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Szanowni Państwo,
W trosce o przyszłość województwa mazowieckiego, jego mieszkańców i na-

stępnych pokoleń została wypracowana spójna koncepcja rozwoju regionu w per-
spektywie długookresowej. Wyraża ją zaktualizowana Strategia Rozwoju Woje-
wództwa Mazowieckiego do roku 2020, uchwalona przez Sejmik Województwa 
w dniu 29 maja 2006 roku, uchwałą Nr 78/06. 

Dokument, którego treść niniejszym przedkładam na Państwa ręce, pre-
cyzuje prorozwojowe zamierzenia regionu oraz wyznacza kierunek polityki 
regionalnej województwa na najbliższe 15 lat. Pragnę zapewnić, że zapisane 
w nim ustalenia strategiczne staną się wykładnią dla decyzji i przedsięwzięć, 
realizowanych przez władze województwa w praktyce zarządzania regionem. 
Powinny także tworzyć ramowy algorytm dla działań podejmowanych przez 
różne gremia instytucjonalno-decyzyjne i wykonawcze w regionie – samorząd 
gminny i powiatowy, podmioty sfery nauki, gospodarki i biznesu, organizacje 
pozarządowe i inne podmioty, współpracujące z samorządem województwa na 
zasadzie partnerstwa.

Wyrażam przekonanie, że osiągnięty kompromis w zakresie przyjętej wizji 
rozwoju województwa mazowieckiego, które aspiruje do miana regionu kon-
kurencyjnego w Europie i w świecie nie pozostanie tylko intencjonalnym dąże-
niem, a urzeczywistni się na skutek przemyślanych i systemowych działań na 
rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa. 

Przedkładane Państwa uwadze opracowanie prezentuje zamierzenia strate-
giczne województwa mazowieckiego w wersji skróconej. Ich pełna treść dostęp-
na jest zarówno w formie publikacji tekstowej, jak i elektronicznej na stronie 
www. mazovia.pl.
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STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 7

Programowanie rozwoju jest jednym z najważniejszych zadań, jakie 
ustawowo zostały przypisane samorządowi województwa. Jego powin-
nością jest bowiem opracowanie strategii rozwoju województwa, stano-
wiącej główne narzędzie polityki rozwoju regionalnego. Strategia kon-
stytuuje działania podejmowane przez władze województwa, a jej zakres 
w istotny sposób determinuje procesy rozwojowe regionu. Jest też ważnym 
punktem odniesienia dla powstających na poziomie województwa doku-
mentów programowych i planistycznych, w tym regionalnego programu 
operacyjnego, strategii sektorowych, programów, planów i działań. 

Dotychczasowa Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego zo-
stała uchwalona w 2001 roku. Określiła kierunki i cele rozwoju Mazow-
sza w perspektywie 10–15 lat. Pięć lat, które minęły od czasu uchwalenia 
Strategii, to okres zbyt krótki do przeprowadzenia oceny zmian struktu-
ralnych w regionie, w stopniu skutkującym dezaktualizacją strategicznych 
celów rozwoju. Jednak w minionym pięcioleciu nastąpiły tak zasadnicze 
zmiany zewnętrznych uwarunkowań rozwoju regionalnego, wynikające 
głównie z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, że potrzeba aktuali-
zacji strategii wojewódzkich stała się oczywista. Fakt członkostwa w UE 
implikuje bowiem zmianę miejsca Polski na arenie międzynarodowej. 
Niesie on ze sobą także zmianę dotychczasowych zasad polityki regional-
nej kraju i województwa. Stymuluje również do poszukiwania rozwiązań 
ukierunkowanych na wykorzystanie funduszy unijnych w kreowaniu roz-
woju regionalnego, z uwzględnieniem zasad programowania, wynikają-
cych z polityki spójności UE.

Wśród czynników uzasadniających aktualizację strategii rozwoju 
z 2001 roku należy wymienić potrzebę uwzględnienia aktualnej wiedzy 
o uwarunkowaniach rozwoju regionalnego, zgromadzonej w przyjętych 
i uchwalonych w ostatnich latach dokumentach programowych oraz 
w opracowaniach prognostyczno – analitycznych, do których należą 
m.in. priorytety odnowionej Strategii Lizbońskiej, Strategiczne Wytyczne 
Wspólnoty (2007–2013), stanowiące istotny europejski kontekst polityki 
regionalnej. 

Prace nad aktualizacją Strategii przebiegały zgodnie z założeniami 
metodycznymi planowania strategicznego oraz z uwzględnieniem wy-
mogów ustawowych. Aktualizując Strategię starano się zachować jak 
najpełniejszą jej spójność z kierunkami strategicznymi, określonymi 
w dokumentach wspólnotowych i rządowych. Dzięki czemu jej treść wpi-
suje się w opracowane przez rząd Narodowe Strategiczne Ramy Odniesie-
nia 2007–2013 oraz założenia ramowe Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015. 
Dla skutecznej realizacji Strategii opracowano listę wskaźników służących 
monitorowaniu stopnia realizacji poszczególnych kierunków działań uję-

WPROWADZENIE
Znaczenie 
Strategii

Przyczyny
aktualizacji

Tryb prac 
nad 
dokumentem
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tych w Strategii. Monitoring Strategii, którego efekty zostaną przedsta-
wione w postaci zbiorczego raportu, będzie podstawą do oceny procesu 
i postępu wdrażania zamierzeń strategicznych.

Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
wyznacza perspektywę rozwoju regionu do 2020 r. Obejmuje także dzia-
łania, które będą współfi nansowane ze środków krajowych i funduszy 
strukturalnych UE w okresie programowania 2007–2013 oraz w kolejnej 
perspektywie. W drodze konsensusu społecznego  oraz w  oparciu o rea-
listyczny scenariusz  rozwoju,  wypracowano i uzyskano legitymizację no-
wej projekcji rozwoju Mazowsza – regionu konkurencyjnego w układzie 
europejskim i globalnym. To perspektywiczne podejście zakłada realizację 
trzech celów strategicznych w zakresie: budowy społeczeństwa informa-
cyjnego, poprawy jakości życia mieszkańców województwa, zwiększenia 
konkurencyjności regionu w układzie międzynarodowym oraz poprawy 
spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu w warunkach 
zrównoważonego rozwoju.

Projekcja 
rozwoju
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STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 9

Województwo mazowieckie położone jest w środkowo-wschodniej 
części Polski. Zajmuje obszar – 35,6 tys. km2, na którym mieszka – 5,1 mln 
osób. Jest największym i najludniejszym województwem w kraju, co sta-
nowi odpowiednio 11,4% oraz 13,5% udziału w skali kraju.

Jest regionem aktywnego rozwoju gospodarczego i silnie postępującej 
urbanizacji. Charakteryzuje się też najwyższym poziomem zamożności 
ludności oraz najniższym poziomem bezrobocia. Jest to zarazem woje-
wództwo o największych w Polsce przestrzennych dysproporcjach rozwo-
ju społeczno-gospodarczego.

Sfera gospodarcza

Województwo mazowieckie pod względem poziomu rozwoju gospo-
darczego jest przodującym regionem w Polsce, wytwarzając ponad 1⁄5 
ogólnokrajowego PKB. Ma również najlepiej rozwiniętą przedsiębior-
czość przy tendencji wzrostowej, której jednak nie towarzyszy adekwatny 
przyrost zatrudnienia, zwłaszcza w sektorze MSP. 

Mazowsze należy do trzech najatrakcyjniejszych dla inwestorów regio-
nów w Polsce1. Odnotowuje się tu najwięcej inwestycji przedsiębiorstw 
rodzimych (1⁄3 nakładów krajowych), a także największą aktywność pod-
miotów zagranicznych. 

Województwo, głównie za sprawą dynamicznie rozwijającej się 
stolicy, posiada względnie nowoczesną strukturę gospodarki. Szybko 
rozwijają się tutaj nowoczesne i innowacyjne branże z zakresu usług 
oraz przemysłu. Mazowsze przoduje w zakresie innowacyjności kon-
centrując (w szczególności Warszawa) ok. 1⁄3 potencjału krajowego 
jednostek badawczo-rozwojowych i pracujących w nich kadr. Ponad 
dwukrotnie większy niż średnio w kraju jest udział nakładów po-
noszonych na sferę B+R w PKB. Pochodzą one jednak głównie ze 
źródeł budżetowych (w ponad 60%), odwrotnie niż w krajach UE, 
co jest istotną przyczyną stosunkowo słabej współpracy sektora B+R 
z gospodarką Mazowsza.

Szczególną pozycję w gospodarce województwa mazowieckiego zaj-
muje rolnictwo. Użytki rolne stanowią 2⁄3 powierzchni województwa 
i ponad 13% areału krajowego, na wsi mieszka ponad 1⁄3 ludności re-

SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 
CECHY REGIONU

Ludność 
i terytorium

Produkt 
Krajowy 
Brutto

Gospodarka

Rolnictwo

1 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. „Atrakcyjność inwestycyjna województw 
i podregionów Polski 2005” – pod redakcją T. Kalinowskiego, Gdańsk 2005.
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gionu, a sektor cechuje relatywnie niska produktywność (zaledwie 16% 
przeciętnej dla wszystkich sektorów), ale większa od przeciętnej w kraju. 
Do podstawowych problemów obszarów wiejskich i rolnictwa Mazow-
sza należą niekorzystne zjawiska demografi czne – przeludnienie agrarne 
i proces starzenia się ludności wiejskiej. 

Województwo mazowieckie, a szczególnie stolica, odgrywa ważną rolę 
w turystyce zagranicznej (około 1⁄5 przyjeżdżających, a także korzystają-
cych z noclegów w naszym kraju). Związane jest to z lokalizacją lotniska 
międzynarodowego oraz węzła kolejowego, skupiającego połączenia mię-
dzynarodowe i będącego dobrym punktem przesiadkowym. Na obszarach 
o największych walorach wypoczynkowych rozwijają się różne formy tu-
rystyki i rekreacji, w tym agroturystyka oraz turystyka kwalifi kowana 
(rowerowa czy sporty żeglarskie). 

Sfera społeczna

W województwie mazowieckim mieszka  ponad 5 mln osób (13,5% 
ludności Polski). Procesy demografi czne na Mazowszu w znacznym 
stopniu kształtowane są przez migracje, gdyż występuje tu ujemny (blisko 
3‰) przyrost naturalny. Jednocześnie ogromna większość pozostałych 
obszarów notuje spadek zaludnienia, szczególnie wyraźny w strefach pe-
ryferyjnych i dotkniętych największym bezrobociem. 

W województwie mazowieckim pracuje ponad 2 mln osób, co – po-
mimo spadku wskaźnika zatrudnienia – czyni je jednym z największych 
regionalnych rynków pracy (16% pracujących w Polsce). Charakteryzu-
je się on równocześnie dość nowoczesną strukturą, bowiem przeważają 
tu pracujący w usługach (ponad 60%, z tego prawie 3⁄4 w rynkowych). 
Jest to jednak głównie „zasługa” Warszawy, gdyż na większości obsza-
rów peryferyjnych dominują pracujący w rolnictwie. Alarmującym zja-
wiskiem jest rosnąca grupa osób długotrwale pozbawionych pracy, sta-
nowiąca 67% ogólnej liczby bezrobotnych, a jeszcze większa (87%) nie 
ma prawa do zasiłku. Poważnym problemem Mazowsza jest również 
wysoki, liczący ponad 42%, udział w liczbie bezrobotnych ludności 
wiejskiej. 

Województwo mazowieckie wyróżnia się na tle kraju z jednej strony 
najwyższym poziomem dochodów (przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie w województwie przewyższa średnią krajową o 28%) i tempem ich   
przyrostu, a z drugiej największymi dysproporcjami przestrzennymi na 
korzyść obszaru metropolitalnego i byłych miast wojewódzkich. 

Liczba mieszkań w województwie jest niewystarczająca, mimo że wy-
różnia się ono w kraju najliczniejszymi zasobami mieszkaniowymi oraz 
ich mniejszym zagęszczeniem, zwłaszcza w Warszawie i jej sąsiedztwie. 
Niezadowalający jest też standard wielu mieszkań.

Turystyka

Potencjał 
demogra-
fi czny

Rynek pracy

Wyna-
grodzenia

Mieszkania
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Przekształcenia w sferze gospodarczej i dokonujące się przeobra-
żenia w warstwie kulturowej wywołują zmiany w szkolnictwie i wy-
kształceniu mieszkańców.  Odsetek osób posiadających wykształcenie 
wyższe (blisko 14%) i średnie (ponad 30%) przewyższa nieco średnie 
krajowe, głównie jednak za przyczyną mieszkańców miast, zwłaszcza 
Warszawy (23% ludności ma wykształcenie wyższe) i ośrodków regio-
nalnych. Procesom edukacyjnym sprzyja dynamiczny rozwój uczelni 
kształcących na poziomie wyższym, które stanowią blisko 1⁄4 ogólnej 
ich liczby w kraju. Przy zdecydowanej dominacji Warszawy wykształ-
cają się uzupełniające centra akademickie na obszarze pozametropo-
litalnym. 

Czynnikami w istotny sposób wpływającymi na wizerunek regionu 
i standard jakości życia jego mieszkańców są instytucje kultury i zaso-
by dziedzictwa kulturowego. Mazowsze spełnia w tej dziedzinie rolę 
szczególną, z uwagi na znaczenie Warszawy, jako centrum kulturalnego 
o znaczeniu narodowym. Stolica jest największym w kraju ośrodkiem te-
atralnym, skupiającym ok. 30 placówek. Ważniejsze instytucje teatralne 
i muzyczne działają ponadto w Płocku i Radomiu. Na Mazowszu funk-
cjonuje około 100 muzeów, w większości w Warszawie, ponad 1000 bi-
bliotek, a pod względem liczby zarejestrowanych zabytków region zajmu-
je 4. miejsce w Polsce. Cenną spuściznę stanowią liczne zabytki sakralne 
(w tym drewniane) oraz budowle fortyfi kacyjne (np. Twierdza Modlin) 
i poprzemysłowe (np. fabryka sztućców Norblina), a także zespoły dwor-
skie i pałacowo-parkowe. Znaczącym elementem środowiska kulturo-
wego są zabytkowe cmentarze i miejsca bitew wyzwoleńczych z różnych 
okresów historycznych.

