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DIAGNOZA 



• Zakończenie realizacji badań naukowych:  

− 5 bloków tematycznych,  

− 25 raportów,  

− ok. 4 tys. stron 

• Wyniki badań stanowią podstawę do opracowania „Kompleksowej diagnozy 
społeczno-ekonomicznej rozwoju Mazowsza” oraz rekomendacji 
prowadzenia polityki rozwoju województwa 

 

Kompleksowa diagnoza społeczno-

ekonomiczna województwa 





Kompleksowa diagnoza społeczno-

ekonomiczna województwa 
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Wstępne rekomendacje 

prowadzenia polityki rozwoju 

województwa mazowieckiego 



Procedura formułowania wstępnych rekomendacji 

• Przegląd wszystkich badań realizowanych w ramach projektu TRM 

• Wybór ponad 300 zaleceń 

• Agregacja, dezagregacja, selekcja,   

• Wybór 40 priorytetowych 

• Połączenie w celach operacyjnych w 6 bloków 



Uwagi: 

•  Inwentaryzacja zapisów rekomendacji 

•  Brak działań 

Kierunki wstępnie rekomendowanej interwencji 

1. Poprawa ładu i planowania przestrzennego 

2. Sformułowanie i wdrożenie regionalnej polityki miejskiej 

3. Wykorzystanie potencjału Warszawy do rozwoju Mazowsza 

4. Inwestycje infrastrukturalne na obszarach pozametropolitalnych 

5. Sformułowanie i wdrożenia regionalnej polityki ochrony i efektywnego 

wykorzystywania zasobów i walorów środowiska Mazowsza 

6. Wspieranie rozwoju gospodarczego regionu 

7. Wzrost zdolności monitorujących i ewaluacyjnych województwa 

8. Wzmacnianie kapitału społecznego oraz kompetencji i kultury 

instytucjonalnej 



Końcowe rekomendacje 

prowadzenia polityki rozwoju 

województwa mazowieckiego 



• Macierz rekomendacji wstępnych (46), celów dokumentów 

strategicznych województwa mazowieckiego (19), zaleceń diagnozy 

TRM (3) i hipotez badawczych TRM (12). 

• 5 osi (gospodarka, infrastruktura, przestrzeń, społeczeństwo, 

środowisko i samorząd) 

• Kategoryzacja, opis  

Formułowanie 

• Spojrzenie na województwo jako całość 

• W zakresie kompetencji SWM 

Wyzwania 

• Trudna kalibracja opisu – prace w toku 

• Rekomendacje wychodzące w przyszłość 

• Część działań już jest realizowanych, co tylko cieszy! 

Procedura formułowania końcowych rekomendacji 





1. Przygotowanie i wdrożenie polityki miejskiej regionu 

1. Wzmacnianie bazy rozwoju ekonomicznego miast powiatowych zgodnie z 

ich specjalizacją, historycznymi uwarunkowaniami i zidentyfikowanymi 

realnymi możliwościami pełnienia funkcji endo- i egzogenicznych 

 

2. Rozwój funkcji egzogenicznych miast wspierających układy gospodarcze w 

skali subregionalnej i lokalnej   

 

3. Wspieranie rewitalizacji miast 

 



1. Integracja prorozwojowych działań samorządów Warszawy i województwa 

mazowieckiego   

 

2. Budowa powiązań funkcjonalnych między JST z obszaru metropolitalnego 

Warszawy 

 

2. Wzmocnienie spójności terytorialnej OMW oraz jego 

powiązań z otoczeniem regionalnym 



3. Wspieranie inteligentnych specjalizacji (IS) na Mazowszu 

1. Promocja założeń inteligentnych specjalizacji wśród przedsiębiorców, 

naukowców, samorządowców i mieszkańców 

 

2. Wspieranie firm działających w obszarze inteligentnych specjalizacji 

 

3. Wspieranie współpracy nauki, biznesu i samorządu 

 



1. Tworzenie atrakcyjnego środowiska dla rozwoju kapitału kreatywnego 

 

2. Kreatywna metropolia – kreatywny region 

 

4. Wspieranie kreatywnych i innowacyjnych ludzi 



1. Wykorzystanie istniejącego potencjału produkcyjnego 

 

2. Stworzenie mechanizmów promujących działalność produkcyjną opartą na 

innowacjach w obszarach inteligentnych specjalizacji. 

 

5. Re-industralizacja gospodarki regionu 



1. Opracowanie i realizacja Strategii Makroregionu Polski Centralnej 

 

2. Intensyfikacja współpracy między stolicami i gminami regionów 

6. Zacieśnianie współpracy z woj. łódzkim w ramach 

budowania centralnego makroregionu Polski. 



1. Integracja prorozwojowych działań samorządów Warszawy i województwa 

mazowieckiego   

 

2. Kształtowanie zielonej infrastruktury w województwie mazowieckim 

 

3. Wspieranie rozwoju i wdrażanie OZE oraz technologii energooszczędnych 

 

4. Wzmocnienie współpracy instytucji zarządzających środowiskiem 

przyrodniczego w granicach województwa mazowieckiego 

 

5. Budowa skoordynowanego systemu monitorowania, dostosowanego do 

potrzeb zarządzania środowiskiem przyrodniczym na szczeblu regionalnym 

7. Zintensyfikowanie działań na rzecz kształtowania i 

racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska 

przyrodniczego 



1. Rozwój Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego (MOT) 

 

2. Rozwój i koordynacja spójnego systemu monitorowania dokumentów 

strategicznych  

 

8. Zapewnienie wsparcia informacyjnego osobom 

podejmującym kluczowe decyzje dotyczące rozwoju 

województwa mazowieckiego 



1. Profesjonalizacja zarządzania w strukturach SWM 

 

2. Podnoszenie kwalifikacji pracowników SWM (kompetencje twarde i miękkie) 

 

3. Rozwój współpracy międzynarodowej 

9. Profesjonalizacja zarządzania w strukturach SWM i rozwój 

współpracy międzynarodowej 



1. Konsekwentne budowanie polityki edukacyjnej Samorządu Województwa 

Mazowieckiego nastawionej na podnoszenie kluczowych kompetencji 

młodzieży 

 

2. Wspieranie mazowieckich talentów 

 

3. Wspieranie międzynarodowej wymiany doświadczeń 

 

4. Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie 

 

10. Wzmocnienie kompetencji adaptacyjnych mieszkańców 

Mazowsza 



1. Budowanie tożsamości mieszkańców Mazowsza 

 

2. Budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców 

 

11. Budowanie tożsamości terytorialnej regionu 



1. Promocja zasad wspólnego działania 

 

2. Terytorialzacja instrumentów rozwoju 

 

3. Wspieranie partnerstwa publiczno-prawnego 

 

12. Tworzenie podstaw wieloszczeblowego zarządzania 

terytorialnego 



1. Planowy i konsekwentny rozwój infrastruktury społecznej i technicznej 

 

2. Koordynacja inwestycji infrastrukturalnych 

 

13. Optymalizacja wykorzystania infrastruktury 



Czy celowa jest agregacja / dezagregacja rekomendacji 

(ich łączenie lub uszczegółowienie przez podział)? 

 

Czy wskazane są dodatkowe indywidualne konsultacje 

tematyczne? 

 

Czy potrzebna jest i jaka może być metoda porządkowania 

rekomendacji? (hierarchia?  Ocena, które są najbardziej 

„lepkie” – wiążą różne pola tematyczne)  

Zamiast podsumowania kolejne pytania 
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