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STRATEGIA ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

2002 2006 2013 

Warszawa ku Europie, 
Mazowsze z Warszawą 

Mazowsze 
konkurencyjnym 

regionem w układzie 
europejskim i globalnym 

Mazowsze to region 
spójny terytorialnie, 

konkurencyjny, 
innowacyjny z wysokim 

wzrostem gospodarczym  
i bardzo dobrymi 

warunkami życia jego 
mieszkańców 

(2020) 

Zaktualizowana 
strategia  
na nową 

perspektywę 
finansową 



 

Strategia rozwoju województwa:  

• podstawowy i najważniejszy dokument samorządu województwa, 
określający politykę rozwoju województwa 

• wyznacza cele strategiczne rozwoju, kierunki działań i działania 

• wskazuje obszary strategicznej interwencji 

• jest podstawą do przygotowania regionalnego programu operacyjnego, 
strategii sektorowych, planów określających kierunki działań oraz 
pozostałych dokumentów programowych na poziomie województwa 

 



 

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa określa: 

1. Zakres polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd województwa 

2. Ogólny zakres strategii rozwoju województwa 

3. Kompetencje organów przy sporządzaniu strategii 

4. Strategia rozwoju województwa podlega aktualizacji, jeżeli wymaga tego 
sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna województwa, albo gdy 
jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze średniookresową strategią 
rozwoju kraju lub krajową strategią rozwoju regionalnego 

 

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: 

1. Uszczegóławia zakres strategii rozwoju województwa 

PODSTAWY PRAWNE 



Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju 

Projekt zmiany ustawy o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw 

(ostatni projekt z dn. 27 maja 2019 r.)  

1. Diagnoza sytuacji  z uwzględnieniem stanu 
środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych  
i terytorialnych 

2. Prognoza trendów rozwojowych 

3. Określenie celów rozwoju, w tym kierunków 
interwencji, wraz z pożądanymi wskaźnikami 
realizacji 

4. W strategii rozwoju województwa uwzględnia 
się obszary strategicznej interwencji  państwa 

5.  System realizacji i ramy finansowe 

1. Wnioski z diagnozy 

2. Cele strategiczne w wymiarze społecznym, 
gospodarczym i przestrzennym 

3. Kierunki działań 

4. Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz 
wskaźniki ich osiągnięcia 

5. Model struktury funkcjonalno-przestrzennej 
województwa 

6. Ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania  
i prowadzenia polityki przestrzennej  
w województwie 

7. Obszary strategicznej interwencji wraz z zakresem 
planowanych działań 

8. Obszary strategicznej interwencji kluczowe dla 
województwa 

9. System realizacji strategii 

10.Ramy finansowe i źródła finansowania 

ZAKRES  ZINTEGROWANEJ STRATEGII 

Projekt Strategii będzie uwzględniał: 



ZASADY AKTUALIZACJI 

Zasady aktualizacji SRWM 2030: 

 

1. podejście zintegrowane i zróżnicowane terytorialnie  

2. równoważenie rozwoju  

3. partnerstwo  

4. procesy demograficzne punktem odniesienia dla planowania  
i realizacji działań rozwojowych  

5. subsydiarność 

6. spójność 

7. współpraca 



Najważniejsze przesłanki aktualizacji Strategii: 

 

1. Nowy podział statystyczny województwa mazowieckiego 

 

2. Nowa perspektywa finansowa UE i kształt polityki 
spójności na lata 2021-2027 

 

3. Nowe uwarunkowania formalno-prawne dla tworzenia 
dokumentu: 

• na poziomie europejskim 

• na poziomie krajowym 

 

 

 

UZASADNIENIE AKTUALIZACJI 



UZASADNIENIE AKTUALIZACJI 

1. Nowy podział statystyczny  
województwa mazowieckiego 

• Województwo mazowieckie  
jako makroregion NUTS 1 

• Region Warszawski stołeczny 
i Mazowiecki Regionalny  
jako  NUTS 2 

• Nowy podregion NUTS 3 –  
Żyrardowski 

• Przyłączono powiat garwoliński 
do podregionu siedleckiego 

• Przyłączono powiat  
nowodworski do podregionu  
warszawskiego zachodniego 



UZASADNIENIE AKTUALIZACJI 

Region (NUTS) 
PKB  

(w mln euro) 

