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Słownik pojęć i wykaz skrótów
Pojęcia
Analiza – rozpatrywanie problemu czy zjawiska z różnych stron, w celu jego zrozumienia lub
wyjaśnienia. Można w jej ramach wykorzystywać różne metody badawcze.
Analiza SWOT – analiza mocnych i słabych stron (czynników wewnętrznych) oraz szans i zagrożeń
(czynników zewnętrznych) wpływających na rozwój miasta. Czynniki wewnętrzne dotyczą bezpośrednio
miasta lub są w jego gestii i wyróżniają je na tle innych, stanowiąc jego przewagę konkurencyjną (silne
strony) lub też utrudniają jego rozwój i wynikają z ograniczonych, szeroko rozumianych, zasobów (słabe
strony). Czynniki zewnętrzne znajdują się poza władztwem samorządu, odnoszą się do otoczenia
miasta lub niezależnych od niego uwarunkowań. Są to czynniki stanowiące impulsy rozwojowe, które
należy wykorzystać (szanse) lub osłabiające silne strony, a także ograniczające możliwość
wykorzystania szans (zagrożenia).
Analiza wyzwań i potencjałów – analiza podsumowująca przeprowadzone prace diagnostyczne.
Wskazuje wady, problemy dotykające miasto oraz zalety lub czynniki pozytywnie je wyróżniające, które
trzeba wykorzystać w rozwoju (potencjały) lub przezwyciężyć (wyzwania).
Analiza „desk research” – analiza danych zastanych, badania wtórne, technika badawcza polegająca
na analizie i weryfikacji danych wtórnych, pochodzących z istniejących źródeł i formułowaniu na ich
podstawie wniosków dotyczących badanego problemu.
Benchmarking (analiza porównawcza) – metoda zarządzania polegająca na systematycznym
porównaniu przedsiębiorstwa z konkurentami lub firmami wiodącymi w danej branży oraz skopiowanie
sprawdzonych wzorów postępowania (procesów, metod, sposobów działania). Może dotyczyć także
miast. Istotą benchmarkingu miast jest porównywanie wskaźników opisujących daną jednostkę
terytorialną, np. miasto lub obszar metropolitalny, z analogicznymi wskaźnikami dotyczącymi innych
jednostek. W rezultacie powstaje przejrzysta diagnoza poziomu rozwoju danego ośrodka na tle
wybranej grupy odniesienia.
CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interview) – wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny,
technika badań ilościowych polegająca na wywiadzie z respondentem prowadzonym za pośrednictwem
telefonu.
CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview) – wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy
strony WWW, technika badań ilościowych polegająca na wywiadzie bezpośrednim prowadzonym za
pośrednictwem Internetu, realizowana poprzez udostępnienie respondentom kwestionariusza ankiety
do samodzielnego wypełnienia.
Centrum Lokalne – otwarta przestrzeń publiczna (nie budynek), np. kwartał ulic, plac, skwer, miejsce,
gdzie mieszkańcy robią zakupy, korzystają ze świadczonych tam usług edukacyjnych, kulturalnych,
ochrony zdrowia, spotykają się, spędzają czas wolny. Centrum lokalne to miejsce wielofunkcyjne,
w którym następuje koncentracja aktywności w skali danej dzielnicy czy osiedla.
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Dokument programujący rozwój miasta – dokument określający cele lub działania w zakresie
podniesienia jakości życia mieszkańców. Wyróżnia się dokumenty nadrzędne oraz podrzędne.
Nadrzędnymi są strategia rozwoju wraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz wieloletnią prognozą finansową. Podrzędne dokumenty to dokumenty kierunkowe
(polityki) oraz dokumenty wykonawcze.
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Diagnoza – analiza zjawisk zachodzących w obszarze podlegającym analizie oraz ich przyczyn. W
strategii dotyczy ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej miasta, w
przypadku pozostałych dokumentów czy projektów jej zakres i szczegółowość są definiowane
odpowiednio do podejmowanych zagadnień. Na jej podstawie planuje się interwencję – wyznacza cele
i określa działania
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Dokument wykonawczy – dokument podrzędny zapewniający operacjonalizację celów strategii
rozwoju lub dotyczący innych obowiązkowych zadań niewynikających ze strategii rozwoju.
Dokumentami wykonawczymi są programy lub plany roczne.
Dom Sąsiedzki – finansowane lub współfinansowane ze środków m.st. Warszawy miejsca (lokale),
których cała przestrzeń oddana jest wyłącznie na aktywność lokalną mieszkańców, a głównym celem
działania jest wspieranie działań lokalnych i integracja sąsiedzka. Dom Sąsiedzki nie ma odgórnie
ustalonego programu zajęć - to pomysły mieszkańców, grup nieformalnych i organizacji pozarządowych
tworzą na bieżąco plan działania takiego miejsca.
Ewaluacja – zgodnie z definicją Strategii #Warszaw2030 jest to ocena jakości i efektów prowadzonych
przez miasto zadań. Jej celem jest poprawa jakości realizowanych procesów i projektów oraz
wdrażanych dokumentów programujących rozwój. Dokonywana jest na podstawie kryteriów
ewaluacyjnych, które różnią się w zależności od momentu prowadzenia analizy. Sformułowanie to jest
w niniejszej diagnozie wykorzystane w nieco szerszym znaczeniu, odwołując się również do procesów
w ogóle, bez oceniania, czy wynikają one z dokumentów programujących rozwój.
FGI (ang. Focus Group Interview) – zogniskowany wywiad grupowy, technika badań jakościowych
polegająca na grupowej dyskusji odpowiednio dobranych respondentów, koncentrującej się wokół
określonego tematu i prowadzonej przez moderatora na podstawie scenariusza. Przebieg dyskusji jest
rejestrowany, zaś na podstawie zapisu dźwięku sporządzany jest raport podsumowujący.
HR (ang. human resources) – zarządzanie zasobami ludzkimi, działania podejmowane przez
przedsiębiorstwo w zakresie pozyskania i zatrzymania w nim pracowników, jak również dbania
o efektywność ich pracy.
IDI (ang. Individual In-depth Interview) – pogłębiony wywiad indywidualny, technika badań jakościowych
polegająca na bezpośredniej rozmowie badacza (moderatora) z respondentem prowadzonej na
podstawie scenariusza.
Inkubator przedsiębiorczości – podmiot mogący mieć różną formę prawną, którego celem jest
wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, posiadający ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających małe
i średnie firmy (MŚP). Funkcjonowanie inkubatorów jest ukierunkowane na wspomaganie rozwoju nowo
powstałych firm oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji technologii poprzez:
dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą, usługi wspierające
biznes, np.: doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, patentowe, organizacyjne i technologiczne,
pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, tworzenie właściwego klimatu dla podejmowania
działalności gospodarczej i realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, tzw. efekty synergiczne, kontakty
z instytucjami naukowymi i ocenę przedsięwzięć innowacyjnych.
Interesariusz – osoba, grupa osób lub instytucja, która ma wpływ na funkcjonowanie miasta
(np. realizację celów określonych w dokumentach programujących rozwój) lub na które miasto (w tym
realizowane przez Urząd m.st. Warszawy cele) ma wpływ (odbiorcy interwencji).
IOB – Instytucje Otoczenia Biznesu, podmioty prowadzące działalność na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości i innowacyjności, bez względu na formę prawną, niedziałające dla zysku lub
przeznaczające zysk na cele statutowe zgodnie z zapisami w statucie lub innym równoważnym
dokumencie założycielskim.
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Metoda ilościowa – metoda badawcza umożliwiająca charakteryzowanie danych zjawisk za pomocą
miar liczbowych, koncentruje się na ilościowym opisie rzeczywistości, zadawane pytania badawcze
często mają charakter rozstrzygający.
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Liderzy – szczególna grupa talentów, osoby posiadające dodatkowo umiejętności przewodzenia
i inspirowania innych. Pod pojęciem liderów rozumie się również instytucje, podmioty, organizacje
najlepsze w swojej dziedzinie (liderzy branży).
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Metoda jakościowa – metoda badawcza wykorzystywana w celu zrozumienia postaw, zachowań czy
różnorodności zjawisk, nie zaś częstotliwości ich występowania, zadawane pytania badawcze mają
charakter eksploracyjny i wyjaśniający.
Miasto – wyraz wyróżniony wielką literą rozumiany w diagnozie jako miasto stołeczne Warszawa
Miejsce Aktywności Lokalnej (MAL) – to konkretny lokal lub jego fragment, gdzie mieszkańcy mogą
bezpłatnie realizować swoje projekty społeczne, kreatywne i kulturalne oraz integrować się z sąsiadami.
MAL-em może być sala w domu kultury i lokal organizacji pozarządowej. O statusie MAL świadczy
włączenie do sieci Miejsc Aktywności Lokalnej.
Mikrofirma – mikroprzedsiębiorstwo, co do zasady w tym dokumencie – mikroprzedsiębiorstwo
prowadzące działalność na lokalnym rynku, zarówno poprzez świadczenie usług dla tego rynku jak i
poprzez tworzenie na nim miejsc pracy.
Mikroprzedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników oraz jego
roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.
Monitoring – proces cyklicznego pomiaru postępów w realizacji celów dokumentów programujących
rozwój miasta, planów rocznych oraz projektów i procesów. Opiera się na systemie wskaźników lub
mierników przypisanych celom, projektom czy procesom, dla których określono wartości docelowe do
osiągnięcia.
Networking – sieciowanie, proces wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości,
prowadzony dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów.
NGO (ang. non-government organization) – organizacja pozarządowa działająca na rzecz wybranego
interesu i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku.
Odbiorca – interesariusz, do którego skierowane są działania programu wykonawczego (o ile nie
występuje inne dookreślenie – programu 2.4). Co do zasady nie musi być aktywny, by miasto lub
realizowane przez Urząd cele miało na niego wpływ.
Park naukowo-technologiczny – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą
techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy
jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.
Program akceleracyjny – podstawą programu akceleracyjnego są szkolenia i warsztaty poprowadzone
przez specjalistów w swojej dziedzinie skierowane dla osób, które mają pomysł na biznes, ułatwiające
rozwój innowacyjnych produktów do poziomu, w którym będą oni mogli przetestować swoje rozwiązanie
z partnerami biznesowymi. Program taki wpływa na przyspieszenie rozwoju firm/projektów biznesowych
oraz zwiększa szanse na wdrożenie proponowanych rozwiązań na rynku.
Program wykonawczy – dokument uszczegóławiający cel operacyjny Strategii, który nie jest jednak jej
integralną częścią. Określa co najmniej typy projektów do realizacji, obejmuje okres 3–7 lat (nie
przekracza czasu wskazanego w strategii rozwoju, chyba że regulacje prawne stanowią inaczej).
Program 2.4. – program wykonawczy dotyczący celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach
przyjaznych dla rozwoju biznesu, Cel strategiczny 2. Wygodna lokalność Strategii #Warszawa2030.
Program 4.2. – program wykonawczy dotyczący celu operacyjnego 4.2. Generujemy innowacje, Cel
strategiczny 4. Twórcze środowisko Strategii #Warszawa2030.
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Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – dokument, który obejmuje opis zadania budowlanego. W
dokumencie takim podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im
wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne.
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Program 4.3. – program wykonawczy dotyczący celu operacyjnego 4.3. Przyciągamy talenty i liderów,
Cel strategiczny 4. Twórcze środowisko Strategii #Warszawa2030.
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Projekt – zgodnie ze Strategią #Warszawa2030 jest to przedsięwzięcie zmierzające do osiągnięcia
określonego celu, posiadające ramy czasowe i przypisane zasoby, o wyodrębnionej strukturze
organizacyjnej, realizowane przez Urząd m.st. Warszawy samodzielnie lub w partnerstwie z innym(-i) i
podmiotem(-ami) (zgodnie z definicją zawartą w zarządzeniu w zakresie zarządzania projektami oraz
zmianą). W dokumencie diagnozy pojęcie to może być stosowane w szerszym kontekście,
zaznaczonym w takim przypadku w tekście.
Smart City – inteligentne miasto, czyli miasto rządzone w mądry sposób, w którym wykorzystuje się
technologie cyfrowe i telekomunikacyjne do zwiększenia wydajności sieci i usług, w celu poprawy
jakości życia mieszkańców oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Pojęcie używane jest w
kontekście rozwiązań i technologii, które pozwalają na czynienie z Warszawy miasta inteligentnego.
Społeczna odpowiedzialność biznesu – CSR (ang. corporate social responsibility) – koncepcja,
według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii uwzględniają interesy społeczne i ochronę
środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
Start-up – tymczasowa organizacja stworzona w celu poszukiwania skalowalnego, powtarzalnego
i rentownego modelu biznesowego1, który zapewni zysk; stworzona z myślą o kreowaniu nowych
produktów lub usług w warunkach wysokiego ryzyka i niepewności 2.
Strategia/Strategia rozwoju – o ile nie zaznaczono innego kontekstu, Strategia #Warszawa2030.
Strategia #Warszawa2030 – nadrzędny dokument programujący rozwój Warszawy do roku 2030,
w którym wyznaczono cele rozwoju miasta w długookresowej perspektywie. Określa kompleksowo
politykę rozwoju miasta.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/Studium – dokument
określający politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. W
przypadku Warszawy przyjmowany jest przez Radę m.st. Warszawy. Zawartość oraz zasady jego
tworzenia określa ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
SWOT (ang. strengths, weaknesses, opportunities, threats) – polega na analizie silnych i słabych stron
organizacji oraz szans i zagrożeń, które się przed nią pojawiają.
Targowisko – jest to wyodrębniony teren lub budowla (plac, ulic, hala targowa) ze stałymi lub
sezonowymi punktami sprzedaży drobnodetalicznej lub urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia
handlu w wyznaczone dni tygodnia lub codziennie. Za targowiska sezonowe należy uznać te place i
ulice, gdzie punkty handlowe uruchamiane są na okres do 6 miesięcy.
Użytkownik miasta - osoba przebywająca w Warszawie, niezależnie od tego, czy jest jej mieszkańcem,
czy nie, np. osoba regularnie dojeżdżająca do pracy lub miejsca pobierania nauki, przybywająca w celu
skorzystania z oferty kulturalnej lub handlowej, załatwiająca sprawy administracyjne albo turysta.

1
2

S. Blank, B. Dorf, Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Gliwice 2013, s.19.
E. Ries, Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzędzia i stwórz firmę, która zdobędzie rynek, Gliwice 2012, s. 38.
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cel lub zaszło badane zjawisko.
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BAiPP – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
BIZ – bezpośrednie inwestycje zagraniczne
BPL – Biuro Polityki Lokalowej
BRG – Biuro Rozwoju Gospodarczego
CKT – Centrum Kreatywności Targowa
CNK – Centrum Nauki „Kopernik”
CPS/Smolna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna
CSR – (ang. Corporate Social Responsibility) społeczna odpowiedzialność biznesu
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
FUE – fundusze Unii Europejskiej
IOB – Instytucja Otoczenia Biznesu
JST – jednostka samorządu terytorialnego, w niniejszej analizie JST oznacza gminę
MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
m.st. – miasto stołeczne
PFU – program funkcjonalno-użytkowy
RPO – Regionalny Program Operacyjny
RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
UP – Urząd Pracy
WCIES – Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
ZGN – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
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Wprowadzenie
Polskie miasta metropolitalne rozwijają się dynamicznie. Stają się liderami wpływającymi na kondycję
ekonomiczną regionów, ich rola w procesach rozwoju kraju znacząco wzrasta. W skali globalnej
obserwujemy coraz większą koncentrację zamożności, wzrostu gospodarczego, innowacji i innych
procesów cywilizacyjnych właśnie w metropoliach. Miasta metropolitalne to miejsca pełne energii
społecznej, motory rozwoju kraju, centra spotkań kreatywności, wiedzy i postępu, miasta, które skupiają
najlepszych specjalistów i konkurencyjne przedsiębiorstwa oraz oferują przestrzeń dla biznesu3.
Nie ulega wątpliwości, że największe miasta stwarzają ogromne możliwości swoim mieszkańcom.
Jednocześnie zamieszkanie w metropolii często wiąże się z uciążliwościami. Miasta te zmagają się z
korkami, tłokiem w środkach komunikacji publicznej i zanieczyszczeniem powietrza. Dlatego coraz
częściej dostrzegają konieczność takiego planowania rozwoju, aby mimo swej wielkości nie przestały
być kompaktowe dla swoich mieszkańców4. Stąd tendencja do tworzenia programów wygodnej
lokalności, dzięki którym mieszkańcy będą mogli zaspokajać większość swoich potrzeb w pobliżu domu.
Osiągnięcie sukcesu w tym obszarze wymaga stworzenia dobrych warunków do rozwoju biznesu we
wszystkich dzielnicach miasta.
Warszawa, jak żadne inne miasto, żyje dla gospodarki i z gospodarki
Warszawa zajmuje szczególne miejsce na gospodarczej mapie Polski. W 2018 r. region warszawski
stołeczny wytworzył ponad 17% całego Produktu Krajowego Brutto Polski. PKB per capita wyniosło w
regionie warszawskim stołecznym aż 220% średniej krajowej.
Kluczowe wskaźniki dotyczące podmiotów gospodarczych nie pozostawiają wątpliwości, że Warszawa
jako stolica stanowi magnes dla lokowania działalności gospodarczej. Gospodarka Warszawy
w przeważającej części opiera się na usługach rynkowych. Pod koniec 2019 r. na terenie Warszawy
zarejestrowanych było 456 338 podmiotów gospodarki narodowej, co stanowiło 53,4% wszystkich podmiotów
województwa mazowieckiego. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w Warszawie
wzrosła w stosunku do grudnia 2018 r. o 5,2%. W ogólnej liczbie podmiotów dominowały osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą (55,8%). Jest to jednak znacznie mniej niż w całej Polsce
(69,2%5), co świadczy o dużej roli spółek handlowych w gospodarce Warszawy.
Z ponad 45 tysięcy spółek zarejestrowanych w 2018 roku w Polsce prawie co piąta powstała w stolicy.
Jeżeli dodać do tego 209 firm, które w ciągu roku przeniosły się do stolicy z innych miejscowości, oraz
kolejnych kilkaset, które założono na peryferiach stołecznej aglomeracji, to nie trudno stwierdzić, że
pozycja Warszawy jako lidera na gospodarczej mapie kraju jest bezdyskusyjna i niezagrożona6. Tak
duże znaczenie spółek, które – co do zasady – są formą prawną odpowiadającą za większe
przedsięwzięcia biznesowe, może odsuwać uwagę od podmiotów najmniejszych, które – jak to w
dokumencie będzie podkreślone – są szczególnie istotne dla programu 2.4.
Biznes w Warszawie to zarówno duże światowe korporacje jak i MŚP, lokalny biznes, kupcy
i rzemieślnicy.
Średnie i duże firmy przyciągają uwagę. Łatwo zatem kojarzyć warszawski biznes przede wszystkim z
nimi. Znane marki, obecne w mediach produkty, zabiegające o uwagę konsumentów inicjatywy – to na
nich łatwo skupić wzrok, myśląc o tym, jak poprawić w Warszawie warunki do prowadzenia działalności
gospodarczej. Jednak stolica nie jest zarezerwowana dla korporacji – małe punkty usługowe, warsztaty,

J. Szlachta, J. Woźniak (red.), Rola wielkich miast w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski – poznańskie refleksje, PAN
KPZK, Warszawa 2018, s. 5.
4
Przykładem jest koncepcja „Piętnastominutowego Paryża” mer miasta Anne Hidalgo https://www.miasto2077.pl/tag/paryz/
(dostęp: 06.04.2020).
5
Kwartalna informacja o podmiotach gospodarki narodowej w rejestrze REGON rok 2019, Główny Urząd Statystyczny.
6
https://www.forbes.pl/gospodarka/ranking-miasta-przyjazne-dla-biznesu-x-kongres-regionow-2019/0n7jskp (dostęp:
13.02.2020).
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lokalne sklepy, kupcy na targowiskach są niezwykle ważni dla funkcjonowania miasta i jego
mieszkańców.
Większe podmioty, tak chętnie rejestrujące się w Warszawie, mają mniejsze znaczenie z punktu
widzenia wygodnej lokalności. Z punktu widzenia codziennego funkcjonowania użytkownika miasta
ważniejszy pozostaje warsztat szewski lub fryzjer działający blisko osiedla niż średni przedsiębiorca,
wirtualnie7 rejestrujący się w centrum miasta, ale działalność prowadzący głównie lub w całości w
zupełnie innej części kraju.
Duże podmioty budują wokół siebie ekosystemy, łańcuchy dostawców i kooperantów, dlatego gotowość
i chęć współpracy korporacji jest ważna dla rozwoju sektora MŚP. Małe i średnie przedsiębiorstwa
korzystają z rynku zbytu tworzonego przez największych graczy, rozwijają się ponadto, dostosowując
koncepcje i metody zarządzania do wymogów dużych przedsiębiorstw, najbardziej perspektywiczne
mikrofirmy korzystają ponadto niekiedy z finansowego wsparcia dużych graczy.
 W diagnozie koncentrujemy się na MŚP. Chcemy jednak rozpoznać uwarunkowania
sprzyjające współpracy pomiędzy różnymi typami przedsiębiorstw. Angażowanie dużych
podmiotów komercyjnych w budowanie gospodarki sprzyjającej idei wygodnej lokalności może
odbywać się w ramach promocji postaw społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
Warszawa najlepszym miejscem do rozwoju biznesu w Polsce i jednym z najlepszych w Europie
W rankingu opublikowanym przez fDi „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2020/2021” 8 Warszawa
zajęła 6. pozycję, będąc jednocześnie liderem w Europie Wschodniej. Stolica Polski wyprzedziła takie
metropolie jak Berlin, Sztokholm czy Kopenhaga. Warszawa zajęła także 2. miejsce pod względem
przyjaznego klimatu dla biznesu, 8. pozycję pod względem potencjału ekonomicznego oraz 10. miejsce
w rankingu efektywności kosztów.
Aż 28 proc. przedsiębiorców, którzy planują rozwój geograficzny swoich firm, jako miejsce rozważane
pod nową lokalizację wskazało właśnie stolicę. To właśnie Warszawa jest lokalizacją pierwszego wyboru
dla osób rozważających relokację z powodów zawodowych9.
 W diagnozie analizujemy czynniki oddziaływujące pozytywnie (potencjały i szanse) oraz
negatywnie (bariery i zagrożenia) na możliwość założenia i rozwoju biznesu (działalności
gospodarczej) w Warszawie. Wiedząc, co sprawia, że dobrze jest prowadzić biznes w
Warszawie, łatwiej ocenić, jaki wpływ na przedsiębiorców mają czynniki dzielnicowe.
Przedsiębiorstwa są największym dostawcą miejsc pracy10
W Warszawie przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2019 r. wyniosło 1.094,6 tys.
osób i było o 2,0% wyższe niż w grudniu 2018 r. Pomimo tego, że w Warszawie swoją siedzibę mają
liczne urzędy samorządowe i centralne, to ponad 2/3 pracujących w stolicy zatrudnionych jest w
sektorze prywatnym. Pokazuje to ogromne znaczenie biznesu dla aktywnych zawodowo użytkowników
Warszawy.
Nowe pokolenia – nowe szanse
Nowe pokolenia na rynku pracy charakteryzują się dużym zainteresowaniem nieetatowymi formami
działalności zawodowej. Przedstawiciele pokolenia będącego u progu kariery11 deklarują, że chcą
pracować dla siebie (56%) oraz zgodnie z własnymi kompetencjami (90% w ten sposób planuje studia).

Wirtualne biuro to usługa polegająca na zarejestrowania siedziby firmy bez konieczności fizycznej obecności przedsiębiorstwa
w danym miejscu. Operator takiego biura przekazuje przedsiębiorcy korespondencję docierającą na miejsce. Pozwala na
posługiwanie się adresem prestiżowej lokalizacji bez konieczności ponoszenia ogromnych kosztów wynajmu w takim miejscu –
miesięczny koszt wirtualnego biura w stolicy zaczyna się od kilkudziesięciu złotych.
8
fDi European Cities and Regions of the Future 2020/21, The Financial Times Ltd., luty/marzec 2020.
9
Raport "Potencjał inwestycyjny Warszawy" opracowanego przez Antal i CBRE.
10
Raport PARP o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2019 rok.
11
Tzw. Pokolenie Z. Osoby urodzone w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych i na początku dwutysięcznych.
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Jednak aż 60% z nich planuje pracę za granicą12. Ich nieco starsi koledzy 13 też chcą zostać
przedsiębiorcami, przy czym ponad połowa (53%) rozważa bycie freelancerami, natomiast aż 40%
chciałoby prowadzić biznes, mając jednego kluczowego partnera, któremu świadczyłoby usługi 14.
Dane te sugerują, że tworzenie korzystnych warunków do zakładania własnej działalności, przynajmniej
dla części warszawskich 20-25-latków – absolwentów szkół średnich, policealnych i wyższych mogłoby
stanowić powód do pozostania i osiedlenia się w Warszawie.
Przedsiębiorcy tworzą ważną dla Warszawy społeczność
Przedsiębiorcy to nie tylko grupa osób prowadzących działalność gospodarczą. Tworzą oni społeczność
ludzi o wyjątkowych cechach – są kreatywni, energiczni, otwarci na nowe pomysły i lubią podejmować
ryzyko, ponieważ bez tego nigdy nie osiągnęliby sukcesu. Tacy ludzie są potrzebni każdemu miastu,
gdyż z efektów ich pracy korzystają wszyscy mieszkańcy – jako klienci i pracownicy.
Na koniec 2018 r. w całej Polsce działało około 400 organizacji pracodawców, które zrzeszały przeszło
19 tysięcy członków. Większość z nich (69,9%) stanowiły osoby prawne. W latach 2014-2018 liczba
członków organizacji pracodawców zwiększyła się o 2,4%. W Warszawie szczególnie widoczna jest siła
przedsiębiorców jako społeczności. Spośród wszystkich organizacji zrzeszających pracodawców aż
44% swoje siedziby miało w regionie warszawskim stołecznym15.
Przedsiębiorcy są grupą dobrze zorganizowaną, poszukującą możliwości rozwoju i chętną do
podejmowania wzajemnej współpracy. Dlatego działania mające na celu tworzenie warunków
przyjaznych dla biznesu powinny uwzględniać głos samych zainteresowanych i mogą być prowadzone
z wykorzystaniem istniejących organizacji samorządu gospodarczego.
Urząd m.st. Warszawy buduje system wsparcia dla przedsiębiorców
Urząd m.st. Warszawy rozwija system wsparcia dla osób prowadzących oraz planujących rozpocząć
działalność gospodarczą. Najważniejszym elementem tego systemu jest Centrum Przedsiębiorczości
Smolna. Oferuje ono usługi doradcze, możliwość wzięcia udziału w szkoleniach i spotkaniach
networkingowych, oferowana jest ponadto przestrzeń do pracy. Dla start-upów z sektora kreatywnego
utworzono Centrum Kreatywności Targowa, które pełni rolę inkubatora przedsiębiorczości. Niektóre
urzędy dzielnic również oferują wsparcie osobom prowadzącym lub planującym rozpocząć działalność
gospodarczą w danej dzielnicy. Uzupełnieniem ekosystemu wsparcia, o którego funkcjonowanie dba
samorząd lokalny, są działania na rzecz dostępu do przestrzeni dla prowadzenia działalności
gospodarczej w tym do: terenów inwestycyjnych i lokali użytkowych, miejsc handlu, w tym handlu
obwoźnego, przestrzeni publicznej dla organizacji wydarzeń oraz przestrzeni biurowej, konferencyjnej,
wystawienniczej i warsztatowej. Aby wzmocnić skuteczność takich działań, osoby odpowiedzialne za
tworzenie warunków przyjaznych dla rozwoju biznesu w Warszawie wykorzystują dostępne narzędzia
planistyczne, prawno-administracyjne, infrastrukturalne, ekonomiczno-finansowe, instytucjonalnoorganizacyjne i inne, w tym z zakresu ułatwienia w dostępie do finansowania zewnętrznego16.
 W diagnozie analizujemy dostępność i jakość usług wspierających rozwój biznesu w Warszawie
oraz warszawskich dzielnicach. Ważna jest w tym kontekście identyfikacja zasobów dzielnic,
tak aby w dalszych etapach prac nad programem wykonawczym dobrać adekwatne do potrzeb
działania, których realizacja ma przyczynić się do zniwelowania różnic w jakości usług
oferowanych przedsiębiorcom w dzielnicach. Dodatkowo zbadamy realizowane w dzielnicach
dotychczasowe działania wspierające rozwój biznesu, które można uznać jako dobre praktyki,
warte naśladowania.

Sonda internetowa “Badamy przedsiębiorczość młodych”, przeprowadzona przez firmę doradztwa edukacyjnego Elab
Education Laboratory, http://www.hrtrendy.pl/2018/12/24/56-zetow-chce-pracowac-na-wlasny-rachunek/ (dostęp: 13.02.2020).
13
Tzw. Pokolenie Y. Osoby urodzone w latach osiemdziesiątych i pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych.
14
Raport „Pierwsze kroki na rynku pracy 2018 | Polska edycja badania studentów i absolwentów” Deloitte, Marzec 2018.
15
Region warszawski stołeczny obejmuje m.st. Warszawę wraz z powiatami: grodziskim, legionowskim, mińskim, nowodworskim,
otwockim, piaseczyńskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim i wołomińskim.
16
Informacja Najwyższej Izby Kontroli z kwietnia 2018 roku „Wspieranie przedsiębiorczości przez gminy”.
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Warszawa stawia na wygodę mieszkańców i użytkowników
Mimo licznych wysokobudżetowych inwestycji Warszawa nie rozwija się równomiernie. Z perspektywy
mieszkańców różnych dzielnic może prezentować się jako zupełnie inne miasto. Warszawa
postrzegana jest jako miasto zbyt duże i zatłoczone. Odległość do miejsc spędzania czasu wolnego,
wspierających rozwój osobisty, przestrzeni wypoczynku i rekreacji czy zieleni bywa barierą trudną do
pokonania. Problem mogą stanowić również takie cechy stolicy, jak zbyt szybkie tempo życia czy też
dość wysokie w skali kraju koszty utrzymania. Są to, zaraz obok znacznej odległości od miasta
rodzinnego, główne przyczyny niechęci do przeprowadzki do Warszawy z innego miasta w Polsce17.
Atrakcyjność dzielnic i dostępność oferowanych przez nie funkcji miejskich jest zróżnicowana. Dlatego
też istotą celu 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu, wpisującego się w 2. cel
strategiczny Wygodna lokalność Strategii #Warszawa2030 jest zapewnienie dobrych warunków do
prowadzenia działalności gospodarczej w każdej dzielnicy. Działania prowadzone w ramach celu 2.4.
mają w efekcie przyczynić się do większego zaspokajania przez mieszkańców codziennych potrzeb
blisko domu. Nowo powstałe i rozwijające się firmy w dzielnicach wpłyną na zwiększenie wygody życia
użytkowników miasta, niezależnie od miejsca zamieszkania. Nowe firmy to także nowe miejsca pracy,
czyli szansa dla zmęczonych codziennym przemieszczaniem się mieszkańców, których obecne miejsce
pracy zlokalizowane jest w dzielnicy odległej od miejsca zamieszkania.
 W diagnozie badamy potrzeby głównych grup odbiorców i oceniamy stopień ich zaspokojenia.
Analizujemy wykorzystywane dotychczas kanały dystrybucji informacji ważnych i potrzebnych
dla rozwoju przedsiębiorstw.
Na użytek diagnozy wskazano te cechy Warszawy, które mogą ułatwiać rozwijanie przedsiębiorczości.
Określono także, co może stanowić bariery takiego rozwoju.
Badający, omawiając, jak przedsiębiorcy oceniają prowadzenie biznesu w Warszawie, podjęli próbę
uwzględnienia w analizach fazy rozwoju przedsiębiorstwa18:
→ pre-przedsiębiorcy (nascent entrepreneurs), czyli osoby zaangażowane w zakładanie firmy,
której będą właścicielami lub współwłaścicielami, oraz przedsiębiorcy w fazie organizacji, gdzie
okres wypłacania właścicielom wynagrodzeń/płatności nie przekracza 3 miesięcy;
→ nowi przedsiębiorcy, czyli osoby, które prowadzą biznes nie krócej niż 3 i nie dłużej niż 42
miesiące. Okres trzech i pół roku uznaje się za krytyczny w działalności przedsiębiorczej. Jego
przetrwanie świadczy o sukcesie pierwszego etapu, czyli założenia działalności i przejściu do
kolejnego etapu, czyli zarządzania istniejącą firmą;
→ dojrzałe firmy, czyli firmy, które funkcjonują na rynku dłużej niż 42 miesiące (3,5 roku).

17
18

Kraków, Warsaw or some other city, perhaps? Relocation in the SSC industry – a study report, HRK, s. 13.
Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska 2017/18, PARP 2018.
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Osiągnięcie celu 2.4. w znacznej mierze uzależnione jest od realizacji pozostałych zamierzeń ujętych
w Strategii. Uczynienie każdej z dzielnic atrakcyjnym miejscem do lokowania nowych aktywności
gospodarczych wymaga zapewnienia dostępności usług publicznych (cel 2.3. Korzystamy z usług blisko
domu) oraz wysokiej jakości systemu transportowego (cel 3.3. Korzystamy z przyjaznego systemu
transportowego). Dzięki rozwijaniu umiejętności współpracy, kreatywnego myślenia, a także
upowszechnianiu postaw otwartości na nowości, zmiany i eksperymentowanie (cel 4.1. Rozwijamy nasz
twórczy potencjał) zwiększy się liczba osób skłonnych do założenia własnego biznesu. Rozwój
innowacyjnego potencjału miasta, wdrażanie kolejnych inteligentnych rozwiązań i zaawansowanych
technologii, w szczególności z obszaru IT (cel 4.2. Generujemy innowacje) mogą stanowić zachętę dla
nowych i rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych. Dodatkowo beneficjenci programu
wykonawczego dla celu 4.2. wyznaczać będą trendy dla rozwoju i metod zarządzania mniej
zaawansowanych technologicznie MŚP oraz stanowić będą ich potencjalnych partnerów biznesowych.
Przedsiębiorcy, którzy uzyskają wsparcie w programie wykonawczym dla celu 2.4., będą mogli rozwijać
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Współzależność z innymi celami operacyjnymi Strategii
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swoje pomysły biznesowe i wdrażać innowacje w ramach programów akceleracji firm oraz poprzez
rozwijanie interdyscyplinarnych sieci współpracy z podmiotami z sektorów naukowego, badawczorozwojowego, biznesu i kultury, a także sfery publicznej i społeczności lokalnych (cel 4.2.).
Dzięki komplementarnym działaniom celu 2.4. i 4.2. możliwe będzie dostarczenie przedsiębiorcom
wsparcia w sprawnym przejściu z fazy początkowej, aż do poziomu high-tech. Dzięki działaniom na
rzecz budowy marki Warszawa (cel 4.3. Przyciągamy talenty i liderów) zwiększy się liczba krajowych
i międzynarodowych imprez biznesowych, naukowych, kulturalnych i sportowych, które są nośnikiem
wiedzy i wartości oraz źródłem inspiracji dla nowo powstałych i rozwijających się firm. Zachęceni życiem
w Warszawie cudzoziemcy będą mogli zasilić środowisko przedsiębiorców, o ile w ramach działań na
rzecz realizacji celu 2.4. zostaną zaplanowane usługi pomagające obcokrajowcom założyć, prowadzić
i rozwijać biznes w Warszawie. Większa obecność warszawskich przedsiębiorców, naukowców,
artystów na zagranicznych rynkach i forach (cel 4.4. Inspirujemy świat) sprzyjać będzie budowaniu
wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do prowadzenia działalności twórczej, co z kolei ułatwi
przyciąganie talentów i liderów (cel 4.3.).
Jak powstała diagnoza?
Celem realizacji fazy diagnostycznej było poznanie odpowiedzi na pytanie: „Czy miasto tworzy warunki
przyjazne do rozwoju biznesu?”. W diagnozie przeanalizowano aktualną sytuację w mieście i jego
dzielnicach oraz warunki wpływające na tę sytuację w obszarze rozwoju biznesu. Wiedzę na temat
warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie zgromadzono na podstawie analizy
danych zastanych, warsztatów diagnostycznych oraz badań uzupełniających. Poniżej przedstawiono
schemat powstawania raportu diagnostycznego.
Rysunek 1: Schemat realizacji fazy diagnostycznej

W pierwszym etapie przeprowadzono analizę desk research, która objęła dokumenty i materiały
źródłowe oraz informacje pozyskane z Urzędu m.st. Warszawy. Wykorzystano także raporty Głównego
Urzędu Statystycznego oraz analizy przygotowane przez biura Urzędu m.st. Warszawy oraz inne
materiały dotyczące tematyki raportu.
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W warsztatach diagnostycznych udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych i podmiotów
prywatnych, oferujących wsparcie dla biznesu. Ich tematyka koncentrowała się wokół analizy potrzeb
przedsiębiorców oraz oceny dostępności i jakości oferty skierowanej do tej grupy. Obserwowano także
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działalność Bielańskiego Integratora Przedsiębiorczych, przyglądając się pracy tego podmiotu z punktu
widzenia korzystających i prowadzących Integrator 19.
W ramach badań uzupełniających przeprowadzono badania jakościowe oraz ilościowe. Składały się na
nie warsztaty oraz wywiady indywidualne z przedstawicielami biur Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędów
dzielnic. Badania ilościowe, z wykorzystaniem technik CATI oraz CAWI, przeprowadzono wśród
przedstawicieli urzędów dzielnic oraz IOB, a także operatorów przestrzeni biurowej i co-workingowej.
Aktualność danych raportu
Proces diagnostyczny na potrzeby Programu 2.4 realizowany był w okresie październik-grudzień 2019,
raport korzysta ponadto z danych gromadzonych w publicznych rejestrach oraz opracowaniach
zewnętrznych, wykorzystujących informacje za okres do 2018 lub – w części, którą udało się
zaktualizować – do 2019 roku. Pokazuje zatem obraz Miasta i zachodzących w nim procesów jeszcze
sprzed wybuchu epidemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz
związanego z nią spowolnienia gospodarki. Warszawski biznes po epidemii wyglądać będzie zapewne
inaczej, niewątpliwe zmiany dotkną sposobu spędzania czasu oraz związanych z tym usług, zachowań
konsumentów, rynku pracy, popytu na rynkach światowych, zasad organizacji logistyki. W celu szybkiej
reakcji na zachodzące zmiany usługi Urzędu m.st. Warszawy dla przedsiębiorców przeewoluowały, tj.
rozszerzono je w szczególności o ułatwienia dla przedsiębiorców, którzy zmuszeni zostali do
adaptowania się do zachodzących zmian.
Na ile zmienią się warunki prowadzenia biznesu i na ile skutecznie stołeczny samorząd podąży za tymi
zmianami, okaże się w ciągu kolejnych kwartałów. Nie było szans, by w niniejszym opracowaniu odnieść
się do wszystkich determinant, które określą przyszły obraz zagadnień ważnych dla Programu 2.4.
Niemniej jednak w wybranych miejscach raportu pojawia się już odniesienie do wyzwań, jakie ujawnił
stan epidemii.
Jak czytać diagnozę?
Niniejsza diagnoza jest pierwszym etapem opracowania programu wykonawczego dla celu
operacyjnego 2.4. Strategii #Warszawa2030, poprzedzającym opracowanie zestawu celów
szczegółowych, działań i projektów, a także systemu monitoringu i wdrażania oraz realizacji programu.
Układ jej treści prowadzi czytelnika od próby odpowiedzi na pytania, co sprawia, że Warszawa (Rozdział
1.) oraz jej poszczególne dzielnice (Rozdział 2.) są dobrym miejscem dla planujących lub prowadzących
biznes. Wskazując kluczowych interesariuszy programu (Rozdział 3.), pozwala na bardziej precyzyjną
ocenę działań, które są w ich interesie podejmowane przez biura Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędy
dzielnic m.st. Warszawy (Rozdział 4.). Kolejny rozdział skupia się na poszukiwaniu dobrych rozwiązań
w innych miastach.
Potencjały, szanse, bariery oraz wyzwania dostrzeżone we wcześniejszych rozdziałach, zebrane są w
jednym miejscu w Rozdziale 6., w którym następuje podsumowanie diagnozy, zawierające również
wyzwania, przed jakimi staje Warszawa, oraz rekomendacje działań, które mają sprawić, by w stolicy
panowały warunki przyjazne dla rozwoju biznesu.
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Obserwacja Integratora związana była z faktem, iż planowany warsztat diagnostyczny z udziałem przedsiębiorców nie odbył
się. Mimo wykorzystania wielu form zaproszenia przedsiębiorców (w tym z wykorzystaniem organizacji przedsiębiorców oraz
poprzez media społecznościowe), na spotkanie nie zgłosili się uczestnicy. Celem warsztatu miało być przedyskutowanie, czego
najbardziej potrzeba MŚP działającym w Warszawie.
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Dla łatwiejszego poruszania się po dokumencie, wprowadzono oznaczenia graficzne wyróżniające
najważniejsze informacje.
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Oznaczają szanse lub silne strony Warszawy w
kontekście tworzenia warunków przyjaznych do
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Oznaczają bariery lub zagrożenia dla tworzenia
warunków przyjaznych do rozwoju biznesu.

rozwinięcia lub usprawnienia działań Urzędu

Za
pomocą
tego
oznaczenia
wskazano obszary, które wymagają
m.st. Warszawy.
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Oznaczenie to wyróżnia w
tekście istniejące dobre praktyki
instytucji miejskich, które
powinny być kontynuowane lub z
których warto czerpać inspirację w projektowaniu nowych działań.
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1

Być przedsiębiorcą w Warszawie, czyli Warszawa jako miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej

Jednym z celów Strategii #Warszawa2030 ma być podjęcie działań, które zapewnią dobre warunki do
prowadzenia działalności gospodarczej w całym mieście. Autorzy diagnozy podjęli się określenia, które
z cech Warszawy mogą być motorem napędowym rozwoju, a które będą blokowały osiąganie
pozytywnych rezultatów.
W rozdziale dokonano zebrania wniosków dotyczących tego, czy Warszawa jako miasto jest miejscem
przyjaznym do prowadzenia działalności gospodarczej.
Autorzy diagnozy nie trudzą się w nim jeszcze o to, by wyraźnie zaznaczać, gdzie zaczyna i gdzie
kończy się w tym kontekście obszar zainteresowania Programu 2.4. – miejsce na to przyjdzie nieco
dalej.
Rozdział mocno wiąże się z kolejną częścią, dotyczącą tego, jak w kontekście prowadzenia biznesu
wyglądają obecnie warszawskie dzielnice.

1.1

Warszawa bezkonkurencyjna

Warszawa w kontekście atrakcyjności gospodarczej od wielu lat nie ma sobie w Polsce równego
konkurenta20. To miasto z największą bezwzględną liczbą firm, największym nasyceniem
przedsiębiorstwami21, największym zainwestowanym
kapitałem, najsilniejszą obecnością inwestorów
zagranicznych, największym potencjałem ludzkim.
Liczba i potencjał warszawskich firm
Patrząc na nią w kontekście przyjazności dla biznesu,
tworzy szansę na kooperację
można – podobnie, jak zrobili to autorzy raportu
przedsiębiorstw
„Miasta przyjazne dla biznesu” za 2019 rok 22 –
przenieść ją samodzielnie do osobnej kategorii.
Ta atrakcyjność przekłada się na przyciąganie
i zatrzymywanie w stolicy biznesu. Wyjątkowością
Warszawy w zestawieniu z innymi największymi
Obecność central firm i urzędów przyciąga
ośrodkami miejskimi w Polsce okazuje się być
biznesy do Warszawy
w chwili
obecnej
właśnie
możliwość
przeciwstawienia się migracji firm poza miasto.
„Stolicy potężną przewagę nad innymi dużymi
miastami daje obecność w niej central wielu firm, a także najważniejszych urzędów państwowych. Firma
chcąca upowszechnić jakieś rozwiązanie technologiczne, poszukująca zasobów do jego wdrożenia w
Warszawie będzie miała ku temu najbardziej sprzyjające warunki. Dlatego firmy starają się mieć tu
siedzibę lub przynajmniej oddział” 23. Z tego powodu Warszawy nie dotyka zbyt mocno nasilające się
zjawisko przenoszenia przedsiębiorstw poza granice metropolii, będące skutkiem braku specjalistów24.