Opiekę zdrowotną na Mazowszu cechuje zróżnicowanie rozwoju. Wy-
stępuje tu największe w kraju nasycenie lekarzami i farmaceutami, nato-
miast pod względem wyposażenia w łóżka szpitalne województwo loku-
je się dopiero na 10. miejscu. W województwie funkcjonuje ponad 500 
różnego typu instytucji i jednostek pomocy społecznej, zatrudniających 
blisko 13 tys. osób. Ograniczony dostęp do rehabilitacji mają zwłaszcza 
osoby niepełnosprawne, które stanowią ponad 10% społeczeństwa Ma-
zowsza.

W województwie mazowieckim poziom bezpieczeństwa publicznego 
jest nieco gorszy od przeciętnego w Polsce, pomimo znacznie niższego od 
średniokrajowego tempa przyrostu przestępstw. Cechuje je jeden z najniż-
szych w kraju poziom wykrywalności sprawców (46%, przy 56% średnio 
w Polsce). Najbardziej zagrożeni przestępczością są mieszkańcy obszaru 
metropolitalnego oraz obszaru radomskiego z wysokim poziomem bez-
robocia.

Dziedzictwo
kulturowe

Ochrona 
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Bezpieczeń-
stwo 
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Przestrzeń i środowisko

Sieć osadniczą województwa tworzy 85 miast, w tym stołeczna Warsza-
wa oraz 4 miasta na prawach powiatu (Płock, Radom, Siedlce i Ostrołęka) 
spełniające wraz z Ciechanowem funkcje regionalnych ośrodków rów-
noważenia rozwoju. Funkcje lokalnych ośrodków obsługi pełni 37 miast, 
a tkankę osadniczą wypełnia blisko 9 tys. wsi. Województwo jest zurba-
nizowane w stopniu nieco wyższym od przeciętnego w Polsce (wskaźnik 
urbanizacji wynosi odpowiednio 64,7% i 61,6%). 

Dobra infrastruktura transportowa regionu wynika z posiadania naj-
większego portu lotniczego w kraju oraz z przebiegu przez jego obszar 
trzech paneuropejskich korytarzy transportowych, łączących Warszawę 
międzynarodowymi drogami i liniami kolejowymi z Berlinem i Moskwą, 
Skandynawią z wykorzystaniem przepraw promowych oraz Pragą i Bra-
tysławą. Centralne położenie Mazowsza i usytuowanie tu jednego z naj-
większych węzłów transportowych kraju zapewnia w miarę dogodne po-
łączenia z wszystkimi ważniejszymi ośrodkami regionalnymi w kraju. 

Województwo ma generalnie korzystną sytuację w dziedzinie ener-
getyki. Posiada bowiem na swoim terenie dwie elektrownie systemowe, 
wspomagane elektrociepłowniami warszawskimi, wraz z układem sieci 
przesyłowych najwyższych napięć, a także dostęp do krajowej sieci gazo-
ciągów przesyłowych. 

Mazowsze jest regionem najlepiej wyposażonym w infrastrukturę te-
lefoniczną. Łączność nie stanowi więc zasadniczego problemu dla miesz-
kańców województwa, z wyjątkiem obszarów wiejskich, co – obok bariery 
dochodowej – ma istotne znaczenie dla upowszechniania internetu.

W ważnej dla ochrony środowiska i warunków życia ludności gospo-
darce wodno-ściekowej dokonuje się poprawa, jednak niewystarczająca. 
Od 1999 roku o blisko 1⁄5 zmniejszyła się ilość ścieków (przemysłowych 
i komunalnych) odprowadzanych do wód powierzchniowych i do grun-
tu, a wymagających oczyszczenia. W tym samym okresie o 40% wzrosła 
długość wodociągów, przybywa też sieci kanalizacyjnych. Problem doty-
czy szczególnie obszarów wiejskich, gdzie zaledwie 10% ludności korzysta 
z sieci kanalizacyjnych. Największym jednak problemem jest nierozwiąza-
na gospodarka ściekowa aglomeracji warszawskiej, skąd połowa ścieków 
komunalnych trafi a nieoczyszczana bezpośrednio do Wisły.

Podstawowe problemy gospodarki odpadami w województwie są 
następstwem nienadążania systemowych rozwiązań w sferze zbierania 
i utylizacji odpadów za tempem ich powstawania. Odpadów komunal-
nych przybywa blisko 3,5% rocznie, a głównym miejscem ich powstawania 
(znacznie ponad połowa) jest obszar metropolitalny. Dominujące metody 
zbierania odpadów nie zapewniają ich selekcji. Mazowsze jest czwartym 
województwem w kraju pod względem ilości wytwarzanych odpadów 

Osadnictwo 

Infrastruk-
tura 
techniczna

Odpady
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przemysłowych (niespełna 5% stanu krajowego). Ważnym problemem 
jest również unieszkodliwianie szczególnego rodzaju odpadów niebez-
piecznych. 

Województwo mazowieckie należy do umiarkowanie wyposażonych 
w zasoby środowiska przyrodniczego. Posiada naturalne doliny rzek 
(w tym paneuropejskie korytarze ekologiczne), zwarte kompleksy leś-
ne puszcz, a ponad 40% powierzchni województwa należy do struktury 
Zielonych Płuc Polski, będącej częścią koncepcji Zielonych Płuc Europy. 
Około 30% powierzchni województwa objętych zostało systemem obsza-
rów chronionych, których spójność oraz trwałość jest zagrożona nara-
stającą urbanizacją i antropopresją, a także zmniejszaniem się, a nawet 
zanikiem ekosystemów bagiennych, wodno-błotnych i łąkowych. Od 
1990 roku obserwuje się spadek emisji zanieczyszczeń powietrza. Jednym 
z najtrudniejszych problemów jest kumulacja na terenie aglomeracji war-
szawskiej zagrożeń antropogenicznych, w szczególności zanieczyszcze-
nie wód Wisły, a także uciążliwości związane z dużym natężeniem ruchu 
transportowego. 

Na tle generalnie korzystnej sytuacji w województwie mazowieckim 
poważnym problemem jest silne zróżnicowanie przestrzenne procesów 
rozwojowych. Obok dominującej w Polsce Warszawy i dobrze rozwija-
jącej się strefy metropolitalnej, występują obszary peryferyjne, położone 
przy wschodniej granicy województwa. Obszary te należą do najmniej 
atrakcyjnych w kraju dla inwestorów, w szczególności w sferze usług 
i działalności zaawansowanej technologicznie.

Środowisko 
przyrodnicze

Zróżnicowa-
nie 
przestrzen-
ne
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Mocna pozycja województwa w skali kraju, nie stanowi przewagi kon-
kurencyjnej w otoczeniu międzynarodowym. Wysoki (na tle kraju) po-
ziom rozwoju gospodarczego Mazowsza jest bowiem pod wieloma wzglę-
dami niekonkurencyjny w stosunku do najbardziej rozwiniętych regionów 
w Unii Europejskiej. 

Na wysoką pozycję regionu w dużym stopniu wpływają między-
narodowe funkcje Warszawy. Umocnieniu Warszawy w europejskim 
i krajowym systemie osadniczym towarzyszą procesy odrywania się 
metropolii stołecznej od otoczenia regionalnego i jej autonomi-
zacji oraz „wypłukiwania” zasobów ludzkich z pozostałych obsza-
rów województwa. Jednocześnie rozwój funkcji metropolitalnych 
umożliwia zwiększenie dyfuzji procesów rozwojowych na obszary 
pozametropolitalne i zmniejszenia zróżnicowania wewnętrzregio-
nalnego.

Z punktu widzenia rozwoju całego województwa mazowieckiego naj-
ważniejszymi jego atutami, które sprzyjać będą dalszemu przekształcaniu 
i wzrostowi konkurencyjności województwa są:
■  duży potencjał demografi czny i społeczno-gospodarczy 

województwa, 
■  silna i dynamicznie rozwijająca się metropolia stołeczna, 
■  nowoczesne branże produkcji i przodująca pozycja w sektorze 

badawczo-rozwojowym, 
■  policentryczna sieć osadnicza z rozwiniętymi ośrodkami 

subregionalnymi, 
■  zasoby środowiskowe umożliwiające zrównoważony rozwój.

Słabą stroną rozwoju regionu jest głębokie jego zróżnicowanie społecz-
no-gospodarcze, co powoduje marginalizację znacznych jego obszarów 
i co może prowadzić do destabilizacji i zakłóceń procesów rozwojowych. 
Z tego punktu widzenia, zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzen-
nego Województwa Mazowieckiego, na Mazowszu można wyodrębnić 
następujące obszary:
► Obszar aglomeracji warszawskiej – ze względu na obecność 

stolicy pełniącej funkcję międzynarodową, krajową i regionalną 
oraz zgromadzony duży i stale rosnący potencjał gospodarczy, in-
telektualny, kapitałowy i narodowy posiada największe możliwości 
rozwoju i oddziałuje na pozostałe obszary. Przeszkodą w rozwoju 
stanowi niska wydolność układu komunikacyjnego i infrastruktu-
ry technicznej oraz postępująca żywiołowo urbanizacja terenów 
leśnych i cennych przyrodniczo.

BILANS STRATEGICZNY 
REGIONU
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► Obszar największych wpływów aglomeracji warszawskiej – pozytywne 
oddziaływanie Warszawy poprzez dostępność do chłonnego rynku pra-
cy i usług wyższego rzędu wpływa na wyższy poziom rozwoj społeczno-
gospodarczego. Dalszemu rozwojowi sprzyja koncentracja korytarzy 
transportowych o znaczeniu europejskim i krajowym. Siłą obszaru jest 
duży i stabilny potencjał demografi czny tworzący zasoby pracy 
o zróżnicowanych kwalifi kacjach.

► Obszary problemowe – o peryferyjnym położeniu i o niskich zdol-
nościach wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju, które 
stanowią: obszar radomski, obszar ostrołęcki, obszar nadbużański, 
obszar mławsko-żuromiński, obszar płocki.
Szansą na rozwój regionu jest: 

■  realizacja inwestycji infrastrukturalnych oraz wykorzystanie unijnych 
funduszy, 

■  rozwój gospodarki opartej na wiedzy i społeczeństwie obywatelskim,
■  włączenie się regionu w procesy rozwojowe,
■  wykorzystanie walorów środowiska naturalnego oraz rozwój ekolo-

gicznego rolnictwa,
■  umocnienie pozycji Warszawy jako metropolii europejskiej.
Głównymi zagrożeniami dla rozwoju regionu jest utrata spójności prze-
strzennej, gospodarczej i społecznej oraz ograniczone możliwości fi nan-
sowe samorządów.

   

Szanse 

Zagrożenia
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1.  Scenariusz realistyczny 
 „Spójne Mazowsze”

Scenariusz realistyczny powstał na podstawie istniejącej wiedzy o ak-
tualnych uwarunkowaniach procesów rozwojowych i przy założeniu, że 
procesy te będą przebiegały zgodnie z deklarowanymi dzisiaj tendencjami 
polityki krajowej i unijnej. Stanowi on realistyczną a zarazem pożądaną 
wizję przyszłości, dającą podstawę do sformułowania zamierzeń rozwojo-
wych województwa mazowieckiego w perspektywie 2020 roku, zgodnych  
z aspiracjami mieszkańców i władz regionu. Z uwagi na te aspiracje i prio-
rytet polityki regionalnej samorządu województwa, scenariuszowi temu 
nadano umowną nazwę: „Spójne Mazowsze”. Ten scenariusz posłużył do 
opracowania realistycznego wariantu rozwoju regionu. Na bazie jego za-
łożeń dokonano projekcji rozwoju Mazowsza.2

W scenariuszu tym rozwój Mazowsza w dużym stopniu oparty jest 
na występowaniu i wykorzystaniu czynników endogenicznych, korzyst-
nej sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie, umiejętności wykorzy-
stywania zewnętrznych czynników wsparcia oraz na aktywności władz 
i mieszkańców regionu. Siłą Mazowsza staje się umiejętność wykorzysta-
nia szans rozwojowych oraz generowanie pozytywnych czynników rozwo-
ju. Mazowsze w sposób właściwy będzie gospodarować przestrzenią oraz 
korzystać z relatywnie wysokiego potencjału społeczno-ekonomicznego, 
demografi cznego oraz intelektualnego. Czynniki rozwoju będą wykorzy-
stane w celu sprostania współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym m.in.: 
konkurencyjności, innowacyjności oraz kształtowaniu gospodarki opartej 
na wiedzy. Uwarunkowania zewnętrze i wewnętrzne sprzyjać będą har-
monijnemu i spójnemu rozwojowi województwa i zachowaniu dziedzi-
ctwa narodowego oraz utrzymaniu tożsamości regionalnej. 