PKB na 1 mieszkańca  

(w euro) 

PKB na 1 mieszkańca  

(wg PPS) 

PKB na 1 mieszkańca  

wg PPS 

w odniesieniu do 
średniej UE, UE28=100 

Makroregion Województwo 

Mazowieckie 
104 781 19 500 33 500 112% 

Warszawski stołeczny 80 328 26 600 45 700 152% 

Mazowiecki regionalny 24 453 10 400 17 800 59%  

Tabela 1. PKB w 2017 r. dla NUTS 1 i NUTS 2 
Źródło: Eurostat, dane przybliżone 

2. Kategorie regionów - podział funduszy strukturalnych: 

• Region Warszawski stołeczny jako  
region lepiej rozwinięty 

• Region Mazowiecki regionalny  
jako region słabiej rozwinięty 

• Zasady dofinansowania:  
(40% – Warszawski stołeczny  
i 70% – Mazowiecki regionalny) 



Kategorie regionów 

 3 kategorie regionów na poziomie NUTS 2 w oparciu o wielkość PKB na mieszkańca 

według standardów siły nabywczej w odniesieniu do średniej UE–27: 

 regiony słabiej rozwinięte – poniżej 75%  

 regiony przejściowe - pomiędzy 75% a [100%]  

 regiony lepiej rozwinięte – powyżej [100%]  

 

 Klasyfikacja wg rozporządzenia [NUTS 2016]? (PE – poparcie) 

 

 Aktualizacja danych statystycznych i zmiana okresu referencyjnego z 2014-2016 na 

2015-2017?  



UZASADNIENIE AKTUALIZACJI 

3. Nowy kształt polityki spójności UE 2021-2027  
    (redukcja z 11 do 5 celów): 

1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej  
i inteligentnej transformacji gospodarczej  

2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu 
czystej i sprawiedliwej transformacji energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, 
gospodarki o obiegu zamkniętym, przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 

3. Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności i udoskonaleniu 
regionalnych połączeń teleinformatycznych 

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym dzięki wdrażaniu Europejskiego filaru 
praw socjalnych 

5. Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego  
i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich  
i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych 

Obecna SRWM pozostaje spójna z celami polityki spójności  
na poziomie UE 



 

 

 

 

 

silne powiązanie z priorytetami unijnymi 

5 celów politycznych zamiast 11 celów tematycznych 

pozornie szeroki zakres tematyczny 

 

  

Zakres tematyczny 

Inteligentna  
Europa  

Zielona 
nisko-emisyjna  

Europa  

Skomunikowana  
Europa  

  

Europa  
Społeczna 

 

Europa 
bliska 

obywatelowi  



 Poziomy dofinansowania 

70% 
85% 

Regiony słabiej 
rozwinięte (poniżej 
75% średniej UE-27 

PKB per capita) 

55% 
65% 

Regiony 
przejściowe 

(pomiędzy 75% a 
100%) 

40% 
50% 

Regiony lepiej 
rozwinięte (pow. 
100% średniej) 



UZASADNIENIE AKTUALIZACJI 

4. Nowe uwarunkowania formalno-prawne: 

1) Na podstawie analizy zapisów obowiązującej SRWM ze Strategią na rzecz odpowiedzialnego 

rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) przyjmuje się, że dokumenty te są spójne lub 

zbieżne ze sobą w zakresie najważniejszych elementów: 

 okresu obowiązywania obu dokumentów – perspektywy 2030 r., 

 wizji rozwoju województwa: Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny, z 

wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców – z celem 

głównym SOR: Tworzenie warunków wzrostu dla dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym 

wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym, 

 wspólnego paradygmatu zrównoważonego rozwoju, wykorzystującego endogeniczne czynniki 

rozwoju poszczególnych obszarów, dążenie do spójności poprzez zmniejszanie dysproporcji, ale także 

uwzględniając wzrost gospodarczy, konkurencyjność, innowacyjność i poprawę warunków życia 

mieszkańców, 

 