Działy produkcyjne firm przenoszą się
poza Warszawę

Jak wynika z badań prowadzonych w trakcie realizacji
diagnozy, nie oznacza to, że migracje nie następują.
Same firmy nie znikają z Warszawy, przenoszone są
stąd jednak procesy produkcyjne, które te firmy
realizują. Wysokie koszty nieruchomości oraz

Por. https://www.forbes.pl/rankingi/miasta-przyjazne-dla-biznesu-2017-ranking-forbesa/bqgy7pw (dostęp: 01.02.2020).
Rozumianym jako liczba firm odniesiona do liczby mieszkańców, w Warszawie wskaźnik ten przekracza 2.5 tys. firm na 10 tys.
mieszkańców.
22
https://www.forbes.pl/gospodarka/ranking-miasta-przyjazne-dla-biznesu-x-kongres-regionow-2019/0n7jskp (dostęp:
04.02.2020).
23
Tamże.
24
Tamże.
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zatrudnienia pracowników decydują o obniżaniu konkurencyjności miasta w tym obszarze.
Na ponad 45 tysięcy spółek zarejestrowanych w 2018 roku w Polsce niemal co piąta (8 041) powstała
w stolicy. Blisko 3 tysiące z nich to podmioty z kapitałem zagranicznym. Inwestorzy i przedsiębiorcy
wybierają stolicę, bowiem biznes wymaga koncentracji w jednym miejscu: klientów, pracowników,
poddostawców. Warszawa nadal daje najlepsze warunki w każdym z tych trzech obszarów.

1.1.1

Mieszkańcy – blisko 2 miliony konsumentów

Warszawa jest potężnym rynkiem. Dla każdego, kto prowadzi lub zakłada firmę, świadomość tego, że
wokół niego znajduje się tak wielu potencjalnych klientów, daje niezwykłe perspektywy. Przeszło 1,7
mln mieszkańców, dalece większa25 liczba użytkowników miasta (to również ci, którzy przyjeżdżają do
stolicy okresowo lub, mieszkając w jej obszarze funkcjonalnym, w niej samej koncentrują swoje sprawy
życiowe) robi tu zakupy, chodzi do fryzjera, korzysta z kawiarni, komunikacji, usług finansowych czy
telekomunikacyjnych.
Liczba mieszkańców jest atutem Warszawy.
Dodatkowo jest to jedno z niewielu polskich
miast, któremu na razie udaje się mniej
odczuwać skutki gwałtownego wzrostu
obciążenia demograficznego – liczba
mieszkańców się zwiększa, a najszybszy
przyrost zauważany jest w grupie ludności w
wieku przedprodukcyjnym.

Mieszkańcy i korzystający z miasta to duża
grupa potencjalnych klientów

Wykres 1: M.st. Warszawa na tle wybranych miast wojewódzkich. Dane ludnościowe
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Opierając się na danych dotyczących logowania się telefonów komórkowych, Orange Polska oceniła w 2019 roku liczbę
faktycznych mieszkańców Warszawy na 2,070 mln osób, przy czym w trakcie dnia roboczego z miasta korzysta nawet 2,275 mln
osób.
Zobacz:
https://warszawa.naszemiasto.pl/ile-osob-mieszka-w-stolicy-w-dni-robocze-ponad-2-miliony/ar/c1-7325699,
dostęp: 18.04.2020.
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1.1.2

Dochody ludności

Ważną okolicznością jest także to, że ta duża
grupa potencjalnych klientów może sobie pozwolić
na wydatki. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie
Mieszkańcy Warszawy to najzamożniejsi
brutto w relacji do średniej krajowej wynosiło w
klienci w Polsce
2018 roku 133,1%. Warto przy tym zauważyć, że
średnie
wynagrodzenie
mierzone
tymi
statystykami nie odnosi się do mikroprzedsiębiorstw26, których znaczenie w strukturze zatrudnienia jest
w Warszawie mniejsze niż w większości kraju, zatem rzeczywista relacja zarobków warszawskich do
ogólnopolskich jest w tym miejscu niedoszacowana 27.
Wykres 2: M.st. Warszawa na tle wybranych miast wojewódzkich. Zatrudnienie i średnie wynagrodzenie
w 2018 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika statystycznego Warszawy 2019
Duża grupa warszawskich konsumentów w zestawieniu z faktem, że statystyczny warszawiak będący
w okresie aktywności zawodowej, otrzymuje dochód brutto przekraczający 6.700 złotych28, wskazuje na
potężny strumień pieniądza zdolny napędzać gospodarkę i poszczególne firmy. Warszawa pozostaje
również najszybciej rozwijającym się rynkiem dóbr luksusowych w Polsce29. Zamożność wielu
warszawiaków czyni ich dodatkowo potencjalnymi klientami na rynku dóbr tzw. nowego rzemiosła.
Koszty życia w mieście stale rosną. Choć pozytywnych
danych o dochodach mieszkańców nie obciążają
nadmiernie informacje o kosztach usług publicznych –
Warszawiacy płacą więcej
roczny koszt usług komunalnych przypadających na
przeciętną rodzinę wynosił w połowie 2019 roku ok. 3 060
złotych30, co jest wartością przeciętną na tle kraju – to
wiele innych świadczeń kosztuje już więcej niż w innych rejonach. W tym kontekście okoliczność ta
powinna być jednak postrzegana jako pozytyw – klienci w Warszawie płacą więcej za te same usługi

Kategoria średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto nie obejmuje podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9
osób.
27
Mediana wynagrodzeń dla polskich mikrofirm jest na przykład o około 1.500 złotych brutto niższa niż w firmach dużych – źródło:
Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku.
28
GUS.
29
KPMG, Raport: Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus przez pokolenia,
https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2019/12/raport-kpmg-w-polsce-pt-rynek-dobr-luksusowych-w-polsce-luksus-przezpokolenia.html (dostęp: 05.02.2020).
30
Raport dotyczący kosztów usług komunalnych w miastach powiatowych Polski,
https://www.curulis.pl/pliki/wiedza/20191008_raport_wydatki.pdf (dostęp: 03.02.2020).
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komercyjne, zatem przychody warszawskich usługodawców są wyższe przy określonym poziomie
sprzedaży tych usług.

1.1.3

Rynek pracy

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej
wynika,
że
stopa
bezrobocia
rejestrowanego w Polsce na koniec 2019 r. wynosiła
Coraz mniej rąk do pracy
nieco ponad 5%. Od początku 2019 r. stopa
bezrobocia w Polsce spadała, w końcówce roku
jednak zaczęła nieznacznie się zwiększać. Stopa bezrobocia w Warszawie wyniosła w grudniu 1,3% i
obniżyła się o 0,2 p. proc. w skali roku. Dla województwa mazowieckiego wskaźnik ten wyniósł 4,4% i
był o 0,5 p. proc. niższy niż przed rokiem.
Pod koniec grudnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych
w Warszawie wyniosła blisko 18 tys. Dla tak dużego rynku pracy
wartości te są bardzo niskie. Jak wskazują analogiczne badania
prowadzone na potrzeby realizacji diagnozy dla celu 4.3. Strategii
#Warszawa2030, głównym sposobem na pozyskanie pracowników
wydaje się obecnie „wyciąganie” ich od konkurencji 31.
Tej trudnej sytuacji
towarzyszyć będą
w
najbliżej
Ryzyko odpływu pracowników
przyszłości
zjawiska związane
ze zwiększającą się mobilnością pracowników. Wiele źródeł
wskazuje, że zwiększająca się możliwość pracy zdalnej nie będzie
służyła największym miastom32. Zmniejsza się obecnie również
atrakcyjność polskiego rynku pracy w oczach niektórych
zatrudnionych w naszym kraju obcokrajowców – otwarcie
niemieckiego rynku pracy na cudzoziemców może spowodować
znaczący odpływ siły roboczej33.

1.1.4

Od rynku pracownika ku rynkowi równowagi

Choć z perspektywy Warszawy rynek pracy nadal wydaje się zupełnie nie sprzyjać pracodawcom,
a prognozy NBP przewidują, że na koniec 2020 roku bezrobocie w Polsce spadnie do poziomu 3,2% 34,
to coraz częściej w analizach można zauważyć opinie, że rynek pracownika ustępuje rynkowi
równowagi35.
W 2019 roku w Warszawie brakowało około 40 tys. pracowników, m.in. kurierów i różnego typu
specjalistów związanych z budownictwem i pracami wykończeniowymi. Duży problem ma także szeroko
pojęta branża gastronomiczna – badanie „Barometr Zawodów” wskazuje, że kelnerzy, barmani,
kucharze, cukiernicy czy pomoce kuchenne są również na liście zawodów deficytowych36.

Badanie focusowe z przedstawicielami agencji HR oraz działów HR dużych firm.
http://www.portalspozywczy.pl/technologie/wiadomosci/rynek-pracy-5-najwazniejszych-trendow-w-2020-roku,178924_2.html
(dostęp: 13.02.2020).
33
https://www.jobs.pl/rynek-pracy-w-polsce-prognozy-na-2020-rok (dostęp: 12.02.2020).
34
Tamże.
35
Por. https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/jaki-bedzie-rok-2020-na-rynku-pracy-takie-wyzwania-czekajapracodawcow,68960.html (dostęp: 13.02.2020).
36
IV edycja badania Barometr zawodów dla województwa mazowieckiego 2019, Wojewódzki Urząd Pracy
https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/mazowieckie/raport_wojewodztwo_mazowieckie.pdf (dostęp: 13.01.2020).
31
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w
sektorze przedsiębiorstw w Warszawie w grudniu
wyniosło 6 763 zł. Wraz z początkiem 2020 roku
Wysoki koszt zatrudniania pracowników
wzrosła w Polsce ustawowa płaca minimalna. Od 1
stycznia minimalne miesięczne wynagrodzenie
wynosi 2 600 zł brutto. W związku z relatywnie
bardzo wysokim poziomem płac w Warszawie oddziaływanie tej zmiany na poziom wynagrodzeń w
stolicy będzie znacząco mniejsze niż w pozostałych częściach kraju. Wysokie wymagania płacowe
pracowników są już jednak bardzo istotną barierą dla zakładających i rozwijających działalność
gospodarczą.
Wyzwaniem dla miasta jest obecnie potrzeba aktywizacji grup do tej pory nieaktywnych zawodowo –
niepełnosprawnych, osób starszych, kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim/
wychowawczym czy młodych, odwlekających moment wejścia na rynek pracy. Podobnie jak w reszcie
kraju dotychczasowe programy wsparcia często okazywały się nieskuteczne i krótkotrwałe, trzeba
zatem szukać nowych rozwiązań w tym obszarze37.

1.1.5

Studenci jako zasób rynku pracy

Atrakcyjność rynku pracy w Warszawie
podtrzymywana jest przez ok. 235,5 tys.
studentów. Warszawa w ostatnich latach jest
Liczba studiujących w Warszawie jest szansą
w czołówce miast w Europie pod względem
dla warszawskiego biznesu
liczby studentów. Wyprzedza przy tym m.in.
Rzym, Madryt i Barcelonę, a wg danych
Eurostatu w skali europejskiej więcej osób studiuje tylko w Paryżu 38. Studentów do stolicy przyciąga
między innymi łatwość znalezienia pracy, zarówno w czasie studiów, jak i po nich. Szczególna istotność
tej grupy bierze się z tego, że to w środowisku studenckim rozwija się najwięcej firm kreatywnych i
innowacyjnych.

1.1.6

Podmioty gospodarcze – szansa na kooperację

Por. http://www.egospodarka.pl/160961,Rynek-pracy-2020-Jakie-prognozy,1,39,1.html (dostęp: 08.02.2020).
Por. „Akademickość polskich miast”, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2019, http://pie.net.pl/wpcontent/uploads/2019/06/PIE-Raport_Akademickość.pdf (dostęp: 19.04.2020).
37
38
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Na terenie Warszawy na koniec 2019 r. zarejestrowanych było przeszło 456 tys. podmiotów
gospodarczych. W ogólnej liczbie podmiotów przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą (56%), jednak warto zaznaczyć, że ta dominacja jest znacząco mniejsza niż w
jakimkolwiek innym polskim mieście czy też w całej polskiej gospodarce.
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Wykres 3: Struktura podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Warszawie i w Polsce na koniec 2019
r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Udział podmiotów prowadzonych w formie spółek kapitałowych oraz osobowych w ogóle podmiotów
gospodarczych jest zauważalnie wyższy niż w całym kraju. Warszawa jest bowiem miejscem lokowania
się większych podmiotów, często zagranicznych. Część tych podmiotów rejestruje działalność w stolicy
nie tylko dlatego, że daje ona prestiż, ale również z tego względu, że warszawskie sądy oraz firmy
obsługujące prowadzenie biznesu (np. biura rachunkowe) znacznie lepiej radzą sobie z dużymi
podmiotami niż ich odpowiednicy w mniejszych miastach (narzekają na to szczególnie spółki akcyjne,
których poza stolicą rejestruje się znacznie mniej).

Gdzie prowadzić działalność? – rynek lokalowy, rynek nieruchomości.

1.1.8

Rozwój rynku nieruchomości

W Warszawie trwa boom inwestycyjny, przede
wszystkim wśród deweloperów budujących
Ogromna dynamika na rynku nieruchomości
biura. Rynek nieruchomości w Warszawie, jak
również ogółem w Polsce rozwijał się bardzo
dynamicznie w ostatnich latach. Zarówno na
rynku powierzchni biurowych, jak również handlowych oraz magazynowo – przemysłowych zmiany
postępowały bardzo gwałtownie. Również w roku 2020 prognozuje się utrzymanie trendu wysokiego
wzrostu na rynku powierzchni komercyjnych.
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Setki tysięcy warszawskich podmiotów gospodarczych to zasób budujący potencjał stolicy. Każda z tych
firm ma bowiem możliwość wśród pozostałych poszukiwać inspiracji, dostawców, kooperantów,
klientów.
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1.1.9

Powierzchnie biurowe

Warszawa to największe centrum biznesowe w
Polsce i jednocześnie największy rynek biurowy
Całkowita dostępna powierzchnia biurowa
w kraju, który nieustannie umacnia swoją
2
dominującą pozycję. Dynamikę na tym rynku
w mieście zbliża się do 6 mln m
dobrze ilustruje fakt, że w roku 2019 rekordowo
szybko malał udział niewynajętych powierzchni
biurowych. Bardzo silnie rósł także udział budowanych powierzchni objętych przednajmem 39.
Ożywienie rynku biurowego napędzane jest popytem ze strony sektora technologicznego, finansowego
i usługowego. Zapotrzebowanie na powierzchnię biurową rośnie systematycznie już od 4 lat,
a w minionym roku odnotowany został rekordowy wolumen transakcji najmu 40.
Popyt na warszawskim rynku biurowym w roku
2019 wyniósł 878 tys. m2. Wynik ten jest wyższy
w stosunku do roku poprzedniego o 2,28% i jest
Utrzymujący się popyt na biura
nowym rekordem w historii sektora biurowego
w stolicy. Świadczy to o dużym zainteresowaniu
i potencjale wzrostowym stołecznego rynku
nieruchomości biurowych. Obraz ten uzupełniony jest kolejną liczbą – w poprzednim roku aż 225 tys.
m2 zostało zakontraktowane w ramach przednajmu w budowanych obecnie budynkach, (niemal 60%
wzrostu w stosunku do roku 2018). W roku 2019 rekordowy był także wolumen powierzchni, która
została wynajęta w ramach odnowienia dotychczasowych umów – 295 tys. m2.
Całkowita powierzchnia biurowa w Warszawie w roku
2019 wyniosła 5,59 mln m2 41. Dla porównania,
całkowite zasoby powierzchni biurowych w 8
miastach regionalnych42 w Polsce wynoszą
niespełna 5,4 mln m2 43.

Nie ma wielkich nadziei na tanie
powierzchnie biurowe

W rezultacie dużego zainteresowania przestrzeniami biurowymi wskaźnik pustostanów na koniec roku
2019 spadł do poziomu najniższego od lat – 7,8%44.

JLL Warszawski rynek biurowy, styczeń 2020 https://www.jll.pl/content/dam/jllcom/documents/pdf/research/emea/poland/pl/warsaw-office-market-pl-january-2020.pdf (dostęp: 04.03.2020).
40
Knight Frank Warszawa rynek biurowy III kw. 2019 https://content.knightfrank.com/research/1164/documents/pl/warszawarynek-biurowy-iii-kw-2019-6746.pdf (dostęp: 04.03.2020).
41
CBRE Real Estate Market Outlook 2020 Polska
http://cbre.vo.llnwd.net/grgservices/secure/CBRE_Poland_Outlook_2020_PL_.pdf?e=1583333384&h=931294a6e06dba7bf36c3
256d8eb3106 (dostęp: 04.03.2020).
42
Kraków, Wrócław, Trójmiasto, Poznań, Katowice, Łódź, Lublin, Szczecin.
43
Marketbeat – Rynek Biurowy w Miastach Regionalnych – III kw. 2019, Cushman&Wakefield, s. 2-3.
44
BNP Paribas Real Estate Rynek powierzchni biurowych w Warszawie
https://www.realestate.bnpparibas.pl/upload/docs/application/pdf/202002/aag_office_warsaw_2019_q4_pl.pdf?id=p_1775194&hreflang=pl (dostęp: 04.03.2020).

Strona

22

39

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

Wykres 4: Rynek biurowy w Warszawie w latach 2016-2019

Źródło: opracowanie własne na podstawie: CBRE Real Estate Market Outlook 2020 Polska, Colliers International
Polska Market Insights Raport roczny 2018, Knight Frank Office Market Q4 2016

Obecnie w budowie znajduje się około 790 000 m 2
biur, które zostaną ukończone do roku 2022. Co
Rośnie prestiż warszawskich przestrzeni
ważne, około 40% jest już zabezpieczone umowami
biurowych
przednajmu. Dwoma najbardziej spektakularnymi
realizowanymi inwestycjami są The Warsaw Hub
(trzy wieże, jedna hotelowa oraz dwie biurowe;
realizowane przez Ghelamco Poland) oraz Varso Place (z wieżą biurową, która będzie najwyższym
budynkiem w Unii Europejskiej45).
Znaczna część nowo oddawanych przestrzeni biurowych charakteryzuje się innowacyjnością rozwiązań
z zakresu architektury, technologii, ekologii i komfortu pracy 46.
Warszawę cechuje dość silna koncentracja powierzchni biurowej w obszarze centralnym, gdzie
zlokalizowanych jest prawie 40% powierzchni wszystkich warszawskich biur. Na dominację centrum
w tym zakresie wskazuje również planowana podaż powierzchni biurowych. Największe inwestycje
realizowane są właśnie w tej strefie.

45
46

https://www.jll.pl/pl/wiadomosci/ciag-dalszy-rekordow-na-rynku-biurowym-w-warszawie (dostęp: 04.03.2020).
Marketbeat Rynek Biurowy w Warszawie, Podsumowanie 2018 r., Cushman & Wakefield, 2019.
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Zainteresowanie zarówno deweloperów, jak i najemców tym obszarem ma związek przede wszystkim
z dostępnością komunikacji publicznej. Centrum miasta stanowi ponadto prestiżową lokalizację, chętnie
wybieraną przez najemców miejsc w przestrzeniach coworkingowych.
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Wykres 5: Popyt na powierzchnię biurową w podziale na strefy biurowe w styczniu 2020 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: JLL Warszawski rynek biurowy, styczeń 2020
* Centralny Obszar Biznesu47
** Praga-Północ i Praga-Południe48

1.1.10 Miejskie zasoby lokali użytkowych

Skrót wykorzystywany w analizach rynku nieruchomości. Więcej:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Centralny_Obszar_Biznesu_w_Warszawie (dostęp: 03.05.2020).
48
Tamże.
47
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Urząd m.st. Warszawy na koniec 2019 r. dysponował 8 634 lokalami użytkowymi. Na dzień 31 XII
2019 r. 445 z nich było niezajętych i możliwych do wynajęcia. Jak pokazuje kolejny wykres, lokale
miejskie znajdują się przede wszystkim w dzielnicach centralnych. Aż ⅓ mieści się w Śródmieściu, zaś
dzielnice, w których znajduje się kilkanaście procent zasobów lokalowych Urzędu m.st. Warszawy to:
Wola, Praga-Północ, Praga-Południe oraz Mokotów. W dwóch dzielnicach – Bemowie i Wesołej – Urząd
nie dysponował żadnymi lokalami. Pokazuje to, że za pomocą polityki lokalowej największy wpływ na
rozwój przedsiębiorczości władze miasta mogą wywierać w centrum. Jako że koszty i dostępność
nieruchomości stanowią duże wyzwanie dla początkujących przedsiębiorców, sytuacja ta jest
niekorzystna z punktu widzenia celu 2.4., dla realizacji którego istotna jest możliwość wspierania
biznesu w całym mieście.
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Wykres 6: Całkowita liczba lokali użytkowych Urzędu m.st. Warszawy oraz lokali niezajętych (dane na
31 XII 2019 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu m.st. Warszawy

Analiza danych dotyczących pustostanów wskazuje, że najwięcej wolnych lokali miejskich na koniec
2019 r. znajdowało się na Pradze-Południe, gdzie stanowiły 11% wszystkich lokali. Największy odsetek
pustostanów występował wprawdzie w dzielnicach peryferyjnych (Rembertów, Wilanów, Wawer),
jednak w świetle ogólnie niewielkiej liczby lokali komunalnych w obszarach oddalonych od centrum, nie
zwiększało to istotnie możliwości wpływu Urzędu m.st. Warszawy na rozwój przedsiębiorczości na ich
terenie. Duża liczba wolnych lokali na Pradze-Południe oraz Pradze-Północ wskazuje, że dzielnice te
nie cieszą się szczególnym zainteresowaniem potencjalnych najemców. Z drugiej jednak strony fakt ten
zwiększa swobodę działania Urzędu w tej części miasta. Warto jednocześnie nadmienić, że wśród lokali,
które nie znajdują najemców, dominują lokale o niskim standardzie, wymagające bardzo dużych
nakładów.
Lokale użytkowe wynajmowane są w drodze konkursu ofert na najem, w drodze przetargu lub poza
konkursem. Podstawowym kryterium wyboru najemcy jest zaproponowana stawka czynszu. W 2019 r.
najwyższą średnią stawkę (64,27 zł/m2) uzyskano w Śródmieściu. Tam też przeprowadzano największą
liczbę konkursów. Wysokość czynszu zależy od wielu czynników (m.in. lokalizacja, stan techniczny,
kondygnacja), a poszczególne dzielnice znacznie różnią się od siebie pod względem średnich stawek.
Organizacje non-profit mogą korzystać z preferencyjnych warunków najmu. W takim przypadku
minimalną stawkę określają zarządy dzielnic. Na koniec 2019 r. najwyższa średnia wysokość czynszu
lokali wynajmowanych na takich zasadach także uzyskana została w Śródmieściu (17,43 zł/m2).

Wywiady grupowe/spotkania warsztatowe z przedstawicielami biur Urzędu m.st. Warszawy.
Uchwala nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali; Zarządzenie nr
136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.
49
50
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Ponadto, w ramach polityki lokalowej Urzędu m.st. Warszawy organizowane są konkursy dla
absolwentów uczelni artystycznych ułatwiające dostęp do wynajmu lokali, wspierani są rzemieślnicy
(zarządy dzielnic mogą określić rodzaj usług rzemieślniczych, których działalność na terenie dzielnicy
jest pożądana oraz ustalić minimalne stawki czynszu), zmieniane są zasady najmu lokali (np. poprzez
wydłużenie okresu najmu) na korzyść najemców, którzy podejmują w tych obiektach działalność
kreatywną. Miasto stara się stwarzać warunki zwiększające stabilność prowadzenia działalności
gospodarczej49. Można przy tym przypomnieć, że przyjęte na przełomie 2019 i 2020 r. zasady najmu
lokali użytkowych50 przewidują możliwość jednokrotnego obniżenia czynszu z powodu pogorszenia
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sytuacji finansowej najemcy z ważnych przyczyn losowych. Obniżenie czynszu nie może przekroczyć 3
miesięcy w okresie 5 lat.
Jako istotny problem Warszawy, niezależnie od lokalizacji (dzielnicy), wskazuje się natomiast kwestie
własności nieruchomości. Długotrwałe procesy związane z dochodzeniem praw własności powodują
spowolnienie zagospodarowywania powierzchni z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.
Również samorząd nie ma pełnej swobody w zarządzaniu swoim zasobem lokalowym – ryzyko
podnoszenia roszczeń wobec nieruchomości utrudnia procesy decyzyjne.
Konieczne jest dobre rozpoznanie zasobów lokalowych, w szczególności miejskich oraz aktualizacja
dostępnych baz danych i stały monitoring potrzeb lokalowych osób planujących rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub planujących rozwój przedsiębiorstwa (co wymaga zaangażowania
Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami).
Dostępność atrakcyjnego miejsca prowadzenia biznesu oraz stabilne procedury związane z wynajmem
to kluczowe czynniki wpływające na konkurencyjność ofert dzielnic.

1.1.11 Przestrzenie coworkingowe
Przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność, dla których rynkowe ceny najmu powierzchni są zbyt
wysokie, Urząd m.st. Warszawy może udostępniać po preferencyjnych stawkach lub bezpłatnie
powierzchnie co-workingowe w Centrum Przedsiębiorczości Smolna (przewidywano przeznaczenie 40
stanowisk typu open space, 15 pokoi biurowych i 3 sal warsztatowo-konferencyjnych, o ile stanowiska
w open space oraz przestrzenie warsztatowo-konferencyjne są wykorzystywane z wielką
intensywnością, o tyle na przeszkodzie wykorzystania pokoi biurowych stanęły potrzeby samego BRG)
oraz w Centrum Kreatywności Targowa (33 pracownie na wynajem, 2 sale konferencyjne dla 16 osób,
powierzchnie wystawiennicze i eventowe). Ponadto, Bielański Integrator Przedsiębiorczych oferuje 24
biurka w systemie „hot desk” oraz dwie sale spotkań (6 os) z których osoby przedsiębiorcze mogą
bezpłatnie korzystać.

1.1.12 Dostępność terenów inwestycyjnych
W Warszawie brakuje wolnych terenów inwestycyjnych
odpowiadających potrzebom inwestorów. Szczególnie
Niewystarczająca podaż terenów
Urząd m.st. Warszawy nie dysponuje znaczącymi terenami
inwestycyjnych
z przeznaczeniem na inwestycje przemysłowe. Obszary
rezerwowane od lat na funkcje przemysłowe w planach
zagospodarowania przestrzennego nie cieszą się
zainteresowaniem inwestorów. Wolą oni wyprowadzać funkcje produkcyjne na tereny pozamiejskie.
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Dane o miejskich terenach inwestycyjnych przeznaczonych na sprzedaż gromadzone są przez Urząd
m.st. Warszawy i udostępniane za pomocą portalu http://mapa.um.warszawa.pl/.
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Wykres 7: Miejskie tereny inwestycyjne według przeznaczenia/rodzaju inwestycji
Obszar
technicznoprodukcyjnousługowy; 2 958

Teren
magazynowobiurowy;
7 030

Usługi wraz z
zabudową
mieszkaniową;
21 382

Usługi; 37 604

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomości
(dostęp: 14.01.2019). Powierzchnia w m2

Mając na uwadze potencjał przyciągania inwestycji
przez stolicę, dysponowanie zaledwie kilkoma
Miasto nie posiada oferty dla
hektarami terenów, na których mogą powstać nowe
poszukujących terenu pod przemysł
obiekty gospodarcze, stanowi istotne ograniczenie
wpływu samorządu w tym zakresie. Bez własnych
gruntów, Urząd m.st. Warszawy nie jest w stanie
aktywnie i efektywnie wpływać na to, gdzie będą pojawiały się nowe miejsca prowadzenia działalności
gospodarczej. O ile w odniesieniu do najbardziej spektakularnych przedsięwzięć inwestorzy nie muszą
oczekiwać takiego zaangażowania podmiotu publicznego (ze znajdowaniem nieruchomości radzi sobie
rynek, oczekiwania wobec magistratu ograniczają się do wsparcia przy niezbędnych procedurach), o
tyle w kontekście potrzeby wsparcia starań o wyrównanie szans dzielnic okazuje się to być
ograniczeniem.

1.1.13 Rynek powierzchni handlowych
Na połowę 2019 roku 25% istniejącej w Polsce
powierzchni
centrów
handlowych
stanowiły
warszawskie centra handlowe. Największe, zarówno
pod względem liczby obiektów, jak i ich powierzchni,
były rynki aglomeracji warszawskiej (52 centra o
łącznej powierzchni blisko 1,7 mln m²)51.

Dominacja wielkich centrów handlowych
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Colliers Centra Handlowe w Aglomeracjach I połowa 2019 r. http://docs.colliers.pl/reports/Colliers-Raport-Centra-Handlowe-wAglomeracjach-2019.pdf?smclient=d4199bab-2c36-43fc-8aa21ef12e643920&utm_source=salesmanago&utm_medium=contactForm&utm_campaign=default (dostęp: 04.03.2020).
52
CBRE Real Estate Market Outlook 2020 Polska
http://cbre.vo.llnwd.net/grgservices/secure/CBRE_Poland_Outlook_2020_PL_.pdf?e=1583333384&h=931294a6e06dba7bf36c3
256d8eb3106 (dostęp: 04.03.2020).
51
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Ostatnie lata w sektorze handlowym były okresem systematycznie malejącej dynamiki przyrostu
nowoczesnej powierzchni handlowej. Główną przyczyną takiej sytuacji jest nasycenie Warszawy
wielkoformatowymi obiektami handlowymi. W 2019 roku, po oddaniu do użytku centrum handlowego
Galeria Młociny (pow. handlowa 78 500 m2 52), nasycenie powierzchnią centrów handlowych
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w Warszawie wzrosło do poziomu 645 m2/1000 mieszkańców, natomiast liczba mieszkańców
przypadających na centrum handlowe wyniosła 49,3 tys.53.
Warszawa charakteryzuje się najbardziej stabilnym
poziomem popytu najemców spośród głównych
aglomeracji. W ostatnich latach średni wskaźnik
Wysokie bariery wejścia dla nowych
powierzchni niewynajętej w centrach handlowych
sklepów
działających na warszawskim rynku oscylował
pomiędzy 3% a 4%54. Duże nasycenie powierzchnią
handlową nie zmniejsza zainteresowania firm
handlowych otwieraniem swoich placówek, ma to jednak również takie znaczenie, że ograniczona
dostępność lokali jest czynnikiem zwiększającym bariery wejścia dla nowych sklepów.

1.1.14 Targowiska i bazary
Ważną częścią handlowego życia Warszawy są targowiska. Wiele z nich służy warszawiakom od
dziesiątek lat, ciesząc się nieustającą popularnością. Do najchętniej wybieranych przez warszawiaków
targowisk należą: Plac Szembeka, Wolumen i Zieleniak55.
Pomimo wysokiego nasycenia Warszawy wielkoformatowymi obiektami handlowymi, liczba targowisk
stałych na terenie miasta nie ulegała w ostatnich latach znaczącym zmianom. W 2010 r. funkcjonowało
w stolicy 55 takich miejsc, zaś w 2018 r. było ich 58. Największą liczbę targowisk stałych (62)
odnotowano w 2015 r. Zmniejszeniu uległa natomiast w latach 2010-2018 ich powierzchnia – o niecałe
7%. Liczba stałych punktów sprzedaży na targowiskach w 2018 r. była o niemal 14% mniejsza niż w
2010 r. Trend spadkowy jest wyraźnie widoczny w przypadku targowisk sezonowych. O ile w 2010 r.
uruchomiono 642 takich miejsc, o tyle w 2018 r. było to zaledwie 384, a więc nastąpił spadek liczby
targowisk sezonowych o ponad 40%56.
Zgodnie z decyzją Rady m.st. Warszawy z 15 października 2015 r. od 2016 r. zaprzestano poboru opłaty
targowej57, z tytułu której Miasto Stołeczne Warszawa uzyskało w 2015 r. ponad 6,5 mln zł. Jak pokazują
powyższe dane, nie przyczyniło się to do rozwoju targowisk w stolicy, ale mogło pomóc w ograniczeniu
znaczenie tej formy prowadzenia działalności handlowej.
Jest to o tyle istotne, że mieszkańcy Warszawy
doceniają tę formę handlu. Jak wynika z raportu
Targowiska i samodzielne stoiska handlowe –
Warszawiacy doceniają targowiska
korzystanie i opinie warszawiaków z 2019 roku,
69% osób deklaruje, że zdarza im się robić
zakupy na bazarze/targowisku. W stosunku do
2009 r. jest to mniej o 4 pp58. Targowiska są podstawowym miejscem robienia zakupów dla 7%
warszawiaków. Najwięcej osób robi na nich zakupy raz w tygodniu (27%) lub 2-3 razy w tygodniu (24%).
Najchętniej kupowanymi produktami są owoce i warzywa, a w następnej kolejności mięso i ryby. Klienci
targowisk doceniają przede wszystkim świeżość oraz wysoką jakość sprzedawanych tam produktów.

Colliers Centra Handlowe w Aglomeracjach I połowa 2019 r. http://docs.colliers.pl/reports/Colliers-Raport-Centra-Handlowe-wAglomeracjach-2019.pdf?smclient=d4199bab-2c36-43fc-8aa21ef12e643920&utm_source=salesmanago&utm_medium=contactForm&utm_campaign=default (dostęp: 04.03.2020).
54
https://www.realestate.bnpparibas.pl/upload/docs/application/pdf/2019-11/191121_aag_retail_q3_2019_pl.pdf
(dostęp:
03.03.2020).
55
Targowiska i samodzielne stoiska handlowe – korzystanie i opinie warszawiaków, Kantar, 2019, s. 6.
56
Rocznik statystyczny Warszawy 2019, Urząd Statystyczny w Warszawie, 2019.
57
https://warszawa19115.pl/-/miasto-stoleczne-warszawa-rezygnuje-z-poboru-oplaty-targowej (dostęp: 24.04.2020).
58
Targowiska i samodzielne stoiska handlowe – korzystanie i opinie warszawiaków, Kantar, 2019, s. 6.
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Wykres 8: Odpowiedź na pytanie „Dlaczego robi Pan/i zakupy na bazarze/rynku/targowisku? Jakie są
przewagi takich miejsc nad innymi?” (%)

Źródło: Targowiska i samodzielne stoiska handlowe – korzystanie i opinie warszawiaków, Kantar, 2019, s. 12.

Według stanu na marzec 2020 r. w Warszawie działały 53 targowiska stałe, z których najwięcej (11)
zlokalizowanych było na Mokotowie. Kolejnymi dzielnicami pod względem liczby tego rodzaju miejsc
były: Bielany, Targówek i Praga-Południe59. Targowiska cieszą się największą popularnością wśród
osób starszych – aż ¾ respondentów w wieku 65 i więcej lat zadeklarowało, że w ciągu ostatnich 3
miesięcy robiło zakupy na targowisku/bazarze. Wśród badanych w wieku 15-19 lat twierdząco na to
pytanie odpowiedziało 43%60.
Respondenci wskazali na kilka zmian, które poprawiłyby funkcjonowanie targowisk: zwiększenie
możliwości płacenia kartą, poprawę dostępności miejsc parkingowych czy ułatwienie poruszania się po
targowisku poprzez poszerzenie alejek między stoiskami61. Uwzględnienie tych postulatów mogłoby
pomóc w zwiększeniu zainteresowania zakupami w tego rodzaju miejscach.
W kontekście rosnącej popularności lokalnych produktów i mody na „naturalność”, targowiska mogą
pozyskiwać nowych klientów wśród młodszych i zamożniejszych osób. Sprzyjałoby to nie tylko
rozwojowi przedsiębiorczości w dzielnicach, ale również wzmacniało więzi w społeczności
lokalnej. Być może część środowiska warszawskich sprzedawców bazarowych
skorzystałaby na rozpowszechnianiu danych z badań dotyczących oczekiwań
mieszkańców co do sprzedaży targowiskowej.

1.1.15 Rynek powierzchni magazynowych
Największe zasoby powierzchni magazynowych w Polsce znajdują się w okolicach Warszawy,
w grudniu 2019 roku ich udział stanowił około 20% krajowych zasobów, natomiast w samej stolicy udział
ten wynosi niemal 5%. Łącznie w Warszawie i okolicach zasoby powierzchni wynosiły blisko 4,65 mln
m2.
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Wykaz targowisk stałych na terenie m.st. Warszawy,
http://www.targowiska.um.warszawa.pl/TargowiskaArticle.aspx?article=pliki (dostęp: 24.04.2020).
60
Targowiska i samodzielne stoiska handlowe – korzystanie i opinie warszawiaków, Kantar, 2019, s. 17.
61
Tamże, s. 19.
62
JLL. Rynek magazynowy w Polsce. Luty 2020,
https://magazyny.pl/media/plugins/report_file/Industrial_Market_Pulse_IVkw_2019_PL.pdf (dostęp: 28.02.2020).
59
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Popyt na powierzchnie magazynowe kreowany jest przede wszystkim przez firmy logistyczne,
produkcyjne i najemców z sektora e-commerce. W 2019 roku popyt brutto przekroczył w okolicach
Warszawy próg 1 miliona m2, co więcej, ponad 100 000 m2 popytu w Warszawie odnotowano w
granicach miasta62.
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Najbardziej
atrakcyjne
na
rynku
warszawskim lokalizacje pod obiekty
magazynowe znajdują się na pograniczu
Duże zaplecze magazynowo-logistyczne
strefy miejskiej i podmiejskiej. W tych
Warszawy i okolic
obszarach
odczuwalna
zaczyna
być
ograniczona podaż większych areałów
gruntów inwestycyjnych, co powoduje
zwiększone zainteresowanie deweloperów mniejszymi działkami o pow. nawet ok. 2-3 ha, co
równocześnie przekłada się na wyższe ceny jednostkowe gruntu i warunki finansowe oferowane
najemcom63. Ta wysoka aktywność firm logistycznych na kordonie miasta jest dowodem tego, że walczą
one o jak najsprawniejsze obsługiwania rynku warszawskiego, co może zwiększać szanse działania dla
mniejszych firm, np. zajmujących się dowozem towarów lub sprzedażą na terenie Warszawy.

1.2

Jak Warszawę widzą przedsiębiorcy?

Urząd m.st. Warszawy sprawdza w ostatnich latach, jak wygląda ocena jakości zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej w mieście. W ramach Barometru Gospodarczego stolicy
zbierana jest opinia warszawskich przedsiębiorców, m.in. na temat rozpoczęcia działalności
gospodarczej, rozwoju firmy, tworzenia i wdrażania innowacji, podnoszenia kwalifikacji pracowników,
korzystania ze wsparcia jednostek miejskich. Wyniki tych badań rzucają światło na postrzeganie
atrakcyjności gospodarczej Warszawy. W badaniu prowadzonym w roku 2019 próba badawcza została
podzielona na dwie: przedsiębiorców warszawskich oraz warszawscy przedsiębiorcy z branży
kreatywnej (przedsiębiorstwa działające w sektorze kreatywnym oraz w sektorze wysokiej i średniowysokiej technik64).

1.2.1 Rozpoczynanie działalności
Warunki rozpoczęcia działalności gospodarczej w Warszawie są oceniane pozytywnie przez
ponad 80% firm powstałych po 2016 roku, co piąta z tych firm uważa je za bardzo dobre. Najlepiej
ocenianymi cechami są dostęp do informacji oraz dostęp do usług finansowych, z kolei najgorzej firmy
postrzegają dostęp do terenów i obiektów inwestycyjnych.
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Za Cushman & Wakefield: HYPERLINK "https://www.propertynews.pl/raporty/2019-zakonczyl-sie-rekordowym-wzrostempowierzchni-magazynowej,79669.html" https://www.propert3.11.Z, 71.11.Z, 74.10.Z, 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z, 60.10.Z,
60.20.Z, 58.21.Z, 62.01.Z; Działalnoś020).
64
Firmy kreatywne prowadzą działalność w ramach następujących podklas PDK 2007: Działalności twórcze o charakterze
kulturalnym: 90.03.Z, 32.11.Z, 32.12.Z, 32.13.Z, 32.20.Z, 59.11.Z, 59.20.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 74.20.Z; Działalności twórcze
użytkowe: 73.11.Z, 71.11.Z, 74.10.Z, 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z, 60.10.Z, 60.20.Z, 58.21.Z, 62.01.Z; Działalności twórcze
inne o dużym wykorzystaniu wiedzy: 62.09.Z, 61.10.Z, 61.20.Z, 61.30.Z, 61.90.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 72.11.Z, 72.19.Z, 72.20.Z;
Otoczenie sektora kreatywnego: 90.04.Z, 91.01.A, 91.01.B, 91.02.Z, 91.03.Z, 85.52.Z, 59.14.Z, 47.78.Z, 73.12.A, 73.12.B,
73.12.C, 73.12.D, 63.11.Z, 63.12.Z, 63.91.Z, 85.42.B, 59.13.Z, 77.40.Z, 94.12.Z, 94.99.Z. oraz to podmioty zaliczane do sektora
wysokiej techniki: Działy 21, 26 i Grupa 30.3 i podmioty zaliczane do sektora średnio-wysokiej techniki: Działy 20, 27, 28, 29 i
Grupy 25.4, 30.2, 30.4, 30.9, 32.5. Źródło: Kantar, Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie.
Raport z badania, Warszawa, grudzień 2019.
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Wykres 9: Ocena warunków istotnych dla rozpoczynania działalności gospodarczej w Warszawie (dane
w %)

Źródło: Kantar, Badanie warunków prowadzenia
Raport z badania, Warszawa, grudzień 2019

działalności

gospodarczej

w

m.st.

Warszawie.

Niedawno założone firmy wskazywały, że dla poprawienia warunków rozpoczynania działalności
należałoby w pierwszej kolejności:
a) obniżyć podatki;
b) obniżyć ceny lokali użytkowych/biurowych, w tym ceny wynajęcia sal/biurek w lokalach
coworkingowych;
c) ograniczyć formalności/biurokrację.
Firmy zajmujące się działalnością kreatywną mniejszą wagę przywiązywały do obciążeń fiskalnych oraz
kosztów lokalowych, częściej natomiast narzekały na biurokrację. Te różnice sugerują, iż finansowe
koszty wejścia na rynek są dla nich mniej uciążliwe niż dla przeciętnych stołecznych firm.
Należy podkreślić, że samorząd ma ograniczony wpływ na wysokość podatków i formalności związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej. Może jednak pomóc w przebrnięciu przez procedury
formalne. W zakresie kosztów lokalowych, działania Urzędu m.st. są w stanie ułatwić start działalności,
należy mieć jednak na względzie, że wspólnota samorządowa nie powinna stawać się konkurencją dla
komercyjnych podmiotów.

1.2.2 Rozwijanie działalności
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Cztery na pięć warszawskich firm potwierdza, że w Warszawie panują dobre lub bardzo
dobre warunki do rozwijania działalności. Generalnie pozytywna ocena nie zależy od branży,
w jakiej działa firma. Da się jednak zauważyć, że firmy produkcyjne częściej niż przedstawiciele innych
branż oceniają warunki do rozwoju jako niesatysfakcjonujące.
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Wykres 10: Ocena warunków do rozwijania w Warszawie działalności gospodarczej z podziałem na
branże oraz działalności gospodarczej w sektorze kreatywnym (dane w %)

Źródło: Kantar, Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie.
Raport z badania, Warszawa, grudzień 2019
Wśród czynników pomocnych w rozwijaniu działalności najlepiej oceniane są dostęp do informacji oraz
do usług finansowych. Różnice w ocenie poszczególnych czynników są mniejsze w grupie firm dłużej
działających na rynku, niż w przypadku tych, które niedawno założono. Warte odnotowania zdaje się
być to, że dość mało pozytywnych ocen na temat dostępności lokali zgłaszają przedsiębiorcy z sekcji
produkcja oraz handel, transport i informacja. Tę samą cechę niezwykle pozytywnie natomiast
postrzegają firmy z sekcji budownictwo, gorzej zaś oceniają dostępność terenów inwestycyjnych.
Analiza ww. czynników prowadzi do wniosku, że firmy wskazują na niedostatek głównie tych czynników,
które dla danej branży wydają się być wąskim gardłem rozwoju.

Działające w Warszawie firmy wskazują, że poprawę warunków do ich funkcjonowania i rozwijania
zapewnić może obniżenie podatków (41% wskazań), obniżenie cen lokali (34%), ograniczenie
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Źródło: Kantar, Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie. Raport
z badania, Warszawa, grudzień 2019
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Wykres 11: Ocena wybranych warunków rozwijania działalności gospodarczej w Warszawie według sekcji
PKD (dane w %)
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biurokracji (27%) oraz poprawa dostępu do usług finansowych, takich jak dotacje czy mikropożyczki
(26%)65.