Rozwojowi województwa będą sprzyjać następujące pozytywne uwa-
runkowania rozwoju, ujmowane w perspektywie:
globalnej i europejskiej:
■  globalizacja gospodarki światowej, umożliwiająca swobodny przepływ 

kapitału, dóbr, osób, informacji oraz usług;
■  procesy integracyjne, umożliwiające otwarcie regionu i udział w roz-

wiązywaniu problemów globalnych;
■  korzystna dla Polski sytuacja geopolityczna i gospodarcza, dająca 

dodatkowe impulsy rozwojowe dla Mazowsza;

ZAMIERZENIA STRATEGICZNE

Scenariusz
rozwoju

2 Oryginalna, pełna wersja Strategii, zawiera trzy scenariusze rozwoju województwa ma-
zowieckiego: realistyczny, pesymistyczny i optymistyczny.
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■  europejska polityka spójności (społeczna, gospodarcza, przestrzenna) 
sprzyjająca eliminacji dysproporcji oraz oparta na zasadzie solidarno-
ści i na zasadzie programowania; 

■  realizacja polityki sektorowej UE wpływająca korzystnie na aktywiza-
cję regionu i przebiegające procesy społeczno-gospodarcze;

■  wyzwania innowacyjności i konkurencyjności, o coraz większym zna-
czeniu w polityce Unii Europejskiej wytyczające kierunki jej rozwoju;

■  pozytywne oddziaływanie przestrzeni europejskiej na rozwój gospo-
darki opartej na wiedzy i kreowanie społeczeństwa informacyjnego;

■  korzystne warunki do realizacji inwestycji w zakresie systemu transporto-
wego w ustanowionych europejskich korytarzach transportowych – TEN;

■  korzystne warunki dla rozwoju zrównoważonego poprzez tworzenie 
obszarów ekologicznych sieci Natura 2000, wprowadzanie programów 
rolno-środowiskowych;

■  korzystny dla Polski podział środków unijnych oraz pełne i celowe ich 
wykorzystanie w ramach funduszy strukturalnych;

a także krajowej:
■  utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego kraju;
■  stabilna polityka gospodarcza, której celem jest: 
 -  tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości; 
 -  rozwój nowoczesnych sektorów gospodarki; 
 -  alokacja inwestycji zagranicznych;
■  polityka monetarna gwarantująca dopływ kapitału, a jednocześnie 

zapewniająca opłacalność eksportu;
■  rozwój nowoczesnego, konkurencyjnego rolnictwa;
■  wspieranie budownictwa mieszkaniowego;
■  decentralizacja fi nansów publicznych, dająca większe możliwości reali-

zacji bieżących i perspektywicznych potrzeb społecznych przez jednost-
ki samorządu terytorialnego;

■  pozytywne rezultaty reform: ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych 
i oświaty oraz fi nansów publicznych;

■  dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej Polski;
■  dostosowanie sieci transportowej oraz pozostałej infrastruktury tech-

nicznej do europejskiego i krajowego układu przestrzennego oraz 
standardów technicznych;

■  rozwój warszawskiego węzła komunikacyjnego, w tym budowa nowego 
lotniska międzynarodowego, zwiększający dostępność regionu i metro-
polii w wymiarze międzynarodowym, krajowym i regionalnym;

■  proinnowacyjna polityka państwa, polegająca między innymi na:
 -  wzroście nakładów na oświatę i działalność ośrodków 

 naukowo-rozwojowych,
 -  wprowadzeniu nowych technologii informacyjnych,
 -  umiejscowieniu w Warszawie instytucji o znaczeniu europejskim,
■  wdrożenie polityki ludnościowej, co ograniczy proces starzenia się ludności;

Czynniki 
wewnętrzne
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■  rozwój społeczeństwa obywatelskiego (wdrażanie standardów euro-
pejskich).
  
Województwo Mazowieckie będzie umacniało swoją przewagę kon-

kurencyjną względem polskich regionów oraz skutecznie konkurowało 
z regionami europejskimi. Umożliwi to:
■  wysoki poziom rozwoju, innowacyjności i konkurencyjności oraz 

atrakcyjności lokalizacyjnej regionu (głównie OMW i ośrodków 
subregionalnych);

■  wzrost potencjału gospodarczego, intelektualnego, naukowego 
i badawczo-rozwojowego regionu;

■  dynamiczny rozwój gospodarki regionu, głównie w sferze nowocze-
snych technologii i usług, w tym rozwój dużych przedsiębiorstw 
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz MSP;

■  wykorzystanie przebiegu europejskich i krajowych korytarzy trans-
portowych i węzła lotniczego do rozwoju OMW oraz aktywizacji 
obszarów pozametropolitalnych; 

■  dynamiczny i spójny rozwój OMW poprzez wzrost jego konkuren-
cyjności względem innych metropolii europejskich i światowych oraz 
prawidłowe relacje z otoczeniem (aktywizacja obszarów pozametro-
politalnych);

■  korzystna w stosunku do innych regionów sytuacja na rynku pracy 
(wykwalifi kowana kadra, niska stopa bezrobocia rejestrowanego, 
znaczne ograniczenie ukrytego bezrobocia na wsi);

■  wysoka przedsiębiorczość i mobilność mieszkańców regionu;
■  aktywność władz samorządowych i mieszkańców oraz organizacji 

pozarządowych;
■  dynamiczny i efektywny rozwój współpracy międzyregionalnej 

Mazowsza w wymiarze krajowym i międzynarodowym;
■  wysoki poziom wykształcenia mieszkańców i duże zasoby siły robo-

czej dostosowane do potrzeb rynku;
■  wykorzystanie lokalnych zasobów oraz dostępnych złóż surowców 

naturalnych; 
■  wykorzystanie różnorodności kulturowej, walorów zabytkowych 

i dziedzictwa kulturowego, bogactwa przyrodniczo-krajobrazowego 
oraz atrakcji turystyczno –rekreacyjnych.
  
Sytuacja gospodarcza regionu pozwoli na realizację polityki spójności 

oraz zasad zrównoważonego rozwoju w wyniku czego dojdzie do:
■  rozwoju obszarów wiejskich;
■  spójnego rozwoju Warszawy z otoczeniem;
■  harmonijnego rozwoju funkcji metropolitalnych OMW;
■  dynamicznego rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej;
■  eliminacji obszarów ubóstwa;

Determinanty 
silnej 
pozycji 
regionu

Efekty 
polityki
spójności
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■  poprawy zdrowotności i jakości życia mieszkańców; 
■  szybkiego rozwoju obszarów pozametropolitalnych oraz miast subre-

gionalnych;
■  przeprowadzenia ważnych inwestycji dla regionu takich jak:
 -  utworzenie wielkiej obwodnicy Mazowsza i budowa obwodnicy Warszawy;
 -  zapewnienie sprawnych połączeń Warszawy z ośrodkami subregionalnymi.

   
Realizacja   tak  nakreślonej wizji  zmusza   do  szukania  rozwiązań   

strategicznych w trzech obszarach priorytetowych: społeczeństwo – go-
spodarka – terytorium, którym odpowiadają następujące cele możliwe do 
realizacji w perspektywie długookresowej:
 -  poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców,
 -  wzrost efektywności i konkurencyjności gospodarki,
 -  wyrównywanie nieuzasadnionych zróżnicowań regionalnych 

 w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Realizacja celów długookresowych powinna następować poprzez ich 
uszczegółowienie i ustalenie celów średniookresowych. 

Priorytety średniookresowe oraz odpowiadające im zagadnienia, na 
których powinny się koncentrować działania operacyjne:
   -    rozwój i kształtowanie kapitału społecznego,
   -    tworzenie regionu konkurencyjnego, zdolnego do przyjmowania 
         i wytwarzania innowacji, 
   -    kształtowanie i zwiększanie konkurencyjności metropolii stołecznej,
   -    wspomaganie rozwoju obszarów pozametropolitalnych,
   -     promocję Mazowsza.

2. Układ i struktura celów Strategii

Spójny układ zamierzeń rozwojowych województwa mazowieckie-
go tworzą w odpowiedniej hierarchii: wizja rozwoju regionu, misja i cel 
nadrzędny, a następnie urzeczywistniające je cele strategiczne, pośrednie 
i kierunki działań (poniższy diagram). 

Zgodnie z metodologią programowania strategicznego koncepcja ta 
opiera się na założeniu, iż główne zamierzenia strategiczne są uszczegó-
łowione na niższych poziomach, poprzez wiązki celów i działań. Przyję-
ta konstrukcja części strategicznej dokumentu, w postaci „drzewa celów”, 
zapewnia przejrzysty układ postulatywno-wykonawczy Strategii. Opiera 
się na rozbudowanych wiązkach celów, a w ich ramach działaniach/zada-
niach, których realizacja w określonym zakresie i horyzoncie czasowym, 
poprzez efekt synergiczny, przyczyni się do osiągnięcia celów Strategii na 
poziomie pośrednim, strategicznym i nadrzędnym, a docelowo do urze-
czywistnienia wizji rozwoju województwa.

Priorytety 
średnio-
okresowe

Układ

Priorytety 
długo-
okresowe

Cele 
strategii
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3. Wizja 

Realizacja nakreślonej wizji rozwoju „Mazowsze konkurencyjnym re-
gionem w układzie europejskim i globalnym” stanowi poważne wyzwa-
nie dla województwa w aspekcie uzyskanego w 2004 roku członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej i postępującego na świecie procesu globaliza-
cji, kształtowania się cywilizacji informacyjnej oraz szybkiego postępu na-
ukowo-technicznego. 

Zwiększenie poziomu konkurencyjności województwa mazowieckiego 
przyczyni się do rozwoju wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego, 
a w konsekwencji do poprawy poziomu życia mieszkańców. Jednocześnie 
rozwój ten musi mieć charakter rozwoju zrównoważonego, uznającego 
komplementarność rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony śro-
dowiska naturalnego.

Intencją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego jest prze-
kształcenie województwa w region, który będzie się cechował:
■  dużą konkurencyjnością w stosunku do innych regionów europej-

skich,
■  zachowaną spójnością społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną,
■  wysoką jakością zasobów ludzkich oraz polepszeniem warunków 

życia mieszkańców.
Na Mazowszu dokonają się liczne zmiany w sferze społecznej i gospo-

darczej. Województwo do 2020 roku rozwinie zaawansowaną gospodarkę 
rynkową, z dominującą pozycją sektora usług i dorówna pod względem 
sektorowej struktury zatrudnienia wysoko rozwiniętym regionom euro-
pejskim. Da to podstawę do uznania Mazowsza za jeden z ważniejszych 
biegunów wzrostu Europy środkowo-wschodniej. Podstawą przyszłej 
struktury gospodarczej województwa staną się dziedziny obsługujące 
gospodarkę opartą na wiedzy i rozwój społeczeństwa informacyjnego. 
W regionie powstaną centra zaawansowanych technologii z wyraźnie za-
rysowaną specjalizacją na bazie wiodących gałęzi gospodarki oraz infra-
struktury badawczo-rozwojowo-wdrożeniowej. Tym samym region wpi-
sze się w europejską przestrzeń badawczą i europejski obszar wiedzy.

Równolegle rozwijać się będą dziedziny gospodarki zaspokajające po-
trzeby i aspiracje lokalnych społeczności. Będą miały miejsce przeobra-
żenia w sektorze rolnym i obszarach wiejskich, powodujące wyraźne 
zmniejszenie się udziału rolnictwa w dochodach ludności. Nastąpią dwu-
kierunkowe, uwarunkowane czynnikami demografi cznymi i sytuacją na 
rynku pracy, zmiany w rolnictwie uwzględniające zarówno wiodącą rolę 
specjalistycznych działów produkcji rolnej, jak i gospodarstw nastawio-
nych na ekorozwój. Zachodzące w regionie procesy dyfuzji impulsów roz-
wojowych przyczynią się do aktywizacji obszarów wiejskich, czego efek-
tem będą nowe miejsca pracy poza rolnictwem.

Wizja 
rozwoju

Priorytety 
rozwoju

Mazowsze 
biegunem
wzrostu

Specjali-
styczne
rolnictwo
i rozwój
terenów 
wiejskich

strategia.indd   23strategia.indd   23 2007-04-02   15:04:412007-04-02   15:04:41



STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZAMIERZENIA STRATEGICZNE

24

Zachowana spójność przestrzenna województwa pozwoli na rozwój 
miast subregionalnych oraz pozostałych ośrodków miejskich, a przez 
to przyczyni się do aktywizacji i modernizacji obszarów peryferyjnych, 
w tym o recesywnych cechach rozwoju. W przełamywaniu barier rozwo-
jowych istotną rolę odegra proces modernizacji i rozbudowy infrastruk-
tury technicznej, zwłaszcza transportowej. 

Umocni się rola Warszawy jako metropolii europejskiej, która stanie się 
wiodącą metropolią w części Europy środkowo-wschodniej. Obszar Me-
tropolitalny Warszawy będzie biegunem wzrostu i ośrodkiem tworzenia 
innowacji na skalę europejską. Warszawa będzie umacniała swoje funkcje 
metropolitalne, jako:
■  wiodący ośrodek naukowy, uniwersytecki oraz innowacyjny w kraju, 

skutecznie konkurujący i współpracujący z najbardziej rozwiniętymi 
ośrodkami krajowymi i zagranicznymi;

■  centrum polityczne i dyspozycyjno-administracyjne, które będzie 
uczestniczyło w przeobrażeniach Europy;

■  centrum gospodarcze obsługujące gospodarkę rynkową oraz pośred-
niczące w kontaktach zagranicznych, wykorzystujące geopolityczne 
położenie;

■  centrum kulturowe o znaczeniu europejskim, będące miejscem kre-
acji nowych i ciekawych zjawisk.
Warszawa pełniąc funkcje „gateway city” będzie silnie generować 

i przekazywać impulsy rozwojowe dla regionu i kraju. Stanie się „kołem 
zamachowym” rozwoju całego regionu oraz będzie korzystnie oddziały-
wać na przestrzeń całego województwa. Możliwe to będzie do osiągnięcia 
także poprzez potencjalny rozwój efektów synergicznych pomiędzy War-
szawą a Łodzią oraz poprzez stworzenie spójnych powiązań z otoczeniem 
regionalnym. 

Intensywny rozwój Mazowsza spowoduje wzrost konkurencyjności go-
spodarki regionu, która będzie odpowiadać wyzwaniom cywilizacyjnym 
takim jak: kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy i wysokich techno-
logiach oraz społeczeństwie informacyjnym. Mazowsze będzie regionem 
nowoczesnej nauki i technologii.

4. Misja i cele rozwoju regionu

Dążenia i aspiracje władz województwa w urzeczywistnieniu nakreślo-
nej wizji rozwoju regionu oddaje sformułowana misja strategiczna:

Mazowsze jako najbardziej rozwinięty gospodarczo region w Polsce 
podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi rozwiniętymi regio-
nami, poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowo-
czesnej gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie mieszkańcom 
Mazowsza optymalnych warunków do rozwoju jednostki, rodziny, jak 

Spójność
przestrzenna

Silna 
pozycja
Warszawy

Dyfuzja 
innowacji

Misja
strategiczna
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i całej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego i zrówno-
ważonego rozwoju.

Uszczegółowienie jej istoty zawierają poszczególne cele Strategii, wy-
znaczające strategiczne kierunki działań. 

Cel nadrzędny

Za nadrzędny cel rozwoju Mazowsza przyjmuje się wzrost konkuren-
cyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego 
w regionie jako podstawę poprawy jakości życia mieszkańców.

Rozwój konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy przyczyni się 
do szybszego wzrostu gospodarczego regionu. Jego osiągnięcie, przy 
zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, będzie implikowało po-
prawę warunków życia ludności. Przestrzenne równoważenie rozwoju 
społeczno-gospodarczego złagodzi różnice w poziomie i warunkach ży-
cia mieszkańców pomiędzy centrum regionu i jego obszarami peryfe-
ryjnymi. 

Realizacja celu nadrzędnego będzie możliwa poprzez następujące trzy 
cele strategiczne.
1. Cel strategiczny – Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa 
jakości życia mieszkańców województwa

W dobie cywilizacji informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy 
istotnym elementem przewagi konkurencyjnej Mazowsza będzie dobrze 
wyedukowane społeczeństwo. W ten sposób zgromadzony kapitał spo-
łeczny stanie się ważnym zasobem gospodarczym regionu. Nowoczesne 
społeczeństwo swobodnie posługujące się wysokimi technologiami in-
formatycznymi i komunikacyjnymi w zasadniczy sposób przyczyni się do 
trwałego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. 
2. Cel strategiczny – Zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie 
międzynarodowym

Optymalne wykorzystanie potencjałów rozwojowych województwa 
(tj.: centralne położenie geografi czne z metropolią stołeczną o znaczeniu 
europejskim, występowanie głównych korytarzy komunikacyjnych Eu-
ropy, wysoki potencjał gospodarczy, intelektualny i naukowo-badawczy) 
pozwoli na zwiększenie konkurencyjności regionu w układzie europej-
skim i globalnym. 
3. Cel strategiczny – Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i prze-
strzennej regionu w warunkach zrównoważonego rozwoju

 Istotnym problemem rozwoju Mazowsza jest konieczność pogodzenia 
szybkiego tempa rozwoju metropolii warszawskiej z jednoczesną potrzebą 
zwiększenia spójności regionu, modernizacji i rozbudowy sieci komuni-
kacyjnej oraz poprawy warunków życia mieszkańców obszarów pozame-
tropolitalnych. Brak odpowiednio zaprogramowanych kompleksowych 

Cel 
nadrzędny

Pierwszy cel 
strategiczny

Drugi cel
strategiczny

Trzeci cel
strategiczny

strategia.indd   25strategia.indd   25 2007-04-02   15:04:412007-04-02   15:04:41



STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZAMIERZENIA STRATEGICZNE

26

działań w tej sytuacji grozić może nawet zapaścią społeczno-gospodarczą 
obszarów peryferyjnych. 

Zapewnienie wewnętrznej integracji regionu, przy optymalizacji wy-
korzystania przestrzeni i zachowania funkcji ekologicznych środowiska 
kulturowego i przyrodniczego, jest celem kierunkowo zgodnym z polityką 
regionalną Unii Europejskiej.

Cele pośrednie 
Osiągnięcie celów strategicznych rozwoju Mazowsza, będzie możliwe 

poprzez realizację pięciu celów pośrednich, wyznaczających jednocześnie 
kierunki działań w poszczególnych obszarach:
1.  Rozwój kapitału społecznego.
2.  Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu.
3.  Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Warszawy.
4.  Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych.
5.  Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku 

regionu.

1. Cel pośredni – Rozwój kapitału społecznego 

Rozwój kapitału społecznego, zasobu stanowiącego ważny czynnik 
przewagi konkurencyjnej Mazowsza, nastąpi w wielu wymiarach i obej-
mie działania ukierunkowane na:
► zwiększenie dostępu do nowych technologii informatycznych oraz 

rozwój umiejętności ich wykorzystywania, 
► zapewnienie możliwości kształcenia i dokształcania, 
► wzrost zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu, 
► poprawę warunków mieszkaniowych, 
► łatwiejszy dostęp do usług zdrowotnych, 
► skuteczne rozwiązywanie problemów społecznych,
► zapewnienie bezpieczeństwa jednostce i społecznościom.

Kierunki działań

1.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego i teleinformatyzacji

Podstawą rozwoju globalnego społeczeństwa informacyjnego jest go-
spodarka oparta na wiedzy, a zasadniczym czynnikiem wzrostu gospo-
darczego, skumulowanym zarówno w bazach danych, jak i w społecznym 
potencjale intelektualnym, staje się zasób informacji i sposób ich wyko-
rzystania. Rozbudowa infrastruktury upowszechniania wiedzy w oparciu 
o technologie informatyczne zwiększy możliwość kształcenia i dokształca-
nia w systemie e-learning, stanie się kluczem do podjęcia pracy i szerszej 
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partycypacji w sferze edukacji i kultury. Ułatwi też nowe formy świadcze-
nia pracy, jak telepraca, itp.

   
W tym celu zostaną podjęte działania zmierzające do:

■  zapewnienia mieszkańcom województwa powszechnego dostępu do 
usług on-line,

■  poprawy wyposażenia szkół i placówek oświatowych oraz urzędów 
administracji publicznej w sprzęt komputerowy i łącza internetowe, 

■  szerokiego upowszechnienia umiejętności korzystania z technik tele-
informatycznych, 

■  rozbudowy infrastruktury upowszechniania wiedzy z wykorzysta-
niem rozwiązań ICT. 

1.2. Wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr 

Osiągnięcie i utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospodarczego 
wymaga przede wszystkim kadr o wysokich kwalifi kacjach. Dlatego też 
konieczny jest stały wzrost poziomu wykształcenia ludności, przy jedno-
czesnym upowszechnieniu umiejętności korzystania z technik kompute-
rowych, lepszej dostępności do sprzętu informatycznego i nowoczesnych 
technik komunikowania się, w tym poprzez internet.

  
Cel będzie realizowany poprzez następujące działania:

■  wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i metod nauczania (nowatorskie 
programy, e-kształcenie, ICT), kształcenie na odległość w różnych 
formach, w tym w ramach europejskich wirtualnych kampusów;

■  zmniejszenie różnic w poziomie wykształcenia ludności miejskiej 
i wiejskiej;

■  likwidację ograniczeń w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnej; 

■  doskonalenie systemu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego;
■  opracowanie programu wspierania uzdolnień wśród uczniów, słucha-

czy i studentów;
■  dokształcanie kadr oraz rozwój systemu kształcenia ustawicznego; 
■  dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regio-

nalnych i lokalnych rynków pracy;
■  aktywizowanie osób starszych.

1.3. Wzrost zatrudnienia w regionie i przeciwdziałanie bezrobociu

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej są pożądane w całym regio-
nie, a szczególnie na obszarach występowania wysokiego i długotrwałego 
bezrobocia o charakterze strukturalnym. 
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Realizacja celu powinna przebiegać we współpracy z podmiotami dzia-
łającymi na polu ekonomii społecznej, obejmując następujące zadania: 
■  zwiększenie poziomu zatrudnienia w regionie poprzez;
 -  tworzenie nowych miejsc pracy, promowanie samozatrudnienia,
 -  doskonalenie zasobów pracy, 
 -  aktywizację społeczno-zawodową osób bezrobotnych oraz 

 niepełnosprawnych (długotrwale bezrobotni, młodzież, osoby 
 w wieku 50+),

 -  dopływ i przepływ kapitału, 
 -  poprawę warunków infrastrukturalnych, zwiększających  mobilność  

 społeczną;
■  obejmowanie programami reorientacji zawodowej osób poszukują-

cych pracy, wychodzących z sektora rolnego oraz zagrożonych do-
tychczasową restrukturyzacją miejsc pracy;

■  dążenie do pełniejszego powiązania rynku pracy z systemem eduka-
cji;

■  promowanie rozwiązań umożliwiających łączenie pracy zawodowej 
z życiem rodzinnym;

■  przeciwdziałanie zjawisku drenażu kwalifi kacyjno-zawodowego zaso-
bów ludzkich Mazowsza przez unijne rynki pracy.

1.4. Podniesienie standardów ochrony zdrowia i zmniejszenie różnic 
 w dostępie do świadczeń zdrowotnych

Realizacja celu powinna skutkować podniesieniem poziomu zdrowot-
ności mieszkańców regionu oraz wyrównaniem dostępu do świadczeń 
w podstawowej opiece zdrowotnej, zwłaszcza na terenach wiejskich. Rów-
nie istotne będzie zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług 
medycznych. 

   
Wymagać to będzie następujących działań:

■  rozwijania systemu pomocy doraźnej, w tym kardiologicznej, wypad-
kowej i ratownictwa medycznego wraz z unowocześnieniem istnieją-
cej bazy medyczno-technicznej (telemedycyna);

■  stymulowania rozwoju jednostek wczesnej interwencji kardiologicz-
nej i specjalistycznego lecznictwa kardiologicznego, placówek onkolo-
gicznych oraz zwiększania dostępności do lecznictwa odwykowego 
i psychiatrycznego; 

■  wdrożenia programu zapobiegania niepełnosprawności wśród dzieci 
i dorosłych, wczesnego wykrywania wad i zaburzeń oraz wspomaga-
nia rozwoju osób niepełnosprawnych, zwłaszcza wymagających stałej 
opieki;

■  umożliwienia kobietom ciężarnym oraz matkom z dziećmi, osobom 
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starszym i niepełnosprawnym (dzieciom i dorosłym) korzystania,  
w szerszym zakresie z systemu profi laktyki i specjalistycznej opieki 
medycznej;

■  utworzenia systemu interdyscyplinarnej opieki geriatrycznej;
■  restrukturyzacji systemu publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

1.5. Dążenie do poprawy warunków i zaspokojenia potrzeb 
 mieszkaniowych

Niski poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, niewystarczająca 
podaż mieszkań oraz niski standard ich wyposażenia są jednym z naj-
trudniejszych problemów do rozwiązania, od których zależy możliwość 
realnej poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców województwa. Jest 
to też jedna z istotnych barier ograniczających mobilność mieszkańców, 
a tym samym czynnik ograniczający możliwość równoważenia rynku za-
trudnienia.

   
Cel ten będzie realizowany poprzez:

■  wspieranie działań prawno-organizacyjnych na rzecz tworzenia róż-
nych form budownictwa ukierunkowanych na ludzi młodych, niepeł-
nosprawnych oraz  o niskim poziomie dochodów (habitat);

■  poprawę standardów zamieszkania: modernizację i rewitalizację starej 
zabudowy i osiedli wielkopłytowych (m.in. wyposażenie w wodociąg, 
kanalizację, zmianę sposobu ogrzewania, termoizolację);

■  uruchomienie systemu budowy tanich mieszkań pod wynajem.

1.6. Intensyfi kacja działań na rzecz rozwiązywania problemów 
 społecznych

Pogarszająca się sytuacja ekonomiczno-społeczna wielu rodzin i jed-
nostek powoduje zwiększanie się kręgu osób zmuszonych do korzystania 
z pomocy społecznej. Chcąc przeciwdziałać postępującej marginalizacji 
całych grup społecznych zakłada się podjęcie następujących działań:
■  eliminowanie przyczyn i skutków: ubóstwa, bezrobocia, bezdomno-

ści, alkoholizmu i narkomanii oraz niepełnosprawności;
■  wspomaganie nowatorskich, lokalnych rozwiązań w zakresie wycho-

dzenia z bezdomności;
■  likwidacja barier (architektonicznych, komunikacyjnych, społecznych 

i innych), utrudniających osobom niepełnosprawnym możliwość 
równoprawnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym;

■  nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
■  wzmocnienie świadomości obywatelskiej i promocję postaw prospo-

łecznych.
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1.7. Poprawa bezpieczeństwa publicznego

Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli jest kluczowym zadaniem 
władz publicznych. Jest także jedną z podstawowych potrzeb, której za-
spokojenie warunkuje właściwe funkcjonowanie jednostek i społeczności. 
Nasilające się w regionie zjawisko przestępczości oraz potencjalne zagro-
żenia zewnętrzne, w tym także na skutek klęsk żywiołowych, powodują, 
iż koniecznym będzie podjęcie na Mazowszu działań zmierzających do 
poprawy stanu poprzez:
■  prowadzenie akcji prewencyjnych (edukacyjnych), w zakresie bez-

pieczeństwa na drogach, przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy 
w rodzinie;

■  ograniczanie przestępczości ( m.in. poprzez monitoring wizyjny), 
podniesienie stanu bezpieczeństwa na drogach i nad wodą, a także na 
usprawnienie systemu interwencji w sytuacjach kryzysowych – utwo-
rzenie Krajowego Systemu Ratowniczego;

■  polepszenie stanu technicznego dróg, wprowadzenie nowoczesnych 
środków zarządzania ruchem drogowym i kolejowym, a także budo-
wę bezkolizyjnych skrzyżowań sieci drogowej z kolejową;

■  zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz ograniczenie 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i użyteczności publicznej na tere-
nach zalewowych i polderach rzecznych;

■  zaprojektowanie rozwiązań i realizacja inwestycji techniczno-infra-
strukturalnych na wypadek sytuacji kryzysowych (tunele kryzysowe).

2. Cel pośredni – Wzrost innowacyjności 
 i konkurencyjności gospodarki regionu

Wzrost innowacyjności będzie istotnym czynnikiem rozwoju go-
spodarki Mazowsza, poprawy jej konkurencyjności i poziomu życia 
ludności. Realizacja celu powinna następować poprzez wykorzystanie 
wysokiego potencjału badawczo-rozwojowego Mazowsza, skoordy-
nowanie programów badań naukowych i tematyki prac badawczych 
z potrzebami przedsiębiorstw oraz poprzez włączenie instytucji sekto-
ra B+R w podejmowanie działań istotnych dla regionu i wzrostu jego 
konkurencyjności. Koniecznym będzie utworzenie zaplecza gospodar-
czego zdolnego do absorpcji i komercyjnego wykorzystania osiągnięć 
naukowych. Wszelkie dostępne instrumenty wsparcia finansowego 
będą wykorzystywane dla przedsięwzięć mających na celu rozwój no-
woczesnych technologii i innowacyjnych sektorów gospodarczych, 
a także dla podniesienia poziomu infrastruktury naukowej i informa-
tycznej. 
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Realizacji celu sprzyjać będą przede wszystkim działania ukierunko-
wane na:
► wspieranie przedsiębiorczości oraz działań organizacji samorządu 

gospodarczego, stowarzyszeń oraz innych instytucji biznesowych 
i okołobiznesowych; 

► tworzenie regionalnych sieci współpracy i trwałych powiązań instytu-
cjonalnych pomiędzy uczestnikami regionalnego systemu innowacji: 
(sektorem B+R, przedsiębiorstwami, władzami regionalnymi i lokal-
nymi oraz instytucjami otoczenia biznesu); 

► podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu;
► zwiększenie potencjału instytucji obsługi inwestorów i przedsiębior-

ców; 
► usuwanie barier administracyjnych; 
► tworzenie prawno – instytucjonalnych ram i form partnerstwa pu-

bliczno-prywatnego. 