UZASADNIENIE AKTUALIZACJI 

4. Nowe uwarunkowania formalno-prawne (c.d.): 

 spójności pomiędzy celem głównym SRWM: Zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie 

mazowieckim, wzrost znaczenia Obszaru Metropolitalnego Warszawy w Europie – a celem głównym 

SOR: Tworzenie warunków wzrostu dla dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście 

spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym, 

 zgodności celu strategicznego, ujętego w SRWM, w obszarze Przemysł i produkcja: Rozwój produkcji 

ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i średniozaawansowanych technologii oraz 

w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz w obszarze Gospodarka: Wzrost 

konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie 

nowych technologii z celem szczegółowym zawartym w SOR: Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz 

silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną. 

 



UZASADNIENIE AKTUALIZACJI 

4. Nowe uwarunkowania formalno-prawne (c.d.): 

2) W aktualizowanej Strategii zostanie określona struktura celów priorytetowych i kierunków działań 
w układzie hierarchiczno-horyzontalnym, uwzględniająca specyfikę danego obszaru, jego 
endogeniczne czynniki i bariery rozwoju, przypisana regionom NUTS 2 i podregionom NUTS 3 

3) W Strategii uwzględnione i zachowane będą trzy sfery (gospodarka, społeczeństwo, środowisko), 
przenikające się wzajemnie oraz wpisujące się w model terytorialny regionu z Warszawą i jej 
obszarem metropolitalnym jako centrum, stanowiącym obecnie region Warszawski stołeczny 

5) W SRWM uwzględnione zostaną inwestycje celu publicznego o charakterze ponadlokalnym, 

dedykowane poszczególnym NUTS2 i NUTS3, które znajdują się  

w dokumentach przyjętych przez Sejm, Radę Ministrów, właściwego ministra, Sejmik Województwa 

Mazowieckiego oraz mają zagwarantowane środki w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 



UZASADNIENIE AKTUALIZACJI 

5. Aktualizacja SRWM – podejście terytorialne: 

 określenie zróżnicowanych wewnętrznych potencjałów i barier rozwoju  

 wyznaczenie geograficznych obszarów wsparcia – OSI terytorialne 

 wyznaczenie OSI sektorowych dla poszczególnych obszarów wsparcia 

 przypisanie odpowiedniego rodzaju interwencji do danego obszaru i branż 

 

OSI regionalne – w powiązaniu z nowym podziałem NUTS 2 i NUTS 3 

 

Instrumenty terytorialne – spójne z RPO Województwa Mazowieckiego  
na lata 2021-2027 



UZASADNIENIE AKTUALIZACJI 

5. Wymiar terytorialny  

– nowe OSI wskazane  
w projekcie KSRR 

• Obligatoryjne OSI krajowe: 

 obszary zagrożone trwałą  
marginalizacją 

 miasta średnie tracące funkcje  
społeczno-gospodarcze 

 



UZASADNIENIE AKTUALIZACJI 

 

W związku z wyżej wymienionymi uwarunkowaniami i przesłankami, 

zostanie dokonana aktualizacja dokumentu, która będzie częściową 

zmianą, nienaruszającą jednak wielu ustaleń obowiązującej Strategii.  

 

Prace nad Strategią będą prowadzone równolegle z programowaniem 

rozwoju i opracowywaniem Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego 2021-2027 (RPO WM 2021-2027). 

 



 

ETAPY PROCEDURY AKTUALIZACJI STRATEGII 



Zintegrowany Monitoring  
Zagospodarowania Przestrzennego  

Województwa Mazowieckiego 

 
 

Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego 

DOSTĘP PUBLICZNY 
-  

https://gis.mbpr.pl/ 

https://gis.mbpr.pl/
https://gis.mbpr.pl/
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