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S z a n o w n i  P a ń s t w o !  M o i  D r o d z y !

M yślę, że kiedy wielu z nas mówi dziś o tym, że pochodzi z Mazow-

sza, czuje prawdziwą dumę. Nasze województwo jest wskazywa-

ne jako przykład dynamicznego rozwoju. Staliśmy się liderem zmian, 

a pozycję tę potwierdzają kolejne badania i rankingi. Według Eurosta-

tu jesteśmy jednym z czterech najszybciej rozwijających się regionów 

w Europie. Ten sukces jednak nie wziął się znikąd. To efekt pracy, pasji, 

ale i współpracy nas wszystkich – mieszkańców, przedsiębiorców, na-

ukowców i samorządowców. Potrafi my sprawnie wykorzystywać środki 

unijne, wyznaczać sobie ambitne cele i je realizować. O działaniach, pro-

gramach można by mówić wiele, ale nasz cel tak naprawdę jest jeden 

– aby mieszkańcom naszego województwa żyło się lepiej, niezależnie 

od tego, czy mieszkamy w dużym mieście, miasteczku czy na wsi.

W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia samorządów powiato-

wych i województw. To ważny moment. Warto się na chwilę zatrzymać 

i podsumować to, co udało nam się osiągnąć, a także zastanowić się, 

jakie Mazowsze chcielibyśmy widzieć za kolejnych dziesięć lat. 

Książka, którą Państwu przekazujemy, pozwala pogłębić wiedzę na 

temat naszego regionu. Zachęcam do lektury tego kompendium, które 

pokazuje, jak przez ostatnie lata zmieniło się Mazowsze. 

ADAM STRUZIK

Marszałek Województwa 

Mazowieckiego
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N iniejszy tom chcielibyśmy zadedykować zmarłemu w 2013 r. pro-

fesorowi Uniwersytetu Warszawskiego Michałowi Kuleszy. Mamy 

ku temu co najmniej dwa powody. Po pierwsze, profesor Kulesza był 

jednym z ojców założycieli samorządu terytorialnego w Polsce. Aktyw-

nie zaangażował się w tworzenie samorządów gminnych w 1990  r., 

a w 1998 r. stał się głównodowodzącym przygotowania reformy samo-

rządowo-wojewódzkiej. Można powiedzieć, że Samorząd Województwa 

Mazowieckiego, będący wydawcą niniejszego tomu i jedną z najważ-

niejszych instytucji w nim opisywanych, nie powstałby w takiej formie 

bez Jego udziału. Po drugie, profesor Michał Kulesza był jednym z głów-

nych pomysłodawców i autorów pierwszego – wydanego w 2011 r. – 

tomu poświęconego historii Mazowsza. Nasze opracowanie, dotyczące 

społeczno-gospodarczych aspektów rozwoju regionu, jest swego rodza-

ju kontynuacją rozpoczętego przez Niego dzieła. 

Anna Dąbrowska i Paweł Swianiewicz (redaktorzy tomu)

P ierwszy raz zetknąłem się z Michałem Kuleszą wiosną 1982 roku, 

kiedy trafi łem na Jego wykład. Byłem wtedy studentem, a On mło-

dym, szalenie przystojnym (wiem, bo wiele moich koleżanek z roku za-

kochało się w Nim po pierwszym wykładzie, przy mojej niepohamowa-

nej zazdrości) doktorem. Od Niego po raz pierwszy usłyszałem, co to jest 

samorząd terytorialny – twór, który w owym czasie w Polsce nie istniał. 

Można powiedzieć, że to Jemu w dużym stopniu zawdzięczam, że za-

interesowałem się tym tematem. Po przełomie 1989/1990 wielokrotnie 

razem pracowaliśmy. Często się ostro spieraliśmy w różnych sprawach. 

Ale nigdy nie miałem wątpliwości, że był to jeden z najinteligentniej-

szych, najbardziej inspirujących, a zarazem działających z prawdziwą 

pasją i  zaangażowaniem ekspertów wspomagających funkcjonowanie 

polskich samorządów. Kiedy odszedł, brakowało mi tych pobudzających 

sporów, a przede wszystkim – Jego entuzjazmu i propaństwowości 

w najlepszym możliwym wydaniu. 

prof. Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski

Góra Kalwaria, Urząd Miasta i Gminy 

Gąbin, Urząd Miasta i Gminy

Pułtusk, rynek

Płock, kamieniczki 
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Profesora Kuleszy nigdy nie spotkałam osobiście. I bardzo żałuję, 

że nie będzie mi to już dane. Kiedy Profesor brał udział w tworzeniu 

samorządu gminnego w Polsce, ja szykowałam się do pierwszej klasy 

szkoły podstawowej… Bliżej poznałam Go dopiero na studiach – jako 

ojca założyciela samorządu terytorialnego w Polsce, jako współautora 

ustawy o samorządzie gminnym z 1990 roku i innych ustaw związanych 

z reformami administracyjnymi, jako autora licznych publikacji nauko-

wych o tematyce samorządowej, jako twórcę czasopism „Wspólnota” 

i „Samorząd Terytorialny”…

Jednak podczas swojej pracy zawodowej, w tym między innymi spo-

tkań z przedstawicielami samorządu na Mazowszu i w Polsce, przeko-

nałam się, że Profesor Michał Kulesza to nie tylko gorący orędownik idei 

samorządności, ale przede wszystkim dobry przyjaciel samorządowców, 

ludzi, którzy ten samorząd tworzą na co dzień. To uczucie towarzyszyło 

mi także wtedy, gdy po Jego śmierci czytałam wspomnienia osób, które 

miały okazję Go spotkać osobiście.

dr Anna Dąbrowska, Uniwersytet Warszawski



„Mazowsze to region (…) konkurencyjny, innowacyjny 

z wysokim wzrostem gospodarczym…”. Tak zaczyna 

się wizja zawarta w Strategi i  Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do 2030 roku. 

N iewątpliwie w zakresie szeroko pojętej konkurencyjności i inno-

wacyjności Mazowsze jest zdecydowanym  liderem wśród polskich 

województw. Wystarczy chociażby wspomnieć, że co czwarta polska 

złotówka wytworzona w ramach PKB pochodzi z Mazowsza; co piąty 

polski student, co czwarty doktorant i co trzeci słuchacz studiów pody-

plomowych kształcą się na mazowieckiej uczelni; 40% największych 

polskich fi rm zlokalizowanych jest na Mazowszu… 

Mazowsze jest ponadto jedynym w kraju regionem, który w zesta-

wieniu europejskich regionów pod względem innowacyjności „Regional 

Innovation Scorebaord 2017” został sklasyfi kowany jako umiarkowany 

innowator. Jednak mimo bezkonkurencyjnej pozycji w kraju, w skali Eu-

ropy zajmuje dopiero 159. miejsce (na 220 sklasyfi kowanych regionów). 

Wysoki wzrost gospodarczy potwierdzają niedawne dane EUROSTAT 

wskazujące, że w okresie 2000–2015 Mazowsze było jednym z siedmiu 

najszybciej rozwijających się regionów. 

Ponadto, Mazowsze jest regionem specyficznym. Z jednej strony 

region stanowi niewątpliwie jedną całość, której sercem jest aglo-

meracja warszawska. Dlatego pojawiające się od czasu do czasu 

pomysły dzielenia Mazowsza na dwa odrębne województwa władze 

samorządowe i wielu ekspertów uważało za szkodliwe. Ale rów-

nocześnie Mazowsze to region o skali zróżnicowań wewnętrznych 

większej niż w jakimkolwiek innym województwie. Wystarczy po-

dać kilka przykładów. Z jednej strony Mazowsze to Warszawa – 

z  2,5-procentowym bezrobociem, z drugiej – powiat  szydłowiecki, 

Koleje Mazowieckie 
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gdzie bezrobocie sięga 28%. To znowu Warszawa zajmująca w ran-

kingu przeciętnego  wynagrodzenia czwarte miejsce w Polsce i Płock 

z miejscem ósmym, ale też – powiat radomski na pozycji 324 (spo-

śród 380 powiatów).

Ta wyjątkowość polegająca na dualności regionu dostrzeżona zosta-

ła przez Komisję Europejską, która – po wielu latach starań samorządu 

wojewódzkiego – zgodziła się traktować Mazowsze inaczej niż pozosta-

łe polskie regiony. Od 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Komisji 

Europejskiej w  sprawie klasyfi kacji NUTS 2 (ten podział statystyczny 

stosowany w Unii Europejskiej ma bardzo duże znaczenie dla źródeł fi -

nansowania unijnej polityki regionalnej) o nowym podziale na jednostki 

statystyczne. Mazowsze – do tej pory funkcjonujące jako jeden region 

– zostało podzielone na region warszawski stołeczny obejmujący Miasto 

Stołeczne oraz dziewięć przyległych powiatów i region mazowiecki re-

gionalny, w którego skład weszła reszta województwa. 

Ale Mazowsze to przede wszystkim mała ojczyzna ponad 5 mln 

osób, w różnym wieku, o różnym wykształceniu, różnych problemach 

i  oczekiwaniach. Tych, którzy mieszkają w Warszawie, i tych, którzy 

związani są z mazowiecką wsią; żyjących tu od pokoleń, ale i takich, 

którzy przyjechali tu stosunkowo niedawno. To ich miejsce życia, edu-

kacji, pracy, realizacji codziennych potrzeb oraz wypoczynku. Wizja 

ze Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, tym razem już 

Centrum Warszawy

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
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w   pełnym brzmieniu, odnosi się właśnie do nich, a w zasadzie – do 

nas, mieszkańców województwa. Mówi, że „Mazowsze to region spójny 

terytorialnie, konkurencyjny,  innowacyjny z wysokim wzrostem gospo-

darczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców”.