Kierunki działań

2.1. Rozwój MSP oraz wzrost ich innowacyjności i konkurencyjności 

Kreowanie i wspieranie szeroko rozumianej przedsiębiorczości sprzy-
ja podnoszeniu jej efektywności, a w konsekwencji wzrostowi gospo-
darczemu, konkurencyjności regionu i tworzeniu nowych miejsc pracy. 
Osiągnięcie poprawy efektywności ekonomicznej i sprawności działania 
przedsiębiorstw w szczególności sektora MSP, następować będzie po-
przez:
■  tworzenie dogodnych warunków prawno-organizacyjnych dla prowa-

dzenia działalności (ograniczenie barier administracyjnych, rozwój 
doradztwa prawno-fi nansowego i infrastruktury, dostęp do zewnętrz-
nych źródeł fi nansowych); 

■  zwiększanie potencjału rozwojowego i eksportowego przedsiębiorstw, 
ułatwiającego dostęp do kapitału, szkoleń, usług doradczych i promo-
cyjnych w kraju i za granicą;

■  pomoc w dostosowaniu się przedsiębiorstw do wymogów UE związa-
nych z bezpieczeństwem pracy, normami jakościowymi i ekologiczny-
mi, co zapewni możliwość funkcjonowania przedsiębiorstw na wspól-
nym rynku i rozwijanie działalności eksportowej.

2.2. Wspieranie instytucji otoczenia biznesu

Dobrze rozwinięta infrastruktura otoczenia biznesu będzie sprzyjać 
rozwojowi przedsiębiorczości, a szczególnie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:
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■  wspieranie działań Agencji Rozwoju Mazowsza oraz organizacji sa-
morządu gospodarczego, stowarzyszeń oraz innych instytucji około-
biznesowych;

■  rozwój instrumentów fi nansowania działalności gospodarczej i inwe-
stycyjnej;

■  wpieranie rozwoju instytucji otoczenia biznesu na obszarach pozame-
tropolitalnych.

2.3. Rozwój nowoczesnych technologii z wykorzystaniem własnego  
 potencjału B+R 

Rozwój nowoczesnych technologii jest jednym z warunków rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy.  Osiągnięcie tego celu możliwe będzie m.in. 
dzięki następującym działaniom:
■  podniesieniu efektywności wykorzystania znaczącego potencjału ba-

dawczo-rozwojowego, współpracy oraz wzmocnieniu powiązań nauki 
z gospodarką regionu i dostosowaniu oferty badawczej do potrzeb 
przedsiębiorstw (np. transfer wyników badań naukowych do przed-
siębiorstw);

■  wsparciu rozwoju sprawnych systemów teleinformatycznych i zapew-
nieniu dostępu do szerokopasmowego internetu dla sfery publicznej 
i komercyjnej oraz rozwijaniu e-administracji publicznej, w tym 
budowy systemu informacji przestrzennej (SIP) dla województwa 
mazowieckiego, umożliwiającego powszechny dostęp do informacji 
i usług elektronicznych;

■  utworzeniu infrastruktury wykorzystującej wielofunkcyjny system po-
zycjonowania ASG-PL, oparty o satelitarny system lokalizacyjny GPS.

2.4. Rozwój regionalnych sieci kooperacyjnych i przepływu 
 nowoczesnych technologii

Kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnych sieci kooperacyjnych 
ma wzmocnienie wzajemnych powiązań między jednostkami naukowy-
mi i przedsiębiorcami. Szczególny nacisk będzie położony na budowę 
sprawnych systemów przepływu technologii z jednostek B+R do fi rm, 
a także na wprowadzanie instrumentów motywujących do fi nansowania 
przez przedsiębiorstwa badań naukowych. Niezbędnymi działaniami ja-
kie zostaną podjęte dla szybszego przepływu nowoczesnych technologii 
będzie: 
■  utworzenie bezpiecznych sieci i systemów informatycznych w przed-

siębiorstwach;
■  utworzenie i rozwój parków naukowo-technologicznych, inkubato-

rów technologicznych oraz układów kooperacyjnych (klastrów, gron 
przemysłowych);

Nowoczesne 
technologie
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■  zintensyfi kowanie działań na rzecz tworzenia i rozwoju przestrzeni 
wysokiej technologii, w tym m. in.: Centralnego Okręgu Wiedzy, 
Edukacji, Nauki, Wysokich Technik i Technologii w Płocku oraz 
Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Centrum Zaawan-
sowanych Technologii (CZT BioInfoMed), Warszawskiego Parku 
Technologicznego, Południowo-Mazowieckiego Okręgu Wiedzy, 
Nauki, Wysokich Technik i Technologii w Radomiu w oparciu o po-
tencjał naukowy Politechniki Radomskiej oraz Instytutu Technologii 
Eksploatacji w Radomiu.

2.5. Budowa systemu innowacyjnego w regionie 

Tworzony i rozwijany system innowacyjny w regionie będzie charak-
teryzować się racjonalnym wykorzystaniem potencjału gospodarczego 
i naukowego regionu oraz będzie opierał się na efektywnej współpracy 
instytucji nauki, gospodarki, administracji oraz otoczenia biznesu. 

Celem systemu jest rozwój badań ukierunkowany na zastosowanie ich 
wyników w gospodarce regionu. Budowa sytemu będzie następowała po-
przez:
■  podejmowanie przez wyższe uczelnie współpracy z lokalnymi przed-

siębiorcami, która umożliwi transfer wiedzy i najnowszych rozwiązań 
technologicznych ze środowisk akademickich do biznesu (praktyki, 
stypendia, wymiana);

■  działania na rzecz wzrostu uczestnictwa w programach badawczych  
UE i projektach międzynarodowych;

■  budowanie mechanizmów transferu technologii w oparciu o Regio-
nalną Strategię Innowacji dla Mazowsza; 

■  powołanie, budowę i funkcjonowanie Regionalnego Centrum Inno-
wacji; 

■  wspieranie obszarów i dziedzin nauki ukierunkowanych na rozwój 
innowacyjny regionu oraz podniesienie jego konkurencyjności.

3. Cel pośredni – Stymulowanie rozwoju funkcji 
 metropolitalnych Warszawy

Funkcję centrów zarządzania gospodarką globalną współcześnie peł-
nią metropolie, tworzące światową sieć miast wraz ze zintegrowanymi 
z nimi podsystemami regionalnymi. Oznacza to, że:
► głównym atutem i czynnikiem rozwoju województwa mazowieckiego 

są funkcje i potencjał społeczno-gospodarczy metropolii stołecznej;
► przyspieszenie procesu metropolizacji Warszawy, przyjęte w założe-

niach niniejszej Strategii, ułatwi skuteczne podejmowanie wyzwań 
globalizacji, innowacji i konkurencji.

Wdrażanie
innowacji

Rozwój 
Obszaru 
Motropoli-
talnego
Warszawy
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Obszar Metropolitalny Warszawy będzie biegunem wzrostu i ośrod-
kiem innowacyjności, który stanie się „kołem zamachowym” rozwoju 
całego regionu. Metropolia stołeczna, jako ośrodek akademicki i dyspo-
zycyjno-administracyjny, obsługujący gospodarkę rynkową oraz pośred-
niczący w kontaktach zagranicznych, stanowić będzie źródło bodźców 
rozwojowych dla otoczenia regionalnego. 

Stymulacji rozwoju funkcji metropolitalnych towarzyszyć będą dzia-
łania zapobiegające lub minimalizujące negatywne skutki metropolizacji, 
a w szczególności dotyczące ochrony środowiska, rozwoju infrastruktury 
i poprawy poziomu życia mieszkańców. Dlatego realizacja tego celu bę-
dzie podporządkowana zasadzie zrównoważonego rozwoju.    

Kierunki działań

3.1. Wzmocnienie powiązań Warszawy z otoczeniem regionalnym,  
 krajowym i międzynarodowym

W nowej sytuacji geopolitycznej związanej z przesunięciem na 
wschód granic Unii Europejskiej wzrasta znaczenie korytarzy trans-
portowych, tworzących spójny system transportowy. Warszawa w no-
wym układzie będzie pełnić funkcję „gateway city”, będąc tzw. „bramą 
wjazdową” od strony wschodniej do UE. Niewystarczająca przepu-
stowość sieci drogowej i kolejowej oraz zły stan techniczny systemu 
powoduje słabą dostępność Warszawy, która jest jednocześnie jednym 
z największych węzłów transportowych Polski. Stopniowo wyczerpuje 
się przepustowość terminali obsługujących Port Lotniczy im. F. Cho-
pina w Warszawie, a system powiązań lotniska z układem drogowo 
– kolejowym charakteryzuje się niską wydolnością i sprawnością. 

Realizacja niniejszego celu będzie koncentrować się na następujących 
kierunkach działań: 
■  poprawie jakości i bezpieczeństwa połączeń transportowych po-

między Warszawą a metropoliami europejskimi, głównymi ośrod-
kami gospodarczymi w Polsce i pozostałymi obszarami wojewódz-
twa;

■  rozwoju infrastruktury lotniczej poprzez:
 -  rozbudowę istniejącego Portu Lotniczego im. F. Chopina o nowy  

 terminal, połączenia drogowo – kolejowe z centrum miasta 
 i układem zewnętrznym;

 -  przystosowanie lotniska w Modlinie do przejęcia funkcji 
 odciążających lotnisko w Warszawie (tanie loty, transport towarów,  
 czarter, loty nocne);

 -  lokalizację na Mazowszu pomiędzy Warszawą a Łodzią, 
 w drugim korytarzu transportowym nowego, centralnego, 

Wzmocnienie
zewnętrznych 
powiązań 
transporto-
wych
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 międzynarodowego lotniska spełniającego wymogi dynamicznie  
 wzrastającego ruchu pasażerskiego; 

■  dostosowaniu sieci drogowo-kolejowej znaczenia międzynarodowego 
do standardów europejskich, budowa: autostrad, dróg ekspresowych, 
tras obwodowych, linii kolejowej dużych prędkości; 

■  poprawie powiązań drogowo-kolejowych z ośrodkami subregionalny-
mi (Radomiem, Siedlcami, Płockiem, Ostrołęką i Ciechanowem);

■  lokalizacji centrów logistycznych dla rozwoju intermodalnego trans-
portu towarów.  

3.2. Rozwój i poprawa standardów infrastruktury technicznej

Niesprawność powiązań transportu publicznego w obszarze aglomera-
cji i brak szybkich połączeń komunikacją publiczną powoduje ogranicza-
nie dostępności i atrakcyjności metropolii.

Działania poprawiające funkcjonowanie systemu transportu publicz-
nego, wzmacniające funkcje metropolitalne Warszawy i zapewniające 
sprawne powiązania z otoczeniem międzynarodowym, krajowym i regio-
nalnym, a przede wszystkim efektywnie wykorzystujące przestrzeń w ob-
szarze metropolitalnym powinny więc obejmować:
■  modernizację systemu kolejowego ze szczególnym uwzględnieniem 

powiązań priorytetowych: międzynarodowego, krajowego i regional-
nego, w celu zwiększenia częstotliwości, prędkości, bezpieczeństwa 
i komfortu podróżowania;

■  utworzenie systemu transportowego z udziałem kapitału prywatnego 
oraz rozwój przewozów pasażerskich;

■  realizację nowych inwestycji komunikacyjnych typu Park&Ride, 
kształtującą węzły przesiadkowe między różnymi systemami obsługi 
pasażerskiej; 

■ rozwój nowoczesnego transportu publicznego (miejskiego 
i podmiejskiego), wspartego systemem centralnego sterowania   
ruchem oraz kontroli oraz monitoringu, który pozwoli zwiększyć  
jego efektywność ekonomiczną i organizacyjną;

■  wspieranie proekologicznych rozwiązań w transporcie publicznym 
oraz alternatywnych form transportu (w tym ścieżek dla ruchu rowe-
rowego).

Poważnym problemem, dla zapewnienia bezpieczeństwa elektroener-
getycznego aglomeracji warszawskiej, niezależnie od utrudnień formalno 
– prawnych związanych z lokalizacją liniowych inwestycji energetycznych, 
jest stale pogarszający się stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz 
potrzeba modernizacji lokalnych urządzeń elektroenergetycznych. Małe 
wykorzystanie gazu ziemnego na cele grzewcze i niedostateczne korzysta-
nie z odnawialnych źródeł energii z kolei decyduje o wysokim poziomie 

Rozwój 
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zanieczyszczeń środowiska. Stąd rozwiązanie większości z tych proble-
mów będzie następować poprzez podjęcie poniższych działań:
■  rozbudowę i modernizację elektroenergetycznych sieci przesyłowych 

najwyższych napięć 400 kV i 220 kV na terenie całego województwa, 
ze szczególnym uwzględnieniem Warszawskiego Węzła Elektroener-
getycznego;

■  zapewnienie możliwości wykorzystania paliwa gazowego do produk-
cji energii elektrycznej i cieplnej poprzez zwiększenie przepustowości 
pierścienia gazowego wokół Warszawy oraz budowę gazociągów do 
elektrociepłowni i ciepłowni warszawskich;

■  rozwój alternatywnych, odnawialnych źródeł energii wraz z rozpozna-
niem możliwości dywersyfi kacji produkcji energii z różnych zasobów, 
ze szczególnym uwzględnieniem biomasy i wody, a także wód geoter-
malnych, energii wiatru i słońca.

3.3. Przeciwdziałanie degradacji krajobrazu 
 i środowiska przyrodniczego OMW 

Obszar metropolitalny ze względu na atrakcyjność społeczno – eko-
nomiczną jest  poddany  silnej  presji urbanistycznej, niszczącej  wysokie 
walory przyrodnicze i krajobrazowe. Na tym terenie koncentrują się ko-
lizje przestrzenne, wynikające ze złożoności funkcji i struktury obszaru. 
Skutkiem tego jest kumulacja zagrożeń antropogenicznych, przy nierozwią-
zanym problemie systemu gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ście-
kowej. Podejmowane w przyszłości zadania będą zatem dotyczyć dwóch 
zespołów działań: przeciwdziałania degradacji środowiska na obszarach 
o silnym stopniu urbanizacji oraz zachowania charakteru ochronno – pre-
wencyjnego na obszarach cennych przyrodniczo.