Kantar, Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie. Raport z badania, Warszawa, grudzień
2019.
65
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Na niższych cenach lokali użytkowych oraz miejsc coworkingowych najbardziej zależy firmom
usługowym (39%) i handlowym (35%), z kolei produkcja bardzo często zwraca uwagę na dostępność
terenów inwestycyjnych (28% - o 8% więcej niż średnia dla firm), budownictwo zaś szuka szans na swój
rozwój w obniżeniu podatków (51%), zmniejszeniu biurokracji (37%) i zwiększeniu dostępu do
finansowania (37%). Ta grupa firm najsilniej ze wszystkich wskazuje na potrzebę poprawianie jakości
informacji (26% w relacji do 16% dla ogółu warszawskich firm).
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Wykres 12: Ocena czynników potrzebnych dla poprawiania warunków do rozwijania działalności gospodarczej w Warszawie według sekcji (dane w %)
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Źródło: Kantar, Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie. Raport z badania, Warszawa, grudzień 2019
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1.2.3 Perspektywy rozwoju
Warszawscy przedsiębiorcy w większości dobrze oceniają perspektywy rozwijania swoich
firm w ciągu najbliższych lat. Badanie z roku 2019 wskazało, że prognozuje tak większość
firm, niezależnie od branży.
Wykres 13: Ocena perspektyw rozwoju firm według sekcji PKD (dane w %)

Źródło: Kantar, Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie. Raport
z badania, Warszawa, grudzień 2019
To, w jaki sposób przedsiębiorcy oceniają swoje szanse na warszawskim rynku, należy uznać za
pozytywne. Jak zauważono w poprzednich paragrafach, respondenci wskazywali na potrzebę
poprawiania takich czynników, na które samorząd miejski nie ma szczególnie dużego wpływu (podatki,
ceny nieruchomości), zawsze też większą uwagę poświęcają zagadnieniom, które akurat dla danej
branży stanowią element istotny. W ogólnym spojrzeniu tworzy to wrażenie, jakby warszawscy
przedsiębiorcy w niewielkim tylko stopniu chcieli wysuwać oczekiwania względem stołecznego
samorządu. Badanie sugeruje, że nie stawiają oni roszczeń w stosunku do ratusza.

1.2.4 Zaangażowanie społeczne, społeczna odpowiedzialność
Promowanie społecznie odpowiedzialnych postaw przedsiębiorców i całych organizacji jest
jednym z wyzwań Programu 2.4. Wspólnocie samorządowej i działającej w jej imieniu
stołecznej administracji powinno zależeć na budowaniu wśród podmiotów gospodarczych postaw
przyczyniających się do rzeczywistej poprawy funkcjonowania lokalnych społeczności. Czy można
liczyć, że w działania zmierzające do polepszenia warunków prowadzenia działalności na terenie
Warszawy włączać się będą sami przedsiębiorcy? Czy też raczej dominujące dla nich będzie zabieganie
o własne interesy? Wyniki badania z grudnia 2019 roku przybliżają podejście przedsiębiorców do tej
kwestii.
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Badane firmy jednocześnie podkreślają, że w swoich działaniach uwzględniają tematykę społecznej
odpowiedzialności biznesu. O ile jednak dość często podejmują ten temat w odniesieniu do takich
zagadnień, jak relacje z klientami czy pracownikami, o tyle dbanie o interesy społeczności lokalnej
deklarowane jest tylko przez połowę firm. Warto tu jednocześnie zauważyć, że deklarowanie
uwzględniania tego interesu przez firmy nie idzie w parze z rzeczywistym angażowaniem się (54% firm
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Tylko niewielki odsetek firm warszawskich deklaruje swój udział w rozwijaniu społeczności wokół siebie.
Najchętniej deklarują one podejmowanie aktywności przyczyniającej się do rozwijania swojego
otoczenia, ale tylko przy okazji prowadzonej przez siebie działalności zarobkowej. Gotowość do brania
udziału w debacie na temat rozwoju miasta jest z kolei częściej spotykana wśród firm kreatywnych.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

deklaruje uwzględnienie tego elementu, jednak mniej niż 10% potrafi powiedzieć o sobie, że w jakiś
sposób przysługuje się otoczeniu społecznemu)66.
Wykres 14: Ocena uwzględniania przez warszawskie firmy zagadnień z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu w podziale na sekcje PKD (dane w %)

Źródło: Kantar, Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie. Raport z badania,
Warszawa, grudzień 2019

Z tych opinii wyłania się obraz przedsiębiorców, którzy chcieliby myśleć o sobie, że prowadzą swoją
działalność z poszanowaniem wymogu bycia odpowiedzialnymi społecznie. Dbanie o te elementy w
zakresie takich zagadnień jak relacje z klientami czy pracownikami zaczęło im wchodzić w krew,
wymuszała to tak naprawdę rzeczywistość67. Mniejsza jest jednak gotowość do dbania o sąsiedztwo –
połowa firm deklaruje, że o tym myśli, ale tylko niewiele robi coś realnego.

Tamże.
Co najmniej do epidemii koronawirusa w III-IV/2020 utrzymanie pracowników było jednym z ważniejszych wyzwań stołecznych
firm.
66
67
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Wyzwaniem staje się zatem wykorzystanie tej wzrastającej świadomości
przedsiębiorców i rozwinięcie gotowości rzeczywistego angażowania się we wspieranie
lokalnego rozwoju. Trwający obecnie stan epidemii dostarczył argumentów, które
możne przekazywać firmom – w czasach wstrzymania gospodarki wiele
przedsiębiorstw otrzymało żywiołową pomoc od osób indywidualnych (liczne
społecznościowe akcje mające na celu ratowanie konkretnych biznesów, np. na zasadzie: zapłać za
usługę teraz, odbierzesz ją później; przyjdź i sam odbierz towar, którego nie możemy teraz
dystrybuować). Urząd m.st. Warszawy może i powinien przekonywać przedsiębiorców, że warto zadbać
o otoczenie, skoro ono pokazuje, że potrafi w trudnych chwilach zadbać o przedsiębiorcę z sąsiedztwa.
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2 Być przedsiębiorcą lokalnym – o różnicach otoczenia biznesu w
warszawskich dzielnicach
Warszawa jako stolica i największe miasto Polski stwarza niewątpliwie znakomite możliwości dla
przedsiębiorców. Jednak jej dzielnice znacząco różnią się od siebie, zarówno pod względem cech
ilościowych, takich jak np. struktura demograficzna, jak również jakościowych, np. poziom oferowanego
wsparcia dla biznesu. Różnice te generują odmienne szanse oraz wyzwania dla rozwoju każdej z
dzielnic.
W pierwszej części niniejszego rozdziału przedstawiono przekrojowe informacje na temat dzielnic,
obejmujące takie zagadnienia jak sytuacja demograficzna, mieszkaniowa, rynek nieruchomości
biurowych oraz przedsiębiorczość i rynek pracy.
W drugiej części autorzy przyjrzeli się bliżej każdej z dzielnic, wskazując na ich potencjał rozwojowy i
wyzwania, z którymi muszą się zmierzyć. Przeanalizowano też wsparcie oferowane przedsiębiorcom
przez urzędy dzielnic.

2.1

Spojrzenie przekrojowe

Przedstawione poniżej przekrojowe informacje o dzielnicach Warszawy pozwalają nie tylko na poznanie
stanu obecnego, ale też dostrzeżenie zachodzących zmian. Dzielnice centralne i peryferyjne znacząco
różnią się pod względem tendencji demograficznych, trendów na rynku nieruchomości mieszkaniowych
i biurowych czy rozwoju przedsiębiorczości.
Podstawowym źródłem danych były raporty Urzędu Statystycznego w Warszawie „Panorama dzielnic
Warszawy”. Istotne okazały się też badania prowadzone przez komercyjne podmioty, które dotyczyły
rynku pracy i nieruchomości. Wykorzystano również informacje zebrane w ramach projektu
Warszawskie Badanie Ruchu 2015.

2.1.1

Zróżnicowanie demograficzne

Liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia pozwalają ocenić, jak duża jest grupa konsumentów na
danym obszarze. Sytuacja demograficzna z kolei wskazuje na to, jakie potrzeby mają mieszkańcy
poszczególnych dzielnic oraz pozwala przewidywać, które usługi będą zyskiwały na znaczeniu.

Strona

37

Największą dzielnicą pod względem liczby ludności jest Mokotów, zamieszkały przez ponad 200 tysięcy
osób, najmniejsze zaś to Wesoła i Rembertów z około 25 tysiącami mieszkańców każda.
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Wykres 15: Liczba ludności dzielnic Warszawy oraz jej zmiana procentowa w latach 2013-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Urzędu Statystycznego w Warszawie „Panorama
dzielnic Warszawy 2018” oraz „Panorama dzielnic Warszawy 2013”
Peryferyjnie położone dzielnice odnotowały największy wzrost liczby mieszkańców, podczas gdy
w dzielnicach centralnych wartość ta uległa zmniejszeniu. Rekordowy pod tym względem był Wilanów,
który w latach 2013-2018 odnotował wzrost liczebności populacji o ponad 40%, wyprzedzając o przeszło
20 punktów procentowych Białołękę. Największe spadki zaś dotknęły Pragę-Północ oraz Śródmieście.
Dzielnice centralne, przede wszystkim Ochota, Praga-Południe, Śródmieście i Wola charakteryzują się
też największą gęstością zaludnienia. Pomimo znacznego wzrostu liczby mieszkańców, Wilanów
i Białołęka wciąż należą do dzielnic, gdzie na km2 przypada niewiele osób. Z jednej strony może to
zwiększać ich atrakcyjność jako miejsca do życia, z drugiej zaś pozwala na planowanie przestrzeni,
która będzie przyjazna dla mieszkańców. Powoduje to także, że obsługa tych dzielnic w niezbędną
infrastrukturę społeczną jest kosztowna i obciąża niewspółmiernie do innych dzielnic budżet miasta.

Liczba osób/km2
8 516
8 036
7 411
7 319
6 422
6 174
6 146
5 614

Dzielnica
Bemowo
Bielany
Ursynów
Białołęka
Włochy
Rembertów
Wesoła
Wilanów

Liczba osób/km2
4 967
4 079
3 441
1 699
1 497
1 261
1 109
1 091

Targówek

5 131

Wawer

969

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Urzędu Statystycznego w Warszawie „Panorama
dzielnic Warszawy 2018”
Kolejny wykres wskazuje na istnienie znacznych rozbieżności pod względem udziału osób
najmłodszych i najstarszych wśród mieszkańców poszczególnych dzielnic. Do dzielnic „młodych”
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Dzielnica
Ochota
Praga-Południe
Śródmieście
Wola
Ursus
Żoliborz
Mokotów
Praga-Północ
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Tabela 1: Gęstość zaludnienia dzielnic Warszawy, liczba osób na 1 km2
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zalicza się przede wszystkim Białołęka i Wilanów. „Starsze” demograficznie obszary to Śródmieście,
Mokotów, Bielany, Targówek i Ochota.
Wykres 16: Odsetek osób w wieku 0-14 oraz 65 lat i więcej w dzielnicach Warszawy
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Urzędu Statystycznego w Warszawie „Panorama
dzielnic Warszawy 2018”
Konsekwencją struktury demograficznej poszczególnych dzielnic jest również ich znaczne
zróżnicowanie pod względem przyrostu naturalnego. Bardzo wysoki odnotowano w Wilanowie i na
Białołęce, najniższy zaś w Śródmieściu i na Pradze-Północ.
Wykres 17: Przyrost naturalny na 1.000 mieszkańców w 2018 r.

Strona

Powyższe dane pozwalają sądzić, że stopniowo następuje zmniejszenie koncentracji ludności
w dzielnicach centralnych, a najszybszy wzrost liczby mieszkańców będzie miał miejsce w dzielnicach
peryferyjnych. Odmienna struktura wieku oraz tendencje demograficzne wskazują też na potrzebę
różnicowania oferty handlowej i usługowej (zarówno w zakresie usług prywatnych, jak i publicznych),
dopasowując ją do zmieniającej się liczby i struktury wiekowej mieszkańców.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Urzędu Statystycznego w Warszawie „Panorama
dzielnic Warszawy 2018”
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Dzielnice z wysokim odsetkiem osób starszych wymagają prowadzenia kompleksowej polityki
senioralnej i uwzględnienia potrzeb osób starszych w planowaniu rozwoju tych obszarów, zarówno pod
względem infrastrukturalnym, jak i gospodarczym. Stwarzają też możliwość rozwoju firm świadczących
usługi opiekuńcze i medyczne.
Na terenie Wilanowa i Białołęki, w związku z wysokim przyrostem naturalnym i dużą liczbą dzieci do lat
14, konieczne jest tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju biznesu zorientowanego na
najmłodszych i ich rodziców. Żłobki, przedszkola i inne usługi opiekuńcze są niezbędne dla tych, którzy
chcą kontynuować pracę zawodową, godząc ją jednocześnie z życiem rodzinnym i opieką nad dziećmi.
Jednocześnie istnieje pole do rozwoju usług medycznych zorientowanych na najmłodszych pacjentów
oraz sklepów z artykułami dziecięcymi.
Kolejną grupę stanowią dzielnice, w których odsetek osób najstarszych i najmłodszych jest zbliżony.
Wśród dużych dzielnic są to Bemowo i Ursynów. Chociaż w obydwu nieznacznie więcej jest osób
starszych, to jednocześnie obserwuje się w nich wyraźnie dodatni przyrost naturalny i wzrost liczby
ludności w ostatnich latach. Plany rozwojowe tych dzielnic powinny łączyć wsparcie usług nastawionych
na zaspokajanie potrzeb osób starszych oraz skierowanych do rodzin z dziećmi.

2.1.2

Sytuacja mieszkaniowa

Najwięcej mieszkań znajduje się w centrum Warszawy, jednak w czołówce są też Ursynów, Bielany
i Białołęka. Jednocześnie największy wzrost liczby mieszkań od 2013 roku zanotowano na Wilanowie,
Białołęce i Żoliborzu. Białołęka jest zatem najszybciej rozwijającą się pod względem oferty
mieszkaniowej dużą dzielnicą. Jednocześnie szybko rośnie w niej też liczba mieszkańców.
Wykres 18: Liczba mieszkań w dzielnicach oraz zmiana procentowa liczby mieszkań w latach 2013-2018
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W dzielnicach centralnych ceny mieszkań są najwyższe. Rekordowe pod tym względem jest
Śródmieście. Najdroższą dzielnicą peryferyjną jest Wilanów, lecz w skali całej Warszawy zajmuje
dopiero 6. miejsce. Na uwagę zasługuje wysoka średnia cena metra kwadratowego w Pradze-Północ,
gdzie liczba mieszkańców zmniejszyła się od 2013 r. o niemal 6%. Jednocześnie średnia cena za metr
kwadratowy od stycznia 2018 r. do marca 2020 r. wzrosła o 44% wobec 30% wzrostu dla całej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Urzędu Statystycznego w Warszawie „Panorama
dzielnic Warszawy 2018” oraz „Panorama dzielnic Warszawy 2013”
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Warszawy68. Wiąże się to z licznymi inwestycjami, w wyniku których powstają mieszkania o
podwyższonym standardzie69. Dzielnica ta – do niedawna postrzegana jako mało atrakcyjna –
stopniowo zmienia swój charakter, co stwarza nowe możliwości dla biznesu oferującego usługi i
produkty dla zamożniejszych mieszkańców.
Wykres 19: Średnia cena za m2 mieszkania w poszczególnych dzielnicach w październiku w 2019 r. Dane
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://sonarhome.pl/raporty/ceny-mieszkan-w-warszawie-raport
(dostęp: 20.03.2020)
Wzrost liczby ludności i wysoki przyrost naturalny w dzielnicach oddalonych od centrum wraz ze
zwiększającą się w nich ofertą mieszkaniową wskazują, że sytuacja, w której dzielnice centralne
zamieszkują przede wszystkim starsi mieszkańcy, a peryferyjne młodsze osoby będzie się nasilała.
Stwarza to wyzwania dla planowania rozwoju miasta, ale również szanse dla biznesu.

2.2

Pracownicy i przedsiębiorstwa

Dzielnice istotnie różnią się także ze względu na liczbę firm w nich działających, stosunek zatrudnionych
do zamieszkujących dany obszar oraz dostępność przestrzeni biurowej.
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https://sonarhome.pl/ceny-mieszkan/warszawa (dostęp: 20.03.2020).
https://sonarhome.pl/ceny-mieszkan/warszawa/praga-polnoc (dostęp: 20.03.2020).
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Jak pokazuje kolejny wykres, miejsca pracy skupione są przede wszystkim w dzielnicach centralnych,
zaś największe dysproporcje pomiędzy liczbą osób w wieku produkcyjnym a zatrudnionymi w danych
dzielnicach występują na obszarach peryferyjnych, takich jak Bielany, Białołęka czy Ursus.
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Wykres 20: Liczba zatrudnionych w poszczególnych dzielnicach oraz liczba mieszkańców w wieku
produkcyjnym w 2018 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu Urzędu Statystycznego w Warszawie „Panorama
dzielnic Warszawy 2018”
Koncentracja miejsc pracy w centrum miasta widoczna jest także w badaniach dotyczących mobilności
mieszkańców Warszawy. Na podstawie danych mobilnych ustalono, że w 2018 r. liczba osób
przebywających w Śródmieściu w dni powszednie zwiększała się o ponad 200 tysięcy w godzinach
dziennych, tj. o 160% więcej niż w ciągu nocy. Na Woli wzrost wynosił ponad 80 tysięcy i było to prawie
o połowę więcej niż w nocy. Dzielnice, z których w ciągu dnia wyjeżdżało najwięcej osób, to Bielany i
Bemowo – 48 tysięcy, co stanowiło około 1/3 liczby osób spędzających tam noce 70.
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Raport m.st. Warszawy Szacunek liczby oraz kierunków mobilności ludności w Warszawie na podstawie danych mobilnych,
sierpień 2019.
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http://www.egospodarka.pl/157443,Srodmiescie-Wola-i-Mokotow-Gwiazdy-rynku-biurowego-Warszawy,1,78,1.html (dostęp:
20.03.2020).
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Mobilność tę wyjaśnić można silną koncentracją powierzchni biurowej w centrum miasta. W trzech
dzielnicach – Śródmieściu, Mokotowie i Woli – zlokalizowanych jest aż ¾ powierzchni wszystkich
warszawskich biur71. Na dominację centrum w tym zakresie wskazuje również planowana podaż
powierzchni biurowych. Największe inwestycje 2019 roku realizowane były właśnie na tym terenie.
Zainteresowanie tym obszarem zarówno deweloperów, jak i najemców ma związek przede wszystkim
z dostępnością komunikacji publicznej. Centrum miasta stanowi ponadto prestiżową lokalizację, chętnie
wybieraną przez najemców miejsc w przestrzeniach coworkingowych.
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Wykres 21: Powierzchnia biurowa w budowie w podziale na strefy

Źródło: At a glance – Rynek powierzchni biurowych w Warszawie – I kw. 2020 r., BNP Paribas Real Estate, 2020,
s. 2

Dominacja centralnej części miasta pod względem rozwoju powierzchni biurowych w połączeniu
z bardzo dobrze rozwiniętą komunikacją publiczną jest istotnym atutem z punktu widzenia przyciągania
do Warszawy inwestycji i talentów (obszar celu operacyjnego 4.3.). Centrum miasta stanowi prestiżową
i jednocześnie dogodną lokalizację dla inwestycji czy rozwoju działalności. Jednakże dla realizacji celu
operacyjnego 2.4. Strategii #Warszawa2030, który zakłada zapewnienie wygodnej lokalności
w dostępie do dóbr, usług i miejsc pracy, taka koncentracja powierzchni biurowej może stanowić
utrudnienie.
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Warszawskie Badanie Ruchu, 2015, s. 8.
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Stan ten wpływa także na natężenie ruchu i obciążenie komunikacji publicznej. W ciągu doby do
centralnej części miasta wjeżdża ponad 500 tysięcy pojazdów 72. Aż 60% wszystkich podróży wewnątrz
Warszawy odbywa się po zachodniej stronie Wisły. Kierunki przemieszczania się mieszkańców
obrazuje kolejna mapa.
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Rysunek 2: Więźba podróży mieszkańców Warszawy w ciągu doby

Źródło: Warszawskie Badanie Ruchu, 2015, s. 9
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https://wynagrodzenia.pl/artykul/porownanie-wynagrodzen-w-warszawie-i-krakowie-w-2018-roku (dostęp: 20.03.2020).
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Należy także zwrócić uwagę, że w centrum znajduje się większość przedsiębiorstw zatrudniających 50
pracowników i więcej. Jak wynika z danych firmy Sedlak&Sedlak 73, mediana zarobków w tych
przedsiębiorstwach jest znacznie wyższa niż w przypadku mniejszych firm. Przedsiębiorstwa te są więc
atrakcyjne dla poszukujących pracy i mogą dodatkowo zwiększać liczbę osób gotowych do dojeżdżania
do centrum miasta. Wśród dzielnic z wysoką koncentracją przedsiębiorstw zatrudniających minimum 50
pracowników znalazły się również Włochy. Na jej terenie siedziby mają firmy takie jak: Microsoft, Avon,
Philips, Mercedes – Benz.
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Tabela 2: Mediany wynagrodzeń w przedsiębiorstwach różnej wielkości Warszawie w 2018 roku (brutto
w PLN)

wielkość przedsiębiorstwa

Warszawa

mikroprzedsiębiorstwo (1 - 9)

4 500

małe przedsiębiorstwo (10 - 49)

5 500

średnie przedsiębiorstwo (50 - 249)

6 200

duże przedsiębiorstwo (250 - 999)

6 363

wielkie przedsiębiorstwo (1000 i więcej)

6 500

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW) przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2018 roku
Wykres 22: Liczba przedsiębiorstw zatrudniających 50 i więcej pracowników według dzielnic
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Urzędu Statystycznego w Warszawie „Panorama
dzielnic Warszawy 2018”

Strona

Konieczne jest przeanalizowanie możliwości zmniejszenia koncentracji siedzib firm – również tych
dużych – i stworzenia zachęt do lokowania działalności poza centrum stolicy. Istotne jest
zaangażowanie urzędów dzielnic w takie działania, aby przedsiębiorcy postrzegali możliwość
prowadzenia biznesu z dala od centrum jako szansę. Przedsiębiorstwa działające blisko miejsc
zamieszkania mogą być bardziej atrakcyjne z punktu widzenia potencjalnego pracownika. Dogodna
lokalizacja stanowić może istotny argument w wyborze miejsca pracy lub przy podjęciu decyzji o
pozostaniu w danej firmie, co w kontekście walki o talenty jest szczególnie istotne. Wielu
przedsiębiorstwom coraz trudniej bowiem rywalizować o pracowników wysokością pensji czy
dodatkowymi korzyściami w postaci prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, karnetów na siłownie itp.
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Powyższe dane wskazują na pogłębiającą się rozbieżność między miejscem zamieszkania a miejscem
pracy w Warszawie. Powstawanie nowych przestrzeni biurowych głównie w centrum miasta przy
jednoczesnym wzroście liczby ludności i dużej liczbie atrakcyjnych cenowo nowych mieszkań na
obszarach peryferyjnych, pozwala przypuszczać, że różnice pomiędzy liczbą pracujących i
mieszkających w danej dzielnicy będą się powiększać. Prowadzić to może do większego obciążenia
komunikacji publicznej i wzrostu zanieczyszczenia związanego z emisją spalin. Tym bardziej istotny jest
rozwój biznesu we wszystkich dzielnicach, tak aby zarówno miejsca pracy, jak i usługi dostępne były w
bliskim sąsiedztwie.
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Atrakcyjnie położone miejsce pracy może pomóc w znalezieniu i zatrzymaniu pracowników, co przyczyni
się do lepszego rozwoju firm. Zagadnienie to jest istotne również dla osiągnięcia celu operacyjnego 4.3.
Strategii: Przyciągamy talenty i liderów.
Można się w tym miejscu dodatkowo zastanawiać, czy ograniczenia wywołane stanem epidemicznym
nie zweryfikują dodatkowo prawdziwości powyższego zdania. Firmom lokalnym łatwiej w sytuacji
ograniczeń w przemieszczaniu się zapewnić bezpieczeństwo swojemu personelowi. Niewielka
odległość od domu do miejsca pracy staje się zapewne na naszych oczach znacznie większym atutem
przy wyborze pracodawcy.
Samorząd musi szukać sposobów, by poprzez prace planistyczne ułatwiać tworzenie
nowych lokalizacji służących działalności gospodarczej 74. Jednocześnie warto do
publicznej dyskusji przenosić takie zagadnienia jak znaczenie rezygnacji z koncentracji
biznesu w centrum stolicy.

2.2.1 Małe i średnie przedsiębiorstwa w dzielnicach
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest bardzo ważnym elementem gospodarki narodowej w
Polsce i wytwarza około połowy polskiego PKB 75. Zdecydowaną większość w tej grupie stanowią
mikroprzedsiębiorstwa. Nie inaczej jest w Warszawie, gdzie ponad 96% wszystkich podmiotów
gospodarczych to firmy zatrudniające poniżej 10 pracowników. Do tej kategorii wliczają się także
przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, których siedzibą jest ich miejsce
zamieszkania, niekoniecznie zaś faktycznego wykonywania pracy. Aby lepiej przedstawić rzeczywistą
działalność MŚP w poszczególnych dzielnicach, mikroprzedsiębiorstwa nie zostały uwzględnione na
kolejnym wykresie.

74
75

Taką funkcję pełnić mogą centra lokalne i ponadlokalne, o których mowa w podrozdziale 4.5.
Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, Polska Agencja Rozwoju przedsiębiorczości, 2019, s. 5.
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Okazuje się, że w większości dzielnic nastąpił spadek liczby małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno
w wartościach bezwzględnych, jak i w stosunku do liczby mieszkańców. Największy wzrost odnotowano
w Wilanowie. Jednak w części dzielnic, w których także zwiększyła się w ostatnich latach liczba
mieszkańców, następowały spadki liczby firm (np. Bemowo, Włochy). Trudno wskazać jednoznaczną
przyczynę tej tendencji – może wynikać z przenoszenia firm do centrum lub poza Warszawę.
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Wykres 23: Zmiana liczby przedsiębiorstw sektora MŚP (bez mikroprzedsiębiorstw) oraz zmiana
procentowa liczby przedsiębiorstw MŚP (bez mikroprzedsiębiorstw) w poszczególnych dzielnicach
w latach 2012-2018
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Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Urzędu Statystycznego w Warszawie „Panorama
dzielnic Warszawy 2018”

2.2.2

Warunki do rozpoczęcia i rozwoju biznesu w dzielnicach w ocenie przedsiębiorców

Poniżej porównano opinie przedsiębiorców na temat warunków do rozpoczęcia i rozwoju działalności
gospodarczej w dzielnicy, w której prowadzą biznes, z ogólną oceną tych warunków dla całego miasta.

Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie. Raport z badania, Kantar, Warszawa, grudzień
2019, s. 15-16.
76
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Warunki rozpoczęcia działalności gospodarczej w
Warszawie i w dzielnicy oceniane były na podobnym –
dobrym – poziomie. Największym problemem zdaniem
Niedostateczny dostęp do terenów
warszawskich
przedsiębiorców
–
zarówno
inwestycyjnych w dzielnicach
w odniesieniu do całego miasta, jak i dzielnic – jest
dostęp do terenów inwestycyjnych. Znaczna różnica
występuje w ocenie dostępu do lokali biurowych i użytkowych – podczas gdy w odniesieniu do
Warszawy pozytywnie został on oceniony przez 72% badanych firm, to w już w stosunku do dzielnicy
było to 62%, co może być wynikiem koncentracji tego typu powierzchni w centralnej części miasta.
Dostęp do informacji również został lepiej oceniony w mieście niż w dzielnicy działalności firmy – 85%
do 80%76.
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Wykres 24: Ocena warunków rozpoczęcia działalności gospodarczej w dzielnicy (dane w %)

Źródło: Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie. Raport z badania, Kantar,
Warszawa, grudzień 2019

Przedsiębiorcy podobnie oceniają także warunki do rozwoju przedsiębiorstwa w Warszawie
i w dzielnicy, w której działają. Nieznaczne różnice dotyczyły ponownie dostępu do informacji – 78%
oceniało go jako „bardzo dobry” lub „dobry” w Warszawie. Na pytanie o dzielnicę odpowiadało tak 74%
badanych firm. Gorzej oceniano dostęp do terenów inwestycyjnych: 62% pozytywnych odpowiedzi w
odniesieniu do Warszawy i 57% w przypadku pytania o dzielnice 77.
Wykres 25: Ocena warunków rozwoju działalności gospodarczej w dzielnicy (dane w %)

77

Tamże, s. 20-21.
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Źródło: Kantar, Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie. Raport z badania,
Warszawa, grudzień 2019
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Dane te pokazują, że za podstawową przeszkodę dla rozwoju biznesu w dzielnicach
przedsiębiorcy uważają dostęp do terenów inwestycyjnych. Zwiększenie liczby
rozrzuconych po mieście lokalizacji, w których można będzie podejmować nowe
inwestycje, jawi się zatem jako kluczowe zadanie dla warszawskiego samorządu.

2.3 Charakterystyka dzielnic – wyzwania i wsparcie dla biznesu
W tej części rozdziału dokonano krótkiej charakterystyki dzielnic Warszawy. Każda z nich ma bowiem
specyficzne cechy, wpływające na to, jakiego rodzaju działalności gospodarcze mogą być w niej
skutecznie realizowane.
Na to, jakie przedsięwzięcia warto poszczególnym dzielnicom proponować w ramach Programu 2.4.
wpływ ma ponadto otwartość urzędów tych dzielnic na aktywne wspieranie lokalnej przedsiębiorczości,
Zestawienie tych dwóch charakterystyk stworzy na kolejnym etapie opracowania Programu 2.4.
możliwość podejmowania wartościowych decyzji o zadaniach do realizacji.
Istotna część opinii na temat każdej z dzielnic pochodzi z ankiety przeprowadzonej w trakcie procesu
badawczego wśród warszawskich urzędów dzielnic. Opinie te uzupełniają informacje pozyskane ze
źródeł publicznych (dane GUS o dzielnicach, Warszawskie Badanie Ruchu 201578) oraz ze stron
internetowych poszczególnych urzędów dzielnic m.st. Warszawy. Wykorzystano również przygotowany
przez Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych „Ranking dzielnic Warszawy pod względem
atrakcyjności warunków życia”79 oraz dane dotyczące czasu dojazdu do centrum miasta z opracowania
powstałego na potrzeby tworzonego aktualnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego80.

79
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http://transport.um.warszawa.pl/warszawskie-badanie-ruchu-2015/wyniki-wbr-2015 (dostęp: 20.02.2020).
Ranking dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności warunków życia, Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, 2017.
Podane przy każdej z dzielnic pozycje w rankingu atrakcyjności warunków życia pochodzą z ww. opracowania.
80
Czas dojazdu do centrum miasta dotyczy podróży komunikacją publiczną w godzinach między 8 a 9 rano według stanu na
styczeń 2020 r.
78
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Dzielnica z wysokim przyrostem naturalnym, zwiększającą się liczbą ludności oraz dużą liczbą mieszkań
oddawanych do użytku. Mieszkania te pozostają przy tym relatywnie tanie. Atrakcyjność dzielnicy
wzrośnie wraz z doprowadzeniem do niej II linii metra. Jednocześnie istnieje duża rozbieżność
pomiędzy liczbą zatrudnionych w dzielnicy i liczbą jej mieszkańców. W dni pracujące Bemowo opuszcza
około 48 tysięcy osób, co stanowi 1/3 ludności przebywającej na terenie dzielnicy w nocy. W tym
kontekście rozwój przedsiębiorczości w Bemowie jest bardzo ważny. Dojazd do centrum komunikacją
publiczną między godziną 8 a 9 rano z obszarów, do których doprowadzona jest linia tramwajowa,
zajmuje od 30 do 50 minut. Czas ten w przypadku zachodniej części dzielnicy wydłuża się do ponad
godziny. W rankingu atrakcyjności dzielnic Bemowo zajęło dopiero 13. miejsce, a pod względem
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atrakcyjności dla seniorów było przedostatnie, głównie ze względu na najniższą dostępność aptek i
niską dostępność przychodni. Inne czynniki obniżające atrakcyjność Bemowa to niewielka długość
ścieżek rowerowych w stosunku do liczby mieszkańców oraz niska dostępność placówek kultury.
Obsługa przedsiębiorców odbywa się w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Prowadzona
jest w osobnym pokoju w urzędzie dzielnicy. Przynajmniej raz w miesiącu urząd dzielnicy organizuje
otwarte spotkania z przedsiębiorcami. W trakcie spotkań pn. „Klub bemowskiego przedsiębiorcy”
prowadzone są szkolenia i warsztaty dotyczące różnych aspektów prowadzenia biznesu. Urząd planuje
również wydawanie newslettera dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Bieżące informacje
dla przedsiębiorców umieszczane na stronie www oraz w mediach społecznościowych. Urząd przy
realizacji działań promocyjnych podejmuje współpracę z innymi dzielnicami, organizacjami
pozarządowymi i przedsiębiorcami. Nie świadczy usług doradczych dla przedsiębiorców (np. doradztwo
księgowo-finansowe, doradztwo biznesowe) z powodu braku specjalistów. Urząd nie zna potrzeb
lokalowych lokalnych przedsiębiorców, nie prowadzi też analizy jakości usług dla przedsiębiorców (np.
badań satysfakcji). W przyszłości chciałby oferować wsparcie w internacjonalizacji działalności
gospodarczej (np. wyjazdy na targi, misje gospodarcze).
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W urzędzie dzielnicy utworzono punkt konsultacyjny świadczący podstawowe usługi dla
przedsiębiorców. Osoby prowadzące lub zamierzające założyć działalność gospodarczą mogą tam
również uzyskać informacje o możliwości pozyskania wsparcia finansowego oraz dowiedzieć się więcej
o miejskim systemie wsparcia przedsiębiorczości świadczonym przez Centrum Przedsiębiorczości
Smolna. Przedsiębiorcy obsługiwani są w osobnym pokoju. Urząd nie organizuje otwartych spotkań z
przedsiębiorcami, ani nie bada ich potrzeb. Nie prowadzi też oceny jakości usług skierowanych do
przedsiębiorców. Wskazuje na potrzebę zwiększenia dostępności usług doradczych (prawnoadministracyjnych i księgowo-finansowych) i chciałby je w przyszłości włączyć do swojej oferty.
Współpracuje z biurami Urzędu m.st. Warszawy w zakresie działań promocyjnych, nie podejmuje
współpracy z innymi dzielnicami ani z sektorem pozarządowym.
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Białołęka wraz z Wilanowem należy do najszybciej rozwijających się demograficznie dzielnic Warszawy
– cechuje ją wysoki przyrost naturalny i odsetek osób najmłodszych. Ma charakter mieszkalny, znajduje
się w niej niewiele firm zatrudniających powyżej 49 pracowników. W dzielnicy nie ma metra, istnieje linia
kolejowa i tramwajowa, jednak znaczny jej obszar jest oddalony od środków transportu szynowego.
Dojazd komunikacją publiczną do centrum w godzinach porannych zajmuje około 50-60 minut,
a w przypadku północno-wschodniej części dzielnicy nawet ponad godzinę. Istnieje potencjał do
rozwoju biznesu oferującego produkty i usługi dla rodzin z dziećmi. W rankingu atrakcyjności dzielnic
Białołęka zajęła 14. miejsce. Najlepiej wypadła pod względem atrakcyjności dla rodzin z dziećmi – 9.
miejsce. Została jednak uznana za najmniej atrakcyjną dzielnicę dla singli i nieatrakcyjną dla seniorów
– 16. miejsce. Niska pozycja w rankingu dla dwóch ostatnich grup wynika z najniższej w Warszawie
dostępności placówek kultury oraz niskiej dostępności infrastruktury zdrowotnej.
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Dzielnica charakteryzuje się jednym z najwyższych w mieście udziałem osób starszych w ogólnej liczbie
mieszkańców. Jednocześnie oceniana jest jako mało atrakcyjna dla seniorów. Od 2013 r. liczba jej
mieszkańców minimalnie spadła. Razem z Bemowem należy do dzielnic, z których w dni robocze w
ciągu dnia wyjeżdża najwięcej osób. Dojazd do centrum komunikacją publiczną znacznie ułatwia metro,
skracając podróż do około 30 minut w godzinach porannego szczytu. Czas ten wydłuża się do około 50
minut w przypadku najodleglejszych części dzielnicy, które jednak charakteryzują się znacznie mniejszą
gęstością zaludnienia. Rozwój biznesu lokalnego powinien uwzględniać sytuację demograficzną w
dzielnicy, co z jednej strony może podnieść jakość życia osób starszych, z drugiej zmniejszyć liczbę
tych, którzy udają się w kierunku centrum. W rankingu atrakcyjności dzielnic Bielany zajęły dopiero 16.
pozycję, choć pod względem atrakcyjności dla rodzin z dziećmi były 6. Zostały uznane za mniej
atrakcyjne dla singli (13. miejsce) i seniorów (15. miejsce). Jedną z przyczyn tego jest najniższa w
Warszawie dostępność sklepów w stosunku do liczby mieszkańców.
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Urząd posiada informacje na temat problemów lokalowych przedsiębiorców ), realnie dysponuje jednak
zasobem lokalowym, który nie spełnia oczekiwań potencjalnych najemców. Realizując działania
promocyjne, współpracuje z innymi dzielnicami, przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi.
W ramach realizacji działań wspierających rozwój przedsiębiorczości w dzielnicy, współpracuje z
licznymi instytucjami, np. UP, ZUS, PARP, PFR, MJWPU, KIG, organizacjami pozarządowymi czy
Strażą Miejską. Zamierza rozwijać ofertę usług świadczonych cyfrowo. Chciałby też wspierać
przedsiębiorców w internacjonalizacji ich działalności (np. wyjazdy na targi, wystawy, misje
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Urząd dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oferuje najszerszy zakres usług dla osób przedsiębiorczych
spośród wszystkich dzielnic. Obsługa przedsiębiorców odbywa się w Wydziale Działalności
Gospodarczej i Zezwoleń. Obsługa oprócz okienka na WOM’ie w zakresie wniosków CEIDG oraz
zezwoleń na alkohol prowadzona jest w na WOMie oraz w osobnych pokojach w głównym budynku
Urzędu Dzielnicy. Natomiast dodatkowym, unikatowym i kompleksowym wsparciem przedsiębiorców
zajmuje się oddzielny referat - Bielański Integrator Przedsiębiorczych mieszczący się w lokalu w
oddzielnym budynku przy al. Zjednoczenia 25 oraz zarządzający dedykowaną powierzchnią dla osób
przedsiębiorczych – tj. 350 m.kw. Użytkownicy mogą korzystać z: wydzielonej przestrzeni, szkoleń i
doradztwa (w tym np. prawnego, księgowo-finansowego, biznesowego, strategicznego), konsultacji (w
tym w zakresie pozyskiwania dofinansowania z funduszy europejskich). Urząd dzielnicy prowadzi też
działania sieciujące przedsiębiorców, wspiera preinkubację oraz inkubację pomysłów biznesowych oraz
wymianę wiedzy i doświadczenia, udostępnia informacje o dostępnych zasobach lokalowych Urzędu
m.st. Warszawy oraz o miejskim systemie wsparcia przedsiębiorczości. Wydaje również newsletter dla
przedsiębiorców. Przynajmniej raz w miesiącu odbywają się spotkania, których celem jest konsultacja
projektów dotyczących przedsiębiorców, omówienie warunków do prowadzenia działalności
gospodarczej w dzielnicy oraz zbadanie zapotrzebowania mieszkańców, w tym przedsiębiorców na
szkolenia. Wprowadzono ankietę satysfakcji klienta, uruchomiono stronę internetową
(integrator.naszebielany.pl),
profile
i
grupy
w
mediach
społecznościowych
https://www.facebook.com/Integrator.Bielany/ przeznaczone dla przedsiębiorców i osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
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gospodarcze). Wskazuje również na potrzebę stworzenia platformy z danymi do planowania
przestrzennego terenów pod inwestycje i działalność gospodarczą. WDG współpracuje w ramach
swoich zadań z podmiotami oświatowymi (szkoły, przedszkola) z Dzielnicy Bielany.

Dzielnica z największą liczbą mieszkańców oraz wysokim odsetkiem osób starszych. Usługi i produkty
skierowane do seniorów mogą tutaj cieszyć się szczególnie wysokim zainteresowaniem, zwłaszcza jeśli
będą oferowane w przyjaznych i łatwo dostępnych miejscach. Należy to uwzględniać w planowaniu
przestrzennym i projektowaniu wsparcia dla biznesu. Dzielnica jest atrakcyjna dla przedsiębiorców ze
względu na centralne położenie – swoją siedzibę mają tu liczne przedsiębiorstwa. Przez dzielnicę
przebiega linia metra, która znacznie skraca czas podróży w kierunku północnym i południowym. W
rankingu atrakcyjność dzielnic dla mieszkańców Mokotów zajął 3. miejsce. Szczególnie atrakcyjny jest
dla seniorów (2. miejsce), mniej dla rodzin z dziećmi (7. miejsce) oraz singli (9. miejsce). Mokotów
oferuje dobry dostęp do przychodni i placówek kultury.

Strona
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Urząd dzielnicy nie wydzielił komórki do realizacji zadań związanych z rozwojem przedsiębiorczości, nie
został również oddelegowany pracownik do obsługi przedsiębiorców. Przedsiębiorcy obsługiwani są w
otwartej sali. Urząd dzielnicy oferuje usługi doradztwa prawno-administracyjnego. Przekazuje
informacje o dostępnych zasobach lokalowych Urzędu m.st. Warszawy oraz o miejskim systemie
wsparcia przedsiębiorczości (ofercie Centrum Przedsiębiorczości Smolna). Nie prowadzi badań potrzeb
osób planujących działalność gospodarczą i przedsiębiorców. Urząd dzielnicy nie organizuje otwartych
spotkań z przedsiębiorcami, istnieje za to możliwość indywidualnych spotkań z przedstawicielami
zarządu dzielnicy. Ważne dla przedsiębiorców informacje zamieszczane są na stronie www. Urząd
dzielnicy zna potrzeby lokalowe przedsiębiorców – dotyczą one głownie dużych i tanich nieruchomości,
nie ma jednak takich lokali w swojej ofercie. Nie są prowadzone działania promujące przedsiębiorczość,
urząd nie współpracuje też z innymi podmiotami/instytucjami oraz dzielnicami w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości. Zamierza poprawić dostępność informacji o miejskim systemie wsparcia
przedsiębiorczości.
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Podobnie jak Mokotów, dzielnica z wysokim odsetkiem osób starszych. Wysoki udział terenów
zabudowanych utrudnia inwestycje mieszkaniowe. Atrakcyjna dla biznesu ze względu na swoje
położenie. Dojazd do centrum miasta komunikacją publiczną w godzinach porannych wynosi ok. 10-20
minut. W przypadku najbardziej na zachód wysuniętych terenów dzielnicy czas ten wzrasta do ok. 30
minut. W rankingu atrakcyjności dzielnic pod względem warunków życia Ochota zajęła 6. miejsce.
Najlepiej wypadła pod względem atrakcyjności dla seniorów – 3. miejsce, dla rodzin z dziećmi została
uznana za 5. najlepszą dzielnicę, a dla singli 8. Charakteryzuje się dobrą dostępnością przychodni oraz
placówek kultury.

Strona

Jedna ze „starszych” demograficznie dzielnic, charakteryzuje się niewielką zmianą liczby ludności.
Jednocześnie wzrasta liczba mieszkań, które pozostają atrakcyjne cenowo. W rankingu atrakcyjności
warunków życia w dzielnicach zajęła 9. miejsce. Najlepiej wypadła pod względem atrakcyjności dla
seniorów (5. miejsce) oraz dla singli (6. miejsce). Oceniana jako niezbyt atrakcyjna dla rodzin z dziećmi
– w tej kategorii zajęła 11. pozycję. Poprawa warunków życia istotnych dla tej grupy stanowi ważne
zadanie w planowaniu rozwoju dzielnicy, gdyż ze względu na swoje położenie pozostaje ona atrakcyjna
i może przyciągać więcej młodych osób, które pracują blisko centrum. Podróż w tym kierunku
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Obsługa przedsiębiorców prowadzona jest przez wydzieloną w tym celu komórkę organizacyjną
i odbywa się w oddzielnym pokoju. Urząd dzielnicy nie prowadzi otwartych spotkań z przedsiębiorcami.
W celu pozyskania opinii o jakości usług prowadzone jest badanie satysfakcji klienta. Dodatkowo
w badaniu pozyskiwane są informacje o potrzebach przedsiębiorców. Przedsiębiorcy zgłaszają
zapotrzebowanie na usługi w zakresie doradztwa biznesowego. Urząd nie posiada jednak informacji
o potrzebach lokalowych przedsiębiorców. Prowadzi informator dla przedsiębiorców nt. możliwości
pozyskania dofinansowania z funduszy europejskich. Dzielnica brała udział w projekcie Stołeczne
Forum Przedsiębiorczości, gdzie współpracowała m.in. z Akademią Leona Koźmińskiego.
W przeszłości współpracowała z Centrum Innowacji Fire - wspólnie zostały zorganizowane warsztaty
dla przedsiębiorców. Współpracuje również z innymi dzielnicami przy realizacji działań promocyjnych.
Urząd deklaruje chęć zwiększenia oferty usług świadczonych cyfrowo.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

komunikacją publiczną w godzinach porannych zajmuje około 20 minut, a z terenów nieco bardziej
oddalonych od transportu szynowego do pół godziny.
W urzędzie dzielnicy nie wydzielono specjalnej komórki ds. obsługi przedsiębiorców, ale oddelegowano
pracownika. Usługi świadczone są w okienku obsługi. Urząd nie oferuje szkoleń/warsztatów/spotkań
sieciujących dla przedsiębiorców. Nie są prowadzone badania potrzeb osób planujących założenie
działalności gospodarczej i przedsiębiorców. Wiedzę na ten temat urząd pozyskuje od przedsiębiorców
podczas ich wizyt oraz na podstawie zapytań telefonicznych. Prowadzone są natomiast indywidualne
spotkania członków zarządu dzielnicy z przedsiębiorcami. Urząd nie zna potrzeb i problemów
lokalowych przedsiębiorców, posiada jednak ofertę lokali przeznaczonych na prowadzenie działalności
gospodarczej. W ramach realizacji działań promujących przedsiębiorczość współpracuje z biurami
Urzędu m.st. Warszawy. Nie współpracuje natomiast z innymi dzielnicami. Prowadzony jest też dyżur
ekspercki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Urząd deklaruje chęć poprawy dostępu do informacji
o wolnych terenach inwestycyjnych w dzielnicy.
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Urząd dzielnicy w ograniczonym wymiarze wspiera przedsiębiorców. Nie ma specjalnie powołanej
komórki, nie oddelegowano pracownika specjalizującego się w świadczeniach dla przedsiębiorców. Nie
ma osobnego pokoju dla przedsiębiorców zapewniającego komfort konsultacji. Przedsiębiorcy mogą
wziąć udział w szkoleniach/warsztatach/spotkaniach sieciujących. Spotkania z przedsiębiorcami
odbywają się raz w roku, ich przedmiotem jest planowanie wydarzeń branżowych, wyjazdów na targi
i misje gospodarcze oraz ocena zapotrzebowania na przestrzeń, lokale na potrzeby podejmowania
aktywności gospodarczej. Nie są prowadzone badania na temat potrzeb przedsiębiorców i osób
planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Urząd pozyskuje informacje na ten temat na
podstawie zapytań telefonicznych i poprzez wymianę informacji z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z
którymi współpracuje też w ramach realizacji zadań związanych z promocją oraz rozwojem
gospodarczym. Podejmuje też współpracę w tym obszarze z innymi dzielnicami oraz przedsiębiorcami.
Urząd dzielnicy deklaruje przy tym brak znajomości oferty biur Urzędu m.st. Warszawy kierowanej do
przedsiębiorców. Wyraża chęć rozwoju usług doradczych oraz poszerzenia zakresu usług
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Dzielnica o największym spadku liczby ludności od 2013 r. i drugim najniższym przyroście naturalnym
w 2018 r. Liczba mieszkań wzrosła na tym obszarze nieznacznie od 2013 r., jednak średnia cena
mieszkania wzrasta szybciej niż średnia dla całego miasta. Wynika to z inwestycji, w wyniku których
powstają mieszkania o podwyższonym standardzie. O atrakcyjności dzielnicy stanowi jej położenie oraz
II linia metra, dzięki której czas dojazdu do centrum miasta komunikacją publiczną wynosi ok. 10-20
minut. W rankingu atrakcyjności dzielnic pod względem warunków życia Praga-Północ zajęła
przedostatnie miejsce. Lepiej wypadła jeśli chodzi o atrakcyjność dla singli (7. miejsce) i seniorów (7.
miejsce), najgorzej zaś dla rodzin z dziećmi (17. miejsce). Niska pozycja Pragi-Północ wynika m.in. z
największej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do ogółu mieszkańców oraz niskiej
dostępności placówek wychowania przedszkolnego. Rozwój dzielnicy powinien uwzględniać potrzeby
starszych mieszkańców, jak również zamożnych, kupujących nowe lokale.
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świadczonych cyfrowo. Urząd ma również w planach rozwijanie Forum przedsiębiorców na wzór forum
działającego na Targówku.

Dzielnica peryferyjna, skomunikowana z centrum połączeniami autobusowymi i kolejowymi. Czas
dojazdu komunikacją publiczną w godzinach porannych wynosi około 20-60 minut z większości obszaru
dzielnicy. Charakteryzuje się niewielkim wzrostem liczby ludności. Jednak korzystna struktura
demograficzna, dodatni przyrost naturalny i powstawanie nowych osiedli wskazują na konieczność
rozwoju infrastruktury i oferty handlowo-usługowej dzielnicy. W rankingu atrakcyjności Rembertów zajął
ostatnie miejsce, ostatni był także w kategorii atrakcyjności dla osób starszych i rodzin z dziećmi.
Wynikało to m.in. najmniejszej gęstości sieci ścieżek rowerowych oraz najmniejszej powierzchni parków
na 1 mieszkańca. Jednocześnie charakteryzuje się najtańszymi mieszkaniami, co – przy zwiększeniu
liczby miejsc pracy i poprawie warunków życia – może uczynić go bardziej atrakcyjnym.
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Dzielnica oferuje podstawowe wsparcie dla przedsiębiorców. W urzędzie wydzielono komórkę ds.
obsługi przedsiębiorców, która prowadzona jest przy okienku. Jest jedną z dwóch dzielnic, w których
zadania Rady Dzielnicy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości realizowane są przez konkretną Komisję
Rady Dzielnicy: Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Spotkania z przedsiębiorcami odbywają
się raz w roku. Nie ma aplikacji do kontaktu z przedsiębiorcami. Bieżące informacje dla przedsiębiorców
umieszczane są w mediach społecznościowych, na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie
internetowej, która zawiera najważniejsze informacje i przekierowania na strony www specjalnie
przygotowane dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nie są prowadzone badania na temat potrzeb przedsiębiorców.
Urząd pozyskuje informacje na ten temat podczas bezpośrednich kontaktów i w wyniku zapytań
telefonicznych. Posiada ofertę lokali do prowadzenia działalności gospodarczej. Urząd współpracuje
z biurami Urzędu m.st. Warszawy w realizacji działań wspierających i promujących przedsiębiorczość,
a także ze szkołami w ramach preorientacji zawodowej. Nie współpracuje natomiast z innymi dzielnicami
ani sektorem pozarządowym. Nie wskazał usług związanych z obsługą przedsiębiorców, które chciałby
wprowadzić do oferty lub rozwinąć.
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Prestiżowa dzielnica w centrum miasta, największa liczba dużych przedsiębiorstw, silnie
zurbanizowana. Jednocześnie jest to dzielnica z najniższym przyrostem naturalnym i największym
odsetkiem osób starszych. Zwiększenie liczby osób młodych, nie tylko pracujących, ale też
mieszkających w Śródmieściu, wydaje się trudne ze względu na wysokie ceny mieszkań i brak terenów
pod inwestycje mieszkaniowe. Istotna jest polityka senioralna i oferta usługowo-handlowa dla osób
starszych. Śródmieście zajęło 2. miejsce w rankingu atrakcyjności dzielnic. Uznane zostało za najlepszą
dzielnicę dla seniorów, drugą najlepszą dla singli i trzecią dla rodzin z dziećmi. Wysoka pozycja
Śródmieścia wynika m.in. z rozwiniętej infrastruktury medycznej, edukacyjnej, szerokiej oferty
kulturalnej oraz dostępności sklepów. Urząd dzielnicy realizuje co najmniej podstawowe usługi dla
biznesu, ale nie przekazał szczegółowych informacji o swojej działalności. Na stronie internetowej
znajdują się informacje dot. zakładania działalności gospodarczej, zasobu lokalowego oraz miejsc
handlu w dzielnicy.
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W urzędzie dzielnicy nie ma specjalnie powołanej komórki ds. przedsiębiorców, oddelegowano
pracownika specjalizującego się w świadczeniach dla przedsiębiorców. Istnieje możliwość
indywidualnej obsługi przedsiębiorców w pokojach Wydziału Kadr i Funduszy Europejskich i Wydziału

56

Duża dzielnica o niewielkiej zmianie liczby ludności i dużym odsetku osób starszych. W ostatnich latach
następował umiarkowany wzrost liczby mieszkań, które należały do relatywnie tanich. Atrakcyjność
Targówka będzie rosnąć ze względu na uruchomienie na jego terenie II linii metra. Dzięki temu skrócono
czas dojazdu komunikacją publiczną do centrum, który w godzinach porannych ze wschodniej części
dzielnicy wynosił dotychczas około 40-50 minut. Fakt ten wymaga uwzględnienia w planowaniu
przestrzennym, tak aby w sąsiedztwie powstających mieszkań istniała dogodna infrastruktura dla
nowych mieszkańców. W rankingu atrakcyjności dzielnic dla mieszkańców Targówek zajął 15. miejsce.
Najlepiej wypadł jeśli chodzi o atrakcyjność dla singli (10. miejsce), nieco gorzej dla rodzin z dziećmi
(13. miejsce) i seniorów (14. miejsce). Wynika to m.in. z niskiej dostępności przychodni i aptek oraz
wysokiego bezrobocia wśród mieszkańców.
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Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Urząd świadczy usługi szkoleniowe (organizuje szkolenia
/warsztaty/spotkania sieciujące), podejmuje działania, w ustaleniu z informatykami miejskimi, dotyczące
zwiększenia kanałów komunikacji z przedsiębiorcami, tj. wysyłanie newslettera dla przedsiębiorców,
prowadzenie strony informującej o wydarzeniach Forum Przedsiębiorców na Targówku i Klubu
Przedsiębiorców Dzielnicy Targówek. Bieżące informacje dla przedsiębiorców umieszczane są na
stronie www. Prowadzony jest też mailing z informacjami o wydarzeniach biznesowych. Przynajmniej
raz w miesiącu organizowane są spotkania z przedsiębiorcami, podczas których omawiane są potrzeby
lokalowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w dzielnicy oraz tematy szkoleń, które
urząd mógłby zrealizować. Informacje o potrzebach przedsiębiorców pozyskiwane są też dzięki ankiecie
satysfakcji klienta. Urząd wskazuje na duże zapotrzebowanie na lokale użytkowe z zasobów Urzędu
m.st. Warszawy oraz przestrzenie coworkingowe. Dysponuje jedynie dwoma takimi lokalami.
Udostępnia też przestrzeń na szkolenia i konferencje. Uczestniczy w projektach partnerskich z
uczelniami tj. Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet Warszawski,
Polski Fundusz Rozwoju, Krajowa Izba Gospodarcza i inne organizacje pozarządowe i okołobiznesowe
(projekt Urban Lab). Przy urzędzie działa Forum Przedsiębiorców - wspólna inicjatywa urzędu dzielnicy
i lokalnych przedsiębiorców. W ramach Forum odbyło się wiele wydarzeń skierowanych do lokalnych
przedsiębiorców, w tym: warsztaty biznesowo-networkingowe, konferencje związane z tematyką
prowadzenia firmy, szkolenia dla przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Urząd deklaruje chęć poszerzenia oferty dla przedsiębiorców o usługi doradcze i
zwiększenia zakresu usług świadczonych cyfrowo.

Oddalona od centrum dzielnica o dużym odsetku młodych osób, wysokim przyroście naturalnym oraz
znacznym wzroście liczby ludności w ostatnich latach. Oprócz komunikacji autobusowej obsługiwana
jest przez dwie linie kolejowe. Obecnie podróż do centrum w godzinach porannych komunikacją
publiczną zajmuje ok. 40-50 minut, w zależności od odległości od transportu szynowego. Z drugiej
strony dzielnica ta charakteryzuje się niewielką liczbą przedsiębiorstw i zdecydowanie większą liczbą
osób ją zamieszkujących niż w niej pracujących. Wymaga to działań wspierających biznes
ukierunkowany na zaspokajanie potrzeb rodzin z dziećmi i zwiększanie zatrudnienia w dzielnicy. W
rankingu atrakcyjności warunków życia w dzielnicach Ursus zajął 11. miejsce, taką samą pozycję miał
pod względem atrakcyjności dla singli. Gorzej wypadł jeśli chodzi o warunki życia dla rodzin z dziećmi
(12. miejsce) i seniorów (13. miejsce). Niskie wyniki Ursusa wynikały m.in. z ograniczonej dostępności
przychodni oraz aptek, dużej liczby dzieci w stosunku do liczby szkół i ograniczonej oferty kulturalnej.
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Urząd dzielnicy realizuje co najmniej podstawowe usługi dla biznesu, ale nie przekazał szczegółowych
informacji o swoich działaniach. Na stronie internetowej znajdują się informacje dot. miejsc handlu
w dzielnicy i zasobie lokalowym.
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Największa dzielnica pod względem powierzchni o niewielkim zagęszczeniu ludności. Obserwuje się
duży wzrost liczy mieszkańców oraz wysoki odsetek osób w wieku do 14 lat i powyżej 65. W rankingu
atrakcyjność warunków życia w dzielnicach Wawer zajął 10. pozycję. Nisko oceniony został pod
względem atrakcyjności dla rodzin z dziećmi i singli (w obu przypadkach znalazł się na 16. miejscu), co
wynika m.in. z niewielkiego odsetka dzieci objętych opieką żłobkową oraz niskiej gęstości sieci ścieżek
rowerowych i niewielkiej powierzchni parków przypadającej na mieszkańca. Jeśli chodzi o warunki życia
dla seniorów, dzielnica ta została nieco lepiej oceniona i zajęła 12. miejsce. Wymaga rozwoju usług
zaspokajających potrzeby rodzin z dziećmi i osób starszych. Wawer nie tylko jest oddalony od centrum,
ale też niezbyt dobrze z nim skomunikowany. Podróż transportem publicznym w tym kierunku w
godzinach porannych zajmuje ponad pół godziny z północnej części dzielnicy i obszarów w pobliżu
transportu szynowego do nawet 50-60 minut z miejsc położonych bardziej na południe. Dla części
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Duża dzielnica o zrównoważonej strukturze demograficznej – większy odsetek stanowią osoby starsze,
jednak obserwuje się dodatni przyrost naturalny i wzrost liczby ludności. Metro dodatkowo zwiększa
atrakcyjność Ursynowa. Znacząco skraca ono czas dojazdu do centrum komunikacją publiczną, który
w godzinach porannych wynosi do 30 minut z obszarów znajdujących się blisko stacji i 40-50 minut z
odleglejszych miejsc. Dzielnica charakteryzuje się wysokim udziałem gruntów przeznaczonych pod
zabudowę, co daje szansę na rozwój także większych przedsiębiorstw na jej terenie i zatrudnienie
większej liczby mieszkańców, którzy nie musieliby przemieszczać się w kierunku centrum. W rankingu
atrakcyjności warunków życia w dzielnicach Ursynów zajął 7. pozycję. Najlepiej wypadł pod względem
atrakcyjności dla rodzin z dziećmi (8. miejsce), gorzej jeśli chodzi o seniorów (10. miejsce), a najsłabiej
jako miejsce dla singli (12. miejsce). Ursynów charakteryzuje się niewielką liczbą bezrobotnych,
lepszymi od średniej wynikami uczniów z egzaminów końcowych oraz przeciętną dostępnością usług
medycznych i oferty kulturalnej. Urząd dzielnicy realizuje co najmniej podstawowe usługi dla biznesu,
ale nie przekazał szczegółowych informacji o swoich działaniach. Brak dodatkowych informacji na
stronie internetowej urzędu.
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terenów Wawra sytuację komunikacyjną poprawia dostęp do kolei – w tym przypadku podróż trwa
znacznie krócej.
Obsługa przedsiębiorców prowadzona jest w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Nie ma
osobnego pokoju do obsługi przedsiębiorców, oddelegowano natomiast do tego zadania pracownika.
Organizowane są otwarte spotkania z przedsiębiorcami, możliwy jest czat z Burmistrzem oraz
bezpośredni kontakt drogą mailową. Nie są prowadzone badania dotyczące potrzeb przedsiębiorców.
Informacje takie uzyskiwane są w trakcie bezpośrednich kontaktów i na podstawie zapytań
telefonicznych. Urząd nie organizuje też szkoleń/warsztatów/spotkań sieciujących. Prowadzona jest
natomiast współpraca z innymi podmiotami, w tym z biurami Urzędu m.st. Warszawy i innymi dzielnicami
w zakresie realizacji działań promujących i wspierających przedsiębiorczość. Informacje dla
przedsiębiorców zamieszczane w osobnej zakładce na stronie internetowej urzędu. Urząd nie ma
wiedzy na temat problemów lokalowych przedsiębiorców. Jednym z głównych problemów, na który
wskazują przedsiębiorcy podczas kontaktów z urzędem, jest brak informacji o dostępnych zasobach
lokalowych Urzędu m.s.t Warszawy. Urząd dzielnicy chciałby poprawić dostępność takich informacji
oraz zwiększyć zakres usług świadczonych cyfrowo.
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Urząd dzielnicy świadczy podstawowe usługi dla przedsiębiorców. Nie ma specjalnie powołanej
komórki, nie oddelegowano pracownika specjalizującego się w świadczeniach dla przedsiębiorców.
Istnieje możliwość obsługi w wydzielonym pokoju. Ocena jakości oferty usług dla przedsiębiorców i osób
planujących rozpocząć działalność gospodarczą odbywa się z wykorzystaniem badania „tajemniczy
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Peryferyjna dzielnica, charakteryzująca się w przeważającej części zabudową jednorodzinną i terenami
leśnymi, co zwiększa jej atrakcyjność. Obserwuje się duży odsetek osób do 14 roku życia, umiarkowany
wzrost liczby ludności i dodatni przyrost naturalny. Zdecydowanie więcej osób mieszka w dzielnicy niż
w niej pracuje. Cechuje się najmniejszą liczbą firm zatrudniających ponad 49 pracowników. Jest jedną
z najgorzej skomunikowanych z centrum dzielnic. Podróż do centrum komunikacją publiczną w
godzinach 8-9 rano zajmuje około 50-60 minut z najlepiej skomunikowanych obszarów do nawet ponad
godziny z części oddalonej od transportu szynowego, co powoduje większe wykorzystywanie transportu
indywidualnego przez mieszkańców dzielnicy. W rankingu atrakcyjności warunków życia w dzielnicach
Wesoła zajęła 12. miejsce. Najlepiej wypadła, jeśli chodzi o warunki życia dla seniorów (11. miejsce),
gorzej dla rodzin z dziećmi (14. miejsce) i singli (15. miejsce). W dzielnicy odnotowano niewielki odsetek
dzieci w wieku żłobkowym objętych opieką żłobków. Atutem dzielnicy jest duży udział terenów zielonych,
przy sąsiadującym Mazowieckim Parku Krajobrazowym z trasami rowerowymi i szlakami turystycznymi.
Zwiększa się rozwój budownictwa wielorodzinnego. Wesoła otwiera się na potrzeby mieszkańców –
rodzin z dziećmi, młodzież i seniorów, otwierając nowowybudowane żłobki, przedszkola. W 2019 r.
powołane zostało liceum ogólnokształcące – obecnie powstaje projekt budynku dla liceum, które ma
tymczasową siedzibę. Rok temu wybudowano i oddano do użytkowania Centrum Aktywności
przeznaczone dla seniorów, planowana jest również budowa nowego budynku biblioteki publicznej z
oddziałem ośrodka kultury.
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klient”. Urząd pozyskuje informacje od przedsiębiorców przy bezpośrednim kontakcie - wizyta
przedsiębiorcy w urzędzie, w drodze zapytań telefonicznych/mailowo od przedsiębiorców. Urząd nie
organizuje specjalnych szkoleń/warsztatów/spotkań sieciujących z przedsiębiorcami. Burmistrz
dzielnicy otwarty jest na spotkania z przedsiębiorcami po uprzednim umówieniu. Urząd nie prowadzi
danych statystycznych dotyczących umawianych wizyt. W ramach realizacji działań promocyjnych i
wspierających przedsiębiorczość, urząd współpracuje z biurami Urzędu m.st. Warszawy i innymi
dzielnicami oraz z podmiotami sektora pozarządowego. Współpracuje z takimi instytucjami jak: Urząd
Skarbowy i ZUS organizując w budynku urzędu wspólne coroczne akcje dla mieszkańców i
przedsiębiorców typu: rozlicz PIT oraz konsultacje z udziałem pracowników ZUS w zakresie
ubezpieczeń społecznych, e-składki, zasad przyznawania rent i emerytur. Ponadto informacje
pozyskane z biur w formie broszur, ogłoszeń dla przedsiębiorców udostępniane są bezpośrednio na sali
obsługi mieszkańców w siedzibie urzędu. Pracownicy urzędu przekazują przedsiębiorcom informacje o
miejskim systemie wsparcia przedsiębiorczości (ofercie Centrum Przedsiębiorczości Smolna), kierują
przyszłych i obecnych przedsiębiorców na szkolenia i przekazują oferty ze strony internetowej Centrum
Przedsiębiorczości Smolna. Urząd nie prowadzi badań potrzeb osób planujących działalność
gospodarczą i przedsiębiorców.
W ramach usprawnień urząd planuje przeprowadzić wśród przedsiębiorców ankietę dotycząca ich
potrzeb.
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Urząd dzielnicy świadczy ograniczone wsparcie dla przedsiębiorców. Nie ma specjalnie powołanej
komórki, nie oddelegowano pracownika specjalizującego się w świadczeniach dla przedsiębiorców. Nie
ma osobnego pokoju dla przedsiębiorców zapewniającego komfort konsultacji. Raz w roku
organizowane są spotkania z przedsiębiorcami, podczas których omawiane zostają sprawy ogólne
dotyczące dzielnicy, planowane wydarzenia branżowe, wyjazdy na targi i misje gospodarcze oraz
potrzeby lokalowe. Urząd dzielnicy nie prowadzi wśród przedsiębiorców oraz osób planujących
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Dzielnica pod wieloma względami rekordowa: największy wzrost liczby mieszkańców, najwyższy
przyrost naturalny i odsetek osób do 14 roku życia. Cieszy się dużą atrakcyjnością, dlatego też wzrost
liczby mieszkań jest bardzo duży. Jest to przy tym jedyna dzielnica bez komunikacji szynowej. Trwają
jednak prace nad budową linii tramwajowej, która ma powstać w najbliższych kilku latach, co dodatkowo
zwiększy popularność dzielnicy. Obecnie dojazd do centrum transportem publicznym w godzinach
porannych zajmuje ok. 30-40 minut w przypadku najgęściej zaludnionej, północno-zachodniej części
dzielnicy. W przypadku pozostałych obszarów czas ten wynosi ok. 50-60 minut. Tworzy to dużą presję
na wykorzystywanie transportu indywidualnego. W rankingu atrakcyjności warunków życia Wilanów
zajął 1. miejsce. Pod względem atrakcyjności dla rodzin z dziećmi był drugi. Nieco słabiej wypadł jako
miejsce do życia dla singli (4. miejsce) i seniorów (8.miejsce). Wysokie pozycje w rankingu wynikały
m.in. z najniższego bezrobocia spośród wszystkich dzielnic, największej gęstości sieci ścieżek
rowerowych i dużej powierzchni parków przypadającej na 1 mieszkańca. W tym kontekście warto
zadbać o rozwój infrastruktury i oferty handlowo-usługowej dla rodzin z dziećmi.
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rozpoczęcie działalności gospodarczej badań satysfakcji ze świadczonych usług, ani nie gromadzi
danych na temat ich potrzeb. Posiada w ofercie nieruchomości przeznaczone na wydzierżawienie pod
działalność gospodarczą, nie ma jednak wiedzy na temat potrzeb lokalowych przedsiębiorców. Urząd
nie podejmuje działań w zakresie promocji gospodarczej. Jako jedyny spośród wszystkich urzędów
dzielnic negatywnie ocenia współpracę z biurami Urzędu m.st. Warszawy w zakresie wspierania
przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego. Deklaruje brak znajomości oferty biur Urzędu m.st.
Warszawy kierowanej do przedsiębiorców. Wyraża chęć wydawania newslettera dla przedsiębiorców.
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Obsługa przedsiębiorców prowadzona jest w Wydziale Działalności Gospodarczej i Zezwoleń. Nie
oddelegowano pracownika specjalizującego się w świadczeniach dla przedsiębiorców. W celu
zapewnienia komfortu konsultacji, bezpośrednia obsługa odbywa się w pokoju, w którym jednocześnie
może być obsługiwanych dwóch przedsiębiorców. Urząd organizuje kilka razy w roku otwarte spotkania
z przedsiębiorcami. Mają one formę prelekcji na tematy związane z szeroko pojętą przedsiębiorczością.
Organizowane są też otwarte spotkania przedsiębiorców z członkami zarządu dzielnicy. Urząd nie
prowadzi badań wśród przedsiębiorców dotyczących satysfakcji ze świadczonych usług. Informacje dla
Przedsiębiorców w zakresie spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności
gospodarczej udzielane są w bezpośrednim kontakcie, telefonicznie lub drogą mailową. Urząd posiada
oferty nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą, ale nie zna potrzeb lokalowych
przedsiębiorców. Współpracuje z Urzędem m.st. Warszawy w zakresie działań wspierających
przedsiębiorczość. Współpracuje z instytucjami rządowymi i poza rządowymi w zakresie działań
dotyczących przedsiębiorczości. Urząd dzielnicy deklaruje chęć włączenia do swojej oferty usług
doradczych dla przedsiębiorców.
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Dzielnica o zbliżonym odsetku osób starszych i najmłodszych, jednak ze znacznym wzrostem liczby
mieszkańców i wysokim przyrostem naturalnym. Obserwuje się także znaczący wzrost liczby mieszkań.
Wiele przedsiębiorstw zatrudniających ponad 49 pracowników ma siedziby na jej terenie. Istotnym
czynnikiem w planowaniu rozwoju dzielnicy jest Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina – jego ewentualne
zamknięcie lub ograniczeni działalność pozwoliłoby na wykorzystanie rezerw terenowych. Dojazd do
centrum ułatwia z jednej strony linia kolejowa (stare Włochy) , a z drugiej linia tramwajowa. Podróż
komunikacją publiczną w tym kierunku w godzinach porannych zajmuje 30-40 minut z obszarów w
pobliżu przystanków tramwajowych. W przypadku odleglejszych terenów czas ten wzrasta do około 50
minut. Włochy zajęły 4. miejsce w rankingu dzielnic pod względem atrakcyjności warunków życia (ex
aequo z Żoliborzem). Najlepiej w całej Warszawie wypadły jako miejsce do życia dla rodzin z dziećmi.
Jeśli chodzi o atrakcyjność dla singli, znalazły się na 3. miejscu, a w przypadku seniorów na 9.
Charakteryzują się najlepszą dostępnością miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego oraz
największym odsetkiem dzieci w wieku żłobkowym, objętych opieką w żłobkach, a także znaczną
gęstością sieci ścieżek rowerowych.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

Należy do „starszych” demograficznie dzielnic, jednak na jej terenie powstaje wiele nowych mieszkań.
Fakt ten, w połączeniu z atrakcyjnym położeniem i dużą liczbą największych firm warszawskich pozwala
przypuszczać, że jej struktura demograficzna będzie ulegała zmianie. Dużo inwestycji biurowych.
Wymaga zarówno kompleksowego planowania w zakresie polityki senioralnej, jak i uwzględnienia
tendencji związanych z inwestycjami mieszkaniowymi i biurowymi. Wola zajęła 8. miejsce w rankingu
dzielnic pod względem atrakcyjności warunków życia. Najlepiej wypadła jako dzielnica dla singli (5.
miejsce), gorzej nieco jeśli chodzi o warunki życia dla seniorów (6. miejsce) oraz rodzin z dziećmi (10.
miejsce). Charakteryzuje się dużą liczbą bezrobotnych, niewielką gęstością ścieżek rowerowych. Z
drugiej strony dobrze wypada pod względem liczby przychodni i oferty kulturalnej.
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Urząd dzielnicy oferuje podstawowe usługi dla biznesu. Obsługa przedsiębiorców prowadzona jest
przez Wydział Działalności Gospodarczej i Funduszy Zewnętrznych. Nie oddelegowano pracownika
wyspecjalizowanego w obsłudze przedsiębiorców, nie wydzielono osobnego pokoju - usługi świadczone
są w okienku obsługi. Jest jedną z dwóch dzielnic, w których zadania Rady Dzielnicy w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości realizowane są przez konkretną Komisję Rady Dzielnicy: Komisję Ochrony
Środowiska i Rozwoju Przedsiębiorczości. Bieżące informacje dla przedsiębiorców umieszczane są na
stronie www. Urząd nie prowadzi otwartych spotkań z przedsiębiorcami ani badań satysfakcji klientów,
analiz i ewaluacji oceniających jakość świadczonych usług. Informacje na temat potrzeb
przedsiębiorców i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej pozyskiwane są na
podstawie zapytań telefonicznych i podczas bezpośrednich kontaktów. Urząd posiada ofertę
nieruchomości przeznaczonych na działalność gospodarczą. Współpracuje z biurami Urzędu m.st.
Warszawy oraz szkołami w zakresie wspierania i promocji przedsiębiorczości. Deklaruje chęć włączenia
do swoich usług doradztwa biznesowego oraz zamierza poprawić dostępność informacji nt. miejskiego
systemu wsparcia przedsiębiorczości.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

Charakteryzuje się wysokim odsetkiem osób starszych i jednocześnie wzrostem liczby mieszkańców
oraz dużą liczbą budowanych mieszkań. Mieszkania te należą do najdroższych w Warszawie, co
świadczy o atrakcyjności dzielnicy – jej położenie, skomunikowanie oraz duży udział terenów zielonych
zachęcają do zamieszkania. Żoliborz zajął 4. miejsce w rankingu atrakcyjności dzielnic pod względem
warunków życia (ex aequo z Włochami). Takie samo miejsce miał jeśli chodzi o warunki życia dla
seniorów i rodzin z dziećmi. Został uznany za najlepszą dzielnicę dla singli. Wynika to m.in. z największej
spośród dzielnic Warszawy powierzchni parków przypadającej na 1 mieszkańca oraz znacznej gęstości
sieci ścieżek rowerowych. Mieszkańcy mogą też korzystać z bogatej oferty kulturalnej. Dogodna
lokalizacja sprawia, że nawet w godzinach porannych dojazd do centrum komunikacją publiczną
zajmuje około 10 minut. W przypadku terenów nie znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie
transportu szynowego czas ten wzrasta do około 20 minut. Biorąc to pod uwagę, istnieje potencjał do
rozwoju działalności nastawionej na zaspokajanie potrzeb zamożniejszych mieszkańców oraz seniorów.
Przedsiębiorcy obsługiwani są przez Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, usługi świadczone
są w okienku obsługi dla przedsiębiorców, nie ma wydzielonego pokoju. Spotkania otwarte
z przedsiębiorcami odbywają się 2-3 razy w roku i dotyczą ogólnych spraw dzielnicy. Nie są
prowadzone badania dotyczące satysfakcji przedsiębiorców ze świadczonych przez urząd usług.
Informacje o potrzebach osób prowadzących oraz planujących założenie działalności gospodarczej
pozyskiwane są w trakcie zapytań telefonicznych i podczas bezpośrednich kontaktów.
Urząd świadczy usługi szkoleniowe dla przedsiębiorców (organizuje szkolenia/warsztaty/spotkania
sieciujące). Bieżące informacje umieszczane na stronie www. Urząd ma wiedzę na temat potrzeb
lokalowych przedsiębiorców oraz posiada nieruchomości przeznaczone na prowadzenie działalności
gospodarczej. W zakresie promocji i rozwoju przedsiębiorczości, urząd podejmuje współpracę
z Młodzieżową Radą Dzielnicy oraz organizacjami pozarządowymi. W ramach realizacji działań
wspierających przedsiębiorczość współpracuje też z biurami Urzędu m.st. Warszawy. Deklaruje chęć
zwiększenia zakresu usług świadczonych cyfrowo oraz wsparcia przedsiębiorców w internacjonalizacji
ich działalności.

2.3.1

Podsumowanie
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Tabela na kolejnej stronie zbiera informacje dotyczące poszczególnych dzielnic, odnosząc się do
zagadnień, które mogą być istotne dla oceny, jaka dana dzielnica jest obecnie, jakie potencjały w niej
drzemią oraz na ile administracja danej dzielnicy otwiera się na wsparcie dla przedsiębiorców.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu Strategii #Warszawa2030
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Tabela 3: Podsumowanie cech dzielnic

koncentracja
przestrzeni
biurowych

koncentracja
powierzchni
handlowej

koncentracja
usług

koncentracja
przemysłu

zwartość
zabudowy

dostępność
wolnych
terenów (w
tym: grunty
rolne)

intensywny
rozwój
budownictwa
mieszkaniowego

skomunikowanie
z centrum
miasta

dużo
młodych
rodzin

Śródmieście

3

2

3

1

3

1

1

3

1

3

Mokotów

3

2

2

2

3

2

1

3

1

3

Wola

3

2

2

3

3

1

3

3

1

Ochota

2

2

3

1

3

1

1

3

Włochy

2

3

2

3

2

2

3

Praga-Południe

2

2

2

2

3

1

Ursynów

2

2

2

2

2

Praga-Północ

1

2

2

3

Białołęka

1

3

1

Targówek

1

3

Bemowo

1

Bielany

miejsce w
rankingu
jakości
życia

lokale
użytkowe
m.st.
Warszawy

b.d.

3

3

1

3

3

3

1

2

3

1

3

2

3

2

2

2

2

2

3

1

2

2

1

3

1

2

3

2

1

2

2

3

b.d.

2

1

3

1

1

3

1

2

2

1

3

3

2

3

3

1

3

1

2

1

1

2

3

3

2

2

2

2

3

3

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

2

2

3

2

2

1

2

1

3

3

1

2

Wawer

1

2

1

2

1

3

2

2

2

2

1

2

1

Żoliborz

2

2

2

1

3

1

3

3

2

3

2

3

2

Wilanów

1

2

1

1

1

3

3

2

3

1

1

3

1

Ursus

1

2

2

3

3

2

2

1

3

2

b.d.

2

1

Rembertów

1

1

2

2

1

2

1

1

2

2

2

1

1

Wesoła

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

1

dużo
seniorów

publiczna oferta
dla
przedsiębiorców

zjawisko nie występuje lub występuje w bardzo małym stopniu
zjawisko częściowo występuje
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zjawisko zdecydowanie występuje
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koncentracja
usług
koncentracja
przemysłu
zwartość
zabudowy
dostępność
wolnych
terenów (w
tym: grunty
rolne)

znacząca liczba obiektów handlu wielkopowierzchniowego

udział terenów usługowych w powierzchni dzielnicy wg Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego

udział terenów przemysłowych w powierzchni dzielnicy wg Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego (przedziały: <1%;1-5%;>5% udziału w
powierzchni)

udział terenów zwartej zabudowy wg Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego

udział terenów niezagospodarowanych (na budownictwo, usługi, mieszkalnictwo, zieleń)
w ogóle gruntów dzielnicy

intensywny
rozwój
budownictwa
mieszkaniowego
skomunikowanie
z centrum
miasta
dużo
młodych
rodzin
dużo
seniorów
publiczna oferta
dla
przedsiębiorców

miejsce w
rankingu
jakości
życia
lokale
użytkowe
m.st.
Warszawy

znacząca liczba nowych inwestycji budownictwa mieszkaniowego - patrz Wykres 18.

czas dojazdu do centrum środkami komunikacji zbiorowej w godzinach szczytu
porannego (przedziały: <20 min; 20-45 min; >45 min). Na podstawie analiz na potrzeby
nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

udział osób w wieku przedprodukcyjnym - patrz. Wykres 16.

udział osób w wieku poprodukcyjnym - patrz Wykres 16.

na podstawie informacji od urzędów dzielnic

na podstawie pozycji w Rankingu dzielnic Warszawy pod względem atrakcyjności
warunków życia, GUS

liczba miejskich lokali użytkowych na obszarze dzielnicy, dane U m.st. Warszawy

ffffffffffffff
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koncentracja
powierzchni
handlowej
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koncentracja
przestrzeni
biurowych

skupisko obiektów biurowych, w których możliwe jest wynajęcie powierzchni powyżej
500m2
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Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

3 Interesariusze programu
Trudnością wykonywania analizy dla Programu 2.4 jest między innymi fakt, że problematyka tego celu
operacyjnego w dużym stopniu zazębia się z wyzwaniami Programu 4.2, współzależności z innymi
programami również są istotne. By móc skutecznie wskazywać działania konieczne do podjęcia w
programie wykonawczym, niezbędne staje się zatem odcięcie tych zagadnień, które gdzie indziej
znajdują swoje rozwiązania.
Sposobem na to jest dokładne wskazanie puli interesariuszy. Szczególnie ważną grupą będą odbiorcy
programu – to oni wskażą, co jest bezpośrednim polem oddziaływania celu operacyjnego 2.4 Strategii
#Warszawa2030.
W procesie diagnozy zauważono istnienie 5 typów interesariuszy Programu 2.4. Najważniejszymi z nich
są ci, których określić można jako bezpośrednich odbiorców działań programu wykonawczego. Są to w największym skrócie - podmioty, które prowadzą lub będą prowadzić działalność gospodarczą
w Warszawie, a nie są w szczególny sposób objęte celami innego z programów wykonawczych
(np. dotyczących obszarów kreatywności czy innowacji). Mogą być zainteresowane podstawowymi
usługami wsparcia dla biznesu, nie posiadają ogromnych zasobów organizacyjnych i finansowych
pozwalających na samodzielne szybkie osiągnięcie specjalizacji w dziedzinie prowadzenia działalności
gospodarczej.
Drugą grupą są takie podmioty, które prowadzą lub będą prowadzić działalność biznesową, ale – ze
względu na swoją wielkość, wysoką specjalizację, szczególną innowacyjność – potrzebują bardziej
zaawansowanych i zindywidualizowanych instrumentów pomocy lub też nie potrzebują jej wcale. Ta
grupa niejako „wypływa” na zewnątrz systemu wspierania przedsiębiorczości, którego regulacją zajmuje
się cel 2.4. Strategii. Choć ze swej natury podmioty te mogłyby być klientami Programu 2.4., to
prawdopodobnie nigdy nimi nie zostaną, potrzebują po prostu czegoś więcej. Wielokrotnie natomiast
zdarzyć się może, że będą się zaliczać do kolejnej grupy, jaką są korzystający z rezultatów 2.4.
Korzystającymi nazwiemy tu takie podmioty, które nie skorzystają z instrumentów oferowanych
w ramach celu 2.4., ale które osiągać mogą korzyść dzięki temu, że bezpośredni odbiorcy poprawią
warunki swojego funkcjonowania.
Dwie kolejne grupy to dostawcy usług, których podzielić można na tych, którzy w realizację celu 2.4.
wpisać się mają bezpośrednio i zdecydowanie, oraz na tych, których działalność potraktować można
jako synergiczną do działań tych pierwszych. Pierwsza grupa jest i powinna być łatwiej zarządzalna,
w dużym stopniu zależy bowiem od miasta, na drugą miasto może mieć jedynie pośredni wpływ.
Zaangażowani publiczni dostawcy będą musieli – niezależnie od własnych działań – mobilizować,
inspirować, zachęcać do wspólnych i niezależnych działań dostawców z tej zewnętrznej grupy, muszą
się również liczyć z nieformalną kontrolą z jej strony. Dostawcy zewnętrzni to również bardzo ważny
partner do konsultacji programu.

Strona

66

To odbiorcy pierwszej z wymienionych grup stanowią oś, wokół której program się koncentruje. To ich
potrzeby decydują, których dostawców (grupy 3. i 4.) uznajemy za ważnych dla programu. Uznajemy
bowiem, że wymóg specjalizacji działań sprawia, że np. firmy innowacyjne potrzebują dla rozwoju
innego zestawu środków, które zapewni im program wykonawczy celu 4.2. Generujemy innowacje.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

Potrzeby i oczekiwania odbiorców z pierwszej grupy (wewnętrzny krąg) stanowią wytyczne dla biur
Urzędu m.st. Warszawy i urzędów dzielnic m.st. Warszawy do zaprojektowania działań zmierzających
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Rysunek 3: Interesariusze Programu 2.4. – schemat ideowy

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

do poprawy warunków wspierających rozwój biznesu, szczególnie biznesu prowadzonego lokalnie –
w dzielnicach. Co ważne, Program 2.4. nie powinien skupiać się na dostarczaniu rozwiązań służących
tym, którzy do tej grupy się nie zaliczają. Strategia #Warszawa2030 w innym miejscu zapewnia im
potrzebne narzędzia, nie ma więc konieczności ich dublować bądź zastępować.
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Bazując na analizie materiałów źródłowych oraz na zrealizowanych badaniach społecznych
(w szczególności FGI, CATI, IDI), dokonano próby szczegółowego opisania interesariuszy i ich roli
w programie. Tabela na następnych stronach zawiera informacje o powiązaniach pomiędzy głównymi
kategoriami odbiorców oraz dostawcami, których uwzględnienie w dalszych pracach wydaje się
konieczne.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza
Tabela 4: Powiązania pomiędzy interesariuszami programu
Potrzeby i oczekiwania odbiorców

Interesariusze

Odbiorcy

Dostawcy
•

1

•
•
uczniowie,
absolwenci
szkół
ponadpodstawowych
zawodowych

•

•

•

•

2

•
•
studenci, doktoranci,
absolwenci
szkół
wyższych i studiów
doktoranckich

Zadania dostawców

•

pogłębianie
wiedzy
dot.
przedsiębiorczości;
wzmacnianie
postaw
przedsiębiorczych;
praktyczna wiedza w zakresie
prowadzenia działalności (w tym
B2B);
warunki do samozatrudnienia,
w szczególności
dostęp
do
niedrogiej przestrzeni (lokalu) do
rozwijania i wdrażania pomysłów
biznesowych,
działalności
gospodarczej;
doradztwo
i
wsparcie
mentoringowe
w
procesie
inicjowania działalności, rozwoju
pomysłu biznesowego;
znalezienie atrakcyjnego miejsca
pracy w Warszawie

pogłębianie
wiedzy
dot.
przedsiębiorczości;
wzmacnianie
postaw
przedsiębiorczych;
możliwości
rozwoju
i podnoszenia
kompetencji
praktycznych podczas studiów
i po ich zakończeniu;
praktyczna wiedza w zakresie
prowadzenia działalności (w tym
B2B);

•
•
•

•
•
•
•

szkoły średnie, w tym
zawodowe;
NGO;
biura Urzędu m.st. Warszawy
(komórki odpowiedzialne za
wdrażanie
polityki
edukacyjnej,
polityki
gospodarczej, komunikację
społeczną m.in. BE, BRG,
CKS);
IOB;
instytucje kultury (m.in. CNK)
instytucje
kształcące
nauczycieli
i
doradców
zawodowych (m.in. WCIES);
organizatorzy
konkursów
i wydarzeń
promujących
przedsiębiorczość

Edukacja w zakresie przedsiębiorczości i wszelkie
działania podnoszące świadomość i budujące postawy
samodzielności i sprawczości mają charakter
systemowy, są i powinny być realizowane na poziomie
ogólnomiejskim.
Wskazana jest kontynuacja (nowe edycje) projektów
i przedsięwzięć wspierających rozwój kompetencji
kluczowych, w tym społecznych, sprzyjających
postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych
ludzi, a także wspierających inicjatywy i kreatywne formy
działania młodzieży (Start-up Jump, Młodzi Kreatywni).
Działania realizowane przez Dostawców mają charakter
wspierający program wykonawczy dla celu 2.4. Brak
bezpośredniego wpływu na dostęp i jakość usług
rozwijających biznes w dzielnicach.
Do rozważenia realizacja w programie wykonawczym
działań popularyzujących indywidualne aktywności
i pomysły szkół i organizacji oraz wymianę dobrych
praktyk poprzez organizację cyklicznych spotkań,
warsztatów, publikacje broszur, informatorów.

