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ZINTEGROWANY RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 2013 
Pierwszy na świecie Raport opracowany z wykorzystaniem wytycznych G4 Global Reporting Initiative 

(Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej) 

Raport zawiera środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i finansowe wyniki miasta w kontekście 
zrównoważonego rozwoju oraz szczegółowe informacje odnośnie zarządzania dziewiątym pod względem 

wielkości miastem w Europie i stolicą Polski. 
 

 
  

Główne aspekty 
Środowisko 
� 25% powierzchni Warszawy stanowią tereny zielone 
� Jednym z celów miasta jest obniżenie emisji dwutlenku węgla o 20% do 2020 roku 
� System dystrybucji ciepła wytwarzanego w kogeneracji jest trzecim co do długości na świecie (1.700 km) 
� Ostatnio przeprowadzona rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków “Czajka” była największą inwestycją  

w Europie ukierunkowaną na ochronę środowiska (wartość 769 milionów Euro) 
� Szesnaste miejsce w rankingu European Green City Index 
� Rezerwat biosfery UNESCO “Puszcza Kampinoska” stanowi środowisko życia dla 16.500 gatunków zwierząt (w tym 

226 chronionych i 200 rodzajów ptaków) oraz 1.300 gatunków roślin 
 

Ekonomia/Finanse 
� Około 12,6 miliarda złotych rocznie z różnych źródeł przeznaczane jest na operacyjną działalność miasta i inwestycje  
� Metropolia globalna typu alfa według Globalization and World Cities (GaWC) Research Network 
� Miejsce dla funkcjonowania ponad 50 centrów operacyjnych i 31% zasobów biurowych w Europie Środkowej,  

a także miasto o największym odsetku nowych inwestycji budowlanych, które certyfikowane są na podstawie 
wytycznych LEED i BREEAM na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej,  

� Wskaźnik zatrudnienia na poziomie 96% - jeden z najwyższych w krajach Unii Europejskiej 
 

Społeczeństwo 
� 11,469 koncertów, sztuk teatralnych i innych wydarzeń kulturalnych odbyło się w 2012 r. na terenie miasta 
� Cotygodniowe, darmowe koncerty na świeżym powietrzu, organizowane w miesiącach letnich w Łazienkach 

Królewskich i w innych miejscach 
� Naturalne wybrzeże Wisły, będące częścią sieci ścieżek i obszarów rekreacyjnych 
� Zabytki wpisane na listę dziedzictwa narodowego UNESCO (w tym największa, historyczna, odrestaurowana 

starówka na świecie) 
� Muzea tj. Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz nowo otwarte Muzeum Historii 

Żydów Polskich, ufundowane przez miasto i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki któremu 
dokumentuje się tysiąc lat wielokulturowej historii 

� Znaczna poprawa bezpieczeństwa publicznego, na co wskazuje 47% spadek przestępczości i 56% spadek liczby 
wypadków drogowych (w latach 2000-11) 

� Nowy zautomatyzowany miejski system wypożyczania rowerów – Veturilo – wykorzystywany średnio ponad 10.000 
razy dziennie 
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WSTĘP (Wskaźniki G4: G4-1 Oświadczenie dyrektora generalnego nt. wizji oraz G4-2 szanse, jakie niesie ze sobą 
zrównoważony rozwój) 

 
Zapraszamy do lektury pierwszego, corocznego, zintegrowanego raportu zrównoważonego 
rozwoju Warszawy. 

Niniejszy raport ukazuje naszą wizję, cele, działania, postępy i szanse związane ze zrównoważonym 
rozwojem, które zgodne są z planami strategicznymi Warszawy. 

Parafrazując oficjalne definicje: uważamy zrównoważony rozwój za zdolność do „rozwoju  
w dzisiejszych czasach w sposób umożliwiający nam jednocześnie prosperowanie w przyszłości”. Naszą wizją jest 
osiągnięcie zrównoważonego rozwoju w zakresie funkcjonowania miasta oraz działalności jego mieszkańców, firm  
i gości. Zgodnie ze „Strategią rozwoju m.st. Warszawy do 2020 r.” dążymy do tego uwzględniając pełen zakres 
wpływów i korzyści wynikających z naszych działań. 

Postrzegamy aspekty funkcjonowania miasta jako wzajemnie powiązane i wzmacniające się. Namacalnym dowodem 
tego jest nasz niezwykle popularny system roweru miejskiego „Veturilo”. Dzięki niemu osiągnęliśmy korzyści 
środowiskowe (zmniejszenie emisji), społeczne (poprawa zdrowia i samopoczucia użytkowników), a także finansowe  
i ekonomiczne (wydłużenie czasu produktywnego i przeznaczonego na odpoczynek z powodu zmniejszenia tłoku na 
ulicach). 

Możliwości związane z osiągnięciem naszych celów są ogromne. Na przykład, osiągnięcie przyjętego przez nas celu 
ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 20% do 2020 r. już teraz dostarcza pewnych korzyści środowiskowych, 
społecznych i ekonomicznych. Warszawa obecnie może poszczycić się najwyższym odsetkiem nowych inwestycji 
budowlanych certyfikowanych na podstawie wytycznych LEED i BREEAM. Utrzymanie 25% powierzchni miasta 
składającej się z terenów zielonych jest także zgodne z tym celem, podobnie jak czynna rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury transportu miejskiego. 

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z Raportem, który podsumowuje nasze dotychczasowe starania ukierunkowane 
na osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, widoczne szczególnie teraz, gdy przygotowujemy się do przyjęcia 194 
delegacji na Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu COP19 w listopadzie 2013 r.. 

Prezydent m.st. Warszawy  

Hanna Gronkiewicz-Waltz 

INFORMACJE O RAPORCIE 

� Na potrzeby niniejszego raportu zaadaptowano najlepsze praktyki z sektora prywatnego; ponad 95% największych 
firm na świecie składa raporty odnośnie zarządzania oraz wpływu ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. 
Najpowszechniej wykorzystywane są normy Światowej Inicjatywny Sprawozdawczej (GRI) (dostępne pod adresem: 
www.globalreporting.org) przyjęte przez ponad 4.000 organizacji (skupiających 75% największych firm) w ponad 60 
krajach. Niniejszy raport jest pierwszym zarejestrowanym wykorzystaniem normy G4 (najnowszej wersji ram GRI). 
Jako, że w dokumencie ujęto także dane finansowe, pełni on funkcję raportu zintegrowanego. 
� Niniejszy raport spełnia kryteria zgodności z wytycznymi G4 na poziomie podstawowym – zawiera on 35 oświadczeń 
ogólnych (głównie nt. organizacji) i co najmniej jedno oświadczenie szczegółowe o każdym z aspektów organizacji, 
który ma znaczny wpływ lub jest istotny ze względu na zainteresowane strony (zob. Indeks na stronach 15-16 w celu 
uzyskania dodatkowych informacji). 
� Wskaźniki ukazują starania i znaczne postępy w zakresie wpływu środowiskowego (np. ukończenie największego 
w Europie projektu związanego z ochroną środowiska, zapewniającego oczyszczanie 100% ścieków zgodnie  
z obowiązującymi normami), kondycji ekonomicznej (wskaźnik zatrudnienia wynoszący 96% lub więcej), dobrobytu 
społecznego (spadek przestępczości o 47% w latach 2000-2011 oraz 11.469 występów artystycznych tylko w 2012 r.), 
jak również konkretnych, rzeczowych i bieżących działań ukierunkowanych na zagwarantowanie spełnienia celów 
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strategicznych (np. monitorowanie programów zużycia energii oraz efektywności energetycznej, których celem jest 
ograniczenie emisji o 20% do 2020 r.). 
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PROFIL ORGANIZACYJNY 
G4-3 Nazwa organizacji: Warszawa 
 Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa  
G4-4 Główne marki – herb i flaga miasta: 

 
 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Miasto, często czyniąc to we współpracy z rządem kraju oraz z prywatnymi 
organizacjami biznesowymi i charytatywnymi, zapewnia mieszkańcom pakiet usług tj.: kultura, edukacja, opieka 
zdrowotna i szpitalna, infrastruktura (transport, energia, wodociągi, kanalizacja, odpady), bezpieczeństwo publiczne 

Marki zależne, ich funkcje i strony internetowe:  

ZTM (transport,  ztm.waw.pl), 

MPWiK S.A. (zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków,  mpwik.com.pl),  

MPO (gospodarowanie odpadami stałymi,  mpo.com.pl),  

ZOM i ZTP (czystość,  zom.waw.pl,  ztp.waw.pl). 

G4-5 Siedziba organizacji 
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy,  
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, Polska 

G4-6 Liczba i nazwy krajów, w których organizacja prowadzi działalność: jeden (Polska), chociaż Miasto 
współpracuje z licznymi „miastami partnerskimi” i posiada inne partnerstwa na całym świecie.  

G4-7 Forma prawna: zgodnie ze Statutem m.st. Warszawy, Miasto posiada status prawny Powiatu, 
 statut dostępny pod adresem  bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Warszawa/statut.htm 

G4-8      Obsługiwane rynki  
G4-9   Skala działalności organizacji 

 
Mieszkańcy w obrębie miasta: około 1,7 miliona  
Powierzchnia: 517,24 km² 
Na obszarze metropolitalnym (lub aglomeracji): około 3 miliony mieszkańców  
Stolica dla ponad 38 milionów mieszkańców Polski 
Wydatki zaplanowane w budżecie na 2013 r.: 12,8 miliardów zł 
Turyści: 8,3 miliona turystów w 2011 r. (2,8 miliona turystów zagranicznych)  
    8,6 miliona turystów w 2012 r. (3,0 miliona turystów zagranicznych) 
Studenci na uczelniach wyższych: 270.000  
Gęstość zaludnienia: 3.300 na 1 km² 
Zarejestrowane przedsiębiorstwa: 355.000 (według stanu na grudzień 2012 r.) 
  

Zarys granic geograficznych 18 dzielnic 
Warszawy z rzeką Wisłą przecinającą miasto 
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PROFIL ORGANIZACYJNY (ciąg dalszy) 
G4-10 Rodzaje zatrudnienia 

Warszawa bezpośrednio zatrudnia 7.632 osoby (Urząd Miasta wraz z Urzędami Dzielnic). 
Miasto jest współwłaścicielem, współfinansującym i współrządcą usług komunalnych, biur, spółek zależnych i innych 
podmiotów, a także zleca kontrahentom zewnętrznym realizację licznych zadań. Z tego powodu, jak również z uwagi na 
wartość obrotów i liczbę pracowników zatrudnionych na część etatu, trudno jest dokładnie określić liczbę pracowników 
miejskich. Około 22.000 nauczycieli i 11.000 innych pracowników zatrudnionych jest w szkołach podstawowych 
i średnich. Nawet do 90.000 osób zatrudnionych jest w charakterze pracowników miejskich. 

G4-11 Odsetek wszystkich pracowników objętych umowami zbiorowymi: 100% 
G4-12 Łańcuch dostaw organizacji 

Dostawy w ramach czynności związanych z funkcjonowaniem Miasta są zazwyczaj zapewniane w obrębie 
Polski (np. materiały i energia dla systemów infrastruktury technicznej), źródłem wody dla miasta jest 
rz. Wisła i Zalew Zegrzyński. 

G4-13 Istotne zmiany w strukturze organizacyjnej, wielkości, własności lub łańcuchu dostaw 
 Brak istotnych zmian w ostatnich latach. 

G4-14 Czy i jak zasady ostrożności uwzględniane są przez organizację  
 Miasto szczegółowo analizuje wszelkie pomysły przed wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań. 

G4-15 Podpisane lub zatwierdzone przez organizację inicjatywy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne oraz  
G4-16 Członkostwa w stowarzyszeniach i projektach opartych na współpracy 
� W 2013 r. Warszawa jest gospodarzem Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatycznych 

(COP19) i gościć będzie 194 delegacje krajowe biorące udział w tym wydarzeniu, któremu przewodniczył będzie 
polski Minister Środowiska. Polska będzie przewodniczyć Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian 
Klimatu od listopada 2013 r. do listopada 2014 r. 

� Porozumienie między Burmistrzami: ruch europejski skupiający władze lokalne i regionalne, które dobrowolnie 
włączają się w działania na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii na podlegających im obszarach 

� Cities on Power (wraz z partnerami z Austrii, Niemiec i Włoch): projekt promujący wykorzystanie energii odnawialnej 
na obszarach miejskich  

� Jedyna europejska metropolia, która przyłączyła się do projektu LIFE+, mającego na celu stworzenie kolejnych tras 
krajobrazowych i stanowisk obserwacji ptaków na wschodnim brzegu Wisły. 

� Organizacje tj. C40: Cities Climate Leadership Group, EUROCITIES: Stowarzyszenie dużych miast europejskich 
� Współpraca z ICLEI: Local Governments for Sustainability  
� Współpraca z ambasadami m.in. Austrii, Czech, Danii, Francji, Japonii, Niemiec, Norwegii, USA, Szwajcarii, Szwecji, 

Wielkiej Brytanii 
� Współpraca w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz Norweskich 
� Open House i Ogród nad Głową: projekty promujące ekologiczne praktyki budowlane 
� E3SOHO i ICE WISH: efektywność energetyczna w budownictwie socjalnym 
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ŚRODOWISKO 
 
ENERGIA I EMISJE 

OPIS PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA     

Warszawa posiada cel i strategię dotyczące zmniejszenia zużycia energii i emisji. W 2009 r. Miasto dołączyło do 
„Porozumienia między Burmistrzami”, inicjatywy, która skupia pod patronatem Komisji Europejskiej samorządy 
prowadzące działania w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r. Wynikiem przystąpienia do 
Porozumienia było przyjęcie przez Radę m.st. Warszawy „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla 
Warszawy w perspektywie do 2020 roku”. Miasto posiada także ściśle powiązaną z Planem działań strategię 
zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego. 

G4-EN3   Energia zużywana wewnątrz organizacji 
G4-EN15 & G4-EN16 Bezpośrednia i pośrednia emisja gazów cieplarnianych 
 

Poniżej przedstawiono szacunkowe wartości bezpośredniego (wynikającego z działalności miasta) i pośredniego  
(z wszelkich innych czynności miasta) zużycia energii i emisji dwutlenku węgla dla roku bazowego (2007), ostatni rok, dla 
którego są dostępne dane (2011) i dla roku 2020, w którym to zużycie energii i emisja powinno być planowo o 20% 
niższe niż w 2007 r. 

Rok Zużycie energii     Emisja dwutlenku węgla 
 MWh/rok  [MgCO2/rok] 
 

2007 28,394,431  12,952,984 (rok bazowy, wykorzystano inna metodologię niż w 2011 r.) 
2011 27,884,366  13,304,435 (ostatnie dostępne dane, dane za rok 2012 będą opublikowane w 2013) 
2020 22,715,545  10,362,387 (cel) 
 

Interpretacja: całkowite zużycie energii w mieście uległo zmniejszeniu (pomimo ciągłego wzrostu gospodarczego). 

Metody służące do oszacowania emisji CO2 w 2007 i 2011 r. różniły się. Innymi słowy, niekoniecznie miał miejsce 
obserwowany wzrost emisji. W 2011 r. metodologię zharmonizowano z innymi miastami członkowskimi Porozumienia 
między Burmistrzami, co skutkowało wyższymi szacunkowymi wartościami, pomimo zmniejszenia zużycia energii. 
Poniżej przedstawiono wynikające z „Planu…” działania i inicjatywy na rzecz ograniczania zużycia energii oraz 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (G4-EN19). 

Bieżące inicjatywy na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych obejmują: 

� Kompleksową termomodernizację budynków publicznych w Warszawie (2011-2020). Planowana wartość 
inwestycji to 920 mln zł, 

� Inwestycje w energię odnawialną (2011-2020) o wartości ponad 600 mln zł  
� Modernizację systemu oświetlenia ulicznego (2013-2015) o wartości prawie 400 mln zł, 
� Dokument: „Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata 

kolejne, w tym Zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego Warszawy” przewiduje:  
o modernizację taboru (do tej pory zakupiono 186 nowych tramwajów zdolnych do odzyskiwania energii 

podczas hamowania, 35 sześciowagonowych energooszczędnych pociągów metra, 273 nowoczesne 
autobusy, w tym autobusy hybrydowe, oraz 19 nowych pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej),  

o ukończenie budowy drugiej linii metra,  
o sukcesywne wyznaczanie pasów dla autobusów,  
o rozbudowę systemu parkingów „Parkuj i Jedź”,  
o budowę ścieżek rowerowych, 
o rozbudowę zautomatyzowanego, publicznego systemu wypożyczania rowerów Veturilo, 
o  realizację szkoleń dla kierowców pod kątem ekologicznej jazdy,  
o  promowanie korzystania z transportu miejskiego.  
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� Modernizacja źródeł kogeneracyjnych i systemów dystrybucji ciepła i energii elektrycznej jest także kluczowym 
elementem dla osiągnięcia celów w zakresie efektywności energetycznej Warszawy.  Energia cieplna pochodząca 
z kogeneracji jest przesyłana na prawie 75% obszaru geograficznego miasta i pozwala osiągnąć dużo wyższy stopień 
wydajności (o 30%) wykorzystania energii (w porównaniu z traktowaniem ciepła, jako „odpadu” podczas produkcji 
energii elektrycznej). System ciepłowniczy o długości 1.700 km jest trzecim na świecie pod względem długości. 

� Wzrost produkcji energii opartej na biomasie z 2% do 10% oraz energii pochodzącej z odpadów z 1% do 8% (poziomy 
dla lat 2010 i 2020). 

 
G4-EN6 & G4-EN19  Ograniczenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych 

Rozpoczęto działania mające na celu ograniczenie zużycia energii w obiektach miejskich. Bazując na pomiarach  

prowadzonych w 1.191 lokalizacjach (869 liczników energii elektrycznej, 537 ciepłomierzy i 618 gazomierzy) w 2011 r. 

osiągnięto ograniczenie zużycia energii elektrycznej na poziomie 1.262.520 kWh (z 42.290.802 kWh), co przełożyło się na 

mniejszą o 1.262.520 kg emisję CO2 związaną z zużyciem energii elektrycznej w Warszawie. 

WODA, ŚCIEKI I ODPADY  

OPIS PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA 

Zużycie wody i odprowadzanie ścieków w Warszawie jest dla miasta kwestią priorytetową. Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków „Czajka” była największą inwestycją środowiskową w Europie, która zapewniła oczyszczanie 100% 
ścieków z Warszawy. Ma to znaczący wpływ na poprawę jakości ekosystemów Wisły i Bałtyku.  
W poborze wody, głównie spod dna Wisły, wykorzystano m.in. rzadko używaną technologię filtracji naturalnej.  
W 2013 r. weszły w życie obowiązkowe zasady odnośnie recyklingu odpadów. 
G4-EN8  Całkowity pobór wody według źródła 
G4-EN9  Źródła wody, na które znaczny wpływ ma pobór wody 
 

Średnie zużycie wody w Warszawie: 346.300 metrów sześciennych dziennie (2011). 
Całkowite zużycie wody w Warszawie: 126.399.500 metrów sześciennych (2011). 

Zdolność dostarczania wody według źródła, w metrach sześciennych dziennie (2011): 
450.000 Wisła 
250.000 Zalew Zegrzyński  
700.000 Razem 

G4-EN22 Całkowita objętość zrzutu ścieków według jakości i przeznaczenia 
G4-EN26 Jednolite zbiorniki wodne, na które wpływ mają zrzuty i odpływy ścieków z organizacji 

Średni dzienny zrzut ścieków z Warszawy: 298.000 metrów sześciennych (2011). 
Całkowity zrzut ścieków z Warszawy: 117.086.500 metrów sześciennych (2011). 

Oczyszczalnia ścieków „Czajka” może przetworzyć dziennie do 515.000 metrów sześciennych ścieków (wraz z wodami 
opadowymi i infiltracyjnymi). 

Oczyszczone ścieki są odprowadzana z powrotem do Wisły, która płynie do Morza Bałtyckiego. Jakość zrzuconych 
ścieków, dzięki rozbudowie i modernizacji „Czajki” uległa znacznej poprawie, z 71,1% do 100% w pełni oczyszczonych 
ścieków, spełniając w ten sposób normy unijne. 

Modernizacja oczyszczalni ścieków „Czajka” była największą inwestycją w ochronę środowiska w Europie i największą 
współfinansowaną ze środków UE inwestycją infrastrukturalną w Polsce. Jej wartość wyniosła ponad 769 milionów 
euro, czyli 3 miliardy złotych. 60% wartości inwestycji zostało sfinansowane ze środków pochodzących z Funduszu 
Spójności, a 40% przez m.st. Warszawę. Warto zauważyć fakt, iż w obróbce termicznej osadu wtórnego odzyskuje się 
popiół i energię. 
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25% Warszawy stanowią tereny zielone, w tym: 

� 14% to lasy (7.258 hektarów w obrębie miasta).  
� 76 parków (715 hektarów) o różnym stylu (od 

Baroku przez Sentymentalizm, XX wiek do 
Modernizmu), w obrębie których znajdują się 
pałace, muzea i obiekty do sztuk scenicznych, tj. 
amfiteatry. 

� 160 placów oraz zieleńców o powierzchni 160 
hektarów.  

� Promieniste pasy parków, bulwary i kanał 
rzeczny zapewniają przepływ świeżego 
powietrza z Kampinoskiego Parku Narodowego, 
Chojnowskiego Parku Krajobrazowego i Lasu 
Kabackiego w kierunku centrum miasta. 

� Dolina Wisły oraz będące jej częścią plaże,  
a także cmentarze, prywatne zieleńce, ogrody  
i sady tworzą równowagę terenów zielonych. 

  
Oczyszczalnia Ścieków Czajka  

Fot. Kacper Kowalski z aeomedia.pl, dzięki uprzejmości Veolia Water. 

ŚRODOWISKO (kontynuacja) 

BIORÓŻNORODNOŚĆ, TERENY ZIELONE 
 
OPIS PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA 

Warszawa jest niezwykle dumna ze swoich terenów zielonych, stanowiących 25% powierzchni miasta. Podejście Miasta 
polega na ochronie i utrzymaniu tych kluczowych cech jego geografii. Jako że w parkach znajdują się także pałacyki 
i obiekty przeznaczone do wystawiania sztuk scenicznych, są one bezpośrednio powiązane z dziedzictwem Miasta i jego 
życiem kulturalnym. Darmowe koncerty na świeżym powietrzu stanowią jedną z głównych atrakcji dla turystów 
i mieszkańców. Warszawa jest członkiem sieci Natura 2000 (będącej siecią obszarów chronionych obejmującą całą UE  
ec.europa.eu/enviorment/nature/natura2000/), co stanowi rzadkość pośród miast. Ekologiczne budownictwo – w tym 
godny odnotowania przykład parku na dachu biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego – jest silnie promowane. 

G4-EN12 Wpływ różnych typów działalności na bioróżnorodność na obszarach chronionych 
G4-EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane 
G4-EN31 Całkowite wydatki na ochronę środowiska i powiązane inwestycje według rodzaju 
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W 2012 r. Miasto przeznaczyło łącznie 400.000.000 złotych w ramach wydatków i inwestycji 
powiązanych ze środowiskiem. W kwestii działań, które nie wymagają nakładów finansowych Miasto 
wraz z Klubem Gaja (klubgaja.pl), będącym pozarządową organizacją ekologiczną, organizuje coroczne 
„Święto drzewa” - dzień sadzenia drzew, podczas którego w 2012 r. posadzono tysiące roślin. 
Utrzymanie dużych obszarów miasta o charakterze lasów, parków lub innych terenów zielonych ma 

pozytywny wpływ na bioróżnorodność. Wisła Warszawska (wislawarszawska.pl) to organizacja pozarządowa, której 
działalność jest ukierunkowana na podnoszenie świadomości mieszkańców odnośnie fauny i flory na terenie 
Warszawy. Wisła i jej ekosystem stanowi naturalne środowisko życia m.in. dla bobrów i orła bielika, który stał się 
inspiracją dla twórców godła państwowego.  
Warszawa znalazła się na 16 miejscu w rankingu European Green City Index spośród 30 badanych, a przyległy 
rezerwat biosfery UNESCO – Kampinoski Park Narodowy stanowi naturalne środowisko życia dla 16.500 gatunków 
zwierząt (z czego 226 jest pod ochroną i 200 rodzajów ptaków) i 1.300 gatunków roślin. 
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ASPEKTY SPOŁECZNE  
 
OPIS PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA 

Jak wskazuje niniejszy raport, Miasto Warszawa analizuje i rozpatruje skutki społeczne podejmowanych działań. 
Zarządzanie wszelkimi inwestycjami miejskimi w obszarze usług i infrastruktury ma na celu stworzenie lepszych 
warunków dla mieszkańców, przedsiębiorstw, gości i inwestorów. 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNE 
G4-SO1  Udział procentowy działań angażujących społeczności lokalne wraz z oceną ich wpływu na te 

społeczności: 100% 
 
Poniżej wymieniono poszczególne działania miasta, które angażują społeczności lokalne oraz statystyki dotyczące ich 

wpływu. 

Edukacja: 2.700 mln zł (2012). Z tej kwoty dzielnicom zostało przydzielone 2.423 mln (52,1% budżetów własnych). 
Wśród szkół podstawowych i ponadpodstawowych 804 to placówki publiczne, a 630 prywatne. Spośród 274 tys. 
uczniów, 87% uczy się w szkołach publicznych, które zatrudniają około 22 tys. nauczycieli i 11 tys. innych 
pracowników. 

Pomoc społeczna: 817 mln zł (2012). W 16 placówkach schronienie znalazło 2 444 dzieci pozbawionych opieki 
rodzicielskiej, a 4 560 miejsc w żłobkach otrzymało dotację w wysokości 85%. Miasto wspiera także osoby 
niepełnosprawne, ubogie i bezdomne. 

Kultura: 377 mln zł (2012). Miasto wspiera 19 teatrów, jedną orkiestrę, pięć muzeów, 18 bibliotek i inne placówki. 
Teatry miejskie wystawiły 4 686 spektakli, które obejrzano 1 026 963 razy. Miasto zorganizowało 303 imprezy 
w Centrum Nauki Kopernik, z liczbą wejść równą 1 286 974. Warszawska Orkiestra Symfoniczna zagrała 188 
koncertów (w tym 58 za granicą). Miasto wspiera ludowe zespoły taneczne, których działania są kluczowe dla 
popularyzacji i zachowania tradycyjnej muzyki, pieśni, ubiorów i choreografii. Do głównych wydarzeń w miejskim 
kalendarzu kulturalnym należą Warszawski Festiwal Jazzowy na Starówce, Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. 
Fryderyka Chopina oraz niedzielne koncerty pod pomnikiem Chopina. 

 
Tancerze Kuźnii Artystycznej.  
Zdjęcie ze zbiorów Centrum Kultury Wilanów  
Dostępne na: ckwilanow.nazwa.pl/kuznia. 

 
Zdrowie (poza Narodowym Funduszem Zdrowia): Warszawa zainwestowała 152 mln zł (2012) w działania obejmujące 
promocję zdrowego stylu życia oraz realizację programów poświęconych wspieraniu kobiet w ciąży, osób po 65. roku 
życia i uczniów szkół podstawowych, u których wcześnie rozpoznano utratę słuchu, wzroku lub wady postawy. 

Sport (w tym rekreacja i turystyka): 126 mln zł (2012). Miasto organizuje szereg imprez sportowych i towarzyszących, 
w tym światowej rangi mistrzostwa dla osób niepełnosprawnych. 
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ASPEKTY SPOŁECZNE – SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA (kontynuacja) 

Inne statystyki dotyczące warunków społecznych: 
W Warszawie znajduje się 1518 zabytkowych budynków, 305 bibliotek, 56 muzeów, 114 galerii, 88 uczelni wyższych, 
31 kin, 50 teatrów i ponad 1500 pubów i restauracji. W mieście znajdują się miejsca wpisane na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO (w tym największe odrestaurowane Stare Miasto świata). Muzea to m.in. Centrum Nauki 
Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz nowopowstałe Muzeum Historii Żydów Polskich założone przez 
Miasto wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej, które przyczynia się do 
udokumentowania tysiącletniej historii tego wielokulturowego miasta.  
Z nowego zautomatyzowanego systemu wypożyczalni rowerów, Veturilo (działającego od 2012 r.) korzysta codziennie 
średnio 10 tys. osób. 
 
Bezpieczeństwo publiczne i przestrzeganie porządku leży w gestii zarówno organów państwowych (policja i straż 
pożarna), jak i miejskich. Następujące statystyki wskazują, że poziom bezpieczeństwa publicznego odnotował znaczny 
wzrost od roku 2000. 

Rok   2000   2005   2010   2011      Zmiana (2000-11) 

Działania niezgodne  
z prawem ogółem 92,798  90,727  57,302   57,644   - 38% 

Przestępstwa  89,533   78,997   47,422   47,673   - 47% 

Wypadki drogowe   2,343     1,671     1,035     1,042  - 56% 
 
Kluczowe wskaźniki bezpieczeństwa publicznego wykazują wyraźne i trwałe tendencje wzrostowe. 

ASPEKTY SPOŁECZNE - ZWIĄZANE Z MIEJSCEM PRACY 

OPIS PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA 

Kwestie poruszone poniżej dotyczą warunków pracy osób zatrudnionych w Urzędzie Miasta. Jak pokazują wskaźniki, 
pracownicy mogą zrzeszać się w związkach zawodowych i objęci są programami BHP. Wszyscy pracownicy zapoznają 
się również z polityką antykorupcyjną Urzędu oraz Kodeksem Etyki Pracowników Urzędu Miasta Stołecznego 
Warszawy. 

 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
G4-LA5  Udział procentowy personelu reprezentowanego w Zakładowych Komisjach BHP, które zajmują się 

monitorowaniem i doradztwem w zakresie programów BHP: 100% 
 
WOLNOŚĆ ZRZESZANIA SIĘ I UKŁADY ZBIOROWE 
G4-HR4 Działalności, w których stwierdzono istotne zagrożenie dla wolności zrzeszania się i negocjacji 

zbiorowych: 0% 
 
PRAKTYKI W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA 
G4-HR7 Udział procentowy pracowników ochrony przeszkolonych w zakresie polityki i procedur związanych 

z przestrzeganiem praw człowieka: 100% 
 
DZIAŁANIA ANTYKORUPCYJNE 
G4-SO4 Komunikacja i szkolenia z zakresu polityki i procedur antykorupcyjnych: 100% pracowników zapoznało 

się z zasadami polityki antykorupcyjnej. Standardy i normy postępowania realizowane w urzędzie, 
w tym Kodeks Etyki, opisano pod numerem G4-56. 
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WSKAŹNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE 

OPIS PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA 

Jak wskazują inne sekcje niniejszego raportu, kwoty finansowania publicznego oraz wydatki wymienione poniżej dotyczą 
inwestycji w infrastrukturę i usługi publiczne, które, zgodnie ze wskaźnikami empirycznymi i jakościowymi, przyczyniają 
się do poprawy wydajności oraz warunków środowiskowych i społecznych. 
 
WYNIKI EKONOMICZNE 
G4-EC1  Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona: patrz Podsumowanie Finansowe Miasta 

stołecznego Warszawy poniżej. 
G4-EC4 Pomoc finansowa otrzymana ze strony rządu: patrz Podsumowanie Finansowe Miasta stołecznego 

Warszawy poniżej. 
 

Podsumowanie finansowe miasta stołecznego Warszawy za rok 2012 

Przychody  (w zł) 
Źródło                            zł      % przychodów  
Podatek dochodowy  4,000,000,000  33.61   
Budżet Państwa    1,900,000,000  15.97 
Inne źródła   1,800,000,000  15.13 
Podatki lokalne    1,600,000,000  13.45 
Majątek miasta: najem, 
dzierżawa, sprzedaż, usługi   1,500,000,000  12.61 
Programy UE   1,100,000,000  9.24 
OGÓŁEM   11,900,000,000  100 
 
Wydatki (w zł) 
Pozycja             zł        % wydatków 
Transport   4,404,000,000  34.94 
Edukacja   2,700,000,000  21.42 
Utrzymanie nieruchomości  
komunalnych    1,300,000,000  10.31 
Ochrona zdrowia i  
pomoc społeczna  1,000,000,000  7.93 
Obsługa mieszkańców  900,000,000  7.14 
Pomoc innym regionom  800,000,000  6.35 
Kultura    400,000,000  3.17 
Środowisko   400,000,000  3.17 
Bezpieczeństwo   300,000,000  2.38 
Obsługa długu   300,000,000  2.38   
Sport    100,000,000  0.79    
OGÓŁEM   12,604,000,000  100   
 

Dane finansowe dotyczące jednostek, których współwłaścicielem lub współrządcą jest miasto, tj. przedsiębiorstwa 
komunalne, nie zostały uwzględnione. 

Inne wskaźniki warunków ekonomicznych Miasta stołecznego Warszawy: 
Według sieci badawczej Globalization and World Cities (GaWC) Warszawa to metropolia globalna typu Alfa (co oznacza, 
że zachowuje wysoki stopień globalizacji). W mieście znajduje się 50 centrów działalności korporacyjnej i 31% 
przestrzeni biurowej całej Europy Środkowej. Warszawa sprzyja budownictwu ekologicznemu: w Europie Środkowo-
Wschodniej posiada największy odsetek powstających budynków posiadających certyfikaty LEED oraz BREEAM. 
Przykładem jest zielony dach Biblioteki Uniwersyteckiej wspomniany w części niniejszego raportu poświęconej kwestiom 

Tramwaj na ul. Prostej. Zdjęcie dostępne: 
strategiatransportowa.um.warszawa.pl.  
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środowiska naturalnego. Miasto w ostatnich latach utrzymywało stopę zatrudnienia na poziomie 96% (lub wyższym), 
co jest jednym z najlepszych wyników w całej Unii Europejskiej. 

 
OBECNOŚĆ NA RYNKU 

G4-EC7 Rozwój infrastruktury i wspieranych usług 
Pozostała część niniejszego dokumentu poświęcona jest wpływowi inwestycji (w pozycjach tj. transport publiczny, 

kultura i oczyszczanie wody) na poprawę jakości infrastruktury i usług oraz dobrobytu mieszkańców, na podstawie 

statystyk dotyczących kwestii społeczno-środowiskowych. 

 
SPOSÓB DOBORU TREŚCI UJĘTYCH W RAPORCIE 
 
UWZGLĘDNIONE ISTOTNE ASPEKTY I OGRANICZENIA 
G4-17 Podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym organizacji lub w dokumentach 

równorzędnych  
18 Dzielnic: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, 
Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Włochy, Wola, Żoliborz. 
 
G4-18 Definiowanie treści raportu – wykorzystano zasady istotności sugerowane przez Światową Inicjatywę 

Sprawozdawczą (GRI) 

• Aspekty normy G4 oceniono pod względem ich wpływu na strony zainteresowane. 

• Dane środowiskowe, społeczne i ekonomiczne podano w kontekście zrównoważonego rozwoju. 

• Niniejszy raport zawiera omówienie istotnego wpływu czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. 
 
G4-19 Aspekty finansowe (wymienione w wytycznych G4) 

Ekonomiczne: wyniki gospodarcze, obsługiwane rynki 
Środowiskowe: energia, emisje, woda, ścieki i odpady, bioróżnorodność, sytuacja ogólna 
Społeczne: społeczności lokalne, bezpieczeństwo i higiena pracy, wolność zrzeszania się i przystępowania do 
negocjacji zbiorowych, bezpieczeństwo publiczne, przeciwdziałanie korupcji 
 
G4-20 Ograniczenia dotyczące poszczególnych aspektów, napotykane w organizacji 

G4-21  Ograniczenia dotyczące poszczególnych aspektów, napotykane poza organizacją 

W organizacji nie stwierdzono ograniczeń dotyczących istotnych aspektów (patrz G4-10). Zgodnie z sugestiami 
przyjętymi w niniejszym raporcie, aspekty społeczne, środowiskowe, ekonomiczne, finansowe oraz dotyczące 
zarządzania są ze sobą nierozerwalnie powiązane i wzajemnie na siebie wpływają. Nie ma wątpliwości, co do tego, 
że wszystkie te aspekty wywierają zasadniczy wpływ na długoterminowy, zrównoważony rozwój organizacji oraz jej 
funkcjonowanie. Wpływ wszystkich aspektów uznanych powyżej za istotne (patrz G4-10) daje się odczuć przede 
wszystkim w mieście, ale także w innych regionach Polski i świata, dlatego, że skutki środowiskowe są odczuwalne 
w ujęciu globalnym. 

G4-22 Rezultat ponownego przedstawienia informacji pochodzących z poprzednich raportów: brak. 
G4-23 Istotne zmiany w stosunku do zakresu i ograniczeń aspektów z poprzednich raportów: brak. 

ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY 
G4-24 Grupy stron zainteresowanych, z którymi organizacja prowadzi konsultacje 

 Mieszkańcy, przedsiębiorstwa, organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe. 

G4-25 Podstawy określania stron zainteresowanych, z którymi warto prowadzić konsultacje 
 Osoby i podmioty zamieszkujące bądź prowadzące działalność na terenie Miasta lub korzystające z usług 
oferowanych przez Miasto. 
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G4-26 Podejście organizacji do konsultacji ze stronami zainteresowanymi 
Wykonywanie analiz, dialog interaktywny i osobisty, wybory oraz konsultacje z organizacjami 

pozarządowymi. 

G4-27 Główne zagadnienia i problemy zgłoszone podczas konsultacji ze stronami zainteresowanymi 
Utrzymanie odpowiedniej jakości środowiska, możliwości uprawiania sportu i realizowania zainteresowań 
kulturalnych, bezpieczeństwo, infrastruktura drogowa i transport publiczny oraz przejrzystość działań. 

PROFIL RAPORTU 
G4-28 Okres sprawozdawczy: o ile nie wskazano inaczej, rok kalendarzowy 2012. 
G4-29 Data ostatniego raportu: niniejszy raport jest pierwszym raportem. 
G4-30 Cykl sprawozdawczy: roczny. 
G4-31 Osoba wyznaczona do kontaktów w zakresie zapytań dotyczących raportu lub jego treści: Dyrektor Biura 

Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy ldrogosz@um.warszawa.pl lub profesor Adam J. Sulkowski 
asulkowski@umassd.edu.  

G4-32 Wersja „zgodna” oraz Indeks Treści GRI: patrz strony 1 oraz 15-16. 
G4-33 Uwierzytelnienie: niniejsze wydanie nie było przedmiotem audytu zewnętrznego. 
 

ZARZĄDZANIE ORAZ ETYKA i UCZCIWOŚĆ 

G4-34  Struktura zarządzania organizacją 
G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy postępowania, jakich organizacja przestrzega 

Prezydent m.st. Warszawy posiada władzę wykonawczą. Prezydenta wybiera się w powszechnych, wolnych  
i bezpośrednich wyborach odbywających się w formie głosowania tajnego. Prezydent odpowiada za administrację 
miasta, rozporządza budżetem rocznym oraz zasobami i należącymi do miasta nieruchomościami, kieruje sprawami 
codziennymi miasta i reprezentuje miasto. 
Ponadto Prezydent wykonuje zadania określone przez Radę m.st. Warszawy pełniącą rolę organu legislacyjnego  
i decyzyjnego. Rada Miasta podejmuje uchwały dotyczące prawa lokalnego, budżetów oraz sprawuje kontrolę nad ich 
wykonaniem, uchwala nowe plany zagospodarowania przestrzennego, podejmuje uchwały dotyczące nazw ulic oraz 
placów miejskich, a także decyzje dotyczące budowy nowych pomników. 

Warszawę jest podzielona na osiemnaście dzielnic. Każdą z dzielnic reprezentuje Burmistrz Dzielnicy sprawujący władzę 
wykonawczą. Funkcję organu opiniującego sprawuje Rada Dzielnicy. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 
www.um.warszawa.pl/en/articles/administration 

Zgodnie z treścią niniejszego Zintegrowanego Raportu Zrównoważonego Rozwoju, Miasto Warszawa aktywnie realizuje 
politykę przejrzystości, prowadzi konsultacje ze stronami zainteresowanymi, obiektywnie ocenia postępy oraz 
podejmuje pragmatyczne decyzje. Zostało to potwierdzone przyjęciem przez Miasto normy ISO 9001:2009. Zgodnie 
z przepisami Kodeksu Etyki, zamieszczonego pod adresem um.warszawa.pl/node/10227 oraz 
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/11013Kodeks%20Etyki_0.pdf, od pracowników wszystkich szczebli 
administracji miejskiej oraz zajmujących się rekrutacją, wymaga się etycznego sposobu postępowania. 
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PODZIĘKOWANIA   

Autorem analiz przeprowadzonych na potrzeby niniejszego raportu, a także samego raportu jest 
profesor Adam J. Sulkowski z Uniwersytetu Massachusetts, Darthmouth (prowadzący wykłady 
gościnne w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego), którego artykuły naukowe poświęcone 
wdrażaniu i wpływom zrównoważonego rozwoju oraz sprawozdawczości zintegrowanej dostępne są 
pod adresem www.adamsulkowski.com. Profesor Sulkowski kierował grupami studentów, 
przygotowującymi nowatorskie raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju dla uniwersytetu 

rodzimego profesora oraz dwóch ośrodków miejskich w Stanach Zjednoczonych. 

Opublikowanie niniejszego raportu byłoby niemożliwe bez wkładu pana Leszka Drogosza, Dyrektora Biura 
Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz innych osób zatrudnionych w tym Biurze. 

Opisy zdjęć wraz z ich źródłami: zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, począwszy od góry ku lewej stronie: 
Zamek, Stare Miasto i Kolumna Króla Zygmunta – zaczerpnięto ze zbiorów Jacka Kadaja. Tancerze (w strojach 
szlacheckich z epoki przed Pałacem w Wilanowie) – zaczerpnięto ze zbiorów zespołu tańca Kuźnia Artystyczna 
(ckwilanow.nazwa.pl/kuznia) oraz archiwów Centrum Kultury Wilanów. Mecz piłki siatkowej na brzegu Wisły – 
zaczerpnięto ze zbiorów Miasta Stołecznego Warszawy. Koncert plenerowy przy pomniku Fryderyka Chopina  
w Łazienkach Królewskich – zaczerpnięto ze zbiorów TripAdvisor. 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Niniejszy dokument jest wynikiem realizacji pragmatycznego zadania pomiarowego oraz chęci przekazania informacji 
na temat poczynionych postępów w oparciu o obiektywne kryteria i nie jest narzędziem walki politycznej 
wykorzystywanym przez jakąkolwiek partię polityczną, czy mianowanego urzędnika publicznego. 
Dane pozyskano dzięki wsparciu pracowników Biura Infrastruktury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, a także m.in. 
ze źródeł i publikacji wydanych przez Miasto Stołeczne Warszawę oraz Główny Urząd Statystyczny. 

Niniejszy raport nie został poddany audytowi, a zatem zawarte w nim dane mogą zostać skorygowane i/lub 
uaktualnione w kolejnym jego wydaniu.  
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INDEKS RAPORTU 

G4-33 Wersja „zgodna” oraz Indeks Treści GRI: 

Dokument ten spełnia kryteria zgodności z Wytycznymi G4 w zakresie składania raportów dotyczących 
zrównoważonego rozwoju na poziomie podstawowym (według terminologii Światowej Inicjatywy Sprawozdawczej: 
www.globalreporting.org). 

INFORMACJE OGÓLNE                   Strona 
 
STRATEGIA I ANALIZA 
G4-1 Oświadczenie dyrektora generalnego nt. wizji       1 
G4-2  Szanse jakie niesie ze sobą zrównoważony rozwój       1 
 
PROFIL ORGANIZACYJNY 
G4-3 Nazwa organizacji          3 
G4-4 Główne marki, produkty I usługi         3 
G4-5 Siedziba organizacji          3 
G4-6 Liczba i nazwy krajów, w których organizacja prowadzi działalność     3 
G4-7 Forma prawna           3 
G4-8 Obsługiwane rynki          3 
G4-9 Skala działalności organizacji         3 
G4-10 Rodzaje zatrudnienia          4 
G4-11 Odsetek wszystkich pracowników objętych umowami zbiorowymi     4 
G4-12 Łańcuch dostaw organizacji         4 
G4-13 Istotne zmiany w strukturze organizacyjnej, wielkości, własności lub łańcuchu dostaw   4 
G4-14 Czy i jak zasady ostrożności uwzględniane są przez organizację     4 
G4-15 Podpisane lub zatwierdzone przez organizację inicjatywy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 4 
G4-16 Członkostwa w stowarzyszeniach i projektach opartych na współpracy     4 
ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE ZAGADNIENIA I OGRANICZENIA 
G4-17 Podmioty uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym organizacji  

lub w dokumentach równorzędnych        12 
G4-18 Definiowanie treści raportu         12 
G4-19 Aspekty finansowe          12 
G4-20 Ograniczenia dotyczące poszczególnych aspektów, napotykane w organizacji    12 
G4-21 Ograniczenia dotyczące poszczególnych aspektów, napotykane poza organizacją   12 
G4-22 Rezultat ponownego przedstawienia informacji pochodzących z poprzednich raportów   12 
G4-23 Istotne zmiany w stosunku do zakresu i ograniczeń aspektów z poprzednich raportów   12 
ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY 
G4-24 Grupy stron zainteresowanych, z którymi organizacja prowadzi konsultacje    12 
G4-25 Podstawy określania stron zainteresowanych, z którymi warto prowadzić konsultacje   12 
G4-26 Podejście organizacji do konsultacji ze stronami zainteresowanymi     13 
G4-27 Główne zagadnienia i problemy zgłoszone podczas konsultacji ze stronami zainteresowanymi  13 
PROFIL RAPORTU 
G4-28 Okres sprawozdawczy          13 
G4-29 Data ostatniego raportu          13 
G4-30 Cykl sprawozdawczy          13 
G4-31 Osoba wyznaczona do kontaktów w zakresie zapytań dotyczących raportu lub jego treści   13 
G4-32 Wersja „zgodna” oraz Indeks Treści GRI        13 
G4-33 Uwierzytelnienie           13 
ZARZĄDZANIE 
G4-34 Struktura zarządzania organizacją         13 
ETYKA I UCZCIWOŚĆ 
G4-56 Wartości, zasady, standardy i normy postępowania, jakich organizacja przestrzega   13 
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INDEKS RAPORTU (kontynuacja) 

 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE                    Strona 
 

G4-DMA  OPIS PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA        5-12 
WSKAŹNIKI EKONOMICZNE          11 

G4-EC1  Bezpośrednia wartość ekonomiczna, wytworzona i podzielona      11 
G4-EC4 Pomoc finansowa otrzymana ze strony rządu       11 
G4-EC7 Rozwój infrastruktury i wspieranych usług       12 

ŚRODOWISKO   
G4-EN3 Energia zużywana wewnątrz organizacji       5 
G4-EN6 Ograniczenie zużycia energii         6 
G4-EN8  Całkowity pobór wody według źródła       6 
G4-EN9  Źródła wody, na które znaczny wpływ ma pobór wody     6 
G4-EN12 Wpływ różnych typów działalności na bioróżnorodność na obszarach chronionych  7 
G4-EN13 Siedliska chronione lub zrewitalizowane        7 
G4-EN15 Bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych       5 
G4-EN16 Pośrednia emisja gazów cieplarnianych        5 
G4-EN19  Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych        6 
G4-EN22 Całkowita objętość zrzutu wody według jakości i przeznaczenia    6 
G4-EN26 Jednolite zbiorniki wodne, na które wpływ mają zrzuty i odpływy wody z organizacji  6 
G4-EN31 Całkowite wydatki na ochronę środowiska i powiązane inwestycje według rodzaju  7 

ASPEKTY SPOŁECZNE  
LOKALNE SPOŁECZNOŚCI 
G4-SO1  Udział procentowy działań angażujących społeczności lokalne wraz z oceną ich wpływu  

na te społeczności         9 
ZWIĄZANE Z MIEJSCEM PRACY 
G4-LA5  Udział procentowy personelu reprezentowanego w Zakładowych Komisjach BHP,  

które zajmują się monitorowaniem i doradztwem w zakresie programów   10 
G4-HR4 Działalności, w których stwierdzono istotne zagrożenie dla wolności zrzeszania się 

 i negocjacji zbiorowych         10 
G4-HR7 Udział procentowy pracowników ochrony przeszkolonych w zakresie polityki i  

procedur związanych z przestrzeganiem praw człowieka     10 
G4-SO4 Komunikacja i szkolenia z zakresu polityki i procedur antykorupcyjnych    10 

 
ŹRÓDŁA 
Źródła miejskie: 
um.warszawa.pl    
zielona.um.warszawa.pl    
ngo.um.warszawa.pl  
warsawtour.pl   
ztm.waw.pl  
en.veturilo.waw.pl  
warsawtour.pl/en/warsaw-for-everyone/parks-gardens-2075.html    
bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa/default.htm  
warszawa.ngo.pl/    
um.warszawa.pl/en/business-and-investments/article-business-and-investments/warsaw-goes-green             
strategiatransportowa.um.warszawa.pl/sites/default/files/pdfs/STRATEGIA_synteza%20ENG.pdf        
 
Źródła GUS I inne niemiejskie: 
stat.gov.pl/gus  
stat.gov.pl/warsz/69_1337_ENG_HTML.htm  
lboro.ac.uk/gawc/world2010t.html  
siemens.com/press/pool/de/events/2012/corporate/2012-06-rio20/gci-report-e.pdf  