W związku z tym zakłada się, że kontynuowane prace w zakresie prze-
ciwdziałania degradacji środowiska dotyczyć będą:
■  porządkowania gospodarki ściekowej poprzez likwidację zrzutu ście-

ków nieczyszczonych (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
i systemu kanalizacyjnego, budowa układu przerzutowego przesyłają-
cego ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy);

■  zwiększania pewności dostaw wody oraz poprawy jej jakości;
■  porządkowania i tworzenia spójnego systemu gospodarki odpadami, 

a w tym: 
 -  budowy i/lub rozbudowy składowisk odpadów komunalnych 

 i zakładów utylizacji o charakterze subregionalnym, regionalnym,  
 a także wprowadzanie nowoczesnych metod recyklingu oraz 
 utylizacji odpadów;

■  rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;
■  utworzenia zielonego pierścienia wokół stolicy;

Przeciwdzia-
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■  realizacji sieci NATURA 2000 w celu ochrony najcenniejszych warto-
ści środowiska przyrodniczego oraz zachowania powiązań przyrodni-
czych między obszarami ekologicznie czynnymi w mieście i regionie 
(w tym pomiędzy dolinami głównych rzek Mazowsza).

3.4. Zahamowanie narastania chaosu w przestrzennym 
 zagospodarowaniu stolicy i jej otoczeniu

Rozwój metropolii stołecznej, zwłaszcza w sytuacji braku skutecznych 
instrumentów koordynacji i kontroli, niesie ze sobą wiele zagrożeń, któ-
re mogą doprowadzić do degradacji funkcjonalnej znacznych obszarów 
miasta i jego otoczenia. Efektywność struktur przestrzennych w zakre-
sie   generowania i podtrzymywania zrównoważonego rozwoju metropolii 
oraz jej otoczenia stanowi jeden z warunków ładu społeczno-gospodar-
czego i przestrzennego. W przestrzeni Warszawy i jej otoczeniu działania 
na rzecz zapobiegania niekorzystnym zjawiskom dotyczyć będą:
■  ochrony różnorodności funkcjonalnej  obszarów śródmiejskich 

i przeciwdziałania ich degradacji (modernizacja i rewitalizacja);
■  kształtowania i porządkowania stref funkcjonalno-przestrzennych 

Warszawy oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy JST przy plano-
waniu i programowaniu OMW;

■  uporządkowania procesu suburbanizacji i wspierania koncentracji 
zabudowy w korytarzach transportu szynowego (kolej podmiejska 
i regionalna);

■  łagodzenia konfl iktów funkcjonalno-przestrzennych wynikających 
z przebiegu tras komunikacyjnych i infrastrukturalnych, obsługują-
cych tereny gęsto zurbanizowane;

■  tworzenia spójnego systemu regulacji prawnych zapobiegających 
presji urbanistycznej na tereny cenne przyrodniczo, pełniące funkcje 
klimatyczne (wymiana i regeneracja powietrza), biologiczne (sie-
dliskotwórcze), regenerujące i zasilające wewnątrzmiejskie zespoły     
biocentryczne i hydrologiczne (zasilanie i retencja wód na obszarze 
miasta).

3.5. Stymulowanie rozwoju m. st. Warszawy i obszaru 
 metropolitalnego poprzez policentryczny rozwój przestrzenny 
 i ożywianie funkcji centrotwórczych

Wzmacnianie funkcji metropolitalnych OMW przyczyni się do popra-
wy pozycji głównego regionu metropolitalnego w Polsce. Policentryczny 
rozwój przestrzenny obszaru metropolitalnego przyczyni się do: inten-
sywnego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru, podwyższenia stan-
dardów zamieszkania, zintegrowania transportu, poprawy bezpieczeń-
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stwa ruchu na drogach, możliwości wprowadzenia nowoczesnych technik 
zarządzania ruchem. 

W obszarze metropolitalnym, poza działającymi instytucjami admini-
stracji rządowej i samorządowej, zlokalizowane zostaną:
■  instytucje przedstawicielskie Unii Europejskiej;
■  instytucje biznesu międzynarodowego;
■  centrum kongresowe, widowiskowe;
■  obiekty sportowe o randze olimpijskiej; 
■  obiekty kultury dla organizacji imprez o randze europejskiej;
■  brakujące siedziby administracji rządowej i samorządowej o charakte-

rze regionalnym. 

4. Cel pośredni – Aktywizacja i modernizacja 
 obszarów pozametropolitalnych

Postępująca degradacja społeczno-gospodarcza obszarów pozametro-
politalnych, zwłaszcza położonych na peryferiach województwa, wskazu-
je na konieczność podjęcia zintensyfi kowanych działań zapewniających 
szeroko rozumianą ich aktywizację społeczno-gospodarczą. Będzie to wy-
magało zmian strukturalnych w zakresie gospodarki, struktur demogra-
fi cznych i przestrzennych, komunikacji oraz infrastruktury technicznej 
i społecznej. 

Zmiany te z pewnością będą zachodziły powoli, bowiem ani go-
spodarka Mazowsza, ani też gospodarka krajowa nie są przygoto-
wane do szybkich przeobrażeń. Dużą rolę odegra tworzenie nowo-
czesnej organizacji produkcji w formie klastrów wiejskich, które 
umożliwią przezwyciężenie tradycyjnych barier rozwoju obszarów wiej-
skich. Działania na rzecz aktywizacji i modernizacji obszarów pozame-
tropolitalnych przyczynią się do likwidacji zapóźnień cywilizacyjnych 
i poprawy warunków życia ludności w wyróżnionych w Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego obszarach 
problemowych.

Rozwinięta infrastruktura transportowa i sprawny system komunika-
cji (obejmujący także rozwój światłowodowej infrastruktury telekomuni-
kacyjnej) przyspieszy proces modernizacji gospodarki, wzdłuż korytarzy 
infrastrukturalnych powstaną pasma aktywności gospodarczej. Wzrost 
poziomu dostępności komunikacyjnej przyczyni się do podwyższenia 
spójności przestrzennej województwa. 
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Kierunki działań

4.1. Poprawa dostępności komunikacyjnej i transportu w regionie, 
w tym lotnictwa cywilnego

Widoczna luka w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, wynikająca 
z wieloletniego niedoinwestowania w tej dziedzinie jest jednym z głów-
nych czynników ograniczających spójność i rozwój Mazowsza. W celu 
podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszarów pozametropolitalnych 
oraz zaspokojenia potrzeb przewozowych społeczeństwa, konieczne jest 
powiązanie regionu sprawnym systemem komunikacyjnym, usprawnia-
nie powiązań transportowych ważnych dla sąsiednich regionów i systemu 
krajowego. 

   
Podejmowane będzie szereg działań w celu usunięcia niedrożności 

oraz niskiej przepustowości i jakości istniejącej sieci drogowej, moderni-
zacji sieci kolejowej oraz rozwoju transportu lotniczego poprzez:
■  podnoszenie standardów technicznych połączeń obwodowych 

w regionie:
 -  tzw. „Wielka Obwodnica Mazowsza” w paśmie ośrodków 

 subregionalnych Płock, Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce, Radom;
 -  tzw. „Duża Obwodnica Warszawy” w paśmie ośrodków miejskich  

 Sochaczew, Grójec, Góra Kalwaria, Mińsk Mazowiecki, Wyszków,  
 Wyszogród;

 -  tzw. „Ekspresowa Obwodnica Okołowarszawska” w oparciu 
 o planowane korytarze: Południowej Obwodnicy Warszawy, Trasy  
 Armii Krajowej, Wschodniej Obwodnicy Warszawy wraz 
 z pozostałymi elementami warszawskiego węzła drogowego; 

■  budowę autostrady A-2 oraz rozbudowę dróg krajowych (w celu 
zwiększenia ich przepustowości) do parametrów dróg ekspresowych; 

■  przebudowę pozostałych dróg krajowych (wzmocnienie nawierzchni, 
poszerzenie oraz dobudowę poboczy, budowę obwodnic miast); 

 -  usprawnianie i uzupełnianie sieci dróg wojewódzkich, 
 w szczególności w pasmach o największym natężeniu ruchu 
 drogowego; 

■  zmiany kategorii istniejących dróg wynikające z zachodzących zmian 
przestrzennych, ekonomicznych i społecznych, w porozumieniu 
z zarządcami dróg i samorządami;

■  zwiększenie niewystarczającej obecnie liczby przepraw mostowych, 
szczególnie przez Wisłę, Bug i Narew;

■  wspomaganie rozwoju regionalnego transportu kolejowego:
 -  zwiększenie liczby i atrakcyjności połączeń, zintegrowanie linii  

 magistralnych i lokalnych oraz poprawę jakości przewozów; 

Moderniza-
cja sieci
drogowej
i kolejowej
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 -  modernizację na obszarze województwa linii kolejowych: 
 Kunowice – Warszawa – Terespol, Warszawa – Lublin, 
 Warszawa – Gdańsk, Warszawa/Zielonka – Kuźnica Białostocka  
 oraz odcinków: Warszawa – Radom, Kutno – Płock, 
 Ostrołęka – Tłuszcz, Dęblin – Radom, Radom – Tomaszów Maz.;

 -  przedłużenie Centralnej Magistrali Kolejowej;
 -  włączenie transportu kolejowego w obsługę portów lotniczych, 

 w tym rozbudowy CMK, do obsługi nowego lotniska 
 zlokalizowanego pomiędzy Warszawą a Łodzią;

■  utworzenie mazowieckiej subregionalnej sieci lotnisk cywilnych, 
która stanie się ważnym elementem polityki transportowej Mazowsza 
(Płock, Sochaczew – Bielice, Radom – Sadków, Nowe Miasto n/Pili-
cą). Regionalne porty lotnicze zwiększą mobilność ludności, zakty-
wizują   przyległe tereny gospodarczo i inwestycyjnie, w zasadniczy 
sposób wpłyną na rozwój turystyki. Ważne znaczenie dla obsługi 
krajowego i zagranicznego ruchu pasażerskiego i towarowego mieć 
będzie otwarcie portu lotniczego Modlin.

4.2. Wzmocnienie potencjału rozwojowego 
 ośrodków subregionalnych i małych miast 

Istnieje konieczność stymulowania rozwoju byłych miast wojewódz-
kich, ze względu na zgromadzony w nich potencjał rozwojowy i pełnio-
ne funkcje w subregionie. Wsparciem powinny zostać objęte także małe  
ośrodki miejskie, z których część utraciła swój potencjał rozwojowy na 
skutek likwidacji istniejących zakładów produkcyjnych.

Dla realizacji celu podjętych będzie szereg działań: 
■  pogłębiające się dysproporcje rozwojowe będą niwelowane działania-

mi rewitalizacyjnymi; 
■  wspieranie i tworzenie nowych zakładów przemysłowych, małych 

i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu, wyż-
szych uczelni (w ośrodkach subregionalnych), szkół policealnych 
i ponadgimnazjalnych, kolegiów, placówek lecznictwa specjalistycz-
nego; 

■  usprawnienie   powiązań   infrastrukturalnych z otoczeniem (komuni-
kacja i teleinformacja), poprawa warunków mieszkaniowych, oddzia-
ływanie na ceny nieruchomości i mediów oraz promocja walorów 
środowiskowych; 

■  poprawa poziomu usług publicznych i komunalnych, w tym wdraża-
nie efektywnych rozwiązań prawno-instytucjonalnych oraz rozbudo-
wa lub modernizacja odpowiedniej infrastruktury usług publicznych, 
komunikacji (zwłaszcza komunikacji publicznej), gospodarki wodno-
-ściekowej, gospodarki odpadami, energetyki i łączności;

Utworzenie 
sieci lotnisk 
subregional-
nych

Wspieranie
rozwoju
miast
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■  ograniczanie bezrobocia i stymulowanie aktywności gospodarczej, 
doskonalenie zasobów ludzkich, poprawa atrakcyjności lokalizacyjnej 
dla przedsiębiorstw.

4.3. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich 

Współcześnie akcentuje się potrzebę zrównoważonego rozwoju ob-
szarów wiejskich, uwzględniającego aspekty gospodarcze w powiązaniu  
ze społecznymi i środowiskowymi. W szczególności oznacza to koniecz-
ność ich wielofunkcyjnego rozwoju, tzn. postrzeganego zarówno przez 
pryzmat funkcji rolniczej, jak i elementów pozaprodukcyjnych, służących 
w ostatecznym rachunku poprawie warunków życia mieszkańców wsi 
i rozwiązywaniu problemów społecznych tam występujących, w szcze-
gólności bezrobociu. Kierunki działań powinny dotyczyć zwłaszcza ob-
szarów wiejskich dotkniętych największą recesją oraz najsłabiej rozwinię-
tych, obejmując:
■  wykorzystywanie przewag komparatywnych względem większości 

krajów Wspólnot Europejskich, poprzez promowanie (marketing) 
i rozszerzanie produkcji tzw. zdrowej żywności (uprawa roślin nie-
modyfi kowanych genetycznie, niska chemizacja i tradycyjne metody 
produkcji na znacznych obszarach Mazowsza), a także kierunków 
produkcji wymagających wysokich nakładów pracy i ziemi (tj. czyn-
ników, w które obfi tują obszary wiejskie Mazowsza) oraz niełatwo 
poddających się procesom mechanizacji – jak np. owoce, warzywa, 
uprawy szklarniowe, nasiennictwo – w których województwo mazo-
wieckie już wykształciło znaczną specjalizację;

■  rozwój ponadlokalnej i lokalnej infrastruktury transportowej oraz 
technicznej (budowa lokalnych i przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz modernizacja przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroener-
getycznych i gazowych);

■  wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych (w tym działań dosto-
sowawczych do wymagań wspólnotowych) i przekształceń struktu-
ralnych, a także tworzenia różnorodnych form powiązań i kooperacji 
zarówno w układzie poziomym (grupy producenckie, spółki celowe 
itp.), jak i pionowym (pomiędzy producentami, odbiorcami, prze-
twórcami itp.);

■  inicjowanie działań na rzecz wdrażania w rolnictwie nowoczesnych, 
innowacyjnych metod produkcji, wykorzystujących postęp biotech-
nologiczny oraz wspieranie na obszarach o cennych walorach przy-
rodniczo-krajobrazowych ekologizacji rolnictwa;

■  inicjowanie i wspieranie współpracy naukowych jednostek badaw-
czych i wyższych uczelni z rolnikami (np. w formie centrów wysta-
wienniczo-szkoleniowych);

Wspomaga-
nie rozwoju 
obszarów 
wiejskich
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■  rozwój działalności pozarolniczej na terenach wiejskich (obsługa rol-
nictwa, agroturystyka, turystyka, konserwacja przyrody, utrzymywa-
nie infrastruktury technicznej, usługi, rzemiosło artystyczne) w celu 
ograniczenia bezrobocia na wsi.

4.4. Budowa i rozwój infrastruktury społecznej

Istnieje konieczność tworzenia warunków dla realizacji potrzeb oświa-
towych, kulturalnych, zdrowotnych i rekreacyjnych społeczności lokal-
nych. Mieszkańcom małych miast i wsi należy ułatwić dostęp do placówek 
oświatowych i ochrony zdrowia (zwłaszcza specjalistycznych).

Dla realizacji celu podjęte zostaną następujące zadania: 
■  doinwestowanie placówek oświatowych, w tym placówek szkolnictwa 

specjalnego, ogólnodostępnych bibliotek oraz szkół policealnych 
i zakładów kształcenia nauczycieli; 

■  budowa nowych obiektów ochrony zdrowia na terenach, na których 
brak placówek zabezpieczających potrzeby zdrowotne mieszkańców.

4.5. Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego 
 dla zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju 

Jedną z bardzo istotnych determinant poprawy jakości życia mieszkań-
ców Mazowsza jest stan środowiska przyrodniczego i jego ochrona, ma-
jąca na celu zachowanie dla przyszłych pokoleń korzystnych warunków 
przyrodniczych rozwoju ekonomicznego i społecznego, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Obszary pozametropolitalne w województwie 
mazowieckim są miejscem szczególnie cennym przyrodniczo. Pozbawio-
ne są jednak w znacznym stopniu systemu ochronnego infrastruktury 
ochrony środowiska, dlatego wymagają działań zarówno o charakterze 
ochronnym, jak też przywracającym zasoby i walory środowiska.

Działania ochrony i rewaloryzacji środowiska obejmować będą m.in.:
■  kontynuację prac zmierzających do doskonalenia systemu monitorin-

gu zanieczyszczeń środowiska, dostosowanego do standardów UE;
■  ochronę najcenniejszych wartości środowiska przyrodniczego (za-

sobów i krajobrazu), poprzez utworzenie spójnego przestrzennie, 
chroniącego powiązania przyrodnicze systemu obszarów prawnie 
chronionych niezbędnych dla zachowania równowagi ekologicznej 
(w tym obszarów „NATURA 2000”), ze szczególnym uwzględnieniem 
dolin Wisły, Bugu i Narwi;

■  współpracę regionu w ramach porozumienia „Zielone Płuca Polski”;
■  zwiększenie lesistości regionu i ochronę lasów przez planowane zale-

sienie 75 tys. ha gruntów porolnych, szczególnie w południowej 
i zachodniej części województwa, w ramach uzupełniania systemu 
powiązań przyrodniczych;

Rozbudowa
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■  poprawę jakości wód powierzchniowych, a także ochronę wód pod-
ziemnych (szczególnie w centralnej części Niecki Warszawskiej) oraz 
zasobów kopalin;

■  budowę zbiorników retencyjnych w ramach przeciwdziałania defi cy-
towi wodnemu;

■  uporządkowanie gospodarki odpadami poprzez realizację działań 
ujętych w wojewódzkim, powiatowych i gminnych planach gospodar-
ki odpadami;

■  utworzenie (w tym budowę i rozbudowę obiektów) zintegrowanego 
systemu gospodarki odpadami opartego na segregacji, recyklingu 
i innych formach odzysku odpadów zgodnie z ustaleniami „Woje-
wódzkiego planu gospodarki odpadami”;

■  poprawę stanu bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych 
i katastrof ekologicznych, poprzez rozbudowę i modernizację wałów 
przeciwpowodziowych, tworzenie polderów, renaturalizację prze-
kształconych odcinków rzek, ograniczenie zabudowy na terenach 
zalewowych, w tym w tzw. międzywalu i polderach rzecznych  oraz 
wprowadzenie systemu wczesnego ostrzegania;

■  rewitalizację zdegradowanych obszarów powojskowych, ze szczegól-
nym uwzględnieniem byłych baz wojskowych i obszarów poprzemy-
słowych;

■  ochronę bioróżnorodności środowiska naturalnego i zachowanie 
w formie niezmienionej siedlisk, poprzez utworzenie na obszarze 
województwa mazowieckiego strefy wolnej od GMO;

■  szerzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców, jako czyn-
nika zwiększającego skuteczność podejmowanych działań w zakresie 
ochrony przyrody;

■  zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym wód 
geotermalnych.

4.6. Wykorzystanie potencjału endogenicznego OMW 
 do stymulowania rozwoju całego regionu

Rozwój Obszaru Metropolitalnego Warszawy w polityce wojewódz-
twa stanowi element całościowej wizji rozwoju Mazowsza, zakładającej 
wzmożoną dyfuzję czynników rozwoju, aktywności gospodarczej i inno-
wacji z metropolii na otoczenie regionalne. Szansy zwiększenia zasięgu 
i intensywności dyfuzji, w niniejszej Strategii upatruje się w przedstawio-
nych działaniach służących:
■  poprawie powiązań funkcjonalno-przestrzennych stolicy z otocze-

niem;
■  lepszej dostępności do instytucji, których działalność ma kluczowe 

znaczenie dla rozwoju funkcji metropolitalnych stolicy, tj.: 

Wykorzysta-
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 -  ośrodka decyzyjnego w zakresie administracji publicznej 
 i gospodarczej;

 -  centrum rynku kapitałowego i usług otoczenia biznesu; 
 -  centrum badawczo-rozwojowego;
 -  wiodącego w kraju ośrodka akademickiego; 
■  rozbudowie infrastruktury transportowej i poprawie jakości transpor-

tu publicznego;
■  tworzeniu sieci powiązań funkcjonalnych i społeczno-gospodarczych, 

dzięki którym metropolitalny rynek pracy stanie się szansą na obniże-
nie poziomu bezrobocia w regionie.

5. Cel pośredni – Rozwój społeczeństwa 
 obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku 
 regionu 

Skuteczna promocja oraz tworzenie warunków do rozwoju, przy du-
żym zaangażowaniu społeczeństwa oraz kształtowaniu postaw społecz-
nych, przyniosą wymierne efekty gospodarcze. Eksponowanie walorów 
regionu poprzez informację oraz prezentację jego rzeczywistych osiągnięć 
i możliwości, adresowaną do różnych odbiorców m.in. mieszkańców wo-
jewództwa, turystów, inwestorów krajowych i zagranicznych, instytucji 
Unii Europejskiej przy użyciu różnorodnych form reklamy i środków ma-
sowego przekazu, przyczyni się do wzrostu znaczenia regionu.

Kształtowanie wizerunku i promocja regionu będą prowadzone 
z uwzględnieniem specyfi ki grup docelowych, tj. odbiorców wizerunku  
regionu i informacji promujących region. Promowanie regionu będzie 
odbywało się w dwóch wymiarach: wewnętrznym i zewnętrznym, tzn. 
będzie skierowane do mieszkańców oraz potencjalnych inwestorów z Ma-
zowsza oraz do osób i instytucji spoza regionu.

Kierunki działań

5.1. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i integracji regionalnej

Rozwój kreatywnego i obywatelskiego społeczeństwa będzie ważną de-
terminantą rozwoju województwa. Przyczyni się do wzrostu jego konku-
rencyjności i aktywności obywatelskiej jego mieszkańców. 

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące działania:
■  wspieranie promocji działań prospołecznych, wolontariackich i fi lan-

tropijnych;
■  wspieranie inicjatyw pozarządowych z zakresu ekonomi społecznej;
■  wpieranie i inicjowanie porozumień i stowarzyszeń pogłębiających 

integrację w regionie;

Kształtowa-
nie
wizerunku
regionu

Rozwój
społeczeń-
stwa
obywatel-
skiego

strategia.indd   44strategia.indd   44 2007-04-02   15:04:452007-04-02   15:04:45



STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZAMIERZENIA STRATEGICZNE

45

■  organizowanie targów regionalnych, wystaw, konferencji branżowych;
■  wydawanie broszur i informatorów, prasy lokalnej i regionalnej, pro-

mujących walory gmin, powiatów i regionu.

5.2. Poprawa i promocja atrakcyjności inwestycyjnej w regionie

Tworzenie możliwie najlepszych warunków inwestowania w regio-
nie polegać będzie, nie tylko na poprawie infrastruktury technicznej, ale 
także tworzeniu klimatu przedsiębiorczości sprzyjającemu prowadze-
niu działalności gospodarczej. Podejmowane przez samorządy działania 
w sferze gospodarczej powinny koncentrować się na promocji regionu 
pod kątem jego atrakcyjności inwestycyjnej oraz  zwiększenia dostępności 
do terenów inwestycyjnych.

   Cel ten będzie realizowany poprzez następujące działania:
■  zachęty i ulgi inwestycyjne w celu przyciągnięcia potencjalnych 

inwestorów krajowych  i   zagranicznych   oraz   budowanie   klimatu  
inwestycyjnego (funkcjonowanie np. Centrum Obsługi Inwestora lub 
banku ofert lokalizacji inwestycji, wydanie „Przewodnika inwestora 
po Mazowszu”);

■  wprowadzanie nowych technologii i produktów innowacyjnych, które 
będą służyć do promowania Mazowsza;

■  dokształcanie kadry pracowniczej – szczególnie w zakresie języków obcych;
■  utworzenie pakietu „Turystyka Mazovia” umożliwiającego powstanie 

nowych warunków promocji regionu w Europie i świecie.

5.3. Promocja i zwiększanie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej  
 regionu w oparciu o walory środowiska przyrodniczego 
 i dziedzictwa kulturowego

Celem działań promocyjnych jest budowanie trwałego i stabilnego wi-
zerunku Mazowsza, jako obszaru o dużym potencjale rozwojowym, któ-
rego dynamiczny rozwój oparty jest na wysokich walorach kulturowych, 
przyrodniczych oraz krajobrazowych. 

W tym celu podjęte będą następujące działania:
■  rewitalizacja zespołów zabytkowych i wykorzystanie ich do rozwoju 

funkcji turystycznych (rozwój szlaków turystycznych, budowa np. 
hoteli, schronisk, ośrodków turystycznych);

■  utworzenie regionalnej sieci obsługi ruchu turystycznego, dostarcza-
jącej autoryzowanej oferty turystyczno-wypoczynkowej dla różnych 
segmentów rynku turystyki i wypoczynku w regionie;

■  promowanie bogactwa Kampinoskiego Parku Narodowego, parków 
krajobrazowych, unikalnych tradycji: kurpiowskich, łowickich, pod-
laskich, kołbielskich oraz innych, czemu służyć będą organizowane 
wystawy twórczości regionalnej;
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■  wspieranie działalności Biura Przedstawicielskiego Województwa Ma-
zowieckiego w Brukseli, które umożliwi efektywną promocję Mazow-
sza w Unii Europejskiej; 

■  zorganizowanie Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz lokalnych 
organizacji turystycznych;

■  powołanie Centrum Folklorystycznego skupiającego najciekawsze 
i unikalne wytwory kultur regionalnych;

■  wydawanie publikacji promocyjnych oraz kreowanie pozytywnego 
wizerunku regionu w mediach.

5.4. Kształtowanie tożsamości regionu oraz kreowanie 
 i promocja jego produktu 

Istotne w aspekcie rozwoju Mazowsza, tak jak każdego z regionów, jest 
utożsamianie się społeczności z zamieszkiwanym przez nią obszarem. 
W polityce regionalnej Unii Europejskiej kładzie się duży nacisk na roz-
wój i pielęgnowanie tradycji regionalnych, tzw. „małych ojczyzn”. Ma-
zowsze posiada charakterystyczne znaki grafi czne, takie jak herb i logo, 
nie ma jednak skonkretyzowanego wizerunku, z którym mogłoby być 
kojarzone w Polsce, Europie i na świecie. Celem promocji województwa 
jest budowanie pozytywnych skojarzeń związanych z jego wizerunkiem 
i propagowanie produktów charakterystycznych dla regionu. Kreowanie 
i promocja produktu regionalnego, nie tylko przyczyni się do budowania 
i wzmacniania tożsamości i atrakcyjności regionu, ale także stanowić bę-
dzie ważny element jego promocji w wymiarze krajowym i europejskim. 
 W związku z tym zostaną podjęte następujące działania polegające na:
■  utworzenie instytucjonalnych ram, np. za pomocą regionalnego 

systemu certyfi kacji, dla wspierania rozwoju marek regionalnych 
(np. tradycyjnych produktów żywnościowych czy produktów tury-
stycznych);

■  promocji unikalnych zabytków architektury, miejsc pamięci narodo-
wej oraz zamieszkania i pobytu wielkich twórców identyfi kujących się 
z regionem;

■  pielęgnowaniu i kultywowaniu lokalnych tradycji i zwyczajów, znajo-
mości historii regionu; 

■  wprowadzeniu zintegrowanego systemu informacji kulturalnej;
■  promocji odrębności historyczno-kulturowej Mazowsza, nurtów 

kultury ludowej i wysokiej, dążąc do zahamowania pogłębiającej się 
dysproporcji między   nimi  poprzez  aktywne  wsparcie  ośrodków  
i  środowisk   lokalnych, a także poprawę dostępu do kultury skupio-
nej w Warszawie dla ludności spoza  stolicy;

■  ekspozycji regionalnych produktów ekologicznych i turystycznych, 
uwzględniających lokalne tradycje (przykładowo palmy kurpiowskie, 

Tożsamość 
regionalna
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wycinanki kołbielskie, czy strój łowicki), związanych z krajobrazem 
(wierzba, bocian) lub kulturą (Chopin i Żelazowa Wola).

5.5. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 

Wspieranie współpracy z regionami ościennymi polegać będzie na 
wzmocnieniu  powiązań infrastrukturalnych i funkcjonalnych, wspólnych 
inicjatywach prorozwojowych oraz działaniach związanych z ochroną 
środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wspólne inicja-
tywy między regionami przyczynią się do lepszego gospodarowania zaso-
bami regionu oraz wspólnej realizacji przedsięwzięć, często o kluczowym 
i synergicznym charakterze, które przyczynią się do ich promocji. Ważną 
rolę odegra współpraca w wymiarze międzynarodowym prowadzona na 
wielu płaszczyznach.

W tym celu podjęte będą następujące kierunki działań:
■  wzmacnianie  związków  sąsiadujących  obszarów  metropolitalnych 

Warszawy i Łodzi w celu utworzenia układu bipolarnego o liczącym 
się w skali  europejskiej potencjale społeczno-gospodarczym i kultu-
rowym;

■  inicjowanie i współdziałanie z województwami sąsiednimi w zakresie 
realizacji wspólnych przedsięwzięć rozwojowych;

■  ochrona środowiska na jednorodnych obszarach o cennych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych;

■ współpraca międzynarodowa prowadzona przez jednostki 
samorządu terytorialnego;

■  wspieranie realizacji inicjatywy turystyczno-rekreacyjnej „Zielony 
Szlak Rowerowy Mazowsza” w ramach Europejskich szlaków rowero-
wych EuroVelo i Greenways;

■  utworzenie miejsca promocji regionu, służącego jednocześnie różnym 
celom – inwestycją taką będzie centrum kongresowo – wystawienni-
cze skupiające wokół  siebie  ważne  wydarzenia  w  regionie  o  zna-
czeniu międzynarodowym i regionalnym;

■  wspieranie misji gospodarczych oraz organizowanie i uczestnictwo 
w międzynarodowych targach branżowych. 

Współpraca
międzyre-
gionalna

strategia.indd   47strategia.indd   47 2007-04-02   15:04:452007-04-02   15:04:45



strategia.indd   48strategia.indd   48 2007-04-02   15:04:462007-04-02   15:04:46



STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 49

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego będzie realizowana 
zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym i wspólnotowym. 
Ramy prawne tworzone są poprzez określenie celów w ramach sektoro-
wej polityki państwa. Stąd też zaktualizowana Strategia Rozwoju Woje-
wództwa Mazowieckiego uwzględnia zapisy zawarte w obowiązujących 
już strategiach rozwoju, a także w planowanych strategiach sektorowych 
na lata 2007–2013.

W okresie programowania 2007–2013 głównym instrumentem fi nan-
sowym polityki regionalnej na poziomie województwa będzie Regional-
ny Program Operacyjny (RPO). Zostanie on opracowany i będzie zarzą-
dzany przez samorząd województwa. W ramach środków wspólnotowych 
RPO będzie fi nansowany tylko z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

Finansowe ramy realizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego w latach 2007–2020 

W nowej perspektywie fi nansowej, obejmującej lata 2007–2013 na re-
alizację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, zostaną wydatko-
wane środki w kwocie 85,6 mld euro3. Z tej sumy wielkość alokacji środ-
ków wspólnotowych wyniesie 59,5 mld euro. Z funduszy strukturalnych 
wszystkim województwom na realizację Regionalnych Programów Ope-
racyjnych (RPO) przypadnie kwota 15,9 mld euro. 

W celu oszacowania wielkości środków, które w latach 2007–2020 zo-
staną przeznaczone przez JST oraz sektor prywatny na działania inwesty-
cyjne i stymulujące rozwój województwa mazowieckiego dokonano ana-
lizy4, z której wynika, iż:
-  Wielkość wydatków inwestycyjnych JST na terenie województwa 

mazowieckiego w latach 2007–2013 wyniesie łącznie ok. 35 mld zł, 
zaś w latach 2014–2020 łącznie ok. 51 mld PLN5. 

UWARUNKOWANIA 
REALIZACYJNE STRATEGII

Ramy 
prawne

Źródła
fi nansowania

3 Na podstawie wstępnego projektu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-
2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie (dokument zaakceptowany 
przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2006 r.).

4 P. Modzelewski „Finansowe ramy realizacji Strategii Województwa Mazowieckiego 
w latach 2007-2020”.

5 Prognoza wielkości wydatków inwestycyjnych w JST na terenie województwa mazo-
wieckiego przyjmuje za punkt odniesienia stopę wzrostu inwestycji, prognozowaną 
w przygotowaniach do wstępnego projektu NPR 2007-2020.
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-  W sektorze prywatnym wielkość inwestycji w latach 2007–2013 ukształ-
tuje się na poziomie ok. 262 mld zł., zaś w latach 2014–2020 ok. 385 mld 
zł, a więc łącznie w okresie 2007–2020 ok. 647 mld zł. 

Wdrażanie zapisów Strategii
   
Realizacja zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Mazowie-

ckiego będzie oparta na następujących zasadach: zrównoważonego roz-
woju, spójności, subsydiarności, partnerstwa, koncentracji i otwartości.

W celu osiągnięcia jak największej skuteczności we wdrażaniu Strategii 
samorząd województwa będzie:
■  współpracował z samorządami powiatowymi i gminnymi Mazowsza;
■  wpierał inicjatywy obywatelskie;
■  dążył do zacieśnienia współpracy w wymiarze krajowym z regionami 

sąsiednimi;
■  brał aktywny udział w inicjatywach oraz programach krajowych 

i  międzynarodowych;
■  wspomagał potencjalnych benefi cjentów w aplikowaniu o środki unij-

ne;
■  współpracował z przedsiębiorcami w zakresie inwestycji infrastruktu-

ralnych;
■  dążył do utworzenia formy koordynowania wspólnych działań JST 

w obszarze metropolitalnym:
■  artykułował sprawy i problemy regionu w zakresie polityki regional-

nej na forum samorządowym i rządowym.

Za realizację zapisów Strategii odpowiedzialne są wiodące i współpra-
cujące jednostki organizacyjne samorządu województwa.

 

Wdrażanie
Strategii
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Zabiegając o możliwość uczestniczenia w różnych formach między-
narodowej współpracy regionów europejskich, w kształtowaniu wspólnej 
polityki i realizacji wspólnych programów, samorząd województwa na-
wiązał współpracę bilateralną z następującymi partnerami: region Veneto 
i Lombardia (Włochy), Region Ile-de-France (Francja), Region Bruksela 
– Stolica (Belgia), Województwo Sztokholmskie (Szwecja), Kraj Związko-
wy Brandenburgia i Saksonia-Anhalt (Niemcy), Komitat Peszt (Węgry), 
Obwód Smoleński i Moskiewski (Federacja Rosyjska) oraz Państwowa 
Administracja Obwodu Lwowskiego (Ukraina). W trzech przypadkach 
powołano zespoły robocze do spraw współpracy: z Obwodem Moskiew-
skim, Lwowskim i Regionem Lombardii. W 2005 r. podpisane zostały 
porozumienia o współpracy z Obwodem Akmolińskim (Republika Ka-
zachstanu), Województwem Środkowo-Czeskim, Samorządowym Wo-
jewództwem Bratysławskim (Słowacja) oraz list intencyjny w sprawie 
zawarcia porozumienia o współpracy gospodarczej z chińską prowincją 
Hebei. Województwo Mazowieckie nawiązuje również kontakty z Hrab-
stwem Ostfold (Norwegia), Regionem Lacjum (Włochy), z hiszpańskimi 
regionami: Walencji, Dragonii i autonomicznym regionem Madrytu. 

W ramach incjatywy wspólnotowej INTERREG III A, której celem jest 
wpieranie współpracy transgranicznej (lokalnej i regionalnej) jednostki 
samorządu terytorialnego z obszaru Mazowsza uczestniczą w programo-
waniu i wdrażaniu jednego z programów współpracy, tj. Programu Są-
siedztwa Polska – Białoruś – Ukraina. 

Województwo mazowieckie, w ramach inicjatywy wspólnotowej 
INTERREG III B BSR, uczestniczy w projekcie RECO na lata 2005–2007, 
dotyczącym gospodarki odpadami. Celem projektu jest wspieranie roz-
woju efektywnie działających systemów zarządzania odpadami na pozio-
mie lokalnym, w krajach regionu Morza Bałtyckiego. 

W ramach inicjatywy INTERREG III C i współfi nansowanej przez nią 
Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych zawarto wielostronne porozu-
mienie o współpracy między Saksonią – Anhalt (partnerem wiodącym), 
Województwem Mazowieckim, Krajem Związkowym Nadrenia – West-
falia i Krajem Związkowym Dolna Saksonia, Regionem Darlington Pół-
nocno – Wschodnia Anglia, Komunidadem Autonomicznym Katalonii, 
Regionem Huelva oraz Komunidadem Autonomicznym Asturia (Hiszpa-
nia), Prowincją Limburgia (Holandia), Regionem Piemonckim (Włochy) 
oraz Regionem Ida – Viru (Estonia).

W ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej, którego celem 
ustanowienia było podniesienie innowacyjności, a zarazem konkurencyj-

WSPÓŁPRACA 
MIĘDZYREGIONALNA

Partnerzy
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Inicjatywy
i programy
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ności gospodarek państw europejskich, realizowany jest przez Samorząd 
Województwa Mazowieckiego projekt RIS Mazovia – Regionalna Strate-
gia Innowacji dla Mazowsza. 

W ramach programu URBACT, Województwo Mazowieckie uczestni-
czy w międzynarodowym projekcie pt. „Rola regionów i instytucji me-
tropolitalnych w procesie odnowy miast”. Partnerami Mazowsza w tym 
projekcie są regiony Katalonii, Glasgow i Clyde, Rhone-Alpes, Emilii-Ro-
magni i Lombardii. 

Przedstawiciele Województwa Mazowieckiego, w ramach nowej ini-
cjatywy europejskiej – Platformy Podmiejskich Regionów Europejskich 
Peri-Urban (Th e Peri-Urban Regions Platform Europe - PURPLE) uczest-
niczą w konferencjach, seminariach służących zacieśnieniu współpracy 
wewnątrz sieci. 

Województwo Mazowieckie w ramach Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego uczestniczy w projekcie zatytułowanym „Centrum/Peryferie 
– Rozwój synergii w regionach”. W projekcie uczestniczą takie regiony jak: 
Województwo Sztokholmskie, Kraj Związkowy Brandenburgia, Region 
Madrytu, Prowincja Noordt Brabant (Holandia). 

Samorząd Mazowsza w ramach Mechanizmu Finansowego Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego (EOG) prowadzi działania mające na 
celu dofi nansowanie wybranych inwestycji. Mechanizm przyczynia się do 
zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych w obrębie Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego oraz wspiera nowe kraje członkowskie UE 
w staraniach o pełny udział w rozszerzonym rynku wewnętrznym EOG.

Placówki oświatowe prowadzone przez Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego uczestniczą w europejskich programach edukacyjnych, fi -
nansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Przedmiotem współpracy 
w ramach poszczególnych projektów6 są zagadnienia związane z:
■  rozwojem społeczeństwa informacyjnego w ramach programu 

SOCRATES:
 -  projekt Colabs – Collaboratories, koordynowany przez 

 Uniwersytet w Budapeszcie;
 -  projekt MATCOMP – dotyczy zastosowania technologii 

 informacyjnej w uczeniu się i nauczaniu matematyki;
 -  projekt WWW Train – dotyczący innowacji dydaktycznych 

 w zakresie nauczania i wykorzystania technologii informatycznych,  
 we współpracy z Uniwersytetem Twente w Holandii.

■  kształceniem ustawicznym:
- projekt pt. „Zaangażowanie nowych grup dorosłych w edukację przez 

całe życie – ENGALL” – realizowany w ramach SOCRATES – GRUN-
DVIG we współpracy z Niemcami, Hiszpanią, Finlandią, Słowacją, Gre-
cją, Austrią (rezultat projektu to nowe metody pracy z dorosłymi, a także 

Programy
edukacyjne

6 Projekty realizowane w latach 2004-2005.
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utworzenie portalu projektu, uwzględniającego ofertę partnerów i promo-
cję edukacji danego kraju);
 -  projekt pn. „Ewaluacja kształcenia ustawicznego 

 nauczycieli” – w ramach programu Socrates – Comenius;
 -  projekt dla nauczycieli przedsiębiorczości i przedmiotów 

 ekonomicznych w ramach programu Leonardo da Vinci;
 -  projekt pt. „Opieka nad osobami w podeszłym wieku” w ramach  

 programu Leonardo da Vinci – realizowany we współpracy 
 z Niemcami;

 -  projekt pt. „Opieka nad starszymi i niepełnosprawnymi w krajach  
 sąsiadujących” – współpraca ze stroną szwedzką.
   
Od grudnia 2004 roku województwo mazowieckie zostało włączone do 

Stowarzyszenia Regionów Europy, biorąc udział w pracach 4. Komitetów. 
Samorząd Województwa Mazowieckiego aktywnie uczestniczy 

w pracach Komitetu Regionów, Kongresu Władz Lokalnych i Regional-
nych Rady Europy oraz Zgromadzenia Regionów Europy. Poprzez Biuro 
Przedstawicielskie w Brukseli zaznacza swoją obecność na forach instytu-
cji europejskich, prowadzi działalność promującą Mazowsze, monitoruje 
zmiany polityki regionalnej UE, zachęca do poznania walorów kulturo-
wych, przyrodniczych i turystycznych Mazowsza. 

Mazowsze 
w UE
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Mapa 1.  Produkt krajowy brutto według podregionów NUTS-3 w Polsce w 2003 r. 
 i zmiany w stosunku do 1999 r.
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Mapa 2.  Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2005 r.  w województwie   
 mazowieckim i ich dynamika w latach 1999–2005
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Mapa 3.  Rolnictwo i przemysł spożywczy w województwie mazowieckim w 2004 r.
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Mapa 4.   Zagospodarowanie turystyczne na tle ochrony przyrody oraz walorów
  kulturowych w województwie mazowieckim w 2004 r.  
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Mapa 5.  Gęstość zaludnienia w województwie mazowieckim w 2004 r.
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Mapa 6.  Potencjał ludnościowy – prognoza do 2020 r.
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Mapa 7. Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie mazowieckim w 2005 r.
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Mapa 8.  Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie mazowieckim
                w 2004 r. 
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Mapa 9.   Szkolnictwo wyższe w województwie mazowieckim 
 w roku akademickim 2004/2005
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Mapa 10. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej
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Mapa 11. Zagrożenia środowiska przyrodniczego w województwie mazowieckim w 2004 r.
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Mapa 12. Obszary problemowe i kierunki polityki przestrzennej
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