Kluczowe aspekty raportowania na zewnątrz organizacji indeks jw. 
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Wskaźnik 

GRI 
Opis wskaźnika Strona Dodatkowe objaśnienie 

ANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY 

G4-24 (a)Lista grup interesariuszy angażowanych przez 

organizację 
9 

G4-25 (a)Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup 

interesariuszy 
8 

G4-26 (a)Podejście organizacji do angażowania interesariuszy 9, 

indeks 
Wykonywanie analiz, dialog interaktywny i osobisty, wybory oraz konsultacje z 

organizacjami pozarządowymi 

G4-27 (a)Kluczowe kwestie i problemy poruszane przez 

interesariuszy oraz odpowiedź na nie ze strony organizacji 
22-24 

PROFIL RAPORTU 

G4-28 Okres raportowania. 1, 

indeks 
Rok kalendarzowy 2013 

G4-29 Data publikacji ostatniego raportu indeks 26 września 2013 

G4-30 Cykl raportowania indeks Roczny 

G4-31 Osoba do kontaktu indeks Osoba wyznaczona do kontaktów w zakresie zapytań dotyczących raportu lub 

jego treści: Dyrektor Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy 

Leszek Drogosz ldrogosz@um.warszawa.pl lub profesor Adam J. Sulkowski 

asulkowski@umassd.edu 

G4-33 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej 

weryfikacji raportu 
indeks Niniejsze wydanie nie było przedmiotem audytu zewnętrznego 

NADZÓR       

G4-34 Struktura nadzorcza organizacji 8 Struktura zarządzania organizacją 

ETYKA I UCZCIWOŚĆ 

G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy postępowania w 

organizacji 
3, 

indeks 
Zgodnie z treścią niniejszego Zintegrowanego Raportu Zrównoważonego Rozwoju, 

Miasto Warszawa aktywnie realizuje politykę przejrzystości, prowadzi konsultacje 

ze stronami zainteresowanymi, obiektywnie ocenia postępy oraz podejmuje 

pragmatyczne decyzje. Zostało to potwierdzone przyjęciem przez miasto normy 

ISO 9001:2009. Zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki, zamieszczonego pod 

adresemum.warszawa.pl/node/10227 oraz 

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11013Kodeks%20Etyki_0.pdf,  

od pracowników wszystkich szczebli administracji miejskiej oraz zajmujących się 

rekrutacją, wymaga się etycznego sposobu postępowania.  

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11013Kodeks Etyki_0.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11013Kodeks Etyki_0.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11013Kodeks Etyki_0.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11013Kodeks Etyki_0.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11013Kodeks Etyki_0.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11013Kodeks Etyki_0.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11013Kodeks Etyki_0.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11013Kodeks Etyki_0.pdf
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Wskaźnik 

GRI 
Opis wskaźnika Strona Dodatkowe objaśnienie 

WSKAŹNIKI EKONOMICZNE 

G4-EC1 Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i 

rozdystrybuowana 
15-17 

G4-EC2 Implikacje finansowe i inne ryzyka oraz szanse 

dla działań organizacji wynikające ze zmian klimatycznych 
49, 58, 

60 

G4-EC4 Wsparcie finansowe uzyskane od państwa 15 1 mld 968 mln zł 

G4-EC7 Rozwijanie i wpływ na inwestycje w rozwój infrastruktury oraz 

wspierane usługi 
indeks Niniejszy dokument jest w całości poświęcony wpływowi inwestycji (w 

pozycjach tj. transport publiczny, kultura i oczyszczanie wody) na poprawę 

jakości infrastruktury i usług oraz dobrobytu mieszkańców, na podstawie 

statystyk dotyczących kwestii społeczno-środowiskowych 

G4-EC8 Pośredni, ekonomiczny wpływ organizacji na otoczenie indeks Niniejszy dokument jest w całości poświęcony znaczącemu wpływowi 

organizacji na społeczność lokalną pod kątem ekonomicznym, środowiskowym 

i społecznym 

G4-EC9 Proporcja wydatków na lokalnych dostawców indeks 100% 

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE 

G4-DMA Podejście do zarządzania 50-51, 

54, 75, 

89 

G4-EN3 Bezpośrednie zużycie energii według głównych źródeł energii 55 

G4-EN5 Energochłonność 57 

G4-EN6 Redukcja zużycia energii 54,56 

G4-EN7 Redukcja zapotrzebowania na energię dostarczanych produktów 

lub usług 
54,56 

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Energia" 54 

G4-EN8 Całkowity pobór wody według źródła. 72 

G4-EN9 Źródła wody znacząco zubożone przez nadmierny pobór wody 73 

G4-EN11 Lokalizacja i powierzchnia posiadanych, dzierżawionych lub 

zarządzanych gruntów zlokalizowanych w obszarach 

chronionych lub obszarach o dużej wartości pod względem 

bioróżnorodności poza obszarami chronionymi 

89 
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Wskaźnik 

GRI 
Opis wskaźnika Strona Dodatkowe objaśnienie 

WSKAŹNIKI ŚRODOWISKOWE 

G4-EN12 Opis istotnego wpływu działalności, produktów i usług na 

bioróżnorodność obszarów chronionych i obszarów o dużej 

wartości pod względem bioróżnorodności poza obszarami 

chronionymi 

93 

G4-EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane 90-91 

G4-EN14 Liczba gatuków znajdujących się w Czerwonej Księdze IUCN 

oraz na krajowych listach gatunków zagrożonych, 

zidentyfikowanych na obszarze oddziaływania organizacji 

według stopnia zagrożenia wyginięciem 

92 

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Bioróżnorodność" 89 

G4-EN15 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych 61-62 

G4-EN16 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych 61-62 

G4-EN17 Inne istotne pośrednie emisje gazów cieplarnianych 63 

G4-EN18 Poziom intensywności emisji gazów cieplarnianych 61-62 

G4-EN19 Redukcja emisji gazów cieplarnianych 64 

G4-EN21 Emisja związków NOx, SOx i innych istotnych związków 

emitowanych do powietrza według rodzaju związków i wagi 
63 

G4-EN23 Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu i metody 

postępowania z odpadem 
76-77 

G4-EN24 Łączna liczba i objętość istotnych wycieków 80 (informacje nt. dzikich wysypisk śmieci) 

G4-EN25 Waga transportowanych, importowanych, eksportowanych 

lub przetworzonych odpadów uznanych za niebezpieczne 

oraz % odpadów przemieszczanych transgranicznie 

80 

G4-EN26 Jednolite zbiorniki wodne, na które wpływ mają zrzuty i 

odpływy ścieków z organizacji 
82-85 

G4-DMA Podejście do zarządzania aspektem "Ścieki i odpady" 75, 82 

G4-EN27 Zakres zmniejszania negatywnego oddziaływania produktów 

i usług na środowisko 
49-51 brak jednego wskaźnika, informacje przewijają się w całej sekcji 

środowisko (np. Czajka, autobusy hybrydowe, segregacja śmieci) 

G4-EN29 Kary za brak zgodności z przepisami I regulacjami 

dotyczącymi ochrony środowiska 
53 

G4-EN31 Łączna liczba wydatków przeznaczanych na ochronę 

środowiska oraz inwestycje [środowiskowe] według typu 
52 
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Wskaźnik 

GRI 
Nazwa wskaźnika Strona Dodatkowe objaśnienie 

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE 

G4-LA1 Łączna liczba i wskaźniki rotacji oraz nowo zatrudnionych 

pracowników według wieku, płci i regionu 
11, 12 

G4-LA9 Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na 

pracownika według płci i struktury zatrudnienia 
13 

G4-LA11 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom 

jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej według 

płci i struktury zatrudnienia 

13 

G4-LA13 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet 

według zajmowanego stanowiska. 
14 

G4-SO1 Udział procentowy działań angażujących społeczności lokalne 

wraz z oceną ich wpływu na te społeczności 
10, 18, 

25-47 

G4-SO4 Komunikacja i szkolenia z zakresu polityki i procedur 

antykorupcyjnych 
13 

G4-SO5 Potwierdzone przypadki korupcji i powzięte działania 13 

G4-PR5 Wyniki badań poziomu satysfakcji klientów (beneficjentów) 21-24 
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 B+R   ang. bike and ride, parking dla rowerów w miejscu umożliwiającym wygodną przesiadkę  
    z roweru do komunikacji miejskiej 

 GUS   Główny Urząd Statystyczny 

 KSP   Komenda Stołeczna Policji 

 METRO   Metro Warszawskie Sp. z o.o. 

 MPO   Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o. 

 MPWiK   Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 

 MZA   Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.  

 ZTM   Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy 

 PSP   Państwowa Straż Pożarna 

 TW   Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 

 ZOM   Zarząd Oczyszczania Miasta 

 ZTP   Zarząd Terenów Publicznych 
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 W przypadku pytań dotyczących Raportu prosimy o kontakt z:  

Dyrektorem Biura Infrastruktury Urzędu m.st. Warszawy Leszkiem Drogoszem 

ldrogosz@um.warszawa.pl  

lub prof. Adamem J. Sułkowskim asulkowski@umassd.edu. 
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