•
•

•

szkoły
wyższe
(sekcje
naukowe, koła studenckie,
biura karier);
biura Urzędu m.st Warszawy
(komórki odpowiedzialne za
wdrażanie
polityki
edukacyjnej i innowacyjnej,
m.in. BE, BRG);
Centrum Przedsiębiorczości
Smolna,
Centrum
Kreatywności Targowa

W zakresie działań Urzędu m.st. Warszawy na rzecz
rozwoju biznesu nie ma żadnych ograniczeń, ale
i szczególnych preferencji dla studentów, doktorantów
i absolwentów szkół wyższych i studiów doktoranckich.
W przypadku szkół wyższych, działające w nich
inkubatory czy centra przedsiębiorczości oferują
wsparcie „na miejscu” w siedzibie szkoły wyższej,
wspomagając przejście z fazy pomysłu biznesowego do
założenia firmy.
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Interesariusze

Potrzeby i oczekiwania odbiorców

Interesariusze

Odbiorcy
studenci, doktoranci,
absolwenci
szkół
wyższych i studiów
doktoranckich

•
•

•
•

dostęp
do
finansowania,
w szczególności
seed-capital
i VC;
przestrzeń
do
rozwijania
i wdrażania
pomysłów,
działalności gospodarczej, startupu, w tym niedrogie lokale
użytkowe, biura, przestrzeń coworkingowa;
doradztwo
i
wsparcie
mentoringowe
w
procesie
rozwijania działalności;
znalezienie atrakcyjnego miejsca
pracy w Warszawie

•

Dostawcy
IOB, w tym akademickie
inkubatory
przedsiębiorczości
i innowacji, centra innowacji
i transferu technologii

Zadania dostawców
Podobnie jest z ofertą wsparcia finansowego
świadczoną przez fundusze kapitałowe. Skorzystanie
z szerokiego wachlarza usług funduszu, dostosowanych
do zapotrzebowania nie ma związku z lokalizacją firmy
w konkretnej dzielnicy, usługi są ogólnodostępne,
niezależnie od adresu działalności firmy.
Także Centrum Przedsiębiorczości Smolna i Centrum
Kreatywności Targowa (z nowym operatorem – KIG)
wspierają powstawanie firm niezależnie od ich
lokalizacji, zapotrzebowania na lokalizację.
Działania realizowane przez dostawców mają charakter
wspierający program wykonawczy dla celu 2.4.
Brak bezpośredniego wpływu działań dostawców na
dostęp i jakość usług rozwijających biznes
w dzielnicach.
Dostawcy powinni pełnić rolę konsultacyjną.
Żeby w pełni zaspokoić oczekiwania i potrzeby tej grupy
odbiorców, konieczna jest realizacja przeznaczonych
dla nich działań w programie wykonawczym dla celu 4.2.
W programie wykonawczym dla celu 2.4. można
rozważyć działania aktywizujące współpracę środowisk
akademickich między sobą, z Urzędem m.st. Warszawy
i z biznesem.

•
•

szkoły wyższe;
biura Urzędu m.st. Warszawy
(komórki odpowiedzialne za
wdrażanie
polityki

W zakresie działań Urzędu m.st. Warszawy na rzecz
rozwoju biznesu nie ma żadnych ograniczeń, ale
i szczególnych preferencji dla naukowców81.

naukowcy
Miasto wspiera tę grupę w zakresie prowadzenia działalności naukowej o tematyce związanej z rozwijaniem przedsiębiorczości i innowacyjności. W tym znaczeniu jednak naukowcy występują jako
dostawcy, nie odbiorcy.
81
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możliwość rozwoju naukowego;
współpraca ze sferą biznesu
w celu
rozwijania
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Interesariusze

Potrzeby i oczekiwania odbiorców

Interesariusze

Odbiorcy
•
•

•

i komercjalizacji innowacyjnych
pomysłów;
dostęp
do
infrastruktury
umożliwiającej
prowadzenie
badań naukowych;
przestrzeń
do
rozwijania
i wdrażania
pomysłów
biznesowych,
działalności
gospodarczej, start-upu;
doradztwo
i
wsparcie
mentoringowe
w
procesie
komercjalizacji technologii

•
•

Dostawcy
innowacyjnej
i
cyfrowej,
w szczególności BRG, BCM)
Centrum Przedsiębiorczości
Smolna,
Centrum
Kreatywności Targowa;
IOB, w tym akademickie
inkubatory
przedsiębiorczości
i innowacji, centra innowacji
i transferu technologii

Zadania dostawców
Działania realizowane przez Dostawców mają charakter
wspierający dla programu wykonawczego dla celu 2.4.
Brak bezpośredniego wpływu działań dostawców na
dostęp i jakość usług rozwijających biznes
w dzielnicach.
Dostawcy powinni pełnić rolę konsultacyjną.
Naukowcy nie są priorytetową grupą odbiorców celu 2.4.
Żeby w pełni zaspokoić oczekiwania i potrzeby tej grupy
odbiorców konieczna jest realizacja dedykowanych
działań w programie wykonawczym dla celu 4.2.
W programie wykonawczym dla celu 2.4. można
rozważyć działania aktywizujące współpracę środowisk
akademickich między sobą, z biurami Urzędu m.st.
Warszawy i z biznesem.

•
•

•

•

•
•
•
•
•

biura Urzędu m.st. Warszawy
odpowiedzialne za realizację
polityki kulturalnej, lokalowej,
rozwój gospodarczy (m.in.
BK, BPL, BRG);
urzędy
dzielnic
m.st.
Warszawy;
NGO
(w
szczególności
korporacje
i
zrzeszenia
rzemieślnicze);
zrzeszenia kupców;
Centrum
Kreatywności
Targowa (operator: KIG);
fundusze
poręczeniowe
i pożyczkowe

Biura Urzędu m.st Warszawy odpowiedzialne za
realizację polityki kulturalnej, lokalowej i rozwój
gospodarczy zwracają uwagę na środowisko
rzemieślników, kupców, artystów i firm kreatywnych.
Część z tego zainteresowania znalazła wyraz w
działaniach rewitalizacyjnych.
Co istotne, o ile artyści, przedstawiciele zawodów
kreatywnych bardzo potrzebują przestrzeni do działania,
bardzo często pokonując podstawowe wyzwania dla
początkujących przedsiębiorców, czym bardzo wpisują
się w grupę odbiorców Programu 2.4., o tyle dla wielu
takich podmiotów instrumenty wsparcia tworzone będą
na poziomie ponaddzielnicowym. Firmy z branży
kreatywnej są ważną grupą interesariuszy dla Programu
4.2.
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artyści, rzemieślnicy,
kupcy
(drobny
handel),
firmy
z branży kreatywnej

odpowiednie warunki do rozwoju
pasji,
twórczych
ambicji
i działalności
kreatywnej
(odpowiednia
infrastruktura
kulturalna,
usługowa,
wystawiennicza);
usługi
informacyjne,
szkoleniowe, doradcze, w tym
świadczone w dzielnicach;
wsparcie
finansowe
dla
najbardziej uzdolnionych osób
(np.
fundusz
stypendialny,
promocja);
wsparcie finansowe, zachęty
finansowe,
preferencje
w dostępie do lokali, miejsc
sprzedaży bezpośredniej;
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Interesariusze

Odbiorcy
artyści, rzemieślnicy,
kupcy
(drobny
handel),
firmy
z branży kreatywnej

Dostawcy
•

•

•

•

5

osoby
fizyczne
planujące rozpoczęcie
działalności
gospodarczej

Zadania dostawców

•
•
•
•
•
•
•

Zastosowane zostały dedykowane zachęty ułatwiające
działalność tej grupy odbiorców.

przestrzeń
do
rozwijania
i wdrażania
pomysłów,
działalności
rzemieślniczej,
działalności gospodarczej (lokale
użytkowe,
przestrzeń
do
sprzedaży bezpośredniej);
pomoc
w
zorganizowaniu
procesów
oferowania
i sprzedawania
wyrobów
rzemieślniczych
przestrzeń
do
prowadzenia
drobnego handlu

zapewnienie
w
dzielnicach
korzystnych
warunków
zakładania nowych firm;
dostęp do informacji;
dostęp do szkoleń;
doradztwo m.in. biznesowe,
prawne i finansowe (w tym
podatkowe);
lokale i przestrzenie użytkowe za
przystępną cenę;
powierzchnia biurowa i coworkingowa;
standard obsługi biznesu;
dostęp do dotacji i finansowania
zwrotnego/instrumentów
finansowych

Działania realizowane przez dostawców bezpośrednio
oddziałują na program wykonawczy dla celu 2.4. lub
mają charakter wspierający. Należy rozważyć udział
dostawców w opracowaniu programu, dodatkowo
dostawcy powinni pełnić rolę podmiotów realizujących
program oraz rolę konsultacyjną w ramach procesów
ewaluacji.
Aby zaspokoić potrzeby tej grupy Odbiorców
w programie wykonawczym dla celu 2.4. należy
kontynuować i doskonalić dotychczasowe działania oraz
podjąć szereg inicjatyw uświadamiających korzyści
z zakupu produktów ekologicznych (bazarki) oraz usług
i towarów wytwarzanych w mniejszej, niemasowej skali
(wyroby rzemieślnicze).
•
•
•
•
•
•

urzędy
dzielnic
m.st.
Warszawy;
biura Urzędu m.st Warszawy
(m.in. BRG, BPL);
Centrum Przedsiębiorczości
Smolna,
Centrum
Kreatywności Targowa;
Urząd Pracy m.st. Warszawy;
IOB;
operatorzy
powierzchni
biurowych i co-workingowych

Konieczne jest wzmocnienie oferty dzielnic tak, żeby
uzyskać jeszcze większą łatwość dostępu do usług
wsparcia biznesu, której świadczenie odbywać się może
blisko domu potencjalnego przedsiębiorcy.
Sprawne kanały dystrybucji informacji, zestaw szkoleń
adekwatny do fazy rozwoju firmy oraz szeroki zakres
doradztwa składają się na podstawowy pakiet wsparcia
przedsiębiorstw.
Są
to
działania
kluczowe
i bezpośrednio związane z przedmiotem programu
wykonawczego. Wszyscy dostawcy są związani
bezpośrednio z programem wykonawczym dla celu 2.4.
W ramach programu należy rozważyć działania
usprawniające najem i sprzedaż lokali użytkowych,
z uwagi na rozproszenie kompetencji z zakresu
gospodarowania lokalami jest to działanie wymagające
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Odbiorcy
osoby
fizyczne
planujące rozpoczęcie
działalności
gospodarczej

Potrzeby i oczekiwania odbiorców

Interesariusze

Zadania dostawców

Dostawcy
współpracy
biur
Urzędu
m.st.
Warszawy
(w szczególności BPL), urzędów dzielnic m.st.
Warszawy i ZGN-ów.
Szczególną grupą interesariuszy są osoby wracające na
rynek pracy (np. matki po okresie opiekowania się
dziećmi lub nawet w tym okresie, emeryci po okresie
wcześniejszej nieaktywności, itp.). W ofercie dostawców
powinny pojawić się działania informacyjne zachęcające
do rozwijania własnej działalności gospodarczej,
niekiedy dodatkowej, realizowanej w niepełnym
zaangażowaniu godzinowym, również w formie pracy
podejmowanej w domu. Podstawowa część usług dla tej
grupy świadczona w dzielnicach nie będzie się różniła
od usług dla innych mikrofirm, na poziomie komórek
miejskich warto dla nich jednak wytworzyć osobny
zasób informacji i szkoleń, które ułatwią podejmowanie
aktywności gospodarczej w pełnym lub niepełnym
wymiarze godzinowym.
Działania realizowane przez dostawców bezpośrednio
oddziałują na program wykonawczy dla celu 2.4. lub
mają charakter wspierający. Należy rozważyć udział
dostawców w opracowaniu programu, dodatkowo
dostawcy
powinni
pełnić
rolę
podmiotów
realizujących/wdrażających
program
oraz
rolę
konsultacyjną.
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Interesariusze

Odbiorcy
•

6

mikroprzedsiębiorcy,
MŚP

•
•
•
•
•
•

•

•

zapewnienie
w
dzielnicach
korzystnych warunków rozwoju
istniejących firm;
dostęp do informacji;
dostęp do szkoleń;
doradztwo m.in. biznesowe,
prawne i finansowe (w tym
podatkowe)
dostęp
do
odpowiednio
wykwalifikowanych pracowników
na warszawskim rynku pracy;
dostęp do dotacji i finansowania
zwrotnego/instrumentów
finansowych;
bogata oferta wsparcia IOB
(np. doradztwo finansowe, w tym
w
zakresie
pozyskiwania
środków na rozwój działalności,
porady
prawne,
obsługa
księgowa,
przestrzeń
na
wynajem, standaryzacja);
dostępność
miejsc
do
podejmowania różnego rodzaju
aktywności
gospodarczych
(tereny inwestycyjne, lokale
użytkowe, biura do prowadzenia
działalności gospodarczej, sale
szkoleniowe, miejsca handlu)
dostęp do miejsc prowadzenia
działalności, lokalnych rynków
pracy

•
•

•
•
•
•

Dostawcy
urzędy
dzielnic
m.st.
Warszawy;
biura Urzędu m.st Warszawy
odpowiedzialne za politykę
gospodarczą,
politykę
lokalową,
architekturę
i planowanie
przestrzenne
(m.in. BRG, BPL, BAiPP);
ZGN-y
Centrum Przedsiębiorczości
Smolna,
Centrum
Kreatywności Targowa;
Urząd Pracy m.st. Warszawy;
IOB (m.in. finansowanie
zwrotne)

Zadania dostawców

Konieczne jest wzmocnienie oferty urzędów dzielnic
m.st. Warszawy tak, żeby uzyskać jeszcze większą
łatwość dostępu do usług wsparcia biznesu, której
świadczenie odbywać się może blisko domu
planującego rozwój przedsiębiorcy.
Należy w dalszym ciągu usprawniać system najmu
i sprzedaży lokali użytkowych, z uwagi na rozproszenie
kompetencji z zakresu gospodarowania lokalami jest to
działanie wymagające współpracy biur Urzędu m.st.
Warszawy, urzędów dzielnic m.st. Warszawy i ZGNów.
Tworzenie dobrych warunków dla biznesu w dzielnicach
ma znaczenie dla wzmocnienia lokalnych rynków pracy.
Działania realizowane przez dostawców bezpośrednio
oddziałują na program wykonawczy dla celu 2.4. lub
mają charakter wspierający. Należy rozważyć udział
dostawców w opracowaniu programu, dodatkowo
dostawcy
powinni
pełnić
rolę
podmiotów
realizujących/wdrażających
program
oraz
rolę
konsultacyjną.

•
•
•

operatorzy przestrzeni do
pracy (biura, obiekty i tereny
inwestycyjne);
urzędy
dzielnic
m.st.
Warszawy;
Biuro
Architektury
i Planowania Przestrzennego

Lokowanie firm blisko domu zwiększa konkurencyjność
lokalnych rynków pracy. Z tego powodu istotne staną się
działania dostawców zmierzające do zapewnienia
dostępności do miejsc prowadzenia działalności (lokale
użytkowe, biura, przestrzenie coworkingowe).
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Interesariusze

Odbiorcy

Zadania dostawców

Dostawcy
W związku z bardzo dużą konkurencyjnością rynku
nieruchomości działania podmiotów publicznych
powinny uzupełniać ofertę rynku, jednocześnie
uzupełniając ofertę dzielnic (np. tworzenie przestrzeni
coworkingowych w obiektach miejskich/dzielnicowych
powinno być uzależnione od aktywności deweloperów
oraz zapotrzebowania w danej lokalizacji).

mikroprzedsiębiorcy,
MŚP

Miejsca pracy blisko domu to nie tylko praca w małych
firmach, które pośrednio można skłaniać do wyboru
lokalizacji firmy, ale również praca w dużych
podmiotach. By dać im impuls do umieszczania swoich
siedzib również poza centralnymi rejonami Warszawy,
wskazane jest uwzględnianie w pracach planistycznych
miasta potrzeby wskazywania terenów pod działalność
gospodarczą. Działanie BAiPP w tym względzie może
być jednak jedynie wspierające.
•

•

możliwość nawiązania relacji
z innymi przedsiębiorcami w celu
wymiany wiedzy i doświadczeń,
wydarzenia
sieciujące
(networkingowe);
dostęp do przestrzeni publicznej
dla organizacji wydarzeń oraz
przestrzeni
konferencyjnej,
wystawienniczej i warsztatowej,
umożliwiającej
organizowanie
wydarzeń
branżowych
i konferencji biznesowych

•
•

•
•
•
•
•

urzędy
dzielnic
m.st.
Warszawy;
Centrum Przedsiębiorczości
Smolna,
Centrum
Kreatywności
Targowa;
Zodiak Warszawski Pawilon
Architektury;
biura
Urzędu
m.st.
Warszawy;
Miejsca Aktywności Lokalnej;
instytucje kultury, miejskie
ośrodki kultury;
NGO;
szkoły wyższe

Sieciowanie przedsiębiorstw oraz wspomaganie ich
współpracy, a także tworzenie warunków do udziału
w wydarzeniach branżowych są realizowane na
poziomie ogólnomiejskim.
Działania realizowane przez większość dostawców mają
charakter wspierający program wykonawczy dla celu
2.4. Należy rozważyć ich udział w pracach nad
programem.
Szczególną rolę mogą jednak pełnić miejsca pierwszego
kontaktu przedsiębiorcy, np. w urzędach dzielnic.
W ofercie tych miejsc dla odbiorców Programu 2.4.
powinna znajdować się informacja o tym, gdzie szukać
działań sieciujących odpowiednich dla danej branży,
środowiska czy lokalizacji.
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Interesariusze

Odbiorcy
mikroprzedsiębiorcy,
MŚP

•
•

•

możliwości wdrażania innowacji
m.in. dzięki współpracy ze sferą
nauki;
współpraca
przedsiębiorców
z partnerami
z
sektorów
biznesowego, edukacji, nauki
i kultury;
promocja postawy społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR)

•

•
•
•
•
•
•

Zadania dostawców

Dostawcy
Centrum Przedsiębiorczości
Smolna,
Centrum
Kreatywności
Targowa,
Zodiak Warszawski Pawilon
Architektury;
biura
Urzędu
m.st.
Warszawy;
instytucje kultury, miejskie
ośrodki kultury;
NGO;
szkoły wyższe;
korporacje, duże firmy;
IOB
(m.in.
inkubatory
technologii, centra innowacji)

Szeroka współpraca środowisk jest postulatem o dużym
strategicznym
znaczeniu.
Jednocześnie
taka
współpraca nie ma kluczowego znaczenia dla realizacji
celu operacyjnego 2.4.
Coraz aktywniejsze włączenie się firm, zwłaszcza
dużych korporacji, w realizację zasad związanych ze
społeczną odpowiedzialnością biznesu pozytywnie
oddziałuje na pracowników tych firm i ich zewnętrznych
odbiorców. Trudno jednak dostrzec bezpośredni
związek działań z zakresu CSR z tworzeniem się
nowych i rozwojem istniejących firm.
Przedsiębiorcy, którzy osiągnęli gotowość do rozwoju
opartego na innowacjach i zaawansowanych
technologiach, staną się odbiorcami programu
wykonawczego dla celu 4.2. Żeby w pełni zaspokoić
oczekiwania i potrzeby tej grupy odbiorców, konieczna
jest realizacja działań tego programu.
Warto rozważyć podjęcie działań mających na celu
zwiększenie zainteresowania niektórymi aspektami
CSR również mniejszych przedsiębiorców. Szczególnie
pożyteczne mogą okazać się inicjatywy angażujące ich
w życie bezpośredniego otoczenia.
Działania realizowane przez dostawców mają charakter
wspierający program wykonawczy dla celu 2.4. Brak
bezpośredniego wpływu dostawców na dostęp i jakość
usług rozwijających biznes w dzielnicach.

•

dogodne warunki do adaptacji
przyjezdnych pracowników

•
•

biura
Urzędu
Warszawy;
urzędy
dzielnic
Warszawy;

m.st.
m.st.

Działania realizowane przez dostawców mają charakter
wspierający program wykonawczy dla celu 2.4.
W związku z sytuacją na rynku pracy przejawiającą się
brakiem wykwalifikowanych pracowników należy
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L.p.

Interesariusze

Potrzeby i oczekiwania odbiorców

Interesariusze

Odbiorcy
•

mikroprzedsiębiorcy,
MŚP

•
•
•
•
•
•
7

IOB (jako odbiorca)

•
•
•
•
•

dostęp do informacji;
system akredytacji;
interaktywna baza danych o IOB
i ich specjalizacjach;
dostęp do finansowania działań
publicznych;
możliwość nawiązania relacji
z innymi IOB w celu wymiany
wiedzy
i
doświadczeń
–
networking

•
•
•
•
•
•

Dostawcy
instytucje
publiczne
świadczące
usługi
dla
cudzoziemców;
uczelnie;
placówki edukacyjne;
instytucje kultury;
NGO;
IOB;
przedsiębiorstwa
biura
Urzędu
m.st.
Warszawy;
urzędy
dzielnic
m.st.
Warszawy
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego;
IOB (jako dostawcy);
szkoły wyższe i ośrodki
naukowe;
NGO

Zadania dostawców
rozważyć w ramach 2.4. działania włączające
cudzoziemców na warszawski rynek pracy zarówno
w roli pracownika, jak i przedsiębiorcy.
Żeby w pełni zaspokoić oczekiwania i potrzeby tej grupy
odbiorców, konieczna jest realizacja dedykowanych
działań w programie wykonawczym dla celu 4.3.

W Warszawie istnieje dobrze rozwinięty system
niepublicznych
instytucji
otoczenia
biznesu
(np. powiązanych
z
instytucjami
finansowymi,
inicjowanych
przez
samych
przedsiębiorców,
powiązanych ze środowiskiem naukowym, itd.).
Większość tych podmiotów nie skupia swojej uwagi na
wybranych dzielnicach, należy też pamiętać, że te, które
działają komercyjnie, skupiają się na podmiotach
rosnących, często szukając wśród nich przyszłych tzw.
jednorożców82. Nie zmienia to jednak faktu, że wiele
działań, które mogą być wsparciem dla odbiorców
Programu 2.4. może być sprawniej i taniej podejmowane
przez dostawców zewnętrznych wobec miasta. W ten
sposób podmioty te, nim same zostaną dostawcami (np.
dla mikrofirm), stać się mogą odbiorcami działań
świadczonych w ramach programu (np. uzyskując
finansowanie na realizację zadania publicznego
skierowanego do MŚP).

Mianem tym określane są start-upy, których wycena przekroczyła 1 mld dolarów. W przedstawionym ujęciu istotne jest oczekiwanie związania się przez IOB z podmiotami, których przyszły sukces
będzie przynosił sukces samej instytucji wspierającej.
82
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Działania realizowane przez Dostawców mają charakter
wspierający program wykonawczy dla celu 2.4.
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L.p.

Interesariusze
Odbiorcy

IOB (jako odbiorca)

Potrzeby i oczekiwania odbiorców

Interesariusze

Zadania dostawców

Dostawcy
Aby zaspokoić potrzeby tej grupy odbiorców
w programie wykonawczym dla celu 2.4., należy
zainicjować lub wzmocnić współpracę między IOB
i biurami
Urzędu
m.st.
Warszawy,
Centrum
Przedsiębiorczości Smolna, urzędami dzielnic m.st.
Warszawy.
Do zastosowania w tym zakresie powinna wejść formuła
projektów partnerskich (realizacja zadań publicznych
przez IOB). Ponadto ważne staje się opracowanie
systemu akredytacji dla tych instytucji, które otworzą
drogę do stworzenia bazy danych o IOB i ich ofercie oraz
do sieciowania tych organizacji.
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 Szczególnym rodzajem interesariuszy są mieszkańcy, którzy z jednej strony sami mogą podjąć
decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej (w tym znaczeniu są Odbiorcą), z drugiej zaś
ich potrzeby i oczekiwania odnośnie dostępności i jakości konkretnych funkcji gospodarczych
dzielnicy generować będą popyt na usługi podmiotów.
Mieszkańcy jako korzystający z Programu 2.4. potrzebują:
o miejsc pracy blisko domu,
o dostępu do atrakcyjnych funkcji miejskich w dzielnicach (możliwość korzystania z
administracyjnych, technicznych i społecznych usług publicznych)83,
o dostępu do usług poprawiających wygodę życia w danym miejscu (dzielnicy, osiedlu),
o dostępu do sieci usług komercyjnych (fryzjer, kosmetyczka, stomatolog, itp.) oraz do
miejsc handlu (targowisko, sklep z ekologiczną żywnością, długo otwarty sklep, itp.),
o poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania.
Miasto podjęło strategiczną decyzję dotyczącą orientacji działań rozwojowych na mieszkańca. To
mieszkańcy Warszawy mają być zadowoleni z realizowanych inwestycji i zmieniających się
(poprawiających się) warunków do życia.
Kluczową rolą tej specyficznej grupy interesariuszy jest ich udział w konsultacjach programu
wykonawczego i badaniach dotyczących percepcji odległości w kontekście zapotrzebowania na
konkretne funkcje i ich lokalizację blisko domu.

83

Analiza dostępności tego rodzaju usług prowadzona jest na potrzeby Programu 2.3 Korzystamy z usług blisko domu.
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 Za kluczowych Dostawców uznać należy biura Urzędu m.st. Warszawy, w szczególności Biuro
Rozwoju Gospodarczego – koordynatora programu wykonawczego dla celu 2.4. – oraz
Centrum Przedsiębiorczości Smolna i urzędy dzielnic m.st. Warszawy. Istotnym wyzwaniem
w procesie opracowania programu stanie się odpowiednie ukształtowanie relacji tych instytucji
w obszarze celu 2.4.
Z uwagi na fakt, iż Centrum Przedsiębiorczości Smolna jest liderem wśród instytucji miejskich
zajmujących się wspieraniem przedsiębiorców, może w programie pełnić funkcję koordynującą,
inicjującą i wspierającą innych dostawców. Prawdą jest jednak przy tym, że Centrum nie
powinno wyręczać innych dostawców w prowadzeniu ich działań. Jego znaczenie
i doświadczenie może okazać się jednak nie do przecenienia w obszarze planowania
i koordynowania działań oraz ewaluacji programu.
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Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

4 Miasto stołeczne Warszawa jako partner i podmiot wspierający
przedsiębiorców oraz osoby przedsiębiorcze
Warszawa ma niezachwianą i niezagrożoną pozycję jako lider na gospodarczej mapie kraju. Wielkość
aglomeracji oraz fakt bycia stolicą mają kluczowe znaczenie dla tego statusu. Warto jednak zadać sobie
pytanie, czy dla decyzji przedsiębiorcy o lokalizacji działalności w Warszawie mają znaczenie również
działania biur Urzędu m.st Warszawy oraz czy oferta miejskiego wsparcia jest adekwatna do oczekiwań
odbiorców Programu 2.4.
By móc zaplanować program poprawy dostępu i jakości usług wsparcia dla odbiorców Programu 2.4.,
warto przyjrzeć się temu, co biura Urzędu m.st. Warszawy i urzędy dzielnic robiły dotychczas
i wykorzystać te działania, które okazały się skuteczne i efektywne.
Rozdział ten poświęcony jest analizie i ocenie tych inicjatyw oraz wyróżnieniu aktywności, które
stanowią o wysokiej jakości i dostępności świadczonych usług i jako dobre praktyki warto je
kontynuować. W rozdziale wskazano także obszary, nad którymi należy silniej popracować, bowiem ich
rezultaty nie są wystarczające. Naprawienie ich za pomocą konkretnych działań projektowanego
programu wykonawczego będzie możliwe, o ile nie będą to deficyty spowodowane uwarunkowaniami
zewnętrznymi, jak np. niestabilne otoczenie prawne 84, w tym zmieniające się często przepisy
podatkowe.
Ze względu na brak mierzalnych rezultatów dla wielu działań prowadzonych przez jednostki miejskie
i ewaluacji oceniających skuteczność realizowanych na rzecz rozwoju biznesu przedsięwzięć, często
nie jest możliwe jednoznaczne określenie ich efektywności za pomocą danych ilościowych. Z tego
względu w rozdziale posłużono się oceną jakościową. Warto jednocześnie dążyć do tego, by dla
wszelkich działań już na etapie ich planowania wskazać konkretne rezultaty i, tam gdzie to możliwe,
przypisywać oczekiwane miary. Ułatwi to ich późniejszą ewaluację i ocenę efektywności.

4.1

Lokalna przedsiębiorczość w dokumentach strategicznych
Warszawy

Przedsiębiorcy stanowią ważną siłę rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnych społeczności.
Podejmowanie odpowiednich działań wspierających ich leży w interesie jednostek samorządowych.
Ocena, czy m.st. Warszawa odpowiedzialnie angażuje się w te działania, musi zacząć się od weryfikacji
tego, czy wśród jej strategicznych celów znajdują się zagadnienia ważne z punktu widzenia
interesariuszy Programu 2.4.
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Na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę Maison & Partners na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
76% badanych uważa, ze największą przeszkodą w prowadzeniu firm w Polsce, jest skomplikowane i powielaczowe prawo.
styczeń 2018, N=242, badanie przeprowadzone wśród reprezentatywnej pod względem liczby zatrudnianych pracowników, próby
firm sektora MŚP (do 250 zatrudnionych).
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Schemat poniżej prezentuje odniesienie do postrzegania tego zagadnienia w dokumentach
strategicznych stolicy z ostatnich lat. Dokonując ich analizy, można łatwo zauważyć, że bardzo silny
nacisk w myśleniu o strategii działania samorządu warszawskiego kładziono na problematykę biznesu
innowacyjnego, opartego o bardzo konkurencyjną rzadką wiedzę.
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Rysunek 4: Potrzeba wspierania drobnej przedsiębiorczości zauważana na poziomie dokumentów
strategicznych stolicy – uproszczony schemat

Źródło: opracowanie własne

Opracowana jeszcze w 2005 roku Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku 85 do
rangi celu strategicznego podnosiła problematykę rozwijania gospodarki opartej na wiedzy i badaniach
naukowych. Strategia tylko w wąski sposób dostrzegała potrzeby firm niebędących liderami innowacji.
Pewną modyfikacją akcentów 4. celu strategicznego tej strategii stały się zapisy uchwalonego w 2012
roku dokumentu: „Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości m.st.
Warszawy”86. Jak wskazano w samym dokumencie, wdrożenie celów strategii miasta odbywało się przy
jednoczesnym ewoluowaniu jej zapisów. Istotne z punktu widzenia bieżących prac wydaje się, że do
katalogu zadań warszawskiego samorządu program ten dołączył potrzebę kreowania postaw
przedsiębiorczych, zwiększania wiedzy na temat sektora przedsiębiorczości oraz wzrostu dostępności
i jakości usług dla biznesu.
Warto podkreślić, że program nie uwzględniał w swojej treści wyzwań dla dzielnic, można stwierdzić, że
przedsiębiorca jako interesariusz nadal był wskazywany mało precyzyjnie.
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https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/Strategia_Rozwoju_m.st_._Warszawy_do_2020_r..pdf (dostęp: 10.03.2020).
Załącznik do uchwały nr XLIII/1180/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 4 października 2012 r. w sprawie przyjęcia programu
„Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości” (dostęp: 10.03.2020).
87
http://www.praga-pn.waw.pl/data/other/mikroprogram_dzielnicy_praga_polnoc.pdf (dostęp: 10.03.2020).
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Takiej precyzji nie można również dostrzec w
dokumentach tworzonych na poziomie warszawskich
dzielnic. Problematyka wspierania przedsiębiorczości
Dzielnice nie myślą strategicznie
w tych dokumentach pojawia się rzadko. Przykładem
o swoich mikroprzedsiębiorstwach
mogą być niektóre programy rewitalizacji dzielnic – np.
w Mikroprogramie Rewitalizacji Dzielnicy Praga
Północ m.st. Warszawy87, obowiązującym do 2014
roku, ujęte zostało działanie 4.2. Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej kupcom i
przedsiębiorcom działającym na obszarze rewitalizowanym. Obowiązujący od 2015 roku Zintegrowany
Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku stawia sobie za cel rozwój przedsiębiorczości w
dzielnicach, które obejmuje: Praga-Północ, Praga-Południe oraz Targówek. Nie zmienia to jednak
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ogólnego wniosku: wspieranie przedsiębiorczości lokalnej we wszystkich dzielnicach nie było
dotychczas wystarczająco uwzględnione w programach rozwoju Warszawy.
Patrząc na dokumenty strategiczne poprzedzające Strategię #Warszawa2030, wypada uznać, że
wspieranie drobnej przedsiębiorczości, ważnej dla lokalnych społeczności poszczególnych dzielnic, nie
było uznawane za zadanie strategiczne, zarówno przez m.st. Warszawę, jak i przez jego dzielnice.
Zintegrowany Program Rewitalizacji stanowił dopiero zapowiedź zmiany podejścia.
Przełomem w tym zakresie stały się prace nad
dokumentem Strategii #Warszawa2030. Wraz
z przyjęciem celu strategicznego „Wygodna
W Strategii #Warszawa2030 po raz
lokalność” zauważono, że przedsiębiorcy wraz
pierwszy dostrzeżono lokalne
z usługami, które świadczą, miejscami pracy, które
mikrofirmy
tworzą, są dobrem ważnym nie tylko w ujęciu
całego miasta, ale że przynoszą wartość również
dla lokalnego środowiska. Program wykonawczy
2.4., który zostanie stworzony w następstwie opracowania niniejszej diagnozy, ma być zatem pierwszą
skoordynowaną próbą wsparcia tych podmiotów. Uwzględnienie tego celu w niczym nie umniejsza wagi
strategicznej zagadnień zawartych w 4. celu strategicznym (szczególnie Program 4.2. Generujemy
innowacje).
Ważnym wyzwaniem w okresie po opracowaniu planu wykonawczego stanie się
uwzględnienie wyzwań Programu 2.4. w dokumentach strategicznych i operacyjnych
poszczególnych dzielnic. Jeśli urzędy dzielnic m.st. Warszawy uznają ten cel za
własny, przyczyni się to do poprawy obsługi przedsiębiorców, ale też wyzwoli nowe
inicjatywy, które przyczynią się do podnoszenia konkurencyjności dzielnic.

4.2

Miejskie centra biznesu

W strukturach Urzędu m.st. Warszawy koordynowaniem przygotowania, realizacji, monitoringu
i ewaluacji działań związanych z tworzeniem przyjaznych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości
zajmuje się Biuro Rozwoju Gospodarczego. Jednymi z ważniejszych narzędzi wykorzystywanych przez
biuro w realizowaniu powierzonych mu funkcji jest prowadzenie obiektów wspierających
przedsiębiorczość. Na dzień powstania diagnozy w stolicy funkcjonują 3 takie obiekty – Centrum
Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa oraz Salon Gospodarczy w ZODIAKU
Warszawskim Pawilonie Architektury.
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Nie ulega wątpliwości, że działalność CPS jest
traktowana przez Urząd m.st. Warszawy jako
Trudne w monitorowaniu cele dotyczące
centralna aktywność miasta na rzecz wspierania
bezpośrednich świadczeń dla klientów
przedsiębiorców. Wyznacza on cele dla CPS w
oparciu o narzędzia planowania budżetowego oraz
monitorowania pracy. Cele te wynikają z planów
budżetowych oraz są uwzględniane w systemie zarządzania ryzykiem, który jest też elementem
monitorowania realizowanych zadań. Rozwinięcia oraz doskonalenia wymaga formułowanie,
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Centrum Przedsiębiorczości Smolna to inwestycja zrealizowana w ramach Projektu “Warszawska
Przestrzeń Technologiczna – Centrum Przedsiębiorczości Smolna”, współfinansowana przez Unię
Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013. Placówka przy Smolnej 4 na
warszawskim Powiślu to pierwsza tego typu inicjatywa w stolicy – miejski inkubator stworzony przez
instytucję publiczną. Centrum Przedsiębiorczości Smolna dysponuje przestrzenią około 1200 m2.
W budynku znajduje się 16 pokoi, 40 miejsc w formule open-space, 3 sale konferencyjne. Oferta
Centrum podzielona jest na trzy obszary – działalność informacyjną, konferencyjną oraz inkubator
przedsiębiorczości. Centrum Przedsiębiorczości Smolna pełni funkcję Centrum Kompetencji w
obszarze rozwoju biznesu.
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wskaźnikowanie i monitorowanie celów dotyczących zadań bezpośredniego kontaktu z klientami, tj.
działającymi i potencjalnymi przedsiębiorcami. Planowanie rezultatów oraz monitorowanie ich
osiągnięcia jest niezbędne, by gromadzić wiedzę o tym, czy i jakie usprawnienia warto wprowadzić, by
Centrum jak najlepiej wspierało przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu w Warszawie.
Centrum Kreatywności Targowa jest drugim miejskim inkubatorem, którego działalność
koncentruje się wokół wsparcia kreatywnej przedsiębiorczości i integrowania
warszawskich inicjatyw z pogranicza aktywności kulturalnych i przemysłów
kreatywnych. Od grudnia 2019 r. operatorem Centrum – w ramach umowy partnerstwa
publiczno-prywatnego – jest Krajowa Izba Gospodarcza. W Centrum Kreatywności
Targowa można wynająć biuro, sale warsztatowe i otrzymać wsparcie w prowadzeniu biznesu. CKT to
hub dla start-upów sektora kreatywnego. Powołanie tego rodzaju obiektu, posiadającego ofertę nieco
inną niż CPS, można uznać za dobrą praktykę miasta – jest ona ważna dla twórców, którzy chcą szukać
drogi do komercyjnego wykorzystania swojego talentu.
Dobra
praktyka

W CKT znajdują się: 3.000 m2 przestrzeni, 33 pracownie twórcze, 2 sale konferencyjne dla 16 osób
każda, powierzchnia wystawiennicza i przestrzeń eventowa, na którą składają się 2 pomieszczenia o
łącznej pojemności 190 miejsc siedzących oraz dziedziniec mogący pomieścić nawet 300 osób. Miejsce
to jest ważne szczególnie dla odbiorców programu wykonawczego dla celu operacyjnego 4.2.
Generujemy innowacje.
Salon Gospodarczy w ZODIAKU Warszawskim Pawilonie Architektury to miejsce spotkań w samym
centrum Warszawy przeznaczone na warsztaty, seminaria i konferencje związane z promocją
potencjału Warszawy, innowacjami w zarządzaniu miastem.
Salon Gospodarczy to doskonałe miejsce do rozwijania współpracy międzysektorowej, jego znaczenie
dla drobnych przedsiębiorców i pre-przedsiębiorców, będących głównymi odbiorcami Programu 2.4.,
jest jednak ograniczone. Warto pamiętać o nim jako o miejscu, gdzie odbywają się ważne wydarzenia
w zakresie planowania aktywności miejskiej.
Ambitnym przykładem rozwijania odpowiedzialności za lokalną przedsiębiorczość ze strony urzędu
dzielnicy m.st. Warszawy jest Bielański Integrator Przedsiębiorczych, będący referatem
Dobra
praktyka
Urzędu Dzielnicy Bielany, z przypisaną przestrzenią 350 m2 do pracy i spotkań oraz
sieciowania się osób przedsiębiorczych zlokalizowaną w oddzielnym budynku (Al.
Zjednoczenia).
Integrator działa na styku 3 grup: mieszkańców,
przedsiębiorców oraz urzędników i ofertuje szeroki
zakres usług – warsztaty, szkolenia, doradztwo
w zakresie profesjonalizowania prowadzenia
biznesu,
preinkubację
oraz
sieciowanie
przedsiębiorców, tworzenie społeczności ludzi
przedsiębiorczych oraz podnoszenie jakości
edukacji przedsiębiorczej (oferta dla szkół).

Informacja to zasób, którego znaczenia nikt już we współczesnym świecie nie podważa. Głównym
zadaniem strony samorządowej w zakresie wspierania przedsiębiorczości powinno być właśnie
umożliwienie wszystkim zainteresowanym dostępu do informacji o tym, w jaki sposób stać się
przedsiębiorcą oraz jak – już w czasie prowadzenia działalności gospodarczej – skutecznie
funkcjonować w dynamicznie rozwijającym się otoczeniu prawnym i finansowym.
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Polityka informacyjna Urzędu m.st. Warszawy skierowana do
przedsiębiorców
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Integrator na Bielanach – orientacja na
przedsiębiorców

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

Warto zauważyć, że w wielu badaniach
prowadzonych w ostatnim czasie to właśnie
informacja dotycząca różnych aspektów
Wysoko oceniana informacja gospodarcza
prowadzenia działalności gospodarczej
oceniana jest przez przedsiębiorców i preprzedsiębiorców relatywnie dobrze. Ilustrują to dane z Barometru Gospodarczego 2019. Działalność
informacyjna warszawskiego samorządu oceniona została pozytywnie przez co najmniej 3 na 4
przedsiębiorców, którzy z tej pomocy skorzystali, niezależnie od tego, czy sięgali po to wsparcie na
etapie rozwijania działalności gospodarczej, na etapie rozwijania innowacji w firmach, czy też wtedy,
gdy szukali drogi do rozwoju firm poprzez eksport.
Wykres 26: Odsetek przedsiębiorstw pozytywnie oceniających wsparcie biur Urzędu m.st. Warszawy lub
urzędów dzielnic m.st. Warszawy w zakresie dostępu do informacji na poszczególnych etapach
działalności

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kantar, Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w
m.st. Warszawie. Raport z badania, Warszawa, grudzień 2019

Należy mieć na względzie, że szeroko rozumiany dostęp do informacji zdobywa w ramach różnych
badań pozytywne oceny w całym społeczeństwie, jest to skutek coraz większej samodzielności
obywateli w wyszukiwaniu informacji w źródłach cyfrowych – przeciętny użytkownik bardzo często nie
zastanawia się przy tym, czy, szukając informacji, posługuje się źródłem publicznym, czy też np.
portalem prowadzonym przez komercyjną agencję informacyjną. Nie da się zatem na podstawie
przedstawionych tu ocen przedsiębiorców jednoznacznie stwierdzić, czy prowadzona przez Urząd m.st.
Warszawy polityka informacyjna wobec przedsiębiorców jest w pełni zoptymalizowana.
W Centrum Przedsiębiorczości Smolna funkcjonuje Punkt Informacyjny dla osób
planujących działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców świadczący bezpłatne
usługi informacyjne z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Punkt cieszy się zainteresowaniem ze strony interesariuszy. W roku 2018 dokonano
w nim 366 rejestracji nowych działalności, bezpośrednio na miejscu z usług
informacyjnych skorzystało blisko 16,5 tys. osób, kolejne 13,5 tys. osób pozyskiwało w punkcie
informacje za pośrednictwem środków komunikacji na odległość.
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Funkcjonalność głównej strony internetowej
Rysunek 5: Fragmenty głównej strony www
Miasta
http://www.um.warszawa.pl/
w Urzędu m.st. Warszawy (dostęp 25.03.2020)
zakresie spraw związanych z działalnością
gospodarczą, firmami i inwestorami jest
poprawna. Zawartość strony odpowiada
potrzebom informacyjnym przedsiębiorców.
Już z poziomu głównej strony miasta
zainteresowani mają możliwość przejść do
ewidencji
działalności
gospodarczej,
informacji o podatkach, poszukać danych
o nieruchomościach miejskich (poprzez
portal
mapowy)
oraz
o
lokalach
przeznaczonych na krótkie działania88. W
stopce strony znajduje się odesłanie dla
poszukujących szkoleń oraz dotacji.
Główna zakładka dla przedsiębiorców
prowadzi bezpośrednio do dedykowanej
biznesowi
strony
http://firma.um.warszawa.pl/.
Promowane przez samorząd narzędzie

Inicjatywa miejska służąca krótkotrwałemu wynajmowi lokali, które mają być przeznaczane na jednorazowe inicjatywy. Zobacz:
http://www.ngo.um.warszawa.pl/aktualnosci/lokale-u-ytkowe-na-kr-tkie-dzia-ania.
88
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Wiele linków dla przedsiębiorców na
głównej stronie Miasta

komunikacji z interesariuszami – platforma Warszawa
19115 - miasto czynne całą dobę – umożliwiająca
kontakt poprzez telefon, e-mail, czat, aplikację mobilną,
podobnie jak główna miejska strona odsyła do
niektórych spraw ważnych dla przedsiębiorców
(szkolenia/dotacje/rejestracja).
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Wspomniana
witryna
http://firma.um.warszawa.pl/
jest
głównym
kanałem
informacyjnym, jakim w
Rysunek 6: Warszawski portal internetowy dla firm i inwestorów
docieraniu do firm i
(dostęp 25.03.2020)
inwestorów posługuje
się Biuro Rozwoju Gospodarczego
Urzędu m.st. Warszawy. Do atutów
portalu należy rozbudowane menu
dostępu do informacji o zagadnieniach
ważnych dla osób przedsiębiorczych.
Cenna jest także możliwość wejścia na
konto
Centrum
Przedsiębiorczości
Smolna w portalu społecznościowym
Facebook89.
Dobra
praktyka

Analiza treści dostępnych na tej stronie pozwala
stwierdzić, że nie zawiera ona informacji o
wszystkich zagadnieniach, jakie w obszarze wspierania
rozwoju gospodarczego powierzono BRG. Z punktu widzenia
przedsiębiorcy takie ograniczenie treści dostępnych w tym
kanale informacji może być traktowane jako jego zaleta.
Niektórych materiałów, jakich mógłby oczekiwać interesariusz,
nie ma na tej stronie zapewne dlatego, że po prostu nie
wytworzono ich do tej pory (np. akredytowanie
instytucji doradczych). Niekiedy również menu strony
nie jest do końca precyzyjne (np. zakładka
Lokalne mikrofirmy mogą mieć trudność w
informacyjna o finansowaniu dla firm wskazuje jedynie
korzystaniu z miejskiej strony o biznesie
możliwość korzystania z dotacji, jednak poprzez
podstronę o dotacjach prowadzi również do innych
form finansowania, np. pożyczek czy poręczeń).
System dystrybucji informacji o działaniach realizowanych przez poszczególne biura Urzędu m.st.
Warszawy i urzędy dzielnic m.st. Warszawy niewystarczająco sprawnie dostarcza wiedzę o wielu
projektach dotyczących ważnych dla biznesu zdarzeń. Na miejskim portalu dla firm
próżno szukać miejsca, które kanalizowałoby informacje istotne dla prowadzenia
działalności w stolicy. Dotychczasowa strategia dystrybuowania przez liczne komórki
Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędy dzielnic rozproszonych informacji nie powinna
być oceniana pozytywnie. Stworzenie systemu porządkującego te kwestie należy
potraktować jako wyzwanie.

89

https://www.facebook.com/CentrumPrzedsiebiorczosciSmolna/.
Dostęp do wartościowych poradników dostępny jest po wybraniu opcji dostępu do pełnego menu. Użycie tej opcji wymaga
jednak od użytkownika dużej determinacji w przeszukiwaniu strony.
90
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Z punktu widzenia kluczowego interesariusza Programu 2.4. istotną wadą tej platformy jest trudny
dostęp do odwołania do podstawowego zadania samorządu dla osób zainteresowanych prowadzeniem
działalności gospodarczej, tj. do rejestracji firm 90. W strukturze portalu trudno dostrzec elementy, które
wskazywałyby na to, że mały przedsiębiorca – np. fryzjer, stomatolog, właściciel zakładu
rzemieślniczego lub drobnego punktu handlowego – mógłby uznać tę platformę za
przygotowaną właśnie dla niego. Jeśli natomiast czuje się tu obco, wiarygodność
zgromadzonych w tym miejscu danych będzie dla niego mniejsza. Zwiększanie
zainteresowania do profesjonalizmu miejskich IOB poprzez zapewnienie kompletu
potrzebnych informacji jest ważnym zadaniem na kolejne lata.
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Ważną częścią działalności informacyjnej stołecznego
samorządu świadczonej na rzecz przedsiębiorców jest
również wydawanie i rozpowszechnianie raportów i
Brak warszawskiego poradnika
analiz. BRG umożliwia wszystkim zainteresowanym
rozpoczynania działalności
dostęp do własnych publikacji papierowych,
udostępnia również ich wersje elektroniczne poprzez
stronę firma.um.warszawa.pl/wiedza/biblioteka-przedsiebiorcy. Warto przy tym odnotować, że
realizowane w ostatnim czasie publikacje miejskie odnosiły się w głównej mierze do dziedzin ważnych
dla obszarów priorytetowych: innowacyjność (np. „Warszawa – miasto startupów”),
polityka talentowa (np. „Talent Pool in Warsaw”), zajmowały się też wybranymi
perspektywicznymi branżami (np. branża gier – „Warszawska branża gier 2019/20”).
Urząd m.st. Warszawy słusznie dystrybuuje w swojej bibliotece dokumentowe
poradniki dla rozpoczynających działalność stworzone przez Wojewódzki Urząd
Pracy91 czy Urząd Miejski Wrocławia92, jednak brak własnego opracowania, które
pokazywałoby ścieżkę działania mieszkańcom stolicy, jest brakiem, który warto byłoby zniwelować.
W działaniach informacyjnych Urzędu m.st. Warszawy skierowanych do przedsiębiorców
dominuje zainteresowanie innowatorami oraz inwestorami. Widać to po tym, jak dużo uwagi
poświęcono tym grupom w materiałach elektronicznych oraz w wydawnictwach opracowanych
przez stołeczny samorząd. Interesariusze Programu 2.4. nie mają do dziś miejskiego kanału
informacji, który podjąłby się skoncentrowania i przefiltrowania informacji ważnych dla tych
najbardziej lokalnych biznesów.
Nie ma w Warszawie instytucji otoczenia biznesu, która samodzielnie oferowałaby komplet
instrumentów wsparcia firmy niezależnie od etapu jej rozwoju (planowanie działalności, funkcjonowanie
przedsiębiorstwa, rozwój i ekspansja firmy, w tym firmy innowacyjnej). Liczne IOB publiczne i prywatne,
w tym CPS czy urzędy dzielnic oferują pokrywające się wsparcie, niekiedy zatem „konkurują”
o przedsiębiorcę, choćby nie było takiej intencji.
Intencją strony publicznej powinno być z jednej strony zwiększanie poziomu własnych usług, ale
z drugiej - uznanie własnej oferty za subsydiarną („nie musimy wyręczać rynku, angażujemy się tam,
gdzie rynek sam sobie nie radzi”) względem propozycji, jaką daje rynek. Pierwszym krokiem, by
odpowiedzialnie pogodzić te dwie funkcje, powinno stać się monitorowanie dostępnej oferty,
przekazywanie wiedzy o niej dalej.

91
92

firma.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2016/06/Pierwsze-kroki-w-biznesie.pdf.
http://firma.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2017/07/Przewodnik-Wrocławskiego-Przedsiębiorcy.pdf.
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Obecnie jednostki miejskie nie
prowadzą ogólnodostępnej bazy
Strona miejska nie przekazuje wiedzy o
informacyjnej
podmiotów
dostępnym wsparciu sektora IOB
świadczących usługi wsparcia
dla biznesu w Warszawie.
Zebranie w jednym miejscu na ogólnodostępnej
platformie informacyjnej wiedzy o konkretnych instytucjach i świadczonych przez nie usługach byłoby
ogromnym wsparciem dla przedsiębiorców. Należy jednocześnie podkreślić, iż jest to przedsięwzięcie
trudne, zależy od dobrej woli IOB i wymaga cyklicznego zaangażowania. Podjęcie działań na rzecz
stworzenia interaktywnej bazy IOB mogłoby być przedmiotem dalszych analiz i prac grup roboczych,
które w kolejnych etapach będą zaangażowane w projektowanie programu wykonawczego.
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Gromadzenie informacji o IOB można połączyć z próbą stworzenia systemu
akredytacji dla IOB. W Warszawie działają IOB, które uzyskały akredytację udzieloną
przez
Samorząd
Województwa
Mazowieckiego
w
ramach
projektu
współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-202093. Warto ocenić, czy stworzenie
własnego – miejskiego – systemu akredytacji nie mogłoby pomóc przedsiębiorcom w
dotarciu do wartościowych usług wsparcia.
Objęcie istotnej liczby instytucji otoczenia biznesu
miejskim systemem akredytacji może spowodować
poprawę jakości świadczonych usług i przyczynić się
tym samym do wzrostu nowo powstałych
i intensyfikacji rozwoju już istniejących warszawskich
firm.

Poprawa obsługi startujących
przedsiębiorstw

Zarządzanie systemem akredytacji, zawierającym oceny oferty i sprawności działania poszczególnych
IOB, byłoby trudne i czasochłonne. Niemniej jednak warto zweryfikować, czy zbudowanie go jako bazy
informacyjnej dla firm nie byłoby wystarczającym początkiem. By nie naruszać przepisów o pomocy
publicznej, samorząd nie może prowadzić swobodnej promocji niepublicznych IOB. Gdyby jednak
zastosowane zostały otwarte i niedyskryminujące procedury zapisania danej instytucji w bazie
prowadzonej przez Urząd m.st. Warszawy, nie dochodziłoby do zachwiania konkurencji na tym rynku.
Prowadzenie cyklicznych ocen skuteczności działań miejskich i zewnętrznych IOB
możne stanowić podstawę dla wypracowania standardu usług wsparcia biznesu. Już
teraz biura Urzędu m.st. Warszawy zajmujące się wspieraniem przedsiębiorców
korzystają z doświadczeń innych IOB. Opracowanie standardu (lub zestawu
standardów – np. różnicującego obsługę dla firm na różnym etapie rozwoju) opartego
o te dobre praktyki, ułatwiłoby korzystanie z tego systemu podmiotom najmniej
samodzielnym. Zastosowanie standardu poprawi transparentność świadczonych usług, pozwoli
wyznaczyć ścieżkę dojścia do oczekiwanego poziomu jakości usług i ułatwi identyfikację tych instytucji,
które nie są w stanie spełnić standardu. Wymaga podkreślenia, że autorzy diagnozy zdają sobie sprawę,
jak trudnym wyzwaniem byłaby próba tworzenia takich standardów w dynamicznie zmieniającym się
środowisku94. Jednak podjęcie dyskusji w tym obszarze może przynieść pozytywne rezultaty.
Skuteczne realizowanie polityki informacyjnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
wymaga posiadania wiedzy na temat tej działalności. Nabywanie przez samorząd informacji w tym
obszarze musi być uznawane za pożądane i wartościowe.
W ostatnich latach na zlecenie władz Miasta przeprowadzane było badanie „Barometr
gospodarczy”. Głównym jego celem było poznanie opinii warszawskich
przedsiębiorców na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st.
Warszawa. Wyniki tego badania zostały uwzględnione wcześniej w treści diagnozy.
Brakiem w tym badaniu było jednocześnie to, że jego wyników nie można potraktować jako
reprezentatywnych w tych obszarach, gdzie próbuje się dokonywać wnioskowania ograniczonego do
konkretnej dzielnicy.
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Projekt nr RPMA.11.01.00-14-0001/15-00, pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie
wsparcia procesów zarządzania i wdrażania RPO WM” Priorytet XI Pomoc Techniczna.
94
Jak żywy jest to obszar, ujawniła sytuacja wygaszania gospodarki na skutek epidemii Covid-19 oraz uruchomiony w jej
następstwie zestaw narzędzi pomocy dla przedsiębiorców. W pewnej części system ten premiuje tych, którzy mają
najaktywniejszy dostęp do informacji lub instytucji, które te informacje przetwarzają.
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Barometr Gospodarczy jest badaniem bazującym na
opiniach respondentów. W trakcie diagnozy
dostrzeżono jednak, że w wielu
Urząd nie przetwarza regularnie danych
obszarach
miasto
nie
ma
o biznesie w mieście
zbudowanego
systemu
przetwarzania
informacji
o działającym w nim biznesie95 .
Naprawienie tego braku jest fundamentalnym wyzwaniem dla warszawskiego
samorządu.
Pomocą w budowaniu bazy wiedzy może stać się
trwający obecnie proces cyfryzacji zasobów Urzędu
m.st. Warszawy oraz samego Miasta. Realizowane
Polityka Cyfrowej Transformacji
są liczne projekty z zakresu Smart City, co tworzy
podstawę do tego, by wiązać ze sobą rozproszone
obecnie systemy dziedzinowe. Działania Biura
Cyfryzacji mają na celu stworzenie jak najlepszych sposobów zagospodarowania dostępnych cyfrowych
rozwiązań. Opracowywana obecnie na zlecenie tego biura Polityka Cyfrowej Transformacji m.st.
Warszawy96 ma zestawiać kierunki zmian w
kontekście transformacji cyfrowej stolicy. Jak
wynika z projektu dokumentu97, wspiera on
realizację zarówno zadań z obszaru budowania
Rozwiązania Smart City jako pomoc
sprawnej lokalności i przyjazności Warszawy, jak i
w przetwarzaniu informacji o biznesie
zrównoważony rozwój miasta, minimalizując np.
negatywny wpływ na środowisko. Całokształt
opisanych w dokumencie Biura Cyfryzacji zadań ma przyczynić się do stworzenia miasta inteligentnego
o coraz wyższym poziomie jakości życia mieszkańców.
Dobra
praktyka

Dobra
praktyka

4.4

Pierwsze efekty działań na rzecz wysokiej jakości cyfrowych usług administracyjnych
są widoczne (tzw. „odmiejscowienie”, czyli możliwość załatwienia sprawy urzędowej
w każdym urzędzie, a nie właściwym zgodnie z siedzibą firmy) 98.
Integracja i cyfryzacja przyczyniają się również do sprawniejszego funkcjonowania
kanałów, jakimi Urząd m.st. Warszawy komunikuje się z interesariuszami. Prowadzona
jest integracja do jednej platformy miejskiej wszystkich danych i informacji, które
obecnie są rozproszone (kilkaset stron www).

Edukacja ku przedsiębiorczości i innowacyjności

Dla pre-przedsiębiorców szczególnie ważne i wartościowe są działania z zakresu edukacji i budowania
postaw przedsiębiorczych. Są to inicjatywy o charakterze ogólnomiejskim. Na kolejnych stronach
przywołano realizowane przez warszawski samorząd programy powiązane z tym obszarem.

Przykładem takiego braku był przykład związany z gromadzeniem danych do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania – nie udało się zgromadzić wiarygodnych danych o nieruchomościach wykorzystywanych do prowadzenia
działalności gospodarczej, przekazane przez Biuro Podatków i Egzekucji dane ujęte były zbiorczo. BPiE wskazywało przy tym,
że wiarygodność danych zależy od deklaracji samych przedsiębiorców.
96
http://2030.um.warszawa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Projekt-Polityki-cyfrowej-transformacji-Warszawy-publikacja20191029.pdf (dostęp: 30.03.2020).
97
Na dzień powstania niniejszego raportu prace nad dokumentem o cyfryzacji musiały zostać wstrzymane na etapie konsultacji
społecznych.
98
Wywiad grupowy/spotkanie warsztatowe z przedstawicielami Biur Urzędu m.st. Warszawy.
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 Program Przedsiębiorcza młodzież 2.099
Program mający na celu „rozwój różnorodnych punktów widzenia, stawianie pytań, generowanie
pomysłów i kreowanie innowacyjnych rozwiązań” przez młodych ludzi. Istotnym aspektem inicjatywy
jest również zapoznanie warszawskich nauczycieli - doradców zawodowych oraz nauczycieli uczących
przedsiębiorczości z zasobami instytucjonalnymi miasta znajdującymi się w obszarze ich
zainteresowania. Działania realizowane są od 2018 roku w ramach projektów Start-up Jump oraz
Kreatywna Młodzież.
Program ten ma duże znaczenie dla kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi
i nabycia dodatkowych kompetencji przez doradców zawodowych i nauczycieli uczących
przedsiębiorczości, dlatego powinien być kontynuowany.
 Projekt Start-up Jump100
Projekt koordynowany od 2017 r. przez Biuro Edukacji, mający na celu wsparcie
rozwoju przedsiębiorczości uczniów szkół średnich w ramach programu
Przedsiębiorcza młodzież 2.0. W pierwszym etapie młodzież zapoznaje się z
działalnością miejskich ośrodków wsparcia przedsiębiorczości oraz wybranych
partnerów, działających w obszarze przedsiębiorczości, innowacji i technologii. Druga
faza projektu obejmuje różne formy wsparcia i aktywizacji, wykorzystujące m.in. pracę zespołową,
warsztaty oraz ćwiczenia z wykorzystanie maszyn (drukarek 3D, ploterów laserowych czy frezarek
CNC). W dotychczasowych edycjach projektu Start-up Jump, od października 2017 r. do grudnia 2019
r., wzięło udział ok. 860 uczniów i ponad 67 nauczycieli z ponad 62 szkół średnich.
Dobra
praktyka

Projekt Start-Up Jump ma duże znaczenie dla zwiększenia zakresu praktycznych umiejętności uczniów
oraz pozyskania wiedzy dotyczącej funkcjonujących w Warszawie instytucji, w których można uzyskać
wsparcie w założeniu działalności gospodarczej. Program powinien być kontynuowany. Choć tematyka
programu sugeruje, że przeznaczony jest dla odbiorców Programu 4.2., to w rzeczywistości realizuje
ważne cele z punktu widzenia obu tych celów operacyjnych.
 Kreatywna Młodzież
Program koordynowany przez Centrum Komunikacji Społecznej adresowany jest do młodzieży
warszawskich szkół średnich oraz studentów warszawskich uczelni. Celem programu jest rozwój
kompetencji sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi, a także wsparcie
inicjatyw i kreatywnych form działania. W ramach konkursu uczniowie zgłaszają pomysły na innowacje
techniczne, zaś studenci na innowacje społeczne. Spośród zgłoszonych w pierwszej edycji pomysłów,
wybranych zostało do realizacji 10 projektów innowacji technicznych i 10 projektów innowacji
społecznych. Organizatorzy zapewnili wsparcie merytoryczne oraz środki finansowe na stworzenie
prototypów. Prototypy innowacji technicznych zostały zaprezentowane przez grupy młodzieży podczas
prezentacji finałowej w dniu 19.12.2019 r. Studenckie projekty innowacji społecznych są w trakcie
realizacji. Podczas opracowywania pomysłów innowacji w pierwszej edycji konkursu przeprowadzonych
zostało 40 godzin wsparcia mentorskiego. W realizację projektów innowacji zaangażowało się około
100 studentów oraz około 40 uczniów.
Program „Kreatywna młodzież” na zlecenie m.st. Warszawy realizuje wybierany w
corocznym konkursie operator zewnętrzny. Istotnym atutem programu jest współpraca
młodzieży szkół średnich ze studentami, możliwość wzajemnego wykorzystania i
współpracy przy pomysłach innowacyjnych, w tym z zakresu innowacji społecznych.
Program powinien być kontynuowany.

Źródło: http://edukacja.warszawa.pl/dla-nauczyciela-i-dyrektora/informacje/20247-start-jump-kolejna-edycja-programu-rozwoju
(dostęp: 15.01.2020).
100
Źródło: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/start-jump-czyli-przedsi-biorcza-m-odzie (dostęp: 15.01.20).
99
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 Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy Warszawskim Centrum Innowacji EdukacyjnoSpołecznych i Szkoleń (samorządowa placówka doskonalenia nauczycieli)
W ośrodku wspiera się nauczycieli w realizacji zadań związanych z przedsiębiorczością oraz w ramach
środków pozyskanych z EFS realizuje projekty związane z kreowaniem postaw przedsiębiorczych
zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Prowadzone są liczne szkolenia dla nauczycieli realizujących
zadania związane z doradztwem zawodowym. WCIES oraz Biuro Edukacji Urzędu
Dobra
m.st. Warszawy organizują także konkurs dla uczniów „Mój wymarzony zawód”, który
praktyka
ma na celu wspieranie świadomego budowania kariery. Działanie realizowane przez
WCIES są niezwykle ważne z uwagi na ograniczone zasoby szkół w dostępie do
funduszy własnych na doszkalanie nauczycieli i powinny być kontynuowane.
 Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik jest instytucją kultury powołaną i finansowaną przez: Miasto Stołeczne
Warszawa, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Edukacji Narodowej.
Celem CNK jest przede wszystkim popularyzacja nauki oraz jej rozwój, współpraca z
naukowcami i nauczycielami, a według misji instytucji także: inspirowanie
odwiedzających Centrum do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań
i poszukiwania odpowiedzi. Liczne programy edukacyjne dobrane adekwatnie do
wieku sprawiają, że zarówno dzieci, jak i młodzież mogą zdobywać wiedzę w nowoczesny sposób.
Niewątpliwie pozytywna rola CNK w rozbudzaniu ciekawości poznawczej, popularyzowaniu
zainteresowania nauką i wiedzą odnosi się nie tylko do odbiorców z Warszawy, placówkę odwiedzają
również osoby z całej Polski. Z tego powodu trudniej traktować ją jako miejsce, które wprost ma
przynieść przewagi warszawskiej młodzieży. Jest to zatem atut oferty miejskiej, jednak z uwagi na cele
Programu 2.4 trudny do wykorzystania.
 Giełda Zawodów. Dobrze Wybrane - promocja kształcenia zawodowego
To coroczna inicjatywa powstała na bazie doświadczeń „Targów edukacyjnych” dla
wszystkich typów szkół prowadzonych przez miesięcznik „Perspektywy” oraz
dzielnicowych akcji o nazwie „miasteczko zawodów”, służących promocji szkolnictwa
zawodowego. Giełda jest dla przedsiębiorców szansą na poznanie aktualnych
kierunków kształcenia w szkołach kształcących w zawodzie i daje możliwości
nawiązania współpracy z nimi. Uczniom szkół podstawowych stwarza możliwość poszerzenia wiedzy o
zawodach w wiodących branżach w mieście oraz przygotowuje do lepszego zaplanowania swojej
ścieżki kariery.
Dobra
praktyka

4.5

Planowanie przestrzeni pod działalność gospodarczą

Uchwałą z dnia 24 maja 2018 r. Rada m.st. Warszawy zainicjowała proces sporządzania nowego
dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy 101.
Studium ma nadawać ramy przestrzenne dla dynamicznego rozwoju stolicy oraz zmierzyć się z nowymi
wyzwaniami przestrzennymi, ekonomicznymi i demograficznymi Warszawy, która chce być miastem
przyjaznym, pełnym aktywnych mieszkańców i jednocześnie otwartą metropolią.

Koordynatorem prac nad Studium jest Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, a projekt tego dokumentu sporządza
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju.
101
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Dzięki nowym kierunkom zmian, które zostaną ujęte w Studium, miasto będzie zwarte, koszty
ekonomiczne i ekologiczne urbanizacji staną się mniejsze, Warszawa lepiej wykorzysta zasoby, które
już istnieją, zaś mieszkańcy nie będą musieli tak dużo podróżować po mieście, ponieważ powstanie
więcej tzw. obszarów wielofunkcyjnych, czyli miejsc, gdzie można żyć, pracować i odpoczywać, a zieleń

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
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i woda będą lepiej chronione102. Wprowadzone zostaną także standardy wyposażenia terenów w usługi
publiczne i niepubliczne, przyczyniając się tym samym do zwiększenia zapotrzebowania na miejsca
pracy w obszarach mieszkaniowych.
W kontekście celu operacyjnego 2.4. Strategii
#Warszawa2030 na uwagę zasługują prace
prowadzone obecnie przez Miejską Pracownię
Centra lokalne i ponadlokalne – ważne
Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju,
sprawy bliżej domu
odpowiedzialną za przygotowanie projektu Studium.
Ważnym
zadaniem
postawionym
przez
wykonawcami projektu Studium jest planowanie z
uwzględnieniem potrzeby wyznaczenia w przestrzeni miejskiej węzłowych obszarów, istotnych z punktu
widzenia koncentrowania w nich usług komercyjnych, społecznych, administracyjnych i
ekosystemowych. Studium wskazać ma centra lokalne i ponadlokalne.
Zgodnie z przyjętą koncepcją, centrum lokalne spełniać ma następujące założenia:
✓
✓
✓

to obszar koncentracji usług umożliwiający realizację codziennych potrzeb;
zlokalizowany w zasięgu dojścia pieszego (do 10 min.) od miejsca zamieszkania;
wzmacnia więzi sąsiedzkie i buduje lokalną tożsamość miejsca.

Centrum ponadlokalne natomiast:
✓
✓
✓
✓
✓

skupia życie mieszkańców osiedla i dzielnicy;
akumuluje usługi w zasięgu lokalnym i ponadlokalnym (15-30 min.);
posiada dobry dostęp do komunikacji publicznej;
jest to obszar sprzyjający lokalizacji usług społecznych i administracyjnych związanych
z terytorium dzielnicy;
może ono pełnić również funkcję centrum lokalnego.

Centra lokalne i ponadlokalne realizowane będą w oparciu o koncepcję mixed-use. Wypracowania
wymaga natomiast dobór funkcji i znaczenie ich udziału w obrębie nowych lub modernizowanych
przestrzeni i obiektów.

Jaka przestrzeń dla Warszawy? Etap wniosków do Studium, 13.09.2018,
http://www.architektura.um.warszawa.pl/content/jaka-przestrzeń-dla-warszawy-etap-wniosków-do-studium (dostęp:
25.03.2020).
102
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Na rysunku przedstawiono wybrane założenia dotyczącego tego, jak daleko od miejsca zamieszkania
mają znajdować się poszczególne funkcje publiczne i komercyjne.

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu
Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza
Rysunek 6: Wybrane funkcje publiczne i komercyjne, jakie powinny znajdować się blisko domu według
założeń do nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st.
Warszawy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego
i Strategii Rozwoju
Wyznaczanie centrów lokalnych i ponadlokalnych odbywa się przy wykorzystaniu analizy
wielokryterialnej. Należy podkreślić, że prowadzone, rozbudowane analizy w obszarze kryteriów
funkcjonalnych, komunikacyjnych i przestrzennych, których celem jest optymalne wyznaczenie punktów
aktywności mieszkańców, dostarczą jednocześnie nieocenionej wiedzy na temat struktury miasta. Jest
to niewątpliwie praktyka zasługująca na pochwałę.

Strona

Warto zaznaczyć, że o ile w
Program funkcjonalno-użytkowy dla
dzielnicach centralnych wiele ze wskazanych miejsc
centrów lokalnych
ma niewielkie braki funkcjonalno-przestrzenne, o tyle
punkty wskazane w dzielnicach ościennych
(szczególnie na Wawrze) są oceniane znacznie słabiej. Zapewnienie funkcjonalności tych miejsc
zgodnej z założeniami postawionymi na etapie opracowania Studium uwarunkowań wymagało będzie
zatem ambitnych programów funkcjonalno-użytkowych, obejmujących szeroki zakres zmian
związanych z dostępnością budynków, ich otoczeniem czy możliwościami dojazdu do wyznaczonych
centrów.

93

Jak wskazują planiści, wnioski z przeprowadzonych dotychczas analiz pozwalają na wskazanie kilkuset
lokalizacji, które już są lub mogą zostać centrami lokalnymi lub ponadlokalnymi. Duża liczba tych
punktów nie powinna dziwić na obecnym etapie prac. Poprzez uściślenie kryteriów
Dobra
dojdzie
do
zawężenia
listy
praktyka
lokalizacji.
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Najpełniejsze dopasowanie do oczekiwań cechuje obecnie punkty aktywności
mieszkańców zlokalizowane przy centrach handlowych. Są to miejsca, w których
Urząd m.st. Warszawy ma mniejsze pole działania, ograniczony jest decyzjami
właścicielskimi operatorów tych centrów. Warto natomiast zauważyć, że wyzwaniem
dla miasta staje się uwzględnianie w programach funkcjonalno-użytkowych tych
centrów, które wymagają rozszerzenia funkcji, potrzeby tworzenia miejsc prowadzenia
działalności gospodarczej. Stworzy to bowiem warunki do rozwoju lokalnych biznesów kluczowych dla
Programu 2.4. Ważne, by wskazywanie miejsc pod różnorodne – dopasowane do charakteru miejsca –
działalności gospodarcze nie pojawiało się jedynie jako sposób na wypełnienie funkcji tych miejsc.
Warto postulować, by tworzenie przestrzeni pod te działalności mogło samo stawać się celem. Dzięki
temu powstałe w tych miejscach firmy definiować będą po części wyznaczone przez miasto centra
lokalne i ponadlokalne103.
Istotnym zagadnieniem związanym z planowaniem przestrzennym jest także podejście Urzędu m.st.
Warszawy do zagadnienia koncentracji zabudowy biurowej. Jak już wskazano w diagnozie, na terenie
stolicy stale przybywa nieruchomości przeznaczonych na biura. Duże kompleksy takich nieruchomości
stają się kluczowymi w skali miasta punktami aktywności mieszkańców. Ich nadmierna koncentracja
wokół ścisłego centrum prowadzi do zwiększenia presji komunikacyjnej na tym obszarze. Z tego
powodu warto, by polityka przestrzenna miasta uwzględniała zwiększające się możliwości
komunikacyjne dzielnic oddalonych od centrum, szczególnie w związku z prowadzonymi pracami nad
rozbudową sieci metra. Dekoncentracja obiektów biurowych będzie zbieżna z polityką wygodnej
lokalności, poprawi także konkurencyjność dzielnic, w których nowe kompleksy będą budowane.

4.6

Polityka lokalowa dla przedsiębiorców

Dostępność atrakcyjnego miejsca lokalizacji biznesu oraz stabilne procedury związane z wynajmem to
kluczowe czynniki wpływające na konkurencyjność dzielnic. Jak wskazywano już we wcześniejszej
części dokumentu, w Warszawie dynamicznie rozwija się dostęp do zasobów lokali potrzebnych do
prowadzenia działalności gospodarczej. Wydaje się, że rynek nie potrzebuje aktywności Urzędu m.st.
Warszawy w tym obszarze. O ile jednak w
dzielnicach centralnych (Śródmieście, Mokotów,
Wola) rola podmiotu publicznego nie może być duża,
Wpływ Miasta na dostępność lokali pod
o tyle w dzielnicach z niewielkim zapleczem centrów
działalność gospodarczą
usługowych dysponowanie zasobami miejskimi
może mieć wpływ na szanse rozwijania działalności
gospodarczej.

Tytułem przykładu – zarezerwowanie miejsca dla biznesu w pobliżu modernizowanego centrum lokalnego zachęci np. bary
i restauracje do zlokalizowania w nich swoich siedzib. Ich obecność z kolei przyciągać będzie mieszkańców, zwiększając ruch
w obrębie centrum lokalnego.
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Przykładem dobrej praktyki na tym polu wydają się być doświadczenia związane z wdrażaniem
Dobra
Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2015-2022,
praktyka
skoncentrowanego na obszarach Kamionka, Nowej i Starej Pragi, Szmulowizny,
Targówka Mieszkaniowego i Fabrycznego. Jednym z celów rewitalizacji uczyniono
wzrost liczby podmiotów gospodarczych na terenach zdegradowanych, wśród działań
służących temu celowi znalazły się rozwiązania z zakresu polityki gospodarowania lokalami. Stworzono
koncepcję gospodarowania lokalami opartą na analizie rynku handlowo-usługowego, mieszkaniowego,
hotelowego oraz biurowego. Tworząc tę koncepcję, określono między innymi funkcje gospodarcze
wybranych lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu komunalnego.
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Ciekawym rozwiązaniem powiązanym z rewitalizacją jest również formuła operatora najmu 104, to jest
Dobra
wybieranego w przetargu przedsiębiorcy, któremu samorząd powierza zespół lokali
praktyka
położonych w pobliskim sąsiedztwie. Operator najmu zobowiązany zostaje do
wykonania na własny koszt kompleksowego remontu lokali przed rozpoczęciem
działalności, uzyskuje jednak prawo podnajęcia wyremontowanych lokali innym
przedsiębiorcom, może również dokonywać wskazywania branż do objęcia lokali. Narzędzie takie
można wykorzystać dla zwiększenia dostępności przestrzeni i lokali przeznaczonych na działalność
gospodarczą, a także do racjonalnego doboru branż, przyczyniającego się do podnoszenia
konkurencyjności poszczególnych ulic oraz dzielnic.
Specjalne zasady gospodarowania zasobem lokalowym stolicy dotyczą także
wybranych przedmiotowych grup osób twórczych – chodzi tu w szczególności
o artystów. Kilkaset miejskich lokali przeznaczonych jest na pracownie twórcze105.
Lokale takie wynajmowane są z reguły na czas określony: do 3 lat lub od 3 do 10 lat,
z możliwością przedłużenia umowy. Artyści mogą również wynajmować od miasta na czas do
3 miesięcy lokale z zasobu pustostanów, do czasu wyłonienia stałego najemcy miejsca. Krótkotrwałe
udostępnienie lokalu użytkowego jest odpłatne, ale w uzasadnionych przypadkach – w zależności od
rodzaju prowadzonego przedsięwzięcia – opłata może być obniżona do wysokości kosztów
eksploatacji106. Lokale przejmowane na cele działalności twórczej nierzadko pozostają
w niezadowalającym stanie technicznym, dają jednak warunki do rozpoczęcia pracy twórczej, pozwalają
na zyskanie czasu potrzebnego do rozwinięcia działalności w stopniu, który umożliwi osiągnięcie
stabilizacji finansowej.
Dobra
praktyka

Wszelkie dostępne lokale miejskie, ich ceny, warunki najmu i stawki za metr można łatwo znaleźć przy
pomocy mapy-przeglądarki na internetowych stronach miejskich 107.
Młodym startującym przedsiębiorstwom, dla których rynkowe ceny najmu powierzchni
są zbyt wysokie, Miasto zapewnia powierzchnie co-workingowe w Centrum
Przedsiębiorczości Smolna (40 stanowisk typu open space) oraz w Centrum
Kreatywności Targowa108 (33 pracownie na wynajem, 2 sale konferencyjne,
powierzchnie wystawiennicze i eventowe).

Dobra
praktyka

4.7

Szkolenia i warsztaty – oferta merytoryczna miejskich centrów biznesu

Obiekty wspierające przedsiębiorczość w mieście, tj. Centrum Przedsiębiorczości Smolna oraz Centrum
Kreatywności Targowa świadczą usługi szkoleniowe o różnorodnym charakterze skierowane zarówno
do przedsiębiorców, jak i osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Zainteresowani mogą
bezpłatnie skorzystać z wiedzy praktyków i trenerów z różnych dziedzin oraz uzyskać wsparcie
doradcze. Inicjatywy te cieszą się zainteresowaniem odbiorców.
Centrum Przedsiębiorczości Smolna oferuje szereg interesujących inicjatyw szkoleniowych, wśród
których na szczególną uwagę zasługują:
Tabela 5: Szkolenia realizowane przez Centrum Przedsiębiorczości Smolna
Szkolenie

Zakres

#Workshop_Smolna

Szkolenia o charakterze warsztatowym dla
przedstawicieli przedsiębiorstw sektora MŚP
dotyczące: promocji firmy w sieci, strategii

Liczba uczestników
W
2019
w szkoleniach/warsztatach
udział 230 osób.

r.
wzięło

Podstawa prawna - Uchwała Nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 05.12.2019r. w sprawie zasad najmu lokali
użytkowych oraz Zarządzenie Nr 136/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5.02.2020r. w sprawie zasad najmu lokali
użytkowych.
105
https://wwb6.artmuseum.pl/pl/festiwal/pracownie (dostęp: 12.03.2020).
106
Tamże.
107
http://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci (dostęp: 21.03.2020).
108
Do końca trwania projektu unijnego tj. 21 sierpnia 2021. Po tym terminie operator Centrum może wprowadzić własne stawki.
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Szkolenie

Zakres
sprzedaży, budowania marki, wykorzystania
narzędzi social media i e-marketingu.

Liczba uczestników

#Academy_Smolna

Program indywidualnego doradztwa i mentoringu
dla osób planujących działalność gospodarczą
i przedsiębiorców z zakresu modelowania
biznesowego, prawa, podatków, księgowości.

W 2019 r. przeprowadzono 9
szkoleń/warsztatów biznesowych
(60h). W szkoleniach wzięły udział
163 osoby. Przewidziano też
sześciomiesięczny
indywidualny
mentoring biznesowy dla 15 osób.

#Open_Smolna

Otwarte szkolenia dla planujących działalność
gospodarczą oraz przedsiębiorców z zakresu:
procedury zakładania firmy, możliwości jej
rozwoju, pozyskania środków finansowych na
założenie lub rozwój firmy, finansowania unijnego
czy praw i obowiązków przedsiębiorcy.

W 2019 r. zorganizowano 50
szkoleń, w których udział wzięło
1 050 osób.

#Net_Smolna

Spotkania networkingowe dla warszawskich firm
i osób planujących własny biznes poświęcone
inspirującym tematom biznesowym, dające
możliwość wymiany doświadczeń i informacji,
poznania dobrych praktyk i nawiązania kontaktów
biznesowych z potencjalnymi partnerami.

W 2019 r. w spotkaniach wzięło
udział łącznie 235 osób.

#Trendy_Smolna

Cykl spotkań poświęconych promowaniu „idei
wartych przekazania”, w celu inspirowania
i wskazania trendów w zakresie nowych
technologii, branży kreatywnej i life science.
Spotkania przebiegają w formie wykładów
i prezentacji.

W 2018 zrealizowano 4 spotkania,
w których uczestniczyło 80 osób.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu m.st. Warszawy

W Centrum Kreatywności Targowa prowadzony był cykl szkoleń dla mazowieckich przedsiębiorców
z sektora kreatywnego, a w szczególności dla przedsiębiorców z branży muzycznej, designu i mody pn.
TworzyMY. Jego celem było dostarczenie ich uczestnikom nowych, praktycznych umiejętności
i kompetencji, a także wiedzy o nowych trendach i produktach możliwych do wdrożenia w ramach
rozwoju ich firm. W 2019 r. w szkoleniach wzięło udział 250 osób.
W promocji rzemiosła istotną rolę pełni również Muzeum Warszawskiej Pragi. We
współpracy z Urzędem m.st. Warszawy w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna
sprawa” muzeum prowadziło szkolenia warsztatowe z rzemieślnikami realizowane na
zasadzie mistrz – uczeń, w ramach których można było uczyć się cholewkarstwa,
kowalstwa i formowania szkła. Uczestnicy mieli możliwość pozyskania wiedzy od
doświadczonych rzemieślników w prawdziwych pracowniach. Programy szkoleń nastawione były
na praktyczne poznanie zawodów poprzez przekazanie zanikających umiejętności. Warsztaty były
bezpłatne. Po ukończeniu każdego szkolenia wszyscy uczestnicy wykonali projekt lub zadanie,
np. pokaz dla mieszkańców lub prototyp produktu. Muzeum kontynuuje tego rodzaju działalność,
oferując m.in. warsztaty w ramach cyklu „Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy”.
Dobra
praktyka

Oferta m.st. Warszawy zawierająca
szeroki zakres bezpłatnych usług
szkoleniowych
wspierających
Szkolenia w standardach Smolnej
przedsiębiorców i osoby planujące
realizowane na poziomie dzielnic
prowadzenie własnego biznesu stanowi istotny
czynnik rozwoju przedsiębiorczości
w mieście. Warto kontynuować
działania w tym zakresie, dostosowując tematykę szkoleń do zapotrzebowania
zgłaszanego przez przedsiębiorców. We współpracy z urzędami dzielnic należy
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praktyka
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również rozważyć możliwości prowadzenia części szkoleń w poszczególnych dzielnicach, by tworzyć
jeszcze bardziej sprzyjające warunki do korzystania z nich.

4.8

Działania akceleracyjne i inkubacyjne

Urząd m.st. Warszawy realizuje program akceleracyjny, który wspiera rozwój przedsiębiorczości w
mieście. Stanowi on wsparcie dla początkujących przedsiębiorców w tworzeniu nowej firmy od pomysłu
do osiągnięcia przez nią stabilności rynkowej. W ramach programu osoby planujące i prowadzące firmy
otrzymują kompleksowe wsparcie merytoryczne w zakresie rozwoju biznesu, pozwalające zweryfikować
i doprecyzować projekt biznesowy, zaistnieć na rynku i pozyskać wsparcie kapitałowe.
Dotychczas zrealizowano w mieście następujące programy:

Zakres

Liczba uczestników

Fundacja Rozwoju
Innowacji Med INN

Jego celem było zbudowanie pilotażowego
programu akceleracyjnego, w ramach
którego świadczony był kompleksowy pakiet
usług dla rozwijających firm. Skierowany do
start-upów
z
branży
biologicznej
i biotechnologicznej.

40 uczestników, 20
uczestników objętych
indywidualnym
wsparciem coachów

BE CREATIVE
IN WARSAW
2016

Fundacja Polska
Przedsiębiorcza Akademickie
Inkubatory
Przedsiębiorczości

Program
akceleracyjny
dedykowany
sektorowi kreatywnemu. Jego celem było
propagowanie i rozwój przedsiębiorczości
oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym
przedsiębiorcom działającym w branży moda,
design i gry komputerowe pomocy
w wykorzystaniu dostępnych instrumentów
wsparcia celem ułatwienia pokonania barier
utrudniających rozpoczęcie działalności
i minimalizowanie ryzyka w pierwszych
miesiącach prowadzenia działalności.

50 uczestników

STARTUP
HUB
WARSAW
2016

Fundacja Startup
Hub Poland

Celem
programu
było
dotarcie
do
wynalazców i naukowców z kraju oraz całego
regionu
Europy
Środkowo-Wschodniej
i zachęcenie ich do zwrócenia uwagi na
Warszawę jako miasto, które oferuje
najlepsze warunki rozwoju innowacyjnego
biznesu. Skierowany do start-upów z branż
nowoczesne technologie komunikacyjne
i internet rzeczy.

60 uczestników

STARTUP
HUB
WARSAW
2017

Fundacja Startup
Hub Poland

Druga edycja programu akceleracyjnego
skierowana do start-upów z branż cyfrowych
i technologicznych.

75 firm akcelerowanych

WARSAW
booster’18

Fundacja
Inkubator
Technologiczny
(Youth Business
Poland)

Program akceleracyjny skierowany do startupów technologicznych fintech i insurtech.

60
akcelerowanych
start-upów
fintech
i insurtech

WARSAW
booster’19

Fundacja
SERIATIM
(współpraca
Rebels
Valley
z TEDex)

Program akceleracyjny w zakresie rozwiązań
smart city oraz działań na rzecz
zrównoważonego rozwoju.

30
zespołów
projektowych

WAW.AC
2015

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu m.st. Warszawy
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Tabela 6: Projekty akceleracyjne prowadzone w m.st. Warszawa w latach 2015-2019
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Ciekawe działanie w zakresie akceleracji biznesu stanowi inicjatywa Praga Lab. Przedsięwzięcie to
realizowane jest przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy m.in.
z Muzeum Warszawskiej Pragi, w ramach międzynarodowego projektu OpenHeritage i finansowane ze
środków Unii Europejskiej. Celem inicjatywy jest poszukiwanie efektywnych sposobów łączenia
praskiego dziedzictwa z rozwojem lokalnej gospodarki. Podejmowane działania koncentrują się na
poszukiwaniu konkretnych rozwiązań pozwalających ograniczyć bariery dla rozwoju inicjatyw. Praga to
dzielnica związana z tradycjami wytwórczymi i robotniczymi, gdzie działają licznie
rzemieślnicy, artyści, przedsiębiorcy. Celem projektu jest przeciwdziałanie zanikaniu
tej tożsamości. W ramach projektu realizowane są liczne warsztaty projektowe, m.in.
w zakresie opracowania niekonwencjonalnego modelu adaptacji konkretnego budynku
lub zespołu. Wyzwaniem dla warszawskiego samorządu jest zadbać, by tego rodzaju
inicjatywy nie umierały wraz z kończeniem się okresu ich finansowania. Jeśli generować będą ciekawe
rezultaty, warto budować dla nich metody finansowania.
Działania akceleracyjne wspierają młode warszawskie biznesy. Z samej ich istoty
wynika jednak, że dają preferencje biznesom o dużej perspektywie wzrostu109. Z tego
powodu ten obszar działań wydaje się ważniejszy dla osiągania rezultatów Programu
4.2. Warto jednak poszukiwać sposobów na inkubowanie pomysłów i firm
wypływających z oddolnych, dzielnicowych inicjatyw. Takie inicjatywy służyły będą
powstaniu swoistego patriotyzmu gospodarczego na poziomie poszczególnych części Miasta.

4.9

Instrumenty finansowego wsparcia biznesu

Wśród narzędzi, jakimi podmiot publiczny może oddziaływać na środowisko przedsiębiorców, znajdują
się różne formy wsparcia o charakterze finansowym: ulgi, granty, pożyczki, zwolnienia podatkowe,
a nawet zaniechanie poboru podatków.
Warszawscy przedsiębiorcy mogą korzystać z bogatej listy finansowych zachęt oferowanych przez
podmioty niemiejskie – szczególne znaczenie mają tu możliwości sięgania po dotacje unijne, granty
oferowane w ramach różnego rodzaju konkursów, gwarancje i pożyczki realizowane przez instytucje
bankowe itp.
Przykładem zaangażowania Urzędu m.st. Warszawy
w tego rodzaju wsparcie jest Mazowiecki Fundusz
Poręczeń Kredytowych. To instytucja non-profit,
której największymi udziałowcami są Samorząd
Województwa Mazowieckiego i samorząd stolicy.

Współzałożony przez Miasto fundusz
poręczeń kredytowych

Miasto stołeczne Warszawa nie posiada jednocześnie żadnego narzędzia, które służyłoby wspieraniu
MŚP na gruncie rozwiązań podatkowych. Zwolnienia w zakresie podatku od nieruchomości110 mają taki
charakter, że faktycznie korzystać z nich mogą przedsiębiorcy, których nie zaliczamy do rzeczywistych
odbiorców działań Programu 2.4.

4.10 Inicjowanie i wspieranie współpracy między przedsiębiorcami

110
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To również główna przyczyna decydująca o tym, dlaczego ta grupa działań jest dobrze obsługiwana przez sektor niepubliczny.
Uchwała nr LII/1277/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zwolnień z podatku od
nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej na wspieranie inwestycji początkowych na rzecz nowej działalności
gospodarczej na terenie m.st. Warszawy.
109

98

Rozwój sieci powiązań gospodarczych między przedsiębiorstwami oraz między przedsiębiorcami i sferą
badawczo-rozwojową leży w interesie każdej z wymienionych grup. Możliwość współpracy przy
realizacji przedsięwzięć biznesowych lub przy procesach badawczo-rozwojowych pozwala oszczędzać
koszty, zwiększać innowacyjność oferty kooperujących podmiotów, zwiększać ich konkurencyjność.
Warto, by podmioty publiczne angażowały się rozsądnie w budowanie okazji do takiej kooperacji.
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Wspieranie procesu wymiany wiedzy i doświadczeń między Miastem, sferą nauki i biznesu stoi
u podstaw szeregu inicjatyw, które podejmuje lub do których dołącza na zasadzie partnerstwa bądź
patronatu Urząd m.st. Warszawy. Warto jednak podkreślić, że inicjatywy te niemal bez wyjątku
kierowane są do ograniczonej grupy przedsiębiorców, głównie do firm innowacyjnych, przez co oferta
miejska w tym zakresie nie może odróżnić się od
oferty komercyjnych IOB. Brakuje szerszej oferty
wsparcia współpracy między przedsiębiorcami
Nie buduje się form współpracy firm na
lokalnymi, skierowanej do małych firm tworzących
forum dzielnic
ekosystemy swoich dzielnic czy osiedli.
Nie oznacza to naturalnie, by wspierane przez
samorząd wydarzenia biznesowe pozostawały bez znaczenia dla odbiorców Programu 2.4. Inspiracje z
tego rodzaju spotkań płynąć mogą do każdego rodzaju przedsiębiorcy lub osoby rozważającej
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Nic jednak nie wskazuje na to, by przy wybieraniu, którym
wydarzeniom udzielić miejskiego wsparcia, posługiwano się oczekiwaniem, by miały one aspekt
promocji przedsiębiorczości jako takiej. W tym znaczeniu np. wspieranie konferencji Sieci
Przedsiębiorczych Kobiet, która może kobietom wracającym na rynek pracy dostarczyć inspiracji do
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, czy pomoc w przeprowadzeniu wydarzeń promujących
rzemiosło, które osobom twórczym mogą pokazywać szanse na zarobkowe wykorzystanie talentów,
okazują się być ważnym wsparciem dla celów Programu 2.4.
W obszarze rozwiązań sieciujących widoczna jest duża dominacja tych, które służyć
mają najbardziej perspektywicznym firmom. Z uwagi na interesy odbiorców Programu
2.4. istotne staje się, by poszukiwać, wspierać, w razie potrzeby również animować
inicjatywy dzielnicowe, które służyć mogą wytworzeniu się grup wsparcia działających
lokalnie, takie przedsięwzięcia mogą oddolnie wspierać rozwój swojego najbliższego
otoczenia.

4.11 Promowanie warszawskiego biznesu
Warsaw Startup Night w Dusseldorfie podczas Startup Woche Dusseldorf, udział w Targach Digital
Demo Day w Niemczech – to przykłady działań, które podejmuje Biuro Rozwoju Gospodarczego, by
pomagać warszawskim firmom w zdobyciu cennych międzynarodowych kontaktów, doświadczenia,
inspiracji. Takie przedsięwzięcia przynoszą wybranym w drodze konkursów podmiotom gospodarczym
okazję do wypromowania własnych pomysłów. Urząd m.st. Warszawy wspiera promocję innowacyjnych
przedsiębiorstw m.in. pomagając wybranym w drodze konkursu firmom wziąć udział w targach
inwestycyjnych MIPIM w Cannes. Dobrą praktyką jest także konkurs na przedmioty sztuki użytkowej
warszawskich twórców, które miasto wykorzystuje podczas konferencji czy spotkań z inwestorami.
Podobną funkcję mają wydawnictwa publikowane i dystrybuowane przez biura Urzędu m.st. Warszawy
– umieszczenie w nich informacji o inicjatywach gospodarczych warszawskich innowatorów to świetny
materiał do promocji. Takie działania ważne są jednak z punktu widzenia interesariuszy
komplementarnego celu operacyjnego 4.2. Generujemy innowacje.
Na polu promowania małych biznesów spoza sektora kreatywnego – ważnych dla
ekosystemów gospodarczych dzielnic, warszawski samorząd przegrywa z
organizacjami społecznymi i komercyjnymi. Odbiorcy Programu 2.4. wciąż jeszcze
czekają na miejskie projekty promujące najciekawsze lokalne inicjatywy gospodarcze.
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4.12 Monitorowanie efektów działań na rzecz przedsiębiorczości
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oceny realizacji powinno być z kolei wdrożenie procesów monitorowania i ewaluowania zapisów
strategii i planów. Jak zatem wygląda praktyka monitorowania tych działań?
Skoro – jak już zaznaczono – do momentu przyjęcia Strategii #Warszawa2030 wsparcie
przedsiębiorczości w mieście nie przewidywało wyodrębniania oferty dla rozwijanych w dzielnicach
niewielkich biznesów, trudno oczekiwać możliwości monitorowania, jak skuteczne były narzędzia
wspierania skierowane do tychże podmiotów. Można jednak ocenić, na ile ewaluowane są wszystkie
działania proprzedsiębiorcze m.st. Warszawy.
Przykładem próby ewaluacji podejmowanych działań było badanie pt. „Ewaluacja
działalności Centrum Przedsiębiorczości Smolna”, które zostało zrealizowane
w okresie maj-wrzesień 2018 r. przez Ośrodek Ewaluacji na zlecenie Urzędu m.st.
Warszawy. W badaniu wskazano szereg konkretnych rekomendacji, które warto
uwzględnić w dalszej profesjonalizacji CPS. Wśród zaleceń znalazły się m.in.
zwiększenie samodzielności Centrum poprzez zmianę formy prawnej działalności (spółka prawa
handlowego), utrzymanie nieodpłatności części usług, dalszy rozwój usług dla początkujących
przedsiębiorców, kontynuacja działań parasolowych, rozwój funkcji huba hubów (inkubator
inkubatorów), rozwijanie funkcjonującego w Centrum punktu informacyjnego, by był on miejscem
otwartym, komfortowym, przyjaznym dla interesariusza. W badaniu podkreślono także potrzebę
kształcenia postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Dobra
praktyka

Ten przykład pozytywnie wyróżnia się pośród działań
warszawskiego samorządu. Nie są bowiem
wydawane cykliczne raporty monitorujące i
Działania dla przedsiębiorców nie są
oceniające efekty działań wspierających biznes.
odpowiednio monitorowane
Choć program „Innowacyjna Warszawa 2020.
Program wspierania przedsiębiorczości” uważany był
za podstawowe narzędzie programowania prac na
rzecz animowania rozwoju przedsiębiorczości, nie przeprowadzono jego ewaluacji mid-term111.
Na potrzeby opracowania Strategii #Warszawa2030 zostały przygotowane opracowania diagnostyczne
obrazujące stan gospodarki Warszawy (Podmioty gospodarcze. Analiza na potrzeby opracowania
diagnozy strategicznej, sierpień 2016) oraz prezentujące IOB funkcjonujące w Warszawie (Otoczenie
okołobiznesowe. Analiza na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej, sierpień 2016). Opracowania
te jednak nie były zaplanowanymi uprzednio działaniami monitorującymi wyniki wcześniej postawionych
celów.
Instytucje zaangażowane w animowanie działań miejskich w zakresie wspierania
przedsiębiorczości pozbawiają się możliwości usprawniania swoich prac, jeśli nie
dokonują planowego wymierzania efektów poszczególnych narzędzi. Bez monitoringu
i oceny efektów prowadzonych działań istnieje ryzyko powielania błędów lub
zaniechań.

4.13 Podsumowanie

W pierwszych latach po uchwaleniu programu podlegał on ewaluacji. Nie są znane wyniki ewaluacji z połowy okresu
obowiązywania programu.
111
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Te okoliczności nie pozostały bez wpływu na to, jak są konstruowane stołeczne narzędzia wspierania
przedsiębiorczości. W poprzednich latach wyraźnie postawiono na wysoką profesjonalizację usług,
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Urząd m.st. Warszawy ma liczne doświadczenia w realizacji usług wspierających przedsiębiorczość.
Specyfiką tej jednostki jest to, że ma na co dzień do czynienia ze środowiskiem biznesowym
nieporównywalnym z żadnym innym ekosystemem w Polsce. To tutaj obecne są największe światowe
marki, to w Warszawie najłatwiej o dostęp do nowatorskich modeli biznesowych, tędy przepływa
największy i najbardziej dynamiczny kapitał.
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instytucje miejskie podejmowały próbę zbudowania systemu wsparcia, który byłby konkurencyjny wobec
rozwiązań dostępnych w stolicy również na warunkach typowo komercyjnych, przy czym system ten
w znacznej mierze skupia się na najbardziej innowacyjnych, unikatowych biznesach.
Nie oznacza to naturalnie, że równolegle nie zachodziły procesy ważne również dla niewielkich
przedsiębiorców. Biura Urzędu m.st. Warszawy oraz urzędy dzielnic m.st. Warszawy realizowały
działania służące promocji przedsiębiorczości, edukacji ku przedsiębiorczości, wypełniały zadania
gminy w zakresie ewidencjonowania działalności gospodarczych.
Istotne jest jednak, że dopiero przy okazji prac nad Strategią #Warszawa2030 pojawił się postulat, by
rozdzielić zajmowanie się systemem wspierania innowacji od budowania systemu wspierania
przedsiębiorczości rozumianej niejako organicznie. Przy okazji podkreślenia wagi wygodnej lokalności
(2. cel strategiczny), małe lokalne – porozsiewane po wszystkich dzielnicach miasta – biznesy, których
potrzeby nie zawsze są tożsame z potrzebami dużych spółek czy technologicznych start-upów, zostały
upodmiotowione, uznano je za ważny składnik przyszłego sukcesu Warszawy.
Zauważalnym skutkiem tego rozdzielenia powinno być zwiększenie zaangażowania urzędów dzielnic
m.st. Warszawy w pomoc przedsiębiorcom funkcjonującym na obszarze każdej z części Miasta.
Zadaniem Urzędu m.st. Warszawy powinno być pozostanie z jednej strony animowanie pomocy
biznesom, które rosną, z drugiej zaś – opracowanie:
•
•
•
•
•

standardów działania dla poziomu miejskiego i dzielnicowego;
podziału odpowiedzialności pomiędzy instytucje ogólnomiejskie oraz dzielnicowe;
modelu zbierania i dystrybuowania wiedzy;
zasad monitorowania oferty komercyjnych usług dla biznesu oraz uzupełniania tej oferty
propozycjami miejskimi;
zasad monitorowania i ewaluowania miejskich programów i projektów proprzedsiębiorczych
obejmujących całość procesów wspierania warszawskich przedsiębiorców i osób
przedsiębiorczych:
→ na etapie zachęcania do założenia działalności gospodarczej;
→ na etapie zakładania działalności;
→ w fazie rozwoju przedsiębiorstwa;
→ w fazie rozwijania innowacji;
→ w fazie ekspansji firmy.

Prawdopodobnym miejscem ulokowania tych zadań w strukturze biur Urzędu m.st. Warszawy będzie
Biuro Rozwoju Gospodarczego, w szczególności w oparciu o doświadczenia Centrum
Przedsiębiorczości Smolna, niekwestionowanego lidera wśród instytucji miejskich świadczących
specjalistyczne usługi wsparcia przedsiębiorstw. CPS odgrywa w Warszawie rolę centrum kompetencji
w zakresie wysokiej jakości usług dla biznesu112.

Wywiad grupowy/spotkanie warsztatowe z przedstawicielami biur Urzędu m.st. Warszawy i podczas warsztatów
diagnostycznych (grupa instytucji publicznych, 9.12.2019 r.).
112
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W ostatnich latach duża część projektów i aktywności poszczególnych biur Urzędu m.st. Warszawy
koncentruje się na stworzeniu dla mieszkańców jak najlepszych warunków do mieszkania w przyjaznej
okolicy. Miasto zapewnia silne impulsy do rozwoju lokalnego (program Warszawskie Centra Lokalne),
tworzone są masterplany dla fragmentów przestrzeni miejskiej, w tym dla terenów poprzemysłowych.
Również prace nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
m.st. Warszawy koncentrują się na zagadnieniach związanych z zapewnieniem wygodnej lokalności,
czego dowodem są prowadzone analizy rozmieszczenia usług lokalnych i dostępności do nich oraz
przeprowadzone na zlecenie Miasta badanie percepcji odległości mieszkańców m.st. Warszawy
dotyczące definiowania pojęć „blisko” i „daleko”.
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Wyzwaniem dla realizatorów Programu 2.4. powinno być dopilnowanie, by w tych procesach
planowania przyszłości dzielnic dowartościowywać potrzeby przedsiębiorców. Tworzone przez nich
miejsca pracy oraz wytwarzane przez nich usługi muszą definiować małe dzielnicowe ojczyzny.
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5 Szukanie wzorców
5.1

Szukanie kryteriów oceny

Próba ustalania, skąd brać przykłady najlepszych praktyk w odniesieniu do problematyki Programu 2.4.
Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu napotkała na istotne problemy. Zarówno z
przytaczanych wyników warszawskiego Barometru Gospodarczego, jak i z innych badań wynika, że za
największe utrudnienia dla swojej działalności przedsiębiorcy uważają czynniki, o których decyzje
podejmowane są na forum kraju. Poszukując, co warto oceniać, by stwierdzić, gdzie Warszawa musi
nadrobić swoje zaległości, by móc poprawić odsetek firm pozytywnie oceniających warunki rozwoju
gospodarczego (wskaźnik dla Programu 2.4.), trafiano przede wszystkim na czynniki, na które Urząd
m.st. Warszawy nie ma wpływu.
Rysunek 7: Odpowiedzi na pytania o największe obciążenia dla mikroprzedsiębiorców 113

Jak
poprawiać
ocenę
warunków
prowadzenia
działalności, skoro samorząd
ma na nie tak niewielki
wpływ?
Kolejną trudność stwarza fakt,
że wiele z okoliczności, które
pozwalają
ocenić,
czy
Warszawa
jest
dobrym
miejscem do prowadzenia
działalności
gospodarczej,
jest unikatowych dla niej,
przynajmniej jeśli chodzi o
skalę krajową114.
Wychodzenie z porównaniami
poza granice Polski staje się również kłopotliwe, bowiem i w innych krajach o ocenie warunków
prowadzenia biznesu decyduje bardziej otoczenie prawne, niż warunki konkretnego miasta. Analiza
zatem miałaby sens na poziomie krajów, nie zaś miast.
Ostatnia z kolei trudność brała się z samego charakteru Programu 2.4. Jak zmierzyć bowiem
dopasowanie środowiska biznesowego do idei wygodnej lokalności, skoro poziom jej realizacji zależy
od setek czynników wykraczających poza rzeczywistość gospodarki?

5.2

Wydatki na wsparcie przedsiębiorczości

Analiza danych dotyczących tego, ile największe polskie miasta przeznaczają na realizację zadań
związanych ze wspieraniem przedsiębiorczości, pozwoliła na dostrzeżenie istotnej luki w działaniach
Warszawy.

https://www.infakt.pl/front/files/Raport_inFakt_Badanie_Polskiej_Mikroprzedsiebiorczosci_2018.pdf (dostęp: 20.05.2020).
Wymieniane już w raporcie czynniki: rozmiar miasta, obecność central firm, obecność urzędów centralnych – patrz punkt 1.1:
Warszawa bezkonkurencyjna.
113
114
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W 2019 roku Urząd m.st. Warszawy rezerwował na działania związane ze wspieraniem
przedsiębiorczości kwotę 5,8 mln złotych. Tylko 71% z tych środków faktycznie zostało przeznaczonych
na ten cel. Jak wygląda to w innych polskich miastach, obrazuje tabela. Miarą, która powinna zwrócić
szczególną uwagę, jest odniesienie bezwzględnych wydatków do liczby mieszkańców danego miasta.
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Tabela 7: Wydatki budżetowe na wsparcie przedsiębiorczości oraz obsługę inwestorów w 2019 r.

Pozycja

Miasto

Zrealizowane
wydatki na
1 000
mieszkańców

Zaplanowane
wydatki

Wykonanie
wydatki

98%

8 376,76

% realizacji

Uwagi
obsługa inwestorów,
wspieranie przedsiębiorczości;
Krakow Metropolitan Area For
Business
narzędzia wsparcia dla
przedsiębiorców oraz obsługa
inwestorów

1

Kraków

6 624 044,00

6 459
060,00

2

Gdańsk

2 913 121,00

2 637
572,00

91%

5 652,37

3

Wrocław

3 531 000,00

3 089
625,78

88%

4 822,66

zadania związane z koordynacją
działań zmierzających do
rozwoju przedsiębiorczości

4

Warszawa

5 800 129,00

4 115
953,08

71%

2 314,97

obsługa inwestorów i
promocja gospodarcza

5

Poznań

1 200 000,00

1 186
846,25

99%

2 212,46

wspieranie inwestorów oraz
promowanie oferty
inwestycyjnej Miasta

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu

Warto tu podkreślić, że różny sposób raportowania danych budżetowych przedstawiany przez
poszczególne miasta utrudnia porównanie ze sobą tych pozycji. Rozmywają się także wydatki JST
realizowane w formie dotacji dla podmiotów zewnętrznych (np. dla NGO). Trudne do wykonania było
ponadto zestawienie większej liczby miast, bowiem w niektórych sprawozdaniach próżno szukać
odwołania do zagadnień takich jak promocja gospodarcza, wspieranie przedsiębiorczości czy obsługa
inwestorów.
Zgromadzone tu dane sugerują, że różnica do nadrobienia jest znacząca. Kilka z miast, które wskazano
jako wyprzedzające stolicę pod względem wydatków przypadających na 1 tys. mieszkańców, nie tylko
planuje znacznie bardziej ambitnie, ale też zdecydowanie skuteczniej realizuje swoje plany w obszarze
wspierania przedsiębiorczości.
Wykres 27: Porównanie wielkości zrealizowanych w 2019 r. wydatków na działania na rzecz
przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego zapisanych w sprawozdaniach z wykonania budżetu m.st.
Warszawy oraz Krakowa w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców

Luka do najaktywniejszego pod względem angażowania się we
wspieranie przedsiębiorczości Krakowa wynosi aż 6 tys.
złotych na każdy tysiąc mieszkańców. Oznacza to, że
Warszawa musiałaby zwiększyć swoje wydatki na ten cel
przeszło trzykrotnie, by zrównać się z liderem zestawienia.
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Z całą pewnością takiej rekomendacji wprost postawić nie
można. O tym, czy środki okazują się adekwatne do potrzeb
powinno decydować obserwowanie stopnia zaspokajania
potrzeb środowiska, do którego kierowana jest oferta. Na
uwagę zasługuje jednak to, że tylko niektóre z miast wziętych
do zestawienia (Gdańsk, Kraków, Wrocław) opisują
przeznaczane przez siebie środki również jako wydatki na
wspieranie przedsiębiorczości.
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6 Podsumowanie i wnioski
6.1

Analiza SWOT

Rozważania przeprowadzone w poprzednich rozdziałach pozwalają na stworzenie matrycy mocnych i
słabych stron Warszawy jako miasta przyjaznego rozwojowi biznesu, w szczególności
przedsiębiorczości realizowanej lokalnie, na poziomie dzielnic stolicy, a także szans i zagrożeń, które
mogą wpływać na zmianę obrazu tego oblicza największego miasta w Polsce.
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W zestawieniu tabelarycznym przedstawiono po kolei każdy z aspektów analizy SWOT, próbując
odnieść się do każdej ze wskazanych cech. Kolejność prezentowania poszczególnych cech nie jest
przypadkowa – związana jest z tym, jakie znaczenie dla Programu 2.4. ma dane zjawisko oraz jaki
wpływ na nie może mieć Urząd m.st. Warszawy. Celem tego uszeregowania było w pierwszej mierze
wybranie zagadnień, które mogą coś zmienić i na które da się efektywnie oddziaływać. Kombinacja tych
dwóch właściwości zaproponowana została przez autorów diagnozy, poddano ją następnie ocenie
pracowników Zamawiającego.
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Nazwa czynnika
(potencjały)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla wzmocnienia
i wykorzystania czynnika

1

Wysoko oceniana
działalność informacyjna
Urzędu m.st. Warszawy w
zakresie
przedsiębiorczości

Przedsiębiorcy na każdym etapie działalności bardzo dobrze oceniają
wsparcie Urzędu m.st. Warszawy w zakresie dostępu do informacji. Ułatwia
to i przyspiesza podejmowanie decyzji dot. rozwoju firmy.

Publikowane materiały, w tym te dotyczące oferty wsparcia dla mikrofirm
zwiększają ich szansę na uzyskanie samodzielności.

2

Rozwinięty system
wsparcia oferowanego
przez IOB

W Warszawie istnieje rozwinięta oferta IOB. Funkcjonują zarówno
organizacje niepubliczne, jak i miejskie, np. Centrum Przedsiębiorczości
Smolna. Jest to istotny czynnik ułatwiający zakładanie i rozwój działalności
gospodarczej.

Warto zadbać, by przedsiębiorcy nie bali się korzystać ze wsparcia
doświadczonych IOB. To ważne zadanie stołecznego samorządu

3

Miejskie zasoby lokalowe i
przestrzenie
coworkingowe

Tworzenie przestrzeni pracy wspólnej oraz właściwe wykorzystanie
zasobów lokalowych Miasta daje szansę na obniżenie kosztów związanych
z wynajmem nieruchomości dla powstających i rozwijających się mikro i
małych firm.

Tworząc i utrzymując choćby niewielki zasób tanich miejsc do pracy
wspólnej, Urząd m.st. Warszawy jest w stanie poprawić warunki do
rozpoczynania działalności przez mikrofirmy

4

Duch przedsiębiorczości
wśród mieszkańców

Warszawa miała charakter miasta kupieckiego i przedsiębiorczość jest
silnie zakorzeniona w lokalnej kulturze. W połączeniu z atmosferą
metropolii tworzy to postawy pozytywnie wartościujące prywatną inicjatywę,
kreatywność, zaradność itp.

Postawy przedsiębiorcze muszą być uwzględniane w programach
nauczania oraz w działalności informacyjnej i edukacyjnej realizowanej
przez Urząd m.st. Warszawy

5

Duża liczba firm o
zróżnicowanym potencjale

Duża liczba międzynarodowych korporacji i mniejszych przedsiębiorstw
stwarza dobre warunki do kooperacji. Korporacje mogą korzystać z bogatej
oferty usługowej, zaś mniejsze firmy są beneficjentami współpracy z dużymi
i wiarygodnymi klientami.

Ważne dla celów Programu 2.4. mogłoby się okazać zwiększenie
zainteresowania większych firm dzielnicami innymi niż centralne

6

Programy edukacji ku
przedsiębiorczości i
innowacyjności

Miejskie programy wspierające postawy przedsiębiorcze młodzieży
stwarzają szansę na rozwój biznesów prowadzonych przez młodych ludzi,
ułatwiając im wdrażanie swoich pomysłów. Jest to istotny czynnik
kształtowania przyjaznych warunków do rozwoju biznesu, ponieważ młodzi
innowatorzy nabywają kompetencje i uzyskują wsparcie zwiększające
szansę powodzenia ich projektów.

Realizowane w środowisku szkolnym i uczelnianym programy promujące
postawy właściwe dla osób przedsiębiorczych mogą zwiększać
zainteresowanie zakładania własnych biznesów

7

Bardzo aktywny rynek
nieruchomości biurowych

Rynek nieruchomości biurowych w Warszawie jest bardzo aktywny i
posiada zróżnicowaną ofertę, obejmującą także przestrzenie o bardzo
wysokim standardzie.

Miasto może wpływać na to, gdzie deweloperzy będą w stanie zwiększać
swoją ofertę oraz wymuszać, by przy budowie obiektów mieszkalnych
zwiększać dostępność lokali użytkowych
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Tabela 8: Analiza SWOT – potencjały

Nazwa czynnika
(potencjały)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla wzmocnienia
i wykorzystania czynnika

8

Wysoka siła nabywcza
mieszkańców

Choć wysokie pensje stanowią utrudnienie w zatrudnianiu nowych
pracowników, pozwalają na oferowanie produktów i usług w wyższych
cenach oraz ich większe zróżnicowanie, dzięki popytowi na ofertę
kierowaną do zamożnych konsumentów.

Samorząd nie może wpływać na ten czynnik, jednak wiele działań
promocyjnych i informacyjnych Urzędu m.st. Warszawy jest w stanie
wpływać na kształtowanie się postaw konsumenckich (np. w zakresie
korzystania z bazarów lub lokalnych rękodzielników)

9

Duża liczba dobrych szkół

W Warszawie działa wiele bardzo dobrych szkół podstawowych i średnich,
w tym także prywatnych. Z jednej strony sprzyja to kształceniu kreatywnych
i krytycznie myślących młodych osób, które mają wysoki kapitał
intelektualny i społeczny do prowadzenia działalności gospodarczej. Z
drugiej zaś umożliwia efektywną współpracę z placówkami edukacyjnymi w
zakresie wspierania przedsiębiorczości wśród młodzieży.

Oferta edukacyjna miasta oddziałuje na rynek pracy oraz może
oddziaływać na poziom przedsiębiorczości absolwentów. Miasto wpływa na
funkcjonowanie szkół publicznych w Warszawie

10

Zasoby magazynowe na
obrzeżach Warszawy

Zaplecze logistyczne jest ważne dla konsumentów, ale również dla
możliwości działania warszawskich firm (dostępność do magazynów i
zasobów).

Odpowiednie planowanie przestrzenne może pomóc w utrzymaniu funkcji
obrzeży Warszawy jako zaplecza logistycznego stolicy

11

Najbardziej atrakcyjny
rynek pracy w Polsce

Wielu Polaków wybiera Warszawę jako miejsce pracy, zwiększa to
potencjał stołecznego rynku pracy.

Odziaływania Urzędu m.st. Warszawy na przyciąganie talentów określona
zostanie w pełni w programie wykonawczym dla Programu 4.3.
Przyciągamy talenty i liderów

12

Przyzwyczajenie do
kupowania usług i
akceptacja wyższych cen

Warszawiacy mają duże potrzeby konsumpcyjne i chętnie korzystają z
usług, które często w mniejszych ośrodkach nie znalazłyby wielu
nabywców. Ponadto, skłonni są płacić za nie więcej. Potencjał ten ma duże
znaczenie szczególnie w odniesieniu do działalności rękodzielniczej,
skoncentrowanej na produktach wysokiej jakości. Wpływa też na skłonność
do kupowania usług.

W działaniach informacyjnych i promocyjnych Urzędu m.st. Warszawy
mogą pojawić się zachęty do określonych zachowań konsumenckich
wspierających ten potencjał.

13

Znaczenie stolicy jako
miejsca koncentracji
biznesu

Ze względu na obecność urzędów i central największych firm stolica
pozostanie naturalnym wyborem dla lokowania tu wielu firm
reprezentujących różne branże.

Urząd m.st. Warszawy nie może wpływać na ten czynnik, może jednak
posługiwać się nim, np. w negocjacjach z ważnymi inwestorami, aspekt ten
jest szeroko analizowany w diagnozie dla Programu 4.3.

14

Najważniejsze wydarzenia
biznesowe w Polsce

Wydarzenia dają inspirację dla osób przedsiębiorczych. Otwiera to drogę
do powstawania nowych idei i przekuwania ich w przedsięwzięcia
biznesowe.

Przyciąganiem inspirujących wydarzeń to jeden z celów Programu 4.3.
Realizacja programu będzie wpisywaniem się w rozwijanie tego potencjału

15

Bardzo duża liczba
konsumentów

Przedsiębiorcy mogą oferować swoje usługi i produkty bardzo dużej liczbie
konsumentów. Zrównoważona struktura demograficzna sprawia ponadto,
że istnieje popyt na zróżnicowane usługi i produkty.

Czynnik o kluczowym znaczeniu, jednak bez możliwości wpływania na
niego. Jedyna metoda to podnoszenie patriotyzmu lokalnego, co jest
zadaniem trudnym w skali tak dużego miasta
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Nazwa czynnika
(potencjały)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla wzmocnienia
i wykorzystania czynnika

16

Najlepsze uczelnie w kraju
oraz duża liczba
studentów

Najlepsze uczelnie w Polsce oraz duża liczba studentów - środowiska
kreatywnego i innowacyjnego - stwarza dobre warunki rozwoju
przedsiębiorstw kreatywnych i współpracę na linii biznes-nauka.
Innowacyjni przedsiębiorcy mogą wykorzystywać najnowsze osiągnięcia
nauki.

Potencjał może być wykorzystywany do promocji Warszawy. Zasoby
intelektualne środowiska akademickiego warto konfrontować ze
środowiskiem biznesu. Zagadnienia te mają duże znaczenie dla celów 4.3.
oraz 4.4. Strategii.

17

Uczelnie artystyczne

W Warszawie działają uznane uczelnie artystyczne, których absolwenci,
dzięki swojej kreatywności i umiejętnościom, oferować mogą unikatowe i
niekonwencjonalne produkty rzemieślnicze i usługi.

Urząd m.st. Warszawy nie ma wielkiego wpływu na powoływanie i
funkcjonowanie uczelni, jednak programy opieki nad młodymi twórcami
tworzą warunki do zwiększania zainteresowania studiowaniem przez
młodych na takich uczelniach

18

Zaplecze usług
doradczych, księgowych i
prawnych

Czołowe firmy doradcze z zakresu prawa, ekonomii, podatków mają swoje
siedziby w Warszawie. Dla wielu przedsiębiorstw jest to ważny argument za
lokowaniem tu swoich biznesów.

Wpływanie na ten czynnik jest niemożliwe – firmy doradcze przyciągają
wiele biznesów, jednak znacznie mocniej działa to w drugą stronę – są one
przyciągane przez to, że lokują się tu najważniejsi klienci

Źródło: opracowanie własne

Nazwa czynnika
(szanse)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla wzmocnienia
i wykorzystania czynnika

1

Wyznaczenie centrów
lokalnych i ponadlokalnych

Planowane centra lokalne i ponadlokalne będą tworzyły dogodną
przestrzeń dla prowadzenia lokalnego biznesu. Dzięki swojej
wielofunkcyjności będą one przyciągały znaczną liczbę ludzi, co ułatwi
firmom dotarcie do większej liczby klientów

Samo wyznaczenie centrów lokalnych nie zmieni warunków prowadzenia
biznesu w dzielnicach. Jednak jeśli uda się zadbać o zwiększanie
funkcjonalności tych miejsc, pojawią się zachęty do tego, by wokół nich
budować lokalne firmy

2

Rozwój sieci
komunikacyjnej Warszawy

Rozbudowa II linii metra i rozwój sieci tramwajowej zapewni lepszy dostęp
do wielu miejsc, co zwiększy ich atrakcyjność zarówno dla biznesu, jak i
mieszkańców. Sklepy i punkty usługowe będą łatwiej dostępne dla klientów,
zaś nowi mieszkańcy zwiększą popyt na zróżnicowane produkty i usługi

Zwiększanie szybkości poruszania się po mieście wpłynie na zachowania
konsumenckie, co jest jednocześnie szansą i zagrożeniem. Krótsze
dojazdy do dzielnic poza centrum zwiększą ich konkurencyjność, więc
warto działania ku temu traktować jako istotne dla biznesu lokalnego
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Tabela 9: Analiza SWOT – szanse

Nazwa czynnika
(szanse)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla wzmocnienia
i wykorzystania czynnika

3

Nowe Studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego m.st.
Warszawy

Opracowanie nowego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy stworzy szansę na
wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych i lepsze wykorzystanie
istniejących zasobów Miasta, ułatwiając tym samym rozwój biznesu

Urząd m.st. Warszawy musi dbać o odpowiedni udział powierzchni pod
działalność gospodarczą - poprzez wyznaczanie funkcji usługowych i
produkcyjnych oraz poprzez dbanie o udział funkcji usługowej w zabudowie
terenów o innych podstawowych funkcjach

4

Polityka wygodnej
lokalności

Po raz pierwszy dostrzeżono znaczenie lokalnych firm, które nie są liderami
innowacji, ale pełnią ważną rolę w rozwoju gospodarczym dzielnic, co
stanowi ważny krok w tworzeniu przyjaznego otoczenia dla mikro i małych
przedsiębiorstw

Informowanie o znaczeniu wygodnej lokalności społeczeństwa powinno iść
w parze z przekonywaniem tych, którzy odpowiadać będą za wdrażanie
takiej polityki, o istotności zagadnienia

5

Zwiększenie
dwustronnych
oddziaływań między
biznesem (działania
skierowane do otoczenia
w ramach polityki CSR
firm) a otoczeniem
lokalnym (zwiększenie
poczucia tożsamości z
pobliskimi dostawcami
towarów i usług i chęć do
stosowania wobec nich
działań osłonowych ze
strony społeczności)

Może pomóc w zauważeniu firm funkcjonujących „obok” – jeśli przełoży się
to na zwiększenie zakupów w pobliskich firmach oraz na zwiększenie sieci
powiązań kooperacyjnych między firmami warszawskimi, pozwoli na rozwój
lokalnej gospodarki i podniesienie bezpieczeństwa prowadzenia lokalnych
biznesów.

Animowane przez samorząd programy typu „Kupuj lokalnie”. Promowanie
postawy troski o firmy lokalne, informowanie o korzyściach z kooperacji
przedsiębiorców z najbliższym otoczeniem, docenianie najciekawszych
praktyk współpracy na linii przedsiębiorca - bezpośrednie otoczenie

6

Możliwość wykorzystania
dobrych praktyk dzielnic w
zakresie wspierania
przedsiębiorczości

Istnieją przykłady dobrych praktyk dzielnic w zakresie wspierania
przedsiębiorczości np. Bielański Integrator Przedsiębiorczych.
Wykorzystanie tych doświadczeń w innych dzielnicach może okazać się
efektywnym sposobem zwiększenia ich atrakcyjności dla osób
prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą

Urząd m.st. Warszawy ma szansę tworzyć forum przyjaznej wymiany
wiedzy między urzędami dzielnic

7

Rewitalizacja dzielnic

Rewitalizacja dzielnic postrzeganych dotąd jako mało atrakcyjne (np. PragiPółnoc), może znacznie zwiększyć ich atrakcyjność, przyciągnąć nowych
mieszkańców i stworzyć szansę na rozwój biznesu lokalnego

Osiąganie efektów w animowaniu firm na obszarach rewitalizacji wymaga
czasu. Urząd powinien racjonalnie podchodzić do przetwarzania informacji
o skuteczności działań rewitalizacyjnych
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Nazwa czynnika
(szanse)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla wzmocnienia
i wykorzystania czynnika

8

Cyfryzacja zasobów i
usług Urzędu m.st.
Warszawy

Cyfryzacja zasobów i usług Urzędu m.st. Warszawy może znacznie
zwiększyć wygodę załatwiania spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej i poprawić dostęp do informacji. Ponadto,
cyfryzacja zwiększy możliwość przetwarzania przez Urząd m.st. Warszawy
informacji istotnych dla wspierania przedsiębiorczości

Cyfryzacja prowadzona jest przez Urząd m.st. Warszawy celem
usprawnienia zarządzania Miastem. Skorzystają na niej zewnętrzni
interesariusze, ponadto strona samorządowa może zaprosić do
wykorzystania tych prac zaprosić firmy (np. do pracy na danych z miejskich
zbiorów danych, np. geodezyjnych)

9

Poprawa zewnętrznej
dostępności
komunikacyjnej stolicy

Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej sprawi, że dostępność z i do
Warszawy poprawi się, co zwiększy znaczenie stolicy jako hubu
biznesowego oraz podniesie konkurencyjność stołecznych firm

Łączenie miejskich systemów komunikacyjnych z rozbudowującymi się
kanałami komunikacyjnymi wokół stolicy pozwoli optymalnie wykorzystywać
poprawę czynnika

10

Programy aktywizujące
osoby powracające na
rynek pracy

Szansą na zwiększenie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej
mieszkańców są programy aktywizujące osoby powracające na rynek pracy
po okresie bezrobocia, przerwie związanej z opieką nad członkami rodziny
itp. Objąć mogą też emerytów, którzy chcieliby kontynuować działalność
zawodową w ograniczonym wymiarze

Działania Urzędu m.st. Warszawy obejmować powinny pozyskiwanie
finansowania, promowanie, ewoluowanie tego rodzaju instrumentów
wspierania osób przedsiębiorczych

11

Utrzymująca się
popularność targowisk

Aż 69% mieszkańców Warszawy deklaruje, że zdarza im się robić zakupy
na targowiskach. Stwarza to potencjał do rozwoju tych miejsc, tak, by
odpowiadały również potrzebom młodszych i zamożniejszych
konsumentów np. poprzez wprowadzenie elektronicznych płatności,
poprawę dostępności komunikacyjnej itp.

Utrzymanie powierzchni i obiektów pod drobny handel bazarowy będzie
odpowiedzią na zapotrzebowanie mieszkańców oraz przedsiębiorczość
mieszkańców

12

Modernizacja metod
nauczania

Unowocześnienie sposobu nauczania w warszawskich szkołach poprzez
rozszerzenie zakresu edukacji ku przedsiębiorczości, wspieranie
kreatywności i umiejętności krytycznego myślenia, zwiększy kompetencje
młodzieży do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej

Potrzeba wizji i odwagi, by obowiązujące plany nauczania uzupełniać w taki
sposób, by dać młodzieży okazje do zwiększania kompetencji ważnych dla
przyszłych przedsiębiorców

13

Wzrost zainteresowania
produktami hand-made

Rosnące zainteresowanie produktami wytwarzanymi przez lokalnych
rzemieślników stwarza szansę rozwoju tego rodzaju biznesów w
dzielnicach

Postawy konsumentów można kształtować poprzez odpowiednio
formułowaną politykę informacyjną, np. cykl artykułów czy reportaży o
warszawskich rękodzielnikach
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Nazwa czynnika
(szanse)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla wzmocnienia
i wykorzystania czynnika

14

Rozwój działów B&R
warszawskich firm

Wzrost aktywności badawczo-rozwojowej wspiera zwiększanie
konkurencyjności warszawskich firm

Urząd m.st. Warszawy aktywnie zabiega o przyciąganie działów B&R
światowych marek do Warszawy. By miało to znaczenie dla wygodnej
lokalności, potrzebne jest m.in., by wokół tych działów tworzyło się
środowisko współpracy, pozwoli to na dyfuzję pomysłów i rozwój
mniejszych podmiotów, kooperujących z tymi największymi graczami.
Zagadnienie to ma większe znaczenie dla celu 4.2. Strategii, warto je
zauważyć również tutaj.

15

Wzrost popularności
marek podkreślających
swoją lokalność,
warszawskość

Oferta firm, które w swoją strategię wizerunkową wpisały komunikowanie
klientom swojego przywiązania do społecznej odpowiedzialności biznesu
coraz częściej wykorzystuje również element lokalności. Zdobywa to
uznanie w oczach coraz bardziej świadomych konsumentów, gotowych
płacić więcej za produkty realizowane w oparciu o taką filozofię

Miasto miałoby możliwość doceniania tego rodzaju postaw poprzez
różnego rodzaju wydarzenia promocyjne, np. poprzez przyznawanie nagród
za włączanie się w promocję Warszawy

16

Wzrost świadomości
ekologicznej i rosnąca
skłonność do naprawiania,
zamiast wymiany,
uszkodzonych produktów

Coraz więcej osób dostrzega korzyść z naprawy - zamiast wymiany uszkodzonych lub częściowo zużytych produktów, co stwarza szansę dla
rozwoju lokalnych firm, np. szewców, krawców, warsztatów sprzętu AGD
itd.

Postawy odpowiedzialnych konsumentów (ekonomia cyrkularna, ekonomia
współdzielenia) mogą być kształtowane przez odpowiednią politykę
informacyjną i promocyjną

17

Fundusze rozwojowe Unii
Europejskiej

Polska jest jednym z największych beneficjentów funduszy rozwojowych
Unii Europejskiej. Mogą one być wykorzystane jako środki dla miasta,
NGO, IOB na realizację celów związanych z rozwojem przedsiębiorczości i
kompetencji zawodowych

Staranne przygotowanie się do wspierania warszawskich biznesów w
zabieganiu o możliwości wspierania rozwoju jest ważnych wyzwaniem dla
Urzędu m.st. Warszawy

18

Połączenia z Centralnym
Portem Komunikacyjnym

Szybkie połączenie z lotniskiem pozwoli na zmniejszenie skutków
przerwania działalności Lotniska im. Fryderyka Chopina, może wpłynąć
pozytywnie na rozwój niektórych dzielnic stolicy

Prowadzenie dialogu z podmiotami odpowiadającymi za realizację projektu
CPK
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Źródło: opracowanie własne

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza

Nazwa czynnika
(bariery)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla minimalizacji
czynnika i jego skutków

1

Wysokie koszty najmu i
ograniczona dostępność
lokali do prowadzenia
działalności gospodarczej

Niedobór lokali pod działalność gospodarczą oraz związane z tym ich
wysokie ceny utrudniają możliwość rozwoju biznesu. Szczególnie dotyka to
mniejsze przedsiębiorstwa, które nie są w stanie ponosić tak wysokich
kosztów.

Odpowiednia podaż lokali, szczególnie lokali tanich, odpowiednich dla
najmniejszych, startujących firm może być wspierana przez działania
Urzędu m.st. Warszawy - poprzez udostępnianie lokali miejskich oraz
zabieganie o przygotowanie odpowiednio funkcjonalnych przestrzeni
usługowych w nowych oraz remontowanych budynkach

2

Niewielkie zasoby
lokalowe Urzędu m.st.
Warszawy poza
dzielnicami centralnymi

Niewielka liczba lokali użytkowych w zasobach Urzędu m.st. Warszawy
poza dzielnicami centralnymi może utrudnić wspieranie rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości.

Warto zabiegać, by w pobliżu wybranych centrów lokalnych tworzyć
przestrzenie pod tanie prowadzenie nowych działalności gospodarczych (w
szczególności lokale do czasowej pracy wspólnej), co mogłoby być
ułatwieniem w rozwijaniu działalności

3

Ograniczona oferta
dzielnic w zakresie
wsparcia przedsiębiorców

Poza kilkoma wyjątkami większość dzielnic oferuje jedynie podstawowe
usługi dla przedsiębiorców. Mikroprzedsiębiorcy nie są uwzględniani w
programach rozwoju dzielnic. Brakuje też analizy potrzeb lokalnych
przedsiębiorców, co utrudnia dostosowanie oferty do ich oczekiwań. Jest to
utrudnienie szczególnie dla mikroprzedsiębiorstw, ponieważ mają one
ograniczone możliwości finansowania doradztwa biznesowego, prawnego,
księgowego itp.

Wypracowanie miejskiego standardu usług wsparcia dla firm,
uwzględniającego w razie potrzeby zaangażowanie pracowników BRG
pozwoli na zwiększenie oferty dzielnic

4

Niewielka część miasta
objęta jest planami
zagospodarowania

Brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na dużym
obszarze Warszawy utrudnia inwestycje i planowanie rozwoju
przedsiębiorstw.

Zwiększenie pewności działań inwestycyjnych w Warszawie uzależnione
jest od transparentnej polityki przestrzennej

5

Zły stan techniczny wielu
lokali miejskich

Znaczna część lokali, którymi dysponuje Urząd m.st. Warszawy jest w złym
stanie, co utrudnia ich wykorzystanie na potrzeby lokalnych
przedsiębiorców.

Lokale, które oferowane są przedsiębiorcom i twórcom, mające pomóc im
w uzyskaniu samodzielności, powinny mieć określony poziom
funkcjonalności (lokalizacja, standard)

6

Niewystarczające zasoby
materialne dzielnic

Dzielnice dysponują ograniczonymi środkami materialnymi, zarówno w
sensie dostępnych lokali, jak i finansów. Utrudnia to rozwój oferty wsparcia
dla biznesu w postaci np. tworzenia przestrzeni co-workingowych czy
zatrudniania doradców biznesowych.

Zadania wskazane do realizacji przez urzędy dzielnic m.st. Warszawy
muszą otrzymać odpowiedni poziom finansowania

7

Niedostateczna podaż
terenów inwestycyjnych
odpowiadających
potrzebom inwestorów

Wśród warunków do rozpoczęcia i rozwoju działalności gospodarczej w
Warszawie dostęp do terenów inwestycyjnych był najgorzej ocenianym
czynnikiem przez przedsiębiorców. Znacząco utrudnia to możliwość
lokowania nowych podmiotów gospodarczych.

Na etapie przygotowania nowego Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy warto dokonać
inwentaryzacji gruntów mogących stanowić ofertę inwestycyjną pod
działalność gospodarczą (produkcja i usługi)

8

Koncentracja przestrzeni
biurowej w centrum

Duża koncentracja przestrzeni biurowej w centrum nie jest sama w sobie
niczym złym, jednak brak skupisk obiektów biurowych w dzielnicach
peryferyjnych ogranicza ich potencjał rozwojowy oraz utrwala ich role jako
sypialni dla centrum

Odpowiednie kształtowanie polityki przestrzennej Miasta powinno
uwzględniać możliwość powstawania nowych obiektów biurowych poza
obszarem centralnym Warszawy
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Tabela 10: Analiza SWOT - bariery

Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza
L.p.

Nazwa czynnika
(bariery)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla minimalizacji
czynnika i jego skutków

9

Dominacja centrów
handlowych

Skupienie działalności handlowej w centrach handlowych przy
jednocześnie ograniczonej dostępności lokali utrudnia rozwój mniejszych
placówek handlowych.

Polityka lokalowa uwzględniająca potrzebę tworzenia niewielkich lokali
użytkowych z możliwością prowadzenia drobnego handlu

10

Nieuregulowany stan
prawny wielu
nieruchomości miejskich

Nieuregulowany stan prawny wielu miejskich lokali utrudnia ich efektywne
wykorzystanie na potrzeby wspierania rozwoju lokalnego biznesu.

Systematyczne prowadzenie procesów uregulowania statusu prawnego
nieruchomości

11

Brak wybranych gałęzi
przemysłu w gospodarce
Warszawy

W Warszawie brakuje wielu gałęzi przemysłu, co utrudnia rozwój nowych
biznesów, np. przez brak niezbędnych kooperantów.

Oddziaływanie Urzędu ogranicza się do oceny, na ile zasoby terenów
przemysłowych, jakie jest w stanie wygospodarować, mogą odpowiadać
potrzebom firm produkcyjnych. Znaczenie może mieć również gotowość do
współpracy z samorządami obszaru funkcjonalnego - migracja poza stolicę
w jej bezpośrednie sąsiedztwo

12

Wysokie koszty
zatrudnienia i
niewystarczająca liczba
pracowników

Wysokie pensje ograniczają możliwość zatrudniania nowych pracowników i
zatrzymania obecnych, co utrudnia rozwój przede wszystkim mikro i małym
przedsiębiorstwom, które nie są w stanie konkurować poziomem
wynagrodzeń z korporacjami. Duże firmy „podkupują” najlepszych
pracowników, a ich zastąpienie jest trudne z racji ograniczonej liczby
kandydatów do pracy.

Wdrożenie polityki przyciągania pracowników poprzez program talentowy
(4.3.) oraz poprawę jakości życia w Mieście

Źródło: opracowanie własne

Nazwa czynnika
(zagrożenia)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla minimalizacji
czynnika i jego skutków

1

Duże środki potrzebne na
zagospodarowanie
centrów lokalnych i
ponadlokalnych

Wiele z miejsc wyznaczonych jako potencjalne centra lokalne i
ponadlokalne wykazuje znaczne braki przestrzenno-funkcjonalne.
Dostosowanie ich do koncepcji centrów może wiązać się z koniecznością
poniesienia znacznych kosztów np. poprzez przebudowę infrastruktury,
zmianę organizacji ruchu itp. Jeżeli centra nie będą spełniały przyjętych
założeń, to utrudnione będą warunki do rozwoju biznesu w ich okolicy.

Urząd m.st. Warszawy powinien racjonalnie alokować własne zasoby oraz
angażować finansowanie prywatne we wspólnych przedsięwzięciach w
centrach lokalnych i ponadlokalnych

2

Niewystarczające
monitorowanie efektów
pracy miejskiego systemu
wsparcia przedsiębiorców

Warunkiem powodzenia programów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości
jest wyznaczanie przez miejskie instytucje wsparcia biznesu mierzalnych,
poddających się ewaluacji celów. Brak takich działań utrudni wskazanie
właściwych kierunków i ocenę stopnia realizacji założeń.

Wybór celów działań oraz oczekiwanego kryterium sukcesu, monitorowanie
i ewaluowanie różnych form wsparcia udzielanego przedsiębiorcom oraz
osobom przedsiębiorczym pozwoli na koncentrowanie się na
najskuteczniejszych elementach systemu wspierania przedsiębiorczości
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Tabela 11: Analiza SWOT – zagrożenia

Nazwa czynnika
(zagrożenia)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla minimalizacji
czynnika i jego skutków

3

Skłonność do koncentracji
uwagi na
przedsiębiorstwach
kreatywnych i
innowacyjnych

W dotychczasowych działaniach Miasta zauważalna była skłonność do
koncentracji na potrzebach przedsiębiorstw innowacyjnych i kreatywnych.
Tymczasem dla osiągnięcia celu operacyjnego 2.4. kluczowe jest położenie
nacisku na tworzenie przyjaznych warunków do rozwoju firmom lokalnym,
które niekoniecznie są liderami biznesu. Niedocenienie ich roli stanowi
zagrożenie dla realizacji przyjętych założeń.

Staranne rozgraniczanie potrzeb mniejszych podmiotów gospodarczych od
biznesów większych oraz przedsiębiorstw innowacyjnych

4

Duże różnice w poczuciu
odpowiedzialności za
animowanie
przedsiębiorczości na
poziomie urzędów dzielnic
m.st. Warszawy

Nie wszystkie dzielnice wyrażają zainteresowanie opiekowaniem się
lokalnymi biznesami, nie specjalizują się w tym względzie.

Prowadzenie wspólnej z urzędami dzielnic m.st. Warszawy dyskusji na
temat celów Miasta

5

Brak środków na realizację
programu

Zmniejszenie wpływów samorządów z podatków oraz skutki pandemii
COVID-19 mogą znacząco ograniczyć środki Miasta na realizację
programu.

Zwiększenie zainteresowania realizowaniem przedsięwzięć w ramach
partnerstwa z podmiotami prywatnymi

6

Przewaga korporacji
wobec mniejszych
podmiotów

Korporacje, mając dominującą pozycję, mogą wygrać przetargi na najem
lokali miejskich w pobliżu centrów lokalnych i uniemożliwić
mikroprzedsiębiorcom wykorzystanie potencjału wynikającego z planów
Miasta dot. wygodnej lokalności.

Nie jest możliwe ograniczanie swobody konkurowania przez korporacje z
podmiotami mniejszymi poprzez działania organów samorządowych.
Staranie Urzędu m.st. Warszawa powinny jednak prowadzić do
wyodrębniania części obiektów, których przeznaczeniem będzie
umożliwienie funkcjonowania lokalnych firm, szczególnie tych o
stosunkowo krótkim czasie bycia na rynku

7

Spowolnienie gospodarcze

Jeszcze przed pandemią COVID-19 prognozowano spowolnienie dynamiki
wzrostu PKB Polski, które w wyniku pandemii może być jeszcze bardziej
odczuwalne. Może to doprowadzić do wzrostu bezrobocia, zmniejszenia
siły nabywczej mieszkańców, ograniczenia inwestycji przez korporacje, dla
których mikroprzedsiębiorstwa są często dostawcami i kooperantami oraz
zniechęcenia do podejmowania ryzyka ekonomicznego w obliczu
niespokojnej przyszłości.

Stosowanie programów osłonowych dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

8

Możliwa niechęć urzędów
dzielnic m.st. Warszawy
do pogłębienia współpracy
na rzecz wspierania
przedsiębiorczości

Poprawa warunków rozwoju biznesu w dzielnicach nie jest możliwa bez
zaangażowania urzędów dzielnic, jako że są one istotnym kanałem
komunikacji z przedsiębiorcami i elementem systemu wsparcia
przedsiębiorczości. Jeżeli nie wykażą one chęci pogłębienia współpracy,
utrudni to realizację celu programu.

Bezpośrednia współpraca pomiędzy pracownikami urzędów dzielnic a
pracownikami Biura Rozwoju Gospodarczego

9

Możliwe niewielkie
zaangażowanie
zewnętrznych dostawców
w realizację celu programu

Realizacja celu operacyjnego 2.4. wymaga współpracy dostawców
miejskich z zewnętrznymi. Warunkiem koniecznym osiągnięcia sukcesu
jest dobra wola i zaangażowanie się tych podmiotów, np. w tworzenie
platformy wiedzy o IOB. Jeżeli nie uznają one za korzystne zaangażowanie

Informowanie, stosowanie spójnego i wiarygodnego przekazu
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Program wykonawczy dla celu operacyjnego 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu Strategii #Warszawa2030
Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza
L.p.

Nazwa czynnika
(zagrożenia)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla minimalizacji
czynnika i jego skutków

Niewielka skłonność firm
do angażowania się w
rozwój społeczności
lokalnych

Mniej niż 10% firm potrafi wskazać sposób, w jaki przysługuje się otoczeniu
społecznemu. Działania w sferze CSR dotyczą głównie relacji z klientami i
pracownikami, nie zaś interesów społeczności lokalnej. Utrudni to
wykorzystanie istniejącej sieci współpracy do poprawy możliwości
tworzenia warunków przyjaznych biznesowi. Okres epidemii COVID-19
pokazał również, że zmniejsza to możliwość osłony danego biznesu przez
środowisko sąsiedzkie.

Edukowanie, najlepiej poprzez promocję przykładów, w jaki sposób
symbioza przedsiębiorcy z jego najbliższym otoczeniem potrafi rodzić
korzyść natury ekonomicznej, np. wspieranie przedsiębiorcy w czasie
kryzysu

11

Przenoszenie działów
produkcyjnych poza
Warszawę

W Warszawie już teraz brakuje wielu gałęzi przemysłu, dalsze pogłębianie
ucieczki produkcji poza stolicę zwiększać będzie negatywne oddziaływanie
na konkurencyjność Warszawy

Współpraca z ościennymi gminami, racjonalna polityka planistyczna

12

Poprawa komunikacji
miejskiej może zmniejszać
rolę lokalnych
przedsiębiorców

Konsumenci, mogąc łatwiej dojeżdżać do centrum, częściej będą
decydowali się na korzystanie z bogatszej oferty handlowo-usługowej
dostępnej w centrum miasta, niż w swojej okolicy.

Zapewnienie dostępu do różnego rodzaju usług publicznych i komercyjnych
blisko domu zmniejszy obciążenie transportu zbiorowego oraz
wykorzystanie centrum miasta

13

Niewielka elastyczność
programów nauczania

Programy nauczania w polskiej szkole charakteryzują się niewielką
elastycznością. Ich modernizacja i włączenie do nich elementów
innowacyjnych, rozwijających kreatywność i przedsiębiorczość, może
okazać się trudna.

Wprowadzanie systemu zachęt dla pedagogów budujących postawy
przedsiębiorcze

14

Uznanie przez prywatne
podmioty miejskich działań
na rzecz rozwoju
przedsiębiorczości za
konkurencję

Działania miasta mogą być postrzegane przez część firm jako konkurencja
dla prywatnego biznesu (np. w zakresie oferowania przestrzeni
coworkingowej), co może spowodować podjęcie próby ograniczenia
programów miejskich przez te przedsiębiorstwa.

Monitorowanie, czy działania miejskie nie zaburzają funkcjonowania rynku.
Skrupulatne przestrzeganie przepisów dotyczących pomocy publicznej.

15

Niskie ceny jako główne
kryterium wyboru usług i
produktów

Wciąż podstawowym kryterium dla wielu konsumentów jest cena, co
utrudnia mniejszym podmiotom konkurencję z dużymi sieciami handlowymi,
oferującymi duży wolumen sprzedaży.

Promowanie postaw odpowiedzialnego konsumenta

16

Zmniejszanie się
konkurencyjności
polskiego rynku pracy dla
pracowników
zagranicznych

Otwarcie rynków Europy Zachodniej dla pracowników z Ukrainy tworzy
ryzyko odpływu z Polski pracowników z tego rejonu.

Realizacja Programu 4.3. Przyciągamy talenty i liderów
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się w program rozwoju warunków dla biznesu, jego powodzenie będzie
znacznie utrudnione.
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Raport z realizacji Etapu 1. – Diagnoza
L.p.

Nazwa czynnika
(zagrożenia)

Znaczenie czynnika dla tworzenia warunków przyjaznych
rozwojowi lokalnego biznesu

Znaczenie działań Urzędu m.st. Warszawy dla minimalizacji
czynnika i jego skutków

17

Zmniejszenie
konkurencyjności
Warszawy na skutek
zakończenia działalności
Lotniska im. Fryderyka
Chopina

Łatwość przylotu do Warszawy podnosi konkurencyjność stołecznych firm.

Budowanie sprawnych korytarzy komunikacyjnych z Centralnym Portem
Komunikacyjnym

Źródło: opracowanie własne

6.2

Wyzwania

Etap diagnozy prowadzić powinien do wskazania wyzwań, przed jakimi staje Warszawa w kontekście zapewnienia warunków przyjaznych dla rozwoju biznesu
oraz potencjalnych skutków niesprostania im. To z kolei powinno dać rekomendacje działań, jakie należy podjąć, by uniknąć negatywnych konsekwencji
zidentyfikowanych problemów.
Wyzwania, z jakimi musi się mierzyć Warszawa, wynikają z jej własnych ograniczeń i w pewnym stopniu zewnętrznych barier. W tabeli na kolejnych stronach
zaprezentowano główne problemy do rozwiązania, określając jednocześnie zagrożenia, jakie dla miasta stwarza brak reakcji na te wyzwania.
W tabeli wskazano również propozycje działań zapobiegawczych, stanowiące pierwsze rekomendacje w zakresie kształtowania polityki wspierania
przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych.
Tabela 12: Drzewo wyzwań

 Uznanie przez dzielnice
wsparcia lokalnych
przedsiębiorców za cel o
charakterze strategicznym

Przyczyna wyzwania

Skutek niepodjęcia wyzwania

Przykłady działań możliwych do
podjęcia

 Brak planowania strategicznego w
dzielnicach

 Niedostateczne zaangażowanie
pracowników samorządowych

 Opracowanie planów rozwoju
gospodarczego poszczególnych dzielnic

 Ograniczona skłonność do
operacjonalizacji zadań Strategii
#Warszawa2030 na poziomie
poszczególnych dzielnic

 Zmniejszenie szans na finansowanie
przedsięwzięć ważnych dla biznesu ze
środków publicznych

 Czynne angażowanie się poszczególnych
dzielnic w planowanie zmian służących
rozwojowi gospodarczemu dzielnicy (np.
w kształtowanie funkcji centrów lokalnych i
ponadlokalnych)

 Brak komunikatu ze strony Urzędu m.st.
Warszawy co do oczekiwań wobec
dzielnic, jak mają oddziaływać na sektor
lokalnego biznesu
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2.

Wyzwanie
 Zmniejszenie zróżnicowania
oferty usług wsparcia biznesu
urzędów dzielnic m.st.
Warszawy, poprawa jakości
świadczonych usług wsparcia

Przyczyna wyzwania

Skutek niepodjęcia wyzwania

Przykłady działań możliwych do
podjęcia

 Brak specjalistów z obszaru wsparcia
biznesu w urzędach dzielnic

 Niechęć do zakładania nowych biznesów
w wybranych dzielnicach

 Ujednoliczenie standardu obsługi
przedsiębiorcy na poziomie dzielnicy

 Brak zainteresowania dzielnic
świadczeniem usług wsparcia biznesu

 Decyzja o wyprowadzce, zmianie siedziby
firmy

 Szkolenie kadr

 Brak możliwości technicznych adaptacji
budynku urzędu i wydzielenia osobnego
pomieszczenia do obsługi

 Mniejsze wpływy podatkowe

 Wymiana dobrych praktyk pomiędzy
urzędami dzielnic
 Wsparcie świadczenia usług przez
pracowników miejskich centrów biznesu
 Wykorzystanie najefektywniejszych
działań miejskich centrów biznesu na
poziomie dzielnic (np. szkolenia z CPS
realizowane w dzielnicach)

3.

 Stworzenie miejskiego
standardu wsparcia
niewielkich działalności
gospodarczych

 Dotychczas nikt nie zainicjował
opracowania standardu
 Skupiono się na wsparciu przedsiębiorstw
innowacyjnych

 Mniejsza liczba przedsiębiorców
korzystających z usług biur Urzędu m.st.
Warszawy oraz urzędów dzielnic m.st.
Warszawy
 Mniejsza liczba zakładanych działalności
gospodarczych
 Mniejsza stabilność zakładanych
działalności gospodarczych
 Gorsza ocena miejskiego systemu
wsparcia biznesu

 Opracowanie standardu
 Wdrożenie standardu obsługi
przedsiębiorców
 Szkolenie kadr
 Zwiększenie zatrudnienia w punktach
obsługi przedsiębiorstw
 Prowadzenie cyklicznych analiz i oceny
funkcjonowania instytucji miejskich
świadczących usługi wsparcia

 Poprawa systemu informacji
dla osób zakładających
działalność gospodarczą oraz
dla małych lokalnych
biznesów

 Koncentracja na przedsiębiorstwach
innowacyjnych
 Rozproszenie źródeł informacji

 Zmniejszenie skuteczności wsparcia dla
pre-przedsiębiorców i małych lokalnych
przedsiębiorców

 Przygotowanie wydawnictwa w temacie:
jak założyć i prowadzić działalność
gospodarczą w Warszawie

 Niedostateczne środki na prowadzenie
działalności wydawniczej

 Zmniejszenie wiarygodności Urzędu m.st.
Warszawy wśród małych przedsiębiorców

 Przebudowanie portalu firma.warszawa.pl
w taki sposób, by pre-przedsiębiorcy i mali
lokalni przedsiębiorcy byli obsługiwani ze
strony głównej
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 Spadek zaufania do Miasta
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Wyzwanie

Przyczyna wyzwania

Skutek niepodjęcia wyzwania

Przykłady działań możliwych do
podjęcia
 Zaangażowanie urzędów dzielnic m.st.
Warszawy w dystrybuowanie i
wykorzystywanie opracowanych narzędzi i
danych

 Opracowanie i stosowanie
systemu ewaluacji
oceniającego jakość usług
wsparcia biznesu

 Dotychczas nikt nie zainicjował
opracowania bazy IOB
 Oferta miejskich centrów biznesu jest
częściowo subsydiarna względem oferty
komercyjnej
 Ograniczenia wynikające z przepisów o
niedozwolonej pomocy publicznej115
 Niedopracowanie oczekiwań wobec
systemu wspierania przedsiębiorczości w
Mieście
 Brak środków na zewnętrzne ewaluacje
 Brak kadr zajmujących się oceną jakości
systemu wsparcia
 Skupienie się na bieżących zadaniach biur
odpowiedzialnych za wspieranie
przedsiębiorczości

7.

 Opracowanie i stosowanie
systemu zbierania i
przetwarzania informacji na
temat prowadzenia
działalności gospodarczej w
Warszawie

 Niedostatki w zakresie cyfryzacji Urzędu
m.st. Warszawy
 Brak procedur gromadzenia i
przekazywania informacji

 Ograniczony dostęp do informacji
 Angażowanie środków publicznych w
obszarach, w których oferta rynkowa jest
optymalna i nie wymaga korekty
 Nierówna jakość usług wsparcia
świadczonych przedsiębiorcom
 Nierówność w dostępie do usług
(najtrudniej mają najmniejsze podmioty)
 Oferta wsparcia słabo dostosowana do
potrzeb
 Nadmierne wyręczanie rynku w
obszarach, gdzie nie jest wymagana
interwencja podmiotu publicznego
 Nieefektywne dysponowanie środkami na
system wsparcia biznesu - na realizację
usług, na które jest mniejszy popyt
 Podejmowanie nieoptymalnych decyzji
opartych o niewłaściwy obraz
rzeczywistości
 Negatywne konsekwencje podatkowe (np.
niedoszacowane wpływy z podatków)

 Przeprowadzenie naboru IOB
zainteresowanych objęciem bazą danych
Miasta
 Skatalogowanie IOB
 Zbudowanie standardu wymaganego od
IOB w obszarze poszczególnych usług/faz
opieki
 Monitorowanie realizowania standardu
 Właściwe wybranie wskaźników realizacji
programów wykonawczych w obszarze
wspierania przedsiębiorców
 Opracowanie planu ewaluacji
 Przeprowadzanie cyklicznych badań
ewaluacyjnych
 Modyfikowanie przyjętych planów i
zamierzeń w odpowiedzi na wyniki
ewaluacji
 Opracowanie matrycy informacji
potrzebnych do zarządzania programami
wykonawczymi zajmującymi się rozwojem
gospodarczym i przedsiębiorcami
 Rozwijanie systemów cyfrowych

Dystrybuowanie wiedzy o niepublicznych IOB byłoby świadczeniem zwiększającym ich korzyści. Byłoby to zatem przysporzenie w postaci pomocy publicznej. Samorząd miejski musi zachować
czujność, by nie naruszyć zasad pomocy publicznej.
115
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6.

 Poprawienie sposobu
rozpowszechniania wiedzy nt.
dostępnej przedsiębiorcom
pomocy ze strony
różnorodnych IOB
działających w Warszawie
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Wyzwanie

Przyczyna wyzwania

Skutek niepodjęcia wyzwania

Przykłady działań możliwych do
podjęcia
 Koordynowanie systemów dziedzinowych
wykorzystywanych przez biura Urzędu
m.st. Warszawy

8.

9.

 Rozszerzenie badań opinii
przedsiębiorców o aspekty
pozwalające na uwzględnienie
różnic pomiędzy dzielnicami

 Niedostateczne środki na badania
społeczne

 Rozwój narzędzi edukacji ku
przedsiębiorczości

 Brak skoordynowanego podejścia

 Brak podstaw do budowania unikatowego
podejścia dla poszczególnych dzielnic

 Rozszerzenie zakresu badania Barometr
Gospodarczy

 Niska efektywność procesów
edukacyjnych

 Ocena jakości edukacji w obszarze
przedsiębiorczości w warszawskich
szkołach

 Trudność doboru próby badawczej
reprezentatywnej na poziomie dzielnic
 Zaangażowanie wielu biur stołecznego
magistratu

 Małe zainteresowanie zakładaniem
działalności gospodarczych wśród
młodych
 Złe przygotowanie młodych do zakładania
działalności gospodarczych

 Promowanie najlepszych praktyk
 Zapewnienie dostępu do efektywnych
narzędzi edukacyjnych (np. gry
symulacyjne)
 Promowanie wśród szkół i ich uczniów
uczestniczenia w konkursach i
wydarzeniach poświęconych
przedsiębiorczości i aktywności
społecznej
 Koordynowanie działań różnych biur
Urzędu m.st. Warszawy

 Usprawnienie systemu
wymiany informacji o lokalach
i nieruchomościach pod
działalność gospodarczą

 Rozproszony system kompetencji (ZGNy,
urzędy dzielnic, Biuro Polityki Lokalowej)

 Rezygnacja z lokowania inwestycji w
Warszawie

 Większa automatyzacja, przyjazny
interface narzędzia

 Nierównomierny rozkład lokalizacji
inwestycji, preferencje dla lokalizacji w

 Koordynacja i wymiana informacji
pomiędzy ZGNami, urzędami dzielnic,

Strona
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 Wykorzystanie potencjału Centrum Nauki
Kopernik do promowania ciekawych dla
młodzieży wydarzeń poświęconych
przedsiębiorczości
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Wyzwanie

Przyczyna wyzwania
 Niewystarczająca promocja narzędzia116
mapa.um.warszawa.pl
 Trudność w korzystaniu z narzędzia

Skutek niepodjęcia wyzwania

Przykłady działań możliwych do
podjęcia

atrakcyjnych geograficznie dzielnicach
(centrum)

Biurem Polityki Lokalowej Urzędu m.st.
Warszawy

 Mniejsze wpływy do budżetu

 Promocja narzędzia
 Stworzenie dla zasobu lokalowego
(usługowego) narzędzia uwzględniającego
m.in. nowe kanały komunikacji z
potencjalnymi najemcami, nowoczesną
formę prezentacji oferty

13.

 Niedoinwestowanie budynków i lokali

 Prowadzenie prac
planistycznych z
uwzględnieniem potrzeby
zmniejszenia koncentracji
biznesu w centrum Warszawy

 Skupienie działalności biznesowej w
centrum miasta

 Zwiększenie podaży lokali
atrakcyjnych dla małych
przedsiębiorców w
atrakcyjnych lokalizacjach
rozsianych po Warszawie

 Niepewny stan prawny niektórych
budynków

117

 Narzędzia finansowe z przeznaczeniem
na adaptację lokali miejskich oferowanych
mikroprzedsiębiorstwom

 Słaba ocena oferty miasta w zakresie
udostępnianych lokali

 Natężenie ruchu związane z
przemieszczaniem się ludności do i z
centrum w godzinach porannego i
wieczornego szczytu komunikacyjnego

 Rosnące wyzwania komunikacyjne
związane z zanieczyszczeniem powietrza,
zatorami w ruchu, zapełnieniem środków
transportu publicznego
 Obniżenie komfortu życia spowodowane
długim czasem dojazdu do pracy

 Koncentracja atrakcyjnych miejsc pracy w
centrum

 Niewielka liczba atrakcyjnych ofert pracy
poza dzielnicami centralnymi

 Większa siła ofertowa dużych firm oraz
sieci franczyzowych

 Trudność w utrzymaniu się na rynku
małych firm, np. handlowych

 Preferowanie interesów dużych
podmiotów gospodarczych w
prowadzonych pracach
 Prawne ograniczenie możliwości
regulowania tego segmentu rynku117

116

 Niska konkurencyjność firm, które
wykorzystują lokale o najmniejszej
funkcjonalności

https://mapa.um.warszawa.pl/mapaApp1/mapa?service=nieruchomosci.
Chodzi tu o ryzyko postawienia zarzutu stosowania niedozwolonej pomocy publicznej.

 Wprowadzenie do prac planistycznych
celu zmniejszenia koncentracji biznesu w
centrum miasta
 Prowadzenie kampanii informacyjnych dla
inwestorów zachęcających do lokowania
inwestycji poza centrum (?)

 Zobowiązywanie inwestorów do
przeznaczania przestrzeni pod działalność
gospodarczą w
budowanych/remontowanych
nieruchomościach, np. mieszkaniowych

120

12.

 Poprawienie jakości i
funkcjonalności lokali
miejskich udostępnianych
małym przedsiębiorcom
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 Uwzględnienie potrzeb
lokalnych przedsiębiorców w
trakcie procesów urządzania
centrów lokalnych

Przyczyna wyzwania
 Długotrwały proces wyznaczania centrów
lokalnych i ponadlokalnych
 Wielość punktów wskazywanych jako
potencjalne centra lokalne
 Ograniczone możliwości działania
samorządu miejskiego w obrębie centrów
lokalnych wyznaczonych w kompleksowo
zagospodarowanych obiektach
komercyjnych (np. galeriach handlowych)

15.

16.

17.

18.

Skutek niepodjęcia wyzwania
 Zmniejszenie szans na stabilność
podejmowanych lokalnie przedsięwzięć
biznesowych
 Zmniejszenie funkcjonalności centrów
lokalnych

Przykłady działań możliwych do
podjęcia
 Wymaganie, by w PFU dla
modernizowanych/tworzonych centrów
lokalnych i ponadlokalnych uwzględniane
były oczekiwania od lokalnego biznesu

 Utrzymanie wysokiej koncentracji miejsc
pracy w centralnych dzielnicach
 Zmniejszenie konkurencyjności dzielnic

 Zwiększenie liczby
rozproszonych po mieści
lokalizacji, w których można
będzie podejmować nowe
inwestycje

 Niedostatek terenów inwestycyjnych w
dzielnicach

 Ograniczenie rozwoju biznesu w
dzielnicach

 Związane z tym wysokie koszty kupna
dostępnych terenów

 Powiększenie się przewagi dużych firm
nad MŚP

 Wspieranie rozwoju targowisk
miejskich i bazarów

 Niedostosowanie oferty targowisk do
zmieniających się potrzeb (dostępność
komunikacyjna, płatności elektroniczne)

 Zanikanie handlu bazarowego

 Program wsparcia modernizacji targowisk

 Mniejsza dostępność produktów lokalnych
wytwórców

 Poprawienie dostępności komunikacyjnej
targowisk i bazarów

 Większe trudności związane z wejściem
na rynek lokalnych sprzedawców

 Udostępnienie informacji internetowej o
ofercie, sposobach dojazdu, czasie pracy
itp. targowisk i bazarów

 Zanikanie tradycyjnych działalności
gospodarczych w dzielnicach, np.
rzemiosła

 Współpraca z inicjatywami społecznymi
wspierającymi rzemiosło i tradycyjne
działalności gospodarczej

 Wspieranie tradycyjnych
działalności gospodarczych w
dzielnicach oraz inicjatyw,
które obierają taki cel

 Zanikanie tradycyjnych działalności
gospodarczych np. rzemiosł

 Promowanie stosowania przez
firmy marketingu
wspierającego sąsiedztwo

 Niewielkie zainteresowanie
przedsiębiorców działaniami na rzecz
najbliższego sąsiedztwa

 Wykorzystanie dostępnych w dzielnicach
rezerw terenowych w postaci np.
nieużytków rolnych

 Osłabienie więzi mieszkańców ze swoją
dzielnicą, zmniejszenie „patriotyzmu
dzielnicowego”
 Mniejsze przywiązanie do lokalnych
sprzedawców i usługodawców

 Promocja prosąsiedzkich postaw oraz
korzyści z nich

 Słabsza integracja społeczności dzielnicy

 Włączanie przedsiębiorców w planowanie
rozwoju dzielnic
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Wyzwanie
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Wyzwanie

Przyczyna wyzwania
 Rozumienie CSR głównie poprzez
pryzmat relacji z klientami i pracownikami

Skutek niepodjęcia wyzwania

Przykłady działań możliwych do
podjęcia

 Trudność w podejmowaniu działań
solidarnościowych, np. w czasie kryzysu

 Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć na
linii miasto-przedsiębiorcy-NGOs w
dzielnicach

 Wspieranie lub animowanie inicjatyw
sieciujących dla małych biznesów
lokalnych

 Nastawienie na zysk
 Brak świadomości co do korzyści
wynikających z dobrego sąsiedztwa
 Nastawienie na wspieranie biznesów
kreatywnych i innowacyjnych

 Niewykorzystanie potencjału rozwoju
małego biznesu w dzielnicach

 Brak rozwiniętej miejskiej oferty dla
małych, dzielnicowych biznesów spoza
sektora kreatywnego

 Mniejsza dostępność tradycyjnych usług w
dzielnicach

 Zwiększenie koordynacji
realizowanych działań,
projektów, zadań między
biurami Urzędu m.st.
Warszawy oraz urzędami
dzielnic m.st. Warszawy

 Brak sprawdzonego i poddawanego
samoocenie systemu koordynacji w
Urzędzie

 Dublowanie się przedsięwzięć i
aktywności

 Duża liczba rozproszonych aktywności
realizowana przez różne biura Urzędu
m.st. Warszawy

 Niezagospodarowane obszary
działalności

 Podjęcie działań
przygotowawczych wobec
planowej budowy Centralnego
Portu Komunikacyjnego

 Planowane powstanie CPK wymusi
konieczność nowego zagospodarowania
Lotniska Chopina
 W przypadku zakończenia działania
Lotniska Chopina uwolniony zostanie
zasób terenów w jego okolicy
 Rozbudowa sieci kolejowej w Warszawie
w związku z budową CPK

 Prowadzenie spotkań koordynacyjnych,
szczególnie na linii: biuro odpowiedzialne
za rozwój gospodarczy – urzędy dzielnic
m.st. Warszawy
 Cykliczne sprawozdania monitoringowe
 Platforma wymiany informacji w Urzędzie

 Brak przepływu informacji i zawodna
komunikacja między biurami a urzędami
dzielnic m.st. Warszawy

21.

 Tworzenie programów wsparcia i szkoleń
dla dzielnicowych przedsiębiorstw spoza
sektora kreatywnego

 Wdrożenie systemu zarzadzania
projektami
 Prowadzenie bazy ewidencjonującej
rezultaty działań poszczególnych biur
 Niewykorzystanie szansy na
zagospodarowanie terenów Lotniska
Chopina i jego okolicy zgodnie z celami
Strategii #Warszawa2030
 Niezintegrowanie transportu miejskiego i
aglomeracyjnego z nowymi liniami
kolejowymi

 Przygotowanie analizy dot. możliwego
zagospodarowania terenów Lotniska
Chopina i jego okolic
 Planowanie rozwoju transportu
publicznego z uwzględnieniem
zakładanych tras kolejowych
prowadzących do CPK

122

20.

 Prowadzenie działań
sieciujących i wspierających
dla małych biznesów spoza
sektora kreatywnego

Strona
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22.

Wyzwanie
 Optymalne wykorzystanie
dostępnych szans
wynikających z nowego
budżetu Unii Europejskiej na
lata 2021-2027

Przyczyna wyzwania
 Negocjowane Wieloletnie Ramy
Finansowe UE na lata 2021–2027 mogą
istotnie wpłynąć na możliwości samorządu
w zakresie pozyskiwania środków
europejskich
 Trwa dookreślanie, jak będą wyglądały
instrumenty wsparcia dla firm w nowym
okresie programowania

23

 Optymalizacja narzędzi
wspierania przez Miasto
przedsiębiorców dotkniętych
spowolnieniem gospodarczym

 Spowolnienie gospodarcze wywołane
COVID-19

Skutek niepodjęcia wyzwania

Przykłady działań możliwych do
podjęcia

 Nieadekwatność planów rozwojowych
Miasta, uwzględniających wykorzystanie
funduszy europejskich, do założeń
budżetu UE

 Monitorowanie negocjacji PL-UE i
uwzględnianie w planowaniu celów
operacyjnych założeń budżetu UE na lata
2021-2027

 Nieefektywne wykorzystanie środków UE
na lata 2021-27 przez warszawskich
przedsiębiorców

 Udział w ewentualnych konsultacjach
społecznych programów operacyjnych

 Niecelowo wydawane środki publiczne na
wsparcie

 Staranna diagnoza autentycznych
zagrożeń dla branż

 Zwiększone ryzyko upadłości
przedsiębiorców warszawskich

 Promowanie wykorzystania relacji
sąsiedzkich do obrony lokalnych firm

 Zwiększenie bezrobocia

 Monitorowanie skuteczności
wykorzystania narzędzi osłonowych

 Dobre przygotowanie do świadczenia
usług wsparcia dla przedsiębiorców
zainteresowanych korzystaniem z
funduszy UE
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6.3

Wyzwania Programu 2.4. w relacji do Programów 4.2. Generujemy innowacje
oraz 4.3. Przyciągamy talenty i liderów

Programy wykonawcze dla celów 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu, 4.2.
Generujemy innowacje i 4.3. Przyciągamy talenty i liderów są ze sobą istotnie powiązane. Dlatego też
prace nad diagnozami dla tych trzech dokumentów prowadzone były równolegle, a podejmowane
działania badawcze i analityczne uwzględniały oddziaływania programów na siebie.
Rysunek pokazuje współzależności między programami, na tyle istotne, że dotyczą wyzwań
dostrzeżonych w tych programach.
Rysunek 8: Współzależności między Programem 2.4. oraz 4.2. i 4.3. Strategii #Warszawa2030 ukazane na
podstawie wspólnych wyzwań

Rekomendacje dla m.st. Warszawy w zakresie kształtowania warunków
przyjaznych dla rozwoju biznesu

Opracowanie diagnozy jest wstępem do podjęcia prac programowych. Dyskusja wokół zgromadzonych
spostrzeżeń pozwoli zespołom roboczym na podjęcie racjonalnych postulatów dotyczących radzenia
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sobie z wyzwaniami, jakie zauważono w toku diagnozy. Poprowadzona w tym temacie debata da
możliwość sformułowania konkretnych celów. Prowadzący diagnozę mogą już w tym momencie
wskazać na kilka rekomendacji, które wyłaniają się z dotychczasowych rozważań. Poniższe
rekomendacje nie zastąpią procesu, który nastąpi po zakończeniu diagnozy, ale będą stanowić punkt
wyjścia.
Głównym realizatorem zadania, którego efektem ma być poprawa warunków przyjaznych dla rozwoju
biznesu w Warszawie, jest Biuro Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie m.st. Warszawy. BRG poprzez
centra wsparcia biznesu, w szczególności Centrum Przedsiębiorczości Smolna świadczy szeroki zakres
usług na rzecz przedsiębiorstw, od informacji związanej z założeniem działalności gospodarczej, przez
szkolenia, dostęp do powierzchni biurowej, aż po akcelerację firm, której celem ma być ich
transformacja.
Cele działania BRG wynikają ze stosowanych w Urzędzie m.st. Warszawy narzędzi planowania
budżetowego oraz rozwiązań służących monitorowaniu pracy Urzędu. Biuro nie ma stawianych celów,
które dotyczyłyby bezpośredniej pracy z klientami (przedsiębiorcami, preprzedsiębiorcami). Takie
rozwiązanie z pewnością likwiduje ryzyko sztucznego zabiegania o zrealizowanie wyniku, sprawia też
jednak, że monitorowanie działań podejmowanych w interesie osób przedsiębiorczych jest utrudnione i
często nie bywa realizowane. Zmiana takiego podejścia pozwoliłaby na ewaluowanie
przeprowadzanych działań, czego skutkiem miałoby być zwiększenie efektywności działania Biura.
Na podstawie doświadczeń z 5 lat działalności CPS zebrano już szereg obserwacji. Na podstawie tych
doświadczeń warto opracować warszawski standard świadczenia usług wsparcia biznesu.
W kontekście potrzeb celu operacyjnego 2.4 niezwykle ważne wydaje się, by w standardzie tym
wydzielone zostały wymagania co do usług, jakie powinny być dostarczane pre-przedsiębiorcom,
osobom zakładającym działalność oraz mikroprzedsiębiorstwom. Wyraźne zaznaczenie, jak ma
wyglądać standard obsługi dla tych podmiotów, które uznano za podstawowych odbiorców Programu
2.4., jest istotne. Istotniejsze o tyle, że dotychczas w działaniach na rzecz rozwijania przedsiębiorczości
poświęcano im mniej uwagi niż dużym inwestorom oraz branżom innowacyjnym – sprzedawca pieczywa
z osiedlowego sklepu przyciągał mniej uwagi niż start-up aspirujący do bycia „firmą-jednorożcem”118.
Takie unormowane zestawienie procedur koniecznych do podjęcia w zależności od rodzaju świadczonej
usługi mogłoby odegrać kluczową rolę dla urzędów dzielnic m.st. Warszawy, w których odbywa się
podstawowa usługa związana z rozpoczęciem działalności gospodarczej i wpisem firmy do CEIDG.
Udostępnienie standardu urzędom dzielnic miałoby na celu wyrównanie dostępności i jakości
świadczonych w dzielnicach usług.

Jednorożcami określa się firmy, których kapitalizacja przekroczyła 1 mld USD. Tu w znaczeniu – firmy aspirujące do bardzo
szybkiej ekspansji, często oparte na innowacyjnych pomysłach.
118
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Równolegle ze standaryzacją warto podjąć działania służące uznaniu przez dzielnice zadań związanych
z animowaniem rozwoju gospodarczego za ich własne, ważne, strategiczne pola odpowiedzialności.
Takie dowartościowanie strategicznego znaczenia biznesów prowadzonych „za rogiem” będzie
dowodem uznania, że wygodna lokalność stała się dla stołecznego samorządu ważna. Jeśli wybranym
kierunkiem rozwoju jest sprawienie, by w każdej z części miasta było bliżej do tego, co dla mieszkańców
potrzebne, obecność biznesu decydowała będzie w dzielnicach o tym, na ile funkcjonalne się staną, jak
konkurencyjne będzie mieszkanie w nich.
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Należy ocenić i wybrać najlepszy model współpracy BRG z urzędami dzielnic m.st. Warszawy w
przygotowaniu, przetestowaniu i wdrożeniu standardu obsługi. Biuro naturalnie nie musi zastępować
urzędów dzielnic w rejestrowaniu nowych podmiotów, ale już takie zagadnienia, jak wstępna pomoc w
ocenie racjonalności przedsięwzięcia lub pomoc w wyborze dostępnych na rynku narzędzi rozwoju
biznesu wymagają pewnej specjalizacji, której co najmniej w początkowym okresie nie można
oczekiwać od każdej z dzielnic.
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W toku prac nad Programem 2.4. konieczne będzie podjęcie decyzji, które z zadań dzielnic da się
pogrupować, by optymalnie wykorzystać ich zasoby.
Prace nad standardem oraz zadaniami dla urzędów dzielnic m.st. Warszawy mogłyby stać się
przedmiotem prac grupy roboczej, która musi mieć na względzie nie tylko program 2.4., ale również 4.2.
Generujemy innowacje.
Warto również rozważyć, w jaki sposób pracować nad dalszym zwiększaniem przejrzystości i
dostępności informacji dla osób przedsiębiorczych i przedsiębiorców. Podobnym wyzwaniem staje się
także określenie zasad gromadzenia i przetwarzania danych o warunkach prowadzenia działalności
gospodarczej w Warszawie.
Prowadzona diagnoza pokazała także, że „wygodna lokalność” to obszar, który wymaga dyskusji nie
tylko w aspektach biznesowych. Prace, które już obecnie prowadzone są wokół tematów centrów
lokalnych i ponadlokalnych, muszą być ściśle uwzględniane w rozpatrywaniu zadań dla Programu 2.4.
Jakich warunków lokalowych i infrastrukturalnych potrzebują do optymalnego funkcjonowania startujące
oraz już działające niewielkie firmy, wpisujące się w lokalne krajobrazy dzielnic i osiedli warszawskich,
należy ustalać przy współudziale samych przedsiębiorców, osób zajmujących się problematyką centrów
lokalnych, przedstawicieli urzędów dzielnic m.st. Warszawy, Zakładów Gospodarki Nieruchomościami.
Wartościowym byłoby ustalenie, czy stołeczny samorząd może zwiększyć racjonalność podejmowania
działalności biznesowych o silnej cesze „lokalności”.
Niewykluczone ponadto, że sytuacja wstrzymania gospodarki z pierwszej połowy 2020 roku nie stworzy
okazji do tego, by podjąć szerszą dyskusję nad zagadnieniem promocji patriotyzmu gospodarczego.
Odpowiadające za siebie nawzajem: lokalne środowisko (moja ulica, moje osiedle, moja dzielnica) oraz
dbające o swoje otoczenie firmy mogą funkcjonować lepiej nie tylko w złych czasach, ale również na co
dzień.
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Działania, jakie mają służyć przygotowaniu programu wykonawczego, muszą się oprzeć o opracowanie
szeregu wytycznych dla różnych biur Urzędu m.st. Warszawy, bowiem wiele z wyzwań, jakie pojawiły
się w toku prac diagnostycznych, wymaga zaangażowania przekraczającego kompetencje BRG.
Zagadnienia takie jak planowanie przestrzenne, edukacja, transport zbiorowy, cyfryzacja – to przykłady
dziedzin, które są kluczowe dla szans na to, by Program 2.4. mógł stać się skutecznym narzędziem
animowania rozwoju małych działalności gospodarczych, będących jedną z osi osiągania wygodnej
lokalności.
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