I choć kwestie „infrastruktury komunalnej” czy „ochrony zdro-

wia” wydają się na pierwszy rzut oka zdecydowanie mniej medialne 

i spektakularne niż wspomniane na wstępie imponujące statystyki 

dotyczące PKB, potencjału akademickiego czy atrakcyjności inwesty-

cyjnej, to przecież właśnie to składa się na naszą codzienną jakość 

życia. „Czas oczekiwania do lekarza pierwszego kontaktu”, „miejsce 

w żłobku lub przedszkolu dla naszego dziecka”, „możliwość dojazdu 

 komunikacją publiczną na zajęcia kulturalne do pobliskiej miejscowo-

ści” czy wreszcie „dostęp w naszym jednorodzinnym domku do wo-

dociągu i kanalizacji”, a także „wyasfaltowana droga pod domem” to 

sprawy zdecydowanie nam bliskie. 

Dlatego czytelnikiem tej publikacji, przygotowanej z inicjatywy 

Samorządu Województwa, może być każdy z nas, mieszkańców Ma-

zowsza, ale także ktoś, kto tu nie mieszka, lecz interesuje się naszym 

regionem. Żeby lepiej poznać, a tym samym lepiej zrozumieć nasze Wo-

jewództwo. 1 stycznia 2019 roku mija dokładnie 20 lat od czasu reformy 

administracyjnej i samorządowej. 20 lat istnienia województwa mazo-

wieckiego w obecnym kształcie to dobry moment na podsumowanie. 

W tym tomie próbujemy więc spojrzeć, jak rozwijało się województwo, 

co udało się osiągnąć, a co nadal stanowi wyzwanie. 

W gronie specjalistów szeroko rozpowszechnione jest przekonanie, 

że reformy decentralizacji – najpierw stworzenie i  przekazanie szerokich 

uprawnień samorządom gminnym w 1990 roku, a potem powstanie 

samorządów wojewódzkich na przełomie 1998 i 1999 roku – należa-

ły do najbardziej udanych reform przeprowadzonych w naszym kraju 

po 1989 roku. Przekazanie zadań publicznych samorządom przyczyniło 

się do sprawniejszego wykonywania i lepszego dostępu do wielu usług 

ważnych dla codziennego życia mieszkańców. Nasza książka jest po-

święcona opisowi stanu gospodarki i społeczeństwa Mazowsza w dwu-

dziestolecie istnienia regionu w jego dzisiejszym kształcie administra-

cyjnym, a nie ocenie działań samorządów lokalnych i wojewódzkiego na 

jego terenie. Ale prezentowane przez nas dane pośrednio  potwierdzają 

tezę o sukcesie reformy. Władze samorządowe mają bowiem pośredni 

lub bezpośredni wpływ na funkcjonowanie sfer życia społeczno-gospo-

darczego, o których mówimy w kolejnych rozdziałach.

Przygotowaliśmy publikację składającą się z  dwunastu rozdzia-

łów, w których podejmowane są różne tematy związane ze spo-

łeczno-gospodarczą sytuacją Mazowsza, takie jak: (1) demografi a, 

Muzeum Regionalne w Siedlcach

Dziedziniec Muzeum 

Romantyzmu w Opinogórze
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(2)   zróżnicowanie poziomu rozwoju, (3) atrakcyjność inwestycyjna 

i rozwój gospodarki opartej na wiedzy, (4) wykorzystanie funduszy unij-

nych, (5)  infrastruktura komunalna, (6) transport, (7) kultura, (8) ochro-

na zdrowia, (9) edukacja, (10) potencjał akademicki, (11) współpraca 

samorządów oraz (12) wybory samorządowe i demokracja lokalna. Za 

każdym razem staramy się pokazać stan obecny danego zjawiska. 

Patrzymy na województwo mazowieckie w odniesieniu do innych re-

gionów Polski, a niekiedy także do regionów europejskich. W każdym 

z rozdziałów przyglądamy się także wewnętrznemu zróżnicowaniu re-

gionu, o którego skali była już mowa wyżej. Analizujemy, jak sytuacja 

zmieniała się od 1999 r. i jakie są prognozy na przyszłość.

PGE Narodowy w Warszawie

Sad w okolicy Grójca

Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach



Procesy 
demograficzne 1. 
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Województwo mazowieckie 
ma wielkość porównywalną 
do obszaru Danii. 

CZY WIESZ, ŻE...

O bok obszarów silnie zaludniających się są w województwie także 

takie, w których liczba ludności spada. W tym rozdziale przedstawia-

my również profi l demografi cz ny mieszkańców Mazowsza, analizujemy, 

w jakim stopniu dotykają ich główne problemy współczesnej demografi i, 

z procesem starzenia się społeczeństwa na czele.

Na t le wyludniającej się Polski województwo mazowieckie 

jest wyjątkiem. Jego mieszkańców wciąż przybywa. 

W niniejszym rozdziale przyglądamy się skal i  i  przyczynom 

tego zjawiska ze szczególnym uwzględnieniem 

wewnętrznego zróżnicowania regionu. 

 1.1. Zmiany liczby i  rozmieszczenia ludności na Mazowszu od 1999 r.

O d początku swojego istnienia w obecnych granicach administracyj-

nych województwo mazowieckie jest największym pod względem 

powierzchni i liczby ludności województwem w kraju, a liczba jego 

mieszkańców stale rośnie. O ile w 1999 r. region zamieszkiwało 5,1 mln 

osób, to w 2016 było ich już 5,4 mln, czyli prawie 5% więcej (ryc. 1.1). 

Szybszy wzrost (o 7%) osiągnęło tylko województwo pomorskie. W tym 

samym czasie średnia dla Polski wyniosła zaledwie 0,5%, a w aż siedmiu 

województwach liczba ludności między rokiem 1999 a 2016 – spadła.

W 2016 r. mieszkańcy województwa mazowieckiego stanowili 14% 

ogólnej populacji kraju. Oznacza to, że na Mazowszu zameldowany był 

prawie co siódmy mieszkaniec Polski. Natomiast pod względem gęsto-

ści zaludnienia – wynoszącej tu 151 os./km2 – region ustępował tylko 

dwóm województwom: śląskiemu i małopolskiemu (mapa 1.1). Dodajmy, 

że gęstość zaludnienia na Mazowszu znacznie przewyższała średnią war-

tość dla Polski (123 os./km2) oraz Unii Europejskiej (117 os./km2).

5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Rycina 1.1. Zmiany liczby ludności Mazowsza w latach 1998–2016 (w mln)
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Mapa 1.1. Gęstość 

zaludnienia oraz 

liczba mieszkańców 

w województwach w 2016 r.

Rozmieszczenie ludności na Mazowszu jest przy tym zróżnico-

wane (mapa 1.2). Gęstość zaludnienia wyższą od średniej dla całego 

województwa obserwujemy przede wszystkim w jego części centralnej 

(Warszawa i okolice). Najniższe wartości tego wskaźnika odnotowują zaś 

powiaty położone w części północnej i wschodniej. Najgęściej zalud-

nionym powiatem w regionie jest m.st. Warszawa (3391  os./km2), 

2016

5,4

4,6
1,0 1,3

1,7

1,0

1,2

1,4

2,1
2,5

2,1

2,3

2,9

3,4

3,5

2,10 100 km

1 2 3 4 5 mln osób

2016

59 – 80

80 – 120

120 – 160

160 – 240

2240 – 370 osób na km

1,0
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2016

0 20 km

2016

21000 – 3391 osób/km

200 – 1000
100 – 200

50 – 100
41 – 50

1999–2016

0 20 km

zamieszkiwane w 2016 r. przez prawie 1,8 mln osób, tj. 33% ludno-

ści całego województwa i prawie 5% ogółu mieszkańców kraju. 

Zauważmy, że drugie w kolejności największe pod względem liczby 

ludności miasto w Polsce – Kraków (765 tys. mieszkańców) – jest po-

nad dwukrotnie mniejsze. Oczywiście należy mieć tu na uwadze pewną 

słabość statystyki publicznej, która w liczbie ludności poszczególnych 

Mapa 1.2. Gęstość 

zaludnienia w 2016 r. 

i dynamika zmian liczby 

ludności w latach 1999–

2016 w województwie 

mazowieckim
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miast nie uwzględnia osób niezameldowanych. Według analiz Mazo-

wieckiego Biura Planowania Regionalnego w 2014 r. w Warszawie żyło 

co najmniej 118 tys. osób więcej, niż wykazywały to rejestry, a według 

alternatywnych szacunków różnica ta mogła wynieść nawet 221 tys. 

Obok miasta stołecznego do najgęściej zaludnionych obszarów 

Mazowsza należą cztery pozostałe miasta na prawach powiatu, 

w których w 2016 r. na kilometr kwadratowy powierzchni przypadało od 

1378 osób (Płock) do 2417 osób (Siedlce). Wśród 37 powiatów ziemskich 

najwyższą gęstość zaludnienia miał w tym czasie powiat pruszkowski 

(656 os./km2), a w sześciu gęstość zaludnienia wyniosła powyżej 

200 os./km2. Wszystkie z nich są położone w bliskim lub bezpośred-

nim sąsiedztwie Warszawy, co świadczy o silnej koncentracji lud-

ności wokół stolicy regionu. Do 2009 r. najmniej zaludniony był 

powiat ostrołęcki, który w 2014 r. utracił tę pozycję na rzecz powiatu 

łosickiego, zlokalizowanego na wschodnich peryferiach województwa. 

W 2016 r. gęstość zaludnienia wynosiła w nim 41 os./km2. Była to war-

tość szesnastokrotnie niższa niż w powiecie pruszkowskim i prawie 

osiemdziesięciotrzykrotnie niższa w porównaniu z Warszawą. 

Między rokiem 1999 a 2016 wzrost zaludnienia dotyczył 20 ma-

zowieckich powiatów, głównie centralnych (najwyższy w powiecie 

pruszkowskim – o ponad 50%). Pozostałe 23 powiaty odnotowały 

18,2% 
16,7% 

4,6%  
2,7% 

1,3% 
1,1% 

-0,1% 
-0,9% 

-1,5% 
-2,9% 

-4,5% 
-5,2% 
-6,2% 

-7,5% 
-7,8% 

-9,4% 
-10,5% 

-13,5% 

Rzeszów 
Zielona Góra 

Warszawa 

Kraków 
ystok 

Olsztyn 
Gda sk  
Wro aw  
Gorzów Wielkopolski  
Szczecin  
Toru  
Lublin  
Bydgoszcz  
Pozna  

Opole  

ód  
Katowice  

Kielce  

Rycina 1.2. Zmiana liczby mieszkańców w miastach wojewódzkich w latach 

1999–2016 (w %)

Powiat pruszkowski jest 
najgęściej zaludnionym 
powiatem ziemskim w Polsce. 

CZY WIESZ, ŻE...

Płock, Stare Miasto
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spadek liczby mieszkańców. Największe rozmiary przybrał on w po-

wiecie lipskim, który utracił aż 11% ludności (mapa 1.2).

Przyjrzyjmy się zmianom na poziomie gminnym. Od czasu refor-

my terytorialnej z 1998 r. liczba mieszkańców zwiększyła się w 127 

z  314  gmin województwa mazowieckiego. Do rekordzistów należą 

Lesznowola i Jabłonna, w których liczba mieszkańców się podwoiła. 

W kolejnych sześciu gminach wzrost ten wyniósł między 50 a 70%. 

Większość z nich (z wyjątkiem gminy Słupno leżącej w bezpośrednim 

sąsiedztwie Płocka) należy do powiatów zlokalizowanych blisko 

Warszawy i powiązanych z nią dojazdami do pracy, szkół itp. (zob. 

ramka). W samym mieście stołecznym procentowa zmiana liczby lud-

ności nie była wprawdzie tak uderzająca – wyniosła 4,6% – ale w ka-

tegoriach bezwzględnych odpowiada to liczbie ponad 76,5 tys. nowych 

mieszkańców. Bardziej obrazowo – jest to prawie tyle osób, ile mieszka 

obecnie w Siedlcach. A i tak to tylko część rzeczywistej zmiany, którą 

trudno uchwycić za pomocą statystyki publicznej.

Jeszcze lepiej skalę procesów ludnościowych w Warszawie odda-

je porównanie jej z innymi stolicami województw. Warszawa należy 

do stosunkowo niewielkiej grupy sześciu miast, które między 

rokiem 1999 a 2016 powiększyły liczbę swoich mieszkańców, 

przy czym wyższy procentowo wzrost odnotowały tylko Zielona Góra 

i Rzeszów. Miejmy jednak na uwadze, że oba te miasta w ostatnich la-

tach znacznie poszerzyły swoje granice: miasto Zielona Góra w 2015 r. 

powiększyło powierzchnię prawie pięciokrotnie (po połączeniu z gmi-

ną Zielona Góra), a prowadzona przez Rzeszów od 2006 r. polityka 

włączania w  granice miasta nowych terenów poskutkowała ponad 
Lesznowola, Urząd Gminy

Warszawa jest największym miastem pod względem liczby ludności 

nie tylko w województwie, lecz także w Polsce
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dwukrotnym wzrostem powierzchni. W tych przypadkach przyrost 

liczby mieszkańców był zatem w znacznej mierze efektem decyzji ad-

ministracyjnych, a nie procesów demografi cznych. Co prawda swoje 

granice rozszerzyła także Warszawa – w 2002 r. przyłączono do niej 

gminę Wesoła – ale nie wiązało się to ze znaczącym wzrostem jej po-

wierzchni, który wyniósł niecałe 5%. Dodajmy, że mieszkańcy z terenu 

Wesołej odpowiadali za mniej niż jedną czwartą całego wzrostu liczby 

zameldowanych mieszkańców stolicy w okresie 1999–2016. 

Według prognozy demografi cznej GUS na rok 2050 Warszawa 

pozostanie największym miastem w Polsce. W jej granicach miesz-

kać będzie prawie 15 tys. osób więcej niż w roku 2016. Cały Obszar 

Metropolitalny Warszawy (OMW) (zob. ramka) ma liczyć 3,6 mln 

mieszkańców, czyli o prawie 280 tys. więcej niż obecnie. 

Obok 127 mazowieckich gmin, które w okresie 1999–2016 powięk-

szyły swój stan ludnościowy, możemy wskazać 27, w których liczba 

mieszkańców praktycznie się nie zmieniła, oraz 160, w których 

nastąpił spadek liczby ludności. Wśród tych ostatnich najbardziej eks-

tremalne przypadki to gminy Solec nad Wisłą oraz Nur, w których liczba 

mieszkańców w 2016 r. była prawie o jedną czwartą niższa niż w roku 

1999. Łącznie w 9 gminach spadek ten wyniósł powyżej 15%. Z wyjąt-

kiem położonej w powiecie wołomińskim gminy Strachówka wszystkie 

z nich zlokalizowane są w znacznej odległości od Warszawy, we wschod-

niej lub południowej części województwa mazowieckiego (zob. ramka).

Chociaż na koniec 2016 r. na Mazowszu najwięcej było gmin małych, do 

20 tys. mieszkańców (łącznie 88%), a udział gmin dużych, powyżej 50 tys. 

mieszkańców, wyniósł zaledwie 3% (ryc. 1.3), to możemy zauważyć, że 

w tych 9 największych gminach mieszkało aż 46% ogółu ludności ca-

łego województwa (ryc. 1.4). Wśród nich znalazło się: 5 gmin wchodzących 

w skład OMW (Warszawa, Piaseczno, Pruszków, Legionowo, Wołomin) oraz 

4 miasta na prawach powiatu (Radom, Płock, Siedlce, Ostrołęka) (zob. ramka).

Największy wzrost liczby ludności 
w latach 1999–2016

Największy spadek liczby ludności 
w latach 1999–2016

Jabłonna (powiat legionowski) +107%

Lesznowola (powiat piaseczyński) +100%

Ząbki (powiat wołomiński) +74%

Słupno (powiat płocki) +72%

Wieliszew (powiat legionowski) +61%

Piaseczno (powiat piaseczyński) +60%

Marki (powiat wołomiński) +60%

Nadarzyn (powiat pruszkowski) +50%

Nur (powiat ostrowski) −22%

Solec nad Wisłą (powiat lipski) −22%

Sterdyń (powiat sokołowski) −19%

Ceranów (powiat sokołowski) −18%

Chotcza (powiat lipski) −17%

Strachówka (powiat wołomiński) −17%

Wierzbno (powiat węgrowski) −16%

Korczew (powiat siedlecki) −16%

Przesmyki (powiat siedlecki) −16%

Według prognoz Warszawa to 
jedyne miasto wojewódzkie 
w Polsce, które między rokiem 
2016 a 2050 powiększy liczbę 
swoich mieszkańców.

CZY WIESZ, ŻE...

Obszar Metropolitalny 
Warszawy
Wyznaczony przez Mazowieckie 
Biuro Planowania Regionalnego 
zwarty obszar, który obejmuje 
Warszawę i 71 gmin sąsiednich 
– silnie z nią powiązanych 
i charakteryzujących się 
wysokim poziomem rozwoju. 
Potocznie pod tą nazwą 
rozumie się aglomerację 
warszawską.

Piaseczno, ratusz
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30%

38%

20%

9%

3%

do 5 tys. (94 gminy)
pow. 5 tys. do 10 tys. (121 gmin)
pow. 10 tys. do 20 tys. (62 gminy)
pow. 20 tys. do 50 tys. (28 gmin)
pow. 50 tys. (9 gmin)

77%

16%

16%

15%

46%

do 5 tys.
pow. 5 tys. do 10 tys.
pow. 10 tys. do 20 tys.
pow. 20 tys. do 50 tys.
pow. 50 tys.

Statystycznym obrazem (i niejako podsumowaniem) wewnętrznego 

zróżnicowania dynamiki procesów ludnościowych na Mazowszu są ta-

bele 1.1 i 1.2. 

Widzimy wyraźny podział Mazowsza – na silnie rozwijający się 

obszar centralny, odpowiadający OMW, oraz część pozostałą, w któ-

rej liczba ludności zasadniczo spada. Zwróćmy uwagę, że przewaga 

OMW jest jeszcze większa, gdy z analizy wyłączamy Warszawę. Wska-

zuje to na bardzo wysoką dynamikę procesów ludnościowych, które 

zachodzą w otoczeniu stolicy (tab. 1.1). W ich efekcie, nawet bez War-

szawy, średnia wielkość gminy w OMW jest ponad dwukrotnie więk-

sza, a średnia gęstość zaludnienia – ponad czterokrotnie wyższa od 

średniej dla gmin położonych poza tym obszarem (tab. 1.2).

Tabela 1.1. Porównanie zmian średnich wartości wybranych wskaźników ludnościowych dla gmin OMW i gmin 

pozostałych (zmiana 1999–2016)

Najludniejsze gminy 
Mazowsza 
1.  WARSZAWA – 

1 753 977 mieszkańców
2.  RADOM – 

215 020 mieszkańców
3.  PŁOCK – 

121 295 mieszkańców
4.  PIASECZNO – 

81 207 mieszkańców
5.  SIEDLCE – 

77 020 mieszkańców
6.  PRUSZKÓW – 

60 866 mieszkańców
7.  LEGIONOWO – 

54 137 mieszkańców
8.  OSTROŁĘKA – 

52 337 mieszkańców
9.  WOŁOMIN – 

51 774 mieszkańców

Podwarszawskie Legionowo 
jest najgęściej zaludnioną 
gminą w Polsce. Na kilometr 
kwadratowy przypada w niej 
blisko 4 tys. mieszkańców. 
To prawie tysiąckrotnie (!) 
więcej niż w gminie 
wiejskiej Lutowiska w woj. 
podkarpackim, która ma 
najniższą gęstość zaludnienia 
w kraju.

CZY WIESZ, ŻE...

Wskaźnik
Gminy z OMW
(z Warszawą)

Gminy z OMW 
(bez Warszawy)

Pozostałe 
gminy

Zmiana liczby mieszkańców +11% +20% −2%

Zmiana gęstości zaludnienia +14% +16% −4%

Zmiana udziału w ludności województwa ogółem +3% +6% −3%

Rycina 1.3. Odsetek liczby gmin Mazowsza według kategorii wielkości 

w 2016 r.

Rycina 1.4. Odsetek mieszkańców Mazowsza według kategorii wielkości 

gmin w 2016 r. 
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Wskaźnik
Gminy z OMW 
(z Warszawą)

Gminy z OMW 
(bez Warszawy)

Pozostałe 
gminy

Przeciętna liczba mieszkańców w gminie 43,7 tys. 19,6 tys. 9,2 tys.

Gęstość zaludnienia 606 os./km2 566 os./km2 132 os./km2

Odsetek ludności województwa 58,7% 26,0% 41,3%

Tabela 1.2. Porównanie średnich wartości wybranych wskaźników ludnościowych dla gmin OMW i gmin 

pozostałych (2016)

0 20 40 60 80 100

l skie
dolno l skie

zachodniopomorskie
lubuskie

mazowieckie
pomorskie

ódzkie
podlaskie

POLSKA
kujawsko-pomorskie

warmi sko-mazurskie
wielkopolskie

opolskie
ma opolskie

lubelskie
i tokrzyskie

podkarpackie

Rycina 1.5. Współczynnik urbanizacji – Mazowsze na tle innych 

województw i średniej dla Polski w 2016 r.

Przyjrzyjmy się jeszcze rozmieszczeniu ludności w podziale na miasto 

i wieś. Na Mazowszu przeważa ludność miejska. W 2016 r. w miastach 

mieszkało 3,5 mln osób, a na wsi – 1,9 mln. Gdy odniesiemy udział osób 

zamieszkujących obszary miejskie do ogółu ludności, otrzymamy miarę 

poziomu urbanizacji. Województwo mazowieckie ze współczynnikiem 

urbanizacji wynoszącym w 2016 r. 64,3% plasuje się na wysokiej – 

czwartej – pozycji wśród polskich województw. Równocześnie jest to 

wartość przewyższająca średni wskaźnik dla Polski – 60,2% (ryc. 1.5).

W porównaniu z rokiem 1999 w roku 2016 liczba ludności na obsza-

rach miejskich Mazowsza wzrosła o 4,5%, a na obszarach wiejskich – 

o 5,8%, co skutkowało niewielkim spadkiem współczynnika  urbanizacji 

Satelitarne zdjęcie Warszawy
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Mapa 1.3. Współczynnik urbanizacji na Mazowszu w 2016 r. i jego zmiana w latach 1999–2016 

– o 0,3 p.p. (w tym samym czasie współczynnik dla Polski obniżył się 

o 1,7 p.p.). Szczególnie duży wzrost udziału ludności wiejskiej ob-

serwujemy w powiatach położonych wokół największych miast: 

legionowskim, piaseczyńskim, grodziskim i pruszkowskim (zlokalizowa-

nych w sąsiedztwie Warszawy), czy też powiecie radomskim (mapa 1.3). 

Jest to wyraz postępującego procesu suburbanizacji, czyli przenosze-

nia się ludności poza granice miast. Główną przyczyną tego zjawiska 

są niższe ceny gruntów podmiejskich. Ostatecznie więc dzięki decyzji 

2016
0 20
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o zakupie domu czy mieszkania na peryferiach miasta można zyskać 

znacznie większy metraż w cenie mniejszego lokalu w mieście. Coraz 

mniejszym problemem jest też łączenie pracy w mieście z mieszkaniem 

poza jego granicami. Aktualnie większość rodzin posiada co najmniej 

jeden samochód. Ciągle rozwija się też sieć transportu publicznego. Do-

jazd do pracy bywa zatem na tyle dobry, że umożliwia rozwój kariery 

zawodowej także mieszkającym na wsi. Dla rozwoju przedmieść zna-

czenie ma też niewątpliwie pojawienie się swoistej mody na wiejskość, 

czy też prestiż przypisywany posiadaniu domu pod miastem kreowany 

przez deweloperów i media. 

1.2 . Czynniki  zmian ludnościowych na Mazowszu od 1999 r.

W opisie zmian zachodzących w liczbie i rozmieszczeniu ludności 

nie wspomnieliśmy jeszcze o istotnej kwestii, jaką jest źródło tych 

przeobrażeń. Czy stały wzrost liczby ludności Mazowsza wynika z wy-

sokiego współczynnika urodzeń przy relatywnie niskiej liczbie zgonów? 

A może Mazowsze silnie przyciąga mieszkańców z zewnątrz? Jak ma 

się do tego wewnętrzne zróżnicowanie województwa? Na te pytania po-

staramy się odpowiedzieć w dalszej części rozdziału.

Zacznijmy od tego, ile dzieci rodzi się na terenie Mazowsza, a ile osób 

umiera. Wskaźnikiem opisującym społeczność w tym kontekście jest 

współczynnik przyrostu naturalnego. Stanowi on różnicę pomiędzy 

liczbą urodzeń żywych a liczbą zgonów w przeliczeniu na 1000 miesz-

kańców. Gdy jego wartość jest dodatnia, oznacza to, że więcej osób się 

urodziło, niż zmarło. W 2016 r. współczynnik przyrostu naturalnego dla 

Polski był ujemny i wynosił −0,15. Dodatnie wartości osiągnęło wówczas 

tylko pięć województw. Wśród nich znalazło się mazowieckie (ryc. 1.6). 

Z wykresu ukazującego zmianę współczynnika przyrostu naturalne-

go w czasie wynika, że jeszcze w 1999 r. jego wartość była ujemna 

(ryc. 1.7). Dodajmy, że liczba urodzeń na Mazowszu przekroczyła liczbę 

zgonów w 2006 r. (0,13) i od tego czasu współczynnik utrzymuje się po-

wyżej zera, a najwyższą wartość osiągnął w roku 2010 (1,4), ryc. 1.11.

Przyrost naturalny należy do czynników, które silnie różnicują się 

w podziale miasto–wieś. Najczęściej jest on wyższy na obszarach wiej-

skich. Przykładowo: w 2016 r. w Polsce współczynnik przyrostu natural-

nego na wsi wyniósł 0,30, a w miastach –0,15. Z podobną sytuacją mie-

liśmy do czynienia na Mazowszu jeszcze w roku 1999 (ryc. 1.7). W ciągu 

17 lat tendencja się jednak odwróciła i obecnie to w miastach notujemy 

zdecydowanie wyższy przyrost naturalny, co wyróżnia województwo 

mazowieckie na tle Polski i większości pozostałych województw.

Podregion
Jednostka terytorialna 
wyróżniona do celów 
statystycznych. Każde 
z województw grupuje kilka 
podregionów, a podregion 
grupuje kilka niższych 
jednostek, tj. powiatów.
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Największy wzrost współczynnika przyrostu 
naturalnego w latach 1999–2016

Największy spadek współczynnika przyrostu 
naturalnego w latach 1999–2016

1. M.st. Warszawa +7,0

2. Powiat piaseczyński +5,2

3. Powiat wołomiński +5,1

4. Powiat m. Siedlce +3,3

5. Powiat legionowski +2,8

1. Powiat lipski −5,9

2. Powiat przysuski −3,5

3. Powiat gostyniński −3,4

4. Powiat sokołowski −2,8

5. Powiat sierpecki −2,6

-1,3

-1,8

-0,3

0,9

1,3

0,1

iasto

1999 2016

Spójrzmy jeszcze na przyrost naturalny w układzie powiatów. Choć 

wartość tego współczynnika plasuje Mazowsze w czołówce kraju, to 

w ponad połowie mazowieckich powiatów (24 z 42) w 2016 r. był on 

ujemny. Najwyższy przyrost naturalny uzyskał wówczas powiat woło-

miński (5,2), najniższy natomiast – powiat lipski (−6,1), o którym wspo-

minaliśmy już wcześniej, że od 1999 r. utracił aż 11% mieszkańców. 

Charakterystyczny jest wzrost wskaźnika przyrostu naturalnego w okre-

sie 1999–2016 w powiatach silnie związanych z Warszawą (ma pa 1.4 

oraz ramka). Przyczyn tego zjawiska możemy szukać m.in. w zmianach 

wskaźnika urodzeń. We wszystkich podregionach (zob. ramka poniżej) 

związanych z OMW (m.st. Warszawa, warszawski wschodni, warszawski 

zachodni) liczba urodzonych dzieci przypadająca na 1000 kobiet w wieku 

20–39 lat między rokiem 2002 a 2016 wyraźnie wzrosła. Natomiast po-

zostałe mazowieckie podregiony odnotowały spadek wskaźnika urodzeń. 

Zwróćmy też uwagę, że na obszarze całego województwa wzrósł średni 

wiek urodzenia pierwszego dziecka przez matkę (ryc. 1.8).

Rycina 1.6. Współczynnik przyrostu naturalnego – Mazowsze 

na tle innych województw i średniej dla Polski w 2016 r.

Rycina 1.7. Zmiana współczynnika przyrostu 

naturalnego na Mazowszu w latach 1999–2016

Jeszcze w 2002 r. średnia 
wieku matki rodzącej pierwsze 
dziecko na Mazowszu 
wynosiła niespełna 27 lat, 
a w 2016 r. – już ponad 30. 
Statystycznie najmłodsze 
są matki rodzące pierwsze 
dziecko w podregionie 
ciechanowskim (28 lat), 
a najstarsze – w Warszawie 
(31 lat).

CZY WIESZ, ŻE...
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Obok przyrostu naturalnego drugim istotnym czynnikiem oddziałują-

cym na stan zaludnienia obszaru są migracje ludności. Miarą tego proce-

su jest saldo migracji, czyli różnica między napływem a odpływem ludno-

ści z danego terenu, zazwyczaj obliczana na 1000 mieszkańców. W 2016 r. 

dodatnią wartość salda migracji osiągnęło tylko pięć polskich województw, 

a liderem było właśnie województwo mazowieckie (ryc. 1.9).

Sprawdźmy więc, z których obszarów Polski pochodzą nowi miesz-

kańcy Mazowsza. Okazuje się, że kierunki te są względnie stałe. Od 

1999 r. zdecydowanie największy odsetek przyjeżdżających na Mazow-

sze pochodzi z województwa lubelskiego (21% wszystkich przyby-

wających). Wysoki jest także odsetek napływających tu mieszkańców 

województw łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, czyli 

regionów graniczących z Mazowszem. Stosunkowo najmniej osób przy-

bywa natomiast z województw lubuskiego i opolskiego. 
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wskaźnika urodzeń na 
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w podregionach Mazowsza 
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Rycina 1.9. Saldo migracji na 1000 osób – Mazowsze na tle innych 
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Wiemy już, że statystyczny imigrant na Mazowszu pochodzi z woje-

wództwa lubelskiego. Dodajmy do tego, że jest on kobietą i ma 31 lat. 

W 2016 r. do województwa mazowieckiego w wyniku migracji mię-

dzywojewódzkich przyjechało ponad 19 tys. nowych mieszkańców, 

a wyjechało stąd niespełna 8 tys.

W 2016 r. co piąty nowy 
mieszkaniec Mazowsza 
przeprowadził się 
z Lubelszczyzny.

CZY WIESZ, ŻE...

Mapa 1.4. Przyrost naturalny na Mazowszu w 2016 r. i jego zmiana w latach 1999–2016 

0 20 km
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A kim jest statystyczny emigrant? To także kobieta, nieco starsza 

(33  lata), której kierunkiem wyjazdu jest najczęściej województwo 

łódzkie. W 2016 r. wyjechało tam 12% wszystkich opuszczających 

Mazowsze.

Kolejnym istotnym czynnikiem wpływającym na stan ludności woje-

wództwa są migracje zagraniczne. W ciągu ostatnich 17 lat obserwuje-

my spadek liczby emigrujących mieszkańców Mazowsza, a wzrost 

liczby imigrantów. Nowi mieszkańcy Mazowsza pochodzą z Azji i Eu-

ropy, najczęściej Europy Wschodniej – Ukrainy, Białorusi. Choć z obu 

tych kierunków notujemy stały wzrost liczby przyjeżdżających, to jednak 

z Europy Wschodniej napływ jest największy. Natomiast mieszkańcy Ma-

zowsza wyjeżdżają za granicę najczęściej do innych krajów europejskich, 

szczególnie do Niemiec. Drugim popularnym kierunkiem jest Ameryka 

Północna, choć obserwujemy wyraźny spadek popularności tego konty-

nentu pomiędzy rokiem 1999 a 2016. 

Przyjrzyjmy się jeszcze przemieszczeniom mieszkańców wewnątrz 

województwa – między terenami miejskimi a wiejskimi. Okazuje się, 

że na Mazowszu wyraźnie zarysowuje się trend odpływu ludności 

z miast i napływu do wsi (ryc. 1.10). Jest to związane z nakreślonym 

już przez nas zjawiskiem suburbanizacji i dotyka przede wszystkim 

obszarów wiejskich wokół największych miast. Tereny te stopniowo 

tracą swój rolniczy charakter i przekształcają się w estetyczne osie-

dla podmiejskie. Mieszkańcy migrują zatem do gmin, które wsiami są 

często już tylko formalnie, a życie w nich coraz mniej różni się od życia 

w mieście. 

0,1 

-0,1 
-0,9 

1,6 

miasto wie

1999 2016

Rycina 1.10. Zmiany salda migracji wewnętrznych na Mazowszu w podziale 

na miasto–wieś w latach 1999–2016

Zbiornik retencyjny we 

wsi Łoje koło Przasnysza
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Jak pokazaliśmy w poprzednim podrozdziale, województwo mazo-

wieckie od 1999 r. notuje stały wzrost liczby mieszkańców. W języku 

demografi i możemy powiedzieć, że przyrost rzeczywisty ludności 

 w  całym analizowanym okresie był dodatni. Przytoczony wskaźnik sta-

nowi sumę współczynnika przyrostu naturalnego i salda migracji. Ze-

stawienie ze sobą zmian tych dwóch składowych w czasie pozwoli nam 

udzielić odpowiedzi na pytanie, co było główną siłą napędową obser-

wowanego wzrostu ludnościowego – czy przewaga liczby urodzeń nad 

liczbą zgonów, czy może przewaga imigracji nad emigracją.

Odpowiedź jest jednoznaczna. Na Mazowszu decydującym czyn-

nikiem przyrostu rzeczywistego ludności jest utrzymujące się – 

przynajmniej od 17 lat – dodatnie saldo migracji. Wpływ przyrostu 

naturalnego był zdecydowanie mniejszy, a na dodatek działał on sty-

mulująco na liczbę ludności dopiero od roku 2006. Wcześniej bowiem 

notował wartości ujemne (ryc. 1.11). Nie powinien dziwić także fakt, 

że również w tym przypadku zaznacza się silne zróżnicowanie  regionu. 
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Rycina 1.11. Zmiany przyrostu rzeczywistego i jego składowych na Mazowszu w latach 1999–2016 

(na 1000 mieszkańców)

Tabela 1.3. Porównanie zmian średnich wartości wybranych wskaźników demografi cznych dla gmin OMW 

i gmin pozostałych (zmiana 1999–2016)

Wskaźnik
Gminy z OMW 
(z Warszawą)

Gminy z OMW 
(bez Warszawy)

Pozostałe 
gminy

Przyrost naturalny 0,19 0,06 −0,01

Saldo migracji 0,09 0,01 0

Rzeczywista zmiana liczby ludności 0,28 0,07 −0,01
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We  wskaźnikach demografi cznych ponownie zaznacza się różnica mię-

dzy prężnie rozwijającym się obszarem centralnym, odpowiadającym 

OMW, a częścią pozostałą, w której wartości przyrostu naturalnego i sal-

da migracji są wyraźnie niższe (tab. 1.3).

Poszczególne wskaźniki pokazują, że zarówno liczba urodzeń, jak 

i liczba migrujących wybierających Mazowsze jako nowe miejsce do 

zamieszkania były w ostatnich latach dość stabilne, a w konsekwen-

cji wzmacniały potencjał ludnościowy województwa. Prognozy demo-

grafi czne nie przewidują odwrócenia tej sytuacji. Podczas gdy między 

2016 a 2050 r. ludność Polski ma zmniejszyć się o prawie 12% (4,5 mln 

osób!), a w 14 województwach spadek ten wyniesie ponad 10% (u re-

kordzisty – województwa opolskiego – aż 25%), Mazowsze ma utracić 

tylko niecały 1% mieszkańców, najmniej spośród wszystkich pol-

skich województw. 

 1 .3 . Charakterystyka demograf iczna mieszkańców Mazowsza

Z e względu na płeć wśród ponad 5 mln ludności żyjącej na Ma-

zowszu przeważają kobiety (ryc. 1.12). W 2016 r. ich odsetek 

w  ogóle ludności kształtował się na poziomie 52,2%, przy średniej 

krajowej wynoszącej 51,6%. Dodajmy, że nieznaczna liczebna 

Rycina 1.12. Proporcje płci na 

Mazowszu w 2016 r.

Rycina 1.13. Współczynnik feminizacji – Mazowsze na tle 

innych województw i średniej dla Polski w 2016 r.

Drobin, rynek
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 przewaga kobiet w  społeczeństwach jest współcześnie trakto-

wana jako coś normalnego, wynikającego z naturalnych prawid-

łowości. Co prawda chłopców rodzi się zazwyczaj nieco więcej niż 

dziewczynek, ale różnica ta maleje przy przechodzeniu do kolejnych 

grup wiekowych. W starszych grupach wiekowych (na Mazowszu od 

55–59 lat) kobiety zaczynają wyraźnie przeważać liczbowo, co wiąże 

się z krótszym przeciętnym czasem życia mężczyzn. 

Problemy zaczynają się wtedy, gdy proporcje płci w społeczeństwie 

ulegają silnemu zachwianiu. Wpływa to negatywnie na liczbę zawiera-

nych małżeństw i rodzących się dzieci. Podstawową miarą opisującą 

owe proporcje jest współczynnik feminizacji, który informuje o licz-

bie kobiet przypadających na 100 mężczyzn. Jeśli jego wartość jest 

mniejsza od 100, oznacza to, że występuje nadwyżka mężczyzn. Jeśli 

natomiast większa – mamy do czynienia z dominacją liczebną kobiet. 

Taką liczebną dominację kobiet obserwujemy we wszystkich polskich 

województwach, przy czym w województwie mazowieckim jest ona 

szczególnie wyraźna. Pod tym względem plasuje się ono bowiem na 

drugim miejscu w kraju, po województwie łódzkim (ryc. 1.13). Oba 

te regiony wysokie wartości współczynnika feminizacji zawdzięczają 

przede wszystkim znacznej nadwyżce kobiet w miastach woje-

wódzkich i otaczających je powiatach. 

W 2016 r. w Warszawie na 100 mężczyzn przypadało aż 118 ko-

biet. Co ciekawe, gdybyśmy na chwilę odłączyli Warszawę od Mazow-

sza, to współczynnik feminizacji dla regionu spadłby do 105 i należałby 

do najniższych w kraju. Ten sam współczynnik dla powiatów ziemskich 

zaliczanych do OMW wynosił w 2016 r. średnio 107 (najwyższy w po-

wiecie pruszkowskim – 110) i był znacząco wyższy od średniej dla 

pozostałych powiatów na Mazowszu (101). Warto podkreślić, że tylko 

w trzech powiatach dominującą liczebnie płcią są mężczyźni. Dzie-

je się tak w powiecie białobrzeskim (98) oraz w otaczających miasta 

grodzkie powiatach ostrołęckim (97) i siedleckim (99). 
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Warszawa znajduje się 
w ścisłej czołówce najbardziej 
„kobiecych” polskich miast. 
Większą proporcję kobiet do 
mężczyzn mają tylko: Łódź, 
Polanica-Zdrój i Ciechocinek.

CZY WIESZ, ŻE...

Rycina 1.14. Zmiany współczynnika feminizacji na Mazowszu w latach 

1999–2016
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Często zdarza się, że wartości współczynnika feminizacji na te-

renach wiejskich są niższe niż w miastach. Na obszarach wiejskich 

Mazowsza możemy mówić co najwyżej o liczebnym wyrównaniu 

proporcji obu płci (ryc. 1.14). Co więcej, porównanie lat 1999 i 2016 

pokazuje, że udział kobiet wśród mieszkańców wsi nieznacznie, ale się 

zwiększył. Trochę bardziej wzrósł on jednak na obszarach miejskich. 

W 1999 r. w mieście na 100 mężczyzn przypadało średnio 112 kobiet, 

po 17 latach było ich już 114. 

Poważnym problemem, który dotyka województwo mazowieckie 

(ale także całą Polskę i Europę), jest postępujący proces starzenia 

się społeczeństwa. Oznacza to, że w regionie coraz mniej jest osób 

młodych, a coraz więcej osób starszych. W 2016 r. indeks starości 

określający udział ludności powyżej 65 r.ż. (tzw. pokolenie dziadków) 

na 100 osób w wieku 0–14 lat (tzw. pokolenie wnuków) wyniósł 105 

wobec 74 w roku 1999 (ryc. 1.15). W tym samym czasie wartość 

indeksu starości dla Polski wzrosła jeszcze bardziej – z poziomu 61 

w 1999 do 109 w 2016. 
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Rycina 1.16. Zmiany przeciętnego dalszego trwania życia mężczyzny w wieku 65 lat w latach 1999–2016 – 

Mazowsze na tle średnich dla Polski (liczba lat)

Rycina 1.15. Zmiany indeksu starości na Mazowszu w latach 1999–2016

Polacy są jednym z najszybciej 
starzejących się społeczeństw 
w Unii Europejskiej. Według 
prognoz GUS w 2050 r. 
co trzeci mieszkaniec Polski 
ukończy 65 lat.

CZY WIESZ, ŻE...
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Starzenie się społeczeństwa będzie postępowało. Według pro-

gnozy demografi cznej GUS w 2050 r. w województwie mazowieckim 

na 100 wnuków ma przypadać prawie 240 dziadków, ponad dwu-

krotnie więcej niż obecnie. Ten, wydawałoby się, bardzo wysoki wzrost 

okazuje się jednak umiarkowany na tle pozostałych województw. 

W  aż dziewięciu z nich relacja liczby osób starszych do młodszych 

ma wzros nąć blisko trzykrotnie. Ostatecznie w 2050 r. niższy indeks 

starości od Mazowsza będą miały tylko dwa województwa: wiel-

kopolskie i pomorskie, a u rekordzisty (województwa opolskiego) jego 

wartość wyniesie 360 (!). 

Podczas gdy przeciętna mazowiecka wieś wciąż jest jeszcze sto-

sunkowo młoda demografi cznie, to na obszarach miejskich proces 

starzenia się społeczeństwa jest już znacznie bardziej zaawanso-

wany. Po części dzieje się tak dlatego, że w miastach ludzie starsi 

żyją dłużej. Statystyczny mężczyzna w wieku 65 lat mieszkający na 

terenie mazowieckiego miasta w 2016 r. miał do przeżycia jeszcze 

ok. 17  lat (o rok więcej niż średnia dla miast Polski), a na obszarze 

wiejskim – ok. 15, czyli tyle samo, ile mieszkaniec przeciętnej polskiej 

wsi (ryc. 1.16), zob. także rozdział 8. Ochrona zdrowia. 

Dla podkreślenia dynamiki starzenia się społeczności na Mazow-

szu dodajmy, że jeszcze w 1999 r. przewaga osób starszych (65+) nad 

młodszymi (0–14) dotyczyła tylko jednego powiatu – m.st. Warszawy. 

W 2016 r. było ich już 19, a w kolejnych trzech powiatach przedstawi-

ciele obu grup wiekowych zrównali się liczbowo. 

Konstanicn-Jeziorna, Park Zdrojowy im. hrabiego Witolda Skórzewskiego 
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W omawianiu tego zagadnienia posłużmy się jeszcze wskaźnikiem 

obciążenia demografi cznego, który przedstawia liczbę osób w wie-

ku nieprodukcyjnym (dzieci, młodzież, osoby starsze) przypadającą na 

100 osób w wieku produkcyjnym. Zbyt wysokie wartości tego wskaź-

nika, skądinąd świadczące dobrze o zamożności i zdrowotności społe-

czeństwa (ludzie żyją długo!), są niekorzystne z punktu widzenia fi nan-

sów publicznych (mała liczba osób płacących podatki przy dużej liczbie 

osób korzystających ze świadczeń opiekuńczych, ochrony zdrowia itp.).

Z tej ekonomicznej perspektywy obecna sytuacja w województwie 

mazowieckim nie prezentuje się najlepiej. Na tle pozostałych  województw 

(poza łódzkim) wskaźnik obciążenia demografi cznego w  2016 r. był 

w nim najwyższy i znacznie przekraczał średnią dla Polski (ryc. 1.17). 

Zwróćmy przy tym uwagę, że i tak była to wartość nieco niższa niż w roku 

1999 (ryc. 1.18, s. 34). Zmiana w latach 1999–2016 była efektem bardzo 

dużego spadku obciążenia demografi cznego na terenach wiejskich, 

który w skali całego województwa z lekką nadwyżką zrekompensował 

jego wzrost na obszarach miejskich. Udział ludności w wieku produk-

cyjnym na wsiach wzrastał jednak kosztem młodszych grup wiekowych, 

przy (jeszcze) niezmienionym udziale grupy osób starszych. Potwierdza to 

istnienie pewnego opóźnienia procesów starzenia się społeczeństwa na 

tych obszarach w stosunku do terenów miejskich.

Rycina 1.17. Wskaźnik obciążenia demografi cznego w 2016 r. – Mazowsze 

na tle innych województw i średniej dla Polski
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Prognozy są jednak dość optymistyczne. Główny Urząd Statystycz-

ny wskazuje, że między 2016 a 2050 r. wskaźnik obciążenia demo-

grafi cznego wzrośnie we wszystkich polskich województwach, przy 

czym na Mazowszu wzrost ten będzie najniższy – z 65 do 77. Tym 

samym region trafi  do grupy województw z najkorzystniejszą relacją 

pomiędzy poszczególnymi ekonomicznymi grupami wiekowymi. 

Ta prognoza, w połączeniu z omówionym wcześniej przewidywanym 

relatywnie niskim wzrostem indeksu starości, pozwala nam oczeki-

wać, że proces starzenia się społeczeństwa w województwie ma-

zowieckim będzie przebiegał łagodniej niż w innych częściach 

kraju. Przede wszystkim ze względu na chętnie przybywających do 

Mazowsza ludzi młodych, którzy wybierają ten region na swoje nowe 

miejsce do życia.
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Rycina 1.18. Zmiany udziału ludności według ekonomicznych grup wiekowych oraz zmiana współczynnika 

obciążenia demografi cznego na Mazowszu w latach 1999–2016
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R ównocześnie jest to region o największym w Polsce stopniu zróż-

nicowania wewnętrznego – obszary bardzo wysoko rozwinięte są-

siadują z terenami odznaczającymi się znacznymi problemami i niskim 

poziomem rozwoju. 

W wielu krajowych zestawieniach i rankingach regionalnych Mazow-

sze jest liderem. Najwyższy poziom PKB w przeliczeniu na miesz-

kańca, najwyższe przeciętne wynagrodzenia, największa atrakcyjność 

inwestycyjna, najwyższy potencjał wzrostu, najwyższy poziom konku-

rencyjności gospodarki – takie określenia można znaleźć w wielu eks-

pertyzach i opracowaniach naukowych. Potwierdzeniem tych opinii są 

twarde dane liczbowe. 

Zacznijmy od najczęściej stosowanego przez ekonomistów wskaźnika 

poziomu rozwoju – produktu krajowego brutto w przeliczeniu na miesz-

kańca. Mazowsze ma tu niekwestionowaną pierwszą pozycję w Polsce, 

choć zawdzięcza ją przede wszystkim Warszawie i Płockowi (zob. mapa 

2.1.). PKB na głowę mieszkańca regionu jest wyższe o ponad 40% od 

wartości PKB dla województwa dolnośląskiego, drugiego w tym rankingu. 

W stosunku do najuboższego w Polsce województwa lubelskiego różnica 

jest niemal dwuipółkrotna. Co więcej, przewaga Mazowsza w minionych 

latach powoli, ale systematycznie się zwiększała. Jeszcze w roku 2000 

poziom PKB na Mazowszu przekraczał średnią dla wszystkich polskich 

województw o 70%, ale w roku 2015 różnica ta wynosiła już ponad 80%. 

Udział Mazowsza w tworzeniu produktu krajowego brutto wyniósł 

w 2015 r. 22,2%, a wartość PKB na mieszkańca była ponadpółtorakrot-

nie wyższa niż średnia krajowa (w samej Warszawie prawie trzykrotnie 

wyższa niż średnio w kraju). Dla osiągnięcia tego wyniku nie bez zna-

czenia pozostaje fakt, że największe przedsiębiorstwa w Polsce lokali-

zują się właśnie w tym regionie. 

Mazowsze to najzamożniejszy region Polski, jeśl i  weźmiemy 

pod uwagę poziom PKB (produktu krajowego brutto) 

w przel iczeniu na mieszkańca. To także jeden z ki lku 

najbardziej  dynamicznie rozwijających się regionów Europy 

w ciągu ostatnich ki lkunastu lat. 

 2 .1 .  Mazowsze na t le  kra ju 

Warszawa, biurowiec Ilmet
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Mapa 2.1. Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na mieszkańca (2015)

Warszawa, biurowiec Metropolitan
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Przez wiele lat na łamach pisma „Polityka” publikowany był ran-

king największych polskich fi rm „Lista 500”. Według ostatniej edycji, 

z 2012 r., prawie 40% przedsiębiorstw z listy (tj. 188 fi rm) zlokalizowa-

nych było na Mazowszu (w 1998 – 173). Zdecydowana większość z nich 

(154) zarejestrowała swoją działalność w Warszawie. Oczywiście wiele 

z tych fi rm to przedsiębiorstwa działające w skali całego kraju, które 

w Warszawie mają tylko swoją siedzibę, ale i tak sama obecność zarzą-

dów daje warszawiakom atrakcyjne miejsca pracy, a zarówno miastu, 

jak i regionowi przysparza niemałych korzyści, wiążących się chociaż-

by z płaconymi tutaj podatkami. Jednak stopniowo rośnie także udział 

przedsiębiorstw z pozostałej części Mazowsza (w 2012 r. było ich na 

„Liście 500” już 34). Pierwsze miejsce w rankingu „Polityki” w 2012 r. 

zajął PKN Orlen SA zarejestrowany w Płocku.

Podobną dominację fi rm z Mazowsza można obserwować w naj-

nowszych wydaniach listy publikowanych przez „Rzeczpospolitą” (zob. 

tab. 2.1). Jak widać, poza zlokalizowaną w Płocku fi rmą Orlen dominują 

przedsiębiorstwa działające na terenie całego kraju, ale zarejestrowane 

w Warszawie. Największą (poza Orlenem) mazowiecką fi rmą zarejestro-

waną poza stolicą jest sieć Auchan z siedzibą w Piasecznie (a więc także 

na terenie aglomeracji warszawskiej). 

Na terenie województwa 
mazowieckiego w 2016 r. 
zebrano ponad 30% 
krajowych dochodów 
z podatku dochodowego 
od osób prawnych (przy 
trzynastoipółprocentowym 
udziale Mazowsza 
w liczbie ludności kraju). 
Prawie 8,5% krajowych 
wpływów z podatku 
dochodowego płaconego 
przez przedsiębiorstwa 
pochodziło z Warszawy, 
co oznacza, że warszawskie 
przedsiębiorstwa dostarczają 
ponad jedną czwartą wpływów 
podatkowych na Mazowszu. 
W przeliczeniu na mieszkańca 
wpływy te wynosiły 
w Warszawie 352 zł, podczas 
gdy przeciętnie w polskich 
miastach na prawach powiatu 
było to niecałe 70 zł.

CZY WIESZ, ŻE...

Miejsce w rankingu Nazwa fi rmy Lokalizacja Branża

1 Polski Koncern Naftowy Orlen SA GK Płock paliwowo-energetyczna

3 PGNiG SA GK Warszawa gazownictwo

4 PGE Polska Grupa Energetyczna GK SA Warszawa energetyka

5 PZU SA GK Warszawa ubezpieczenia

13 PKO BP SA GK Warszawa bankowa

*  Ranking największych polskich fi rm o nazwie „Lista 500” prowadziły zarówno „Polityka”, jak i „Rzeczpospolita”. Aktualnie publikowany jest już tylko 

ranking „Rzeczpospolitej”.

Płock, PKN Orlen SA

Biurowce na Służewcu 

w Warszawie

Tabela 2.1. Największe mazowieckie fi rmy na „Liście 500” „Rzeczpospolitej” w 2016 r.
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Wyższy poziom PKB przekłada się na wyższe zarobki i wyższe do-

chody osobiste mieszkańców. W 2015 r. przeciętne wynagrodzenie brut-

to wynosiło w Polsce 4150 zł, ale w województwie mazowieckim było to 

5094 zł, czyli o ponad 20% więcej. 

Niższy niż przeciętny w Polsce jest tu także poziom bezrobocia. 

W  końcu 2016 r. średnia stopa bezrobocia dla całego kraju wynosiła 

8,2%, podczas gdy na Mazowszu 7%. Ale pozycja na tle kraju zmieniała 

się w minionych latach. Przez długi czas Mazowsze było pod tym wzglę-

dem liderem – to znaczny poziom bezrobocia był tu najniższy. Sytuacja 

zmieniła się w 2010 r., kiedy na pierwsze miejsce w tej klasyfi kacji wy-

sunęła się Wielkopolska. W tej chwili Mazowsze zajmuje czwarte miej-

sce – liczba poszukujących pracy jest nieco niższa w Wielkopolsce, na 

Śląsku i w Małopolsce. 

 2 .2 . Mazowsze na t le  Europy

M imo licznych sukcesów na polu ekonomicznym Polska należy do sła-

biej rozwiniętych krajów Europy. Jak zatem wygląda poziom rozwo-

ju naszego najbogatszego województwa na tle regionów europejskich? 

W tym porównaniu warto się posłużyć wskaźnikiem PKB per capita, ale 

z uwzględnieniem siły nabywczej w poszczególnych krajach (poziom 

cen jest przecież zróżnicowany, więc za tę samą kwotę możemy kupić 

znacznie więcej np. w Rumunii niż w Danii albo w Szwecji). Zgodnie z tym 

kryterium Mazowsze na początku bieżącego stulecia znajdowało się na 

poziomie 72% średniej dla całej Unii Europejskiej. Warto zauważyć, że 

w polityce regionalnej Unii Europejskiej za poziom graniczny przyjmuje się 

75% średniej. Regiony mające PKB poniżej tego poziomu traktowane są 

jako zapóźnione w rozwoju i z tego względu mogą korzystać ze specjalne-

go wsparcia z funduszy unijnych (obszerniej na ten temat piszemy w roz-

dziale 4. Wykorzystanie funduszy unijnych). A zatem jeszcze kilkanaście 

lat temu Mazowsze zaliczane było do biedniejszych regionów Europy. Sy-

tuacja jednak zaczęła się dynamicznie zmieniać. Poziom 75% średniej eu-

ropejskiej został przeskoczony już w 2004 r. W 2011 r. przekroczył średnią 

dla całej Europy, a w 2015 poziom PKB na jednego mieszkańca był tu już 

wyższy od średniej o 9% (zob. mapa 2.2). W okresie 2000–2015 poziom 

PKB na Mazowszu wzrósł ponad dwukrotnie, podczas gdy średnio w Eu-

ropie zaledwie o 45%. Mazowsze znalazło się wśród siedmiu najszybciej 

rozwijających się gospodarek regionalnych Europy w minionych latach. 

Mazowsze to region bardzo konkurencyjny gospodarczo. Jak 

wskazują wyniki szóstego i siódmego raportu dotyczącego spójności 

Mazowsze to jeden z siedmiu 
najszybciej rozwijających się 
regionów europejskich od 
początku XXI w. W okresie 
2000–2015 jego produkt 
krajowy brutto w przeliczeniu 
na mieszkańca wzrósł ponad 
dwukrotnie. Równie szybko 
rosły w tym okresie tylko 
gospodarki regionów: Inner 
London (Wielka Brytania), 
București-Ilfov (Rumunia), 
Bratysławy (Słowacja), 
Południowo-Zachodniego 
w Bułgarii, Pragi (Czechy) 
i Litwy (która w całości stanowi 
jeden region NUTS 2).

NUTS (Nomenklatura 
Jednostek Terytorialnych dla 
Celów Statystycznych) to 
podział na regiony statystyczne 
stosowany w krajach Unii 
Europejskiej i w krajach 
kandydujących do UE (sam 
skrót pochodzi od rozwinięcia 
w języku francuskim). 
Jednostki NUTS defi niowane 
są na kilku poziomach:
  NUTS 0 to kraje 
członkowskie UE (bez 
względu na ich rozmiar),
  NUTS 1 to makroregiony 
(w Polsce – grupy 
województw, obecnie 7),

  NUTS 2 to regiony 
(w Polsce – województwa, 
a od 2018 dodatkowo 
z Mazowsza wyodrębniona 
zastała Warszawa; patrz także 
wyjaśnienia we wstępie do 
niniejszej książki),
  NUTS 3 to podregiony 
(w Polsce – grupy powiatów, 
obecnie 73).

CZY WIESZ, ŻE...
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 (zwanego też raportem kohezyjnym), przygotowanego przez Komisję 

Europejską, województwo mazowieckie w 2015 r. należało do regionów, 

którym udało się osiągnąć najwięcej celów strategii Europa 2020 na-

wiązujących do: odsetka zatrudnienia ludności w wieku produkcyjnym, 

wydatków inwestycyjnych na badania i rozwój, kilku miar związanych 

z  łagodzeniem wpływu działalności człowieka na zmiany klimatu, po-

ziomem wykształcenia i przeciwdziałaniem ubóstwu i społecznemu wy-

kluczeniu. Raport dzieli wszystkie regiony europejskie na pięć klas ze 

względu na realizację tej strategii. Mazowsze jako jedyne spośród pol-

skich regionów zaliczono do pierwszej (najlepszej) klasy (zob. tab. 2.2). 

Mapa 2.2. PKB Mazowsza 

na tle innych regionów 

europejskich w 2015 r.
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Lp. Wskaźnik
Pozycja 

Mazowsza
Pozycje pozostałe polskich 

województw

1
Wskaźnik konkurencyjności w 2016 – 8 klas 

(1 – najwyższa, 8 – najniższa konkurencyjność)
5. klasa

wszystkie klasyfi kowane niżej niż 

Mazowsze

2

Wskaźnik przedsiębiorczości i rozwoju 

w 2013 – 5 klas 

(1 – najwyższa, 5 – najniższa przedsiębiorczość)

4. klasa

11 województw klasyfi kowanych 

na równi z Mazowszem, pozostałe 

ocenione na niższym poziomie

3

Wskaźnik osiągnięcia celów strategii Europa 

2020 w 2015 – 5 klas 

(1 – najwięcej, 5 – najmniej osiągniętych celów)

1. klasa
wszystkie klasyfi kowane niżej niż 

Mazowsze

Źródło: „My Region, My Europe, Our Future, Seventh report on economic, social and territorial cohesion”, Brussels 2017; „Investment for jobs and 

growth. Promoting development and good governance in EU regions and cities. Sixth report on economic, social and territorial cohesion”, Brussels 2014.

Tabela 2.2. Pozycja Mazowsza na tle innych polskich województw według siódmego i szóstego raportu 

kohezyjnego

 2 .3 . Zróżnicowania wewnątrzwojewódzkie

W szystkie przytaczane dotychczas wskaźniki są jednak o tyle mylą-

ce, że Mazowsze to najsilniej zróżnicowane pod względem pozio-

mu rozwoju gospodarczego województwo w kraju. Korzystnie wyróżnia 

się przede wszystkim Warszawa, a w nieco mniejszym stopniu – także 

podregion płocki. Stolica województwa jest najbogatsza wśród 73 pol-

skich podregionów (tzw. NUTS 3, zob. ramka w rozdziale 2.2), podregion 

płocki zajmuje piąte miejsce, a podregion warszawski zachodni (obejmu-

jący zachodnią część obszaru podmiejskiego aglomeracji warszawskiej) 

– dziewiąte. Podregiony warszawski wschodni i siedlecki charakteryzują 

się poziomem rozwoju zbliżonym do przeciętnego w kraju, jednak ciecha-

nowski, ostrołęcki i radomski są już w drugiej połowie krajowego rankingu 

(ten ostatni zajmuje 48. miejsce w Polsce; zob. także mapa 2.1). 

Zbliżony jest poziom zróżnicowania innych wskaźników gospo-

darczych. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2016 r. wynosiła od 

2,5% w Warszawie (co oznacza praktycznie brak bezrobocia) do ponad 

22% w powiecie radomskim i 28% w powiecie szydłowieckim (najwyż-

sza wśród polskich powiatów). Szczególnie wysoki poziom bezrobocia 

notują powiaty na południowych i północno-zachodnich krańcach woje-

wództwa (mapa 2.3). 

Jeśli chodzi o przeciętny poziom wynagrodzeń, to w 2013 r. War-

szawa zajmowała 4., a Płock 8. miejsce wśród 380 powiatów, powiat 

szydłowiecki był na pozycji 343., a radomski – na 324.

Dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia mają jednak taką 

wadę, że obejmują tylko pracowników etatowych, nie odnoszą się  zatem 

Wbrew często spotykanemu 
przekonaniu Warszawa 
nie jest powiatem 
o najwyższym w Polsce 
poziomie przeciętnego 
wynagrodzenia. Według 
danych z 2015 r. z przeciętnym 
wynagrodzeniem na poziomie 
5586 zł zajmowała czwarte 
miejsce w kraju. Wyższe płace 
oferowane były w powiecie 
lubińskim (6955 zł), 
bełchatowskim (5792 zł) oraz 
w Jastrzębiu-Zdroju (6183 zł).

CZY WIESZ, ŻE...
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Stopa bezrobocia
rejestrowanego
2016

2,6 – 5,0

5,0 – 10,0

10,0 – 15,0

15,0 – 20,0

20,0 – 28,5%

0 20 km

Mapa 2.3. Stopa bezrobocia 

rejestrowanego w 2016 r.

do wielu przedsiębiorców czy choćby do osób zatrudnionych na indywi-

dualnych kontraktach menadżerskich. Za bardziej precyzyjny wskaźnik 

można uznać przeciętny dochód mieszkańca (wykazywany w  zezna-

niach PIT), choć te informacje nie obejmują dużej grupy rolników, którzy 

nie płacą podatku dochodowego od osób fi zycznych. Możemy skorzy-

stać z tego wskaźnika i przyjrzeć się zróżnicowaniu w dokładniejszej, 

bo sięgającej poziomu gmin, skali. Gminy mazowieckie znajdują się 

tutaj zarówno na samym szczycie rankingu, jak i blisko jego dołu. Te 

pierwsze to przede wszystkim zamożne przedmieścia Warszawy i sama 

stolica. Wśród mniej zamożnych znajdujemy głównie gminy położone 

w oddaleniu od największych ośrodków miejskich; najwięcej jest ich 

w południowej części województwa. 
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Opisane wyżej zróżnicowanie poziomu rozwoju województwa wpły-

wa także na możliwości działania samorządów. Dobrą ilustracją tego 

zjawiska jest mapa 2.4, pokazująca poziom dochodów gmin w przeli-

czeniu na mieszkańca w 2016 r. 

CZY WIESZ, ŻE...

Mapa 2.4. Zamożność budżetów lokalnych 

w przeliczeniu na mieszkańca w 2016 r.

Poziom rozwoju gospodarczego 
Warszawy (mierzony wg PKB na 
mieszkańca) jest o 80% wyższy 
od przeciętnego na Mazowszu, 
ale w podregionach radomskim, 
ciechanowskim i ostrołęckim 
jest ponad dwukrotnie niