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Strategia Wrocław 2030 jest po to, byśmy wspólnie zmienili na-

sze miasto na lepsze.  To wyjątkowy dokument, który powstał dzię-

ki współpracy ekspertów z wielu dziedzin, miejskich aktywistów, jak 

również mieszkańców Wrocławia. Strategia mówi o tym jakie wartości 

są dla nas najcenniejsze, jakie zasady przyświecają działaniom, celowi 

strategicznemu i wskaźnikom, co chcemy osiągnąć działaniami, jak 

będziemy mierzyć wdrażanie Strategii.

Powstanie Strategii Wrocław 2030 w liczbach

miasto mądre

12 otwartych forów tematycznych

100 wystąpień i prezentacji ekspertów, urzędników 
i aktywistów podczas forów

1000 respondentów badania opinii publicznej nt. przyszłości Wrocławia

131 stron diagnozy Wrocławia

28 stron „Migawek z diagnozy Wrocławia”
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Misja Wrocławia
jakie wartości są dla nas 
najcenniejsze

„Wrocław miastem mądrym, pięknym, 

zasobnym – miastem, które jednoczy 

i inspiruje”

To główne wartości naszego miasta. Są aktualne tak samo dziś, jak  

i za 50 czy 100 lat. Misja jest ponadczasowa. Wartości zapisane  

w misji mają wpływać na sposoby naszego życia i działania, pomagać 

nam w dokonywaniu wyborów, podejmowaniu decyzji i późniejszej ich 

ocenie.
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Czym jest mądrość?

Nasza mądrość płynie z doświadczeń, a jej składnikiem jest kapitał wiedzy 
wytworzony przez pokolenia wrocławskich uczonych i intelektualistów. Wszak 
Wrocław był i nadal jest ważnym centrum akademickim i ośrodkiem kultury.

Czym jest piękno?

Jeśli miasto ma jakieś ambicje, powinno mieć również swój dobry styl –   
i porywać nasze zmysły (nie tylko wzrok). Piękno nie jest pojęciem wyraźnym  
 i jednoznacznym. Wciąż wypracowujemy jego standardy, pomimo różnicy zdań 
na jego temat. Siłą Wrocławia jest różnorodność, a piękno może przejawiać się 
 w smaku, zapachu, dotyku i dźwiękach. Taki właśnie może być Wrocław.

Czym jest zasobność?

Miasto ma się bogacić z korzyścią dla wszystkich. Chcemy inwestować jak 
najwięcej własnych pieniędzy w mądrość i piękno, ale też w solidarność, 
kreatywność, zieleń i wszelkie działania zapisane w Strategii Wrocław 2030. 
Dlatego tak ważna jest jak najlepsza ekonomiczna kondycja miasta. Musimy 
roztropnie gospodarować Wrocławiem. Tego w pierwszej kolejności dotyczy 
słowo „zasobność”.

Czym jest miasto, które jednoczy?

Miasto, które jednoczy, to miasto solidarne, w którym nikt nie powinien czuć 
się wykluczony. Solidarność to więzi międzypokoleniowe, w tym międzypo-
koleniowa wrażliwość na ubóstwo, na mniejszą sprawność czy na osłabienie, 
wynikające choćby ze stanu zdrowia. To także więzi międzykulturowe. Miasto, 
które jednoczy to poszukiwanie możliwości współpracy, a nie konfliktu. To 
także spójność terytorialna – zarówno wewnątrz Wrocławia, jak i w obrębie 
aglomeracji wrocławskiej.

Czym jest miasto, które inspiruje?

Chcemy, by nasze sposoby życia, wartości, rozwiązania instytucjonalne  
i ustrojowe były ciekawe dla innych miast czy regionów. Nasze doświadcze-
nia i pomysły chcemy przekazywać i promować na Dolnym Śląsku, w Polsce, 
w Europie.  Niewiele uda się zrobić, jeśli nie będziemy się wzajemnie słuchać  
i inspirować. Wrocław jest nasz, wspólny i jesteśmy za niego współodpowie-
dzialni.
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Wizja Wrocławia
jak chcielibyśmy zmieniać 
Wrocław do 2030 roku

„Zrównoważony rozwój oparty na wysokiej 

jakości życia obecnych i przyszłych 

mieszkańców oraz kreatywności, 

innowacyjności i przedsiębiorczości”

Naszą wizję zainspirowali sami wrocławianie. W badaniu które przepro-

wadziliśmy latem 2016 r., zapytaliśmy m.in. o to, jakie powinny być prio-

rytety władz miasta w najbliższych 10 latach. Oto cztery pierwsze wyniki:
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Jakie są trzy główne składniki wizji? 

Wysoka 
jakość życia

Wrocław powinien być wygodny, bezpiecz-

ny, zdrowy, przyjazny, zarówno dziś, jak  

i w przyszłości.

Dlatego w wizji uwzględniamy dobrostan nie 

tylko obecnych, ale także przyszłych miesz-

kańców miasta. Chcemy zapewnić taką 

jakość życia, by stale przyciągać nowych 

mieszkańców. Będziemy także rozbudowy-

wać istniejącą infrastrukturę społeczną, by 

zachęcać wrocławian do posiadania dzieci.

Zrównoważony 
rozwój

Liczy się nie tylko wzrost ekonomiczny. 

Równie ważne są sprawy społeczne (edu-

kacja, opieka zdrowotna, wsparcie najuboż-

szych) oraz ochrona środowiska. Nie wolno 

też przejadać zasobów. Nasze wnuki powin-

ny mieć ich przynajmniej tyle samo, co my. 

Gospodarka 
oparta 
na wiedzy

Zasobność Wrocławia chcemy budować 

naszą mądrością. Dlatego stawiamy na kre-

atywność,  innowacyjność oraz przedsię-

biorczość, kompetencje i doświadczenie.To 

zresztą kolejny przejaw kontynuacji – Wro-

cław od kilkunastu lat świadomie buduje 

gospodarkę opartą na wiedzy. I to nam się 

udaje!

45,2% Polityka proekologiczna, w tym lepsza ochrona powietrza 
i zwiększenie powierzchni terenów zieleni.

44,9% Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta.

43,6% Rozwijanie transportu publicznego.

32,4% Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
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Strategiczny cel
co chcemy osiągnąć 
działaniami

Wzmacnianie solidarności i kreatywności, 

podnoszenie jakości życia na terenie całego 

miasta oraz poprawa pozycji Wrocławia 

w sieciach globalnych – m.in. poprzez 

działania na rzecz osiągnięcia statusu 

jednej z zielonych stolic Europy. 

Cel wskazuje podstawowe kierunki polityk miejskich do 2030 r. 

Wynikają z niego główne wskaźniki oraz działania. 
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Oto jak go rozumiemy:

Wysoka jakość życia

Chcemy, by Wrocław był wygodny, bezpie- 

czny, zdrowy, przyjazny. Nasz strategiczny 

cel dotyczy wszystkich miejsc i sfer działania 

Wrocławia – nie jest więc propozycją eks-

kluzywną, skierowaną tylko do niektórych 

osie- dli, środowisk czy skoncentrowaną na 

kilku wybranych tematach. Przeciwnie: do 

solidarności, kreatywności i wysokiej jakości 

powinniśmy dążyć wszędzie i w dowolnej 

dziedzinie, którą się zajmujemy.

Zielona
stolica Europy

Warunkiem sukcesu naszej zielonej polityki 

są solidarność, kreatywność i rosnąca jakość 

życia, przy jednoczesnej poprawie naszej 

pozycji w sieciach globalnych. Poprzez dzia- 

łania staramy się jednocześnie wdrażać  

 i wzmacniać wartości, które zapisaliśmy   

w misji Wrocławia – mądrość, piękno, za-

sob- ność. Zawsze też staramy się jednoczyć 

 i inspirować siebie nawzajem w granicach 

Wrocławia oraz otaczający nas świat.

Solidarność

Solidarność – czyli kapitał społeczny – trak-

tujemy jako budulec podstawowej tkanki 

społecznej, która ma być zapleczem dla 

kreatywności, a jednocześnie zabezpiecze-

niem przed ewentualnym pogorszeniem 

międzynarodowej sytuacji politycznej i eko- 

nomicznej. Dzięki solidarności nasze miasto 

jest otwarte i przyjazne wszystkim grupom 

społecznym.

Sieci globalne

Chcemy ciągle poprawiać naszą pozycję   

w sieciach globalnych. Zachęcamy do posta-

wy proeksportowej i do nawiązywania mię-

dzynarodowych kontaktów. Nie wskazujemy 

dziedzin, których może to dotyczyć, oprócz 

jednej – Wrocław zieloną stolicą Europy.

Kreatywność

Kreatywnością wzmacniamy kulturę, ale   

w przynajmniej równym stopniu innowacyj-

ność i przedsiębiorczość, a przez to całą lo-

kalną ekonomię i poczucie bezpieczeństwa. 

Kreatywność wiążemy z wysokim kapitałem 

intelektualnym, który chcemy budować 

przede wszystkim jak najlepszą edukacją  

 nauką.
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Wskaźniki
jak będziemy mierzyć 
wdrażanie Strategii

Wskaźniki wynikają z celu. 

Mają mierzyć, czy Strategia faktycznie 

zmienia Wrocław. W celu monitorowania 

procesu jej wdrażania powołany został 

Komitet Monitorujący. 
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Dziesięć wskaźników:

Długość życia

Frekwencja w wyborach 
samorządowych

Wyniki matur na poziomie 
rozszerzonym

Miejsce 
uczelni wyższych 
w rankingach

Frekwencja 
w wyborach 
osiedlowych

Zmiana stężeń 
średniorocznych
PM

2,5

Liczba dni w roku, 
dla których przekroczona 
jest norma pyłu 
zawieszonego PM
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Miejsce w rankingu GaWC

PKB na głowę mieszkańca 
jako odsetek średniej unijnej 
(wg parytetu siły nabywczej)

Procent ludności mieszkającej 
w odległości do 300 metrów 
od terenów zieleni o dowolnej 
powierzchni
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Działania
główne kierunki dla miejskich 

programów, polityk 
i planów

miasto mądre miasto piękne miasto zasobne miasto, 
które jednoczy

miasto, 
które inspiruje

Działania są najbardziej konkretną, 

a zarazem najobszerniejszą 

częścią Strategii. Podzieliliśmy je w ramach 

siedmiu priorytetów. 

Działania w każdym priorytecie porządkujemy, 

korzystając z pięciu składników naszej misji: 
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Nasze priorytety:

Governance

czyli wspólne rządzenie. To styl i jakość 

władzy samorządowej: codziennej pra-

cy prezydenta, miejskich urzędników  

 i radnych. To włączanie mieszkańców   

w decydowanie o mieście (partycypacja). 

To współpraca sektorów: publicznego, 

prywatnego i społecznego przy różnych 

projektach. To także decentralizacja 

wrocławskiego samorządu. Chcemy, 

by wrocławianki i wrocławianie mieli 

więcej władzy w swoim mieście! Na-

sza Strategia jest spójna z wnioskami 

Analizy funkcjonalnej osiedli Wrocławia  

z 2017 r. i ze Strategią współpracy władz 

miasta  z organizacjami pozarządowymi.

Jakość środowiska 
i przestrzeni miejskiej

chcemy więcej zieleni, czystego po-

wietrza i dobrze zagospodarowanego 

 i utrzymanego miasta! Nasza Strate-

gia jest spójna z miejskim programem 

ochrony środowiska, planem gospodar-

ki niskoemisyjnej oraz opracowywany-

mi w 2017 r. nowym Studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta  i Miejskim pla-

nem adaptacji do zmian klimatu.

 Mobilność

czyli wszelkie sposoby przemieszczania 

się: autobusy i tramwaje, samochody, 

rowery, ruch pieszy. Chcemy szybciej, 

wygodniej i bezpieczniej poruszać się 

po mieście! Nasza Strategia jest spójna   

z Wrocławską Polityką Mobilności  

 z 2013 r. oraz z Planem zrównoważo-

nego rozwoju publicznego transportu 

zbiorowego Wrocławia z 2016 r.
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Przedsiębiorczość 

chcemy wzmacniać lokalny biznes  i tra-

dycje rzemieślnicze, promować produk-

ty lokalne i ożywiać przemysł! Nasza 

Strategia jest spójna z miejską strategią 

rozwoju przedsiębiorczości.

Gospodarka kreatywna 
i innowacyjna powiązana  
z nauką 

chcemy, by Wrocław był miastem sil- 

nych szkół i uczelni,  prężnych startu-

pów oraz  zagłębiem e-usług dla całe-

go Dolnego Śląska! Nasza Strategia jest 

spójna z Wrocławską Strategią Eduka-

cyjną  z 2015 r. – jej kluczowymi warto-

ściami są otwartość i kreatywność oraz 

zaangażowanie i rozwój.

Zdrowi i aktywni 
mieszkańcy

chcemy, by organizacja przestrzeni 

Wrocławia sprzyjała nie tylko rekreacji 

 i sportowi amatorskiemu, ale też oso- 

bom słabszym, starszym, nie w pełni 

sprawnym oraz dzieciom!

Miasto otwarte 

chcemy współpracować i jesteśmy cie-

kawi co się dzieje na świecie. Nie zamy-

kamy się na gości z zewnątrz. Zamie-

rzamy dzielić się naszą bogatą kulturą  

i chcemy by wszyscy czuli się  u nas do-

brze i bezpiecznie. Nasza Strategia jest 

spójna ze Strategią Kultura – Obecna! 

Diagnoza potencjału kulturowego Wro-

cławia oraz Strategią Rozwoju Kultury  

w perspektywie 2020+ oraz Strategią 

Dialogu Międzykulturowego.
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Zeskanuj kod 
zapoznaj się z pełną wersją 

tekstu Strategii Wrocław 2030 

www.wroclaw.pl
Biuro Strategii Miasta 

ul. Świdnicka 53 
50-030 Wrocław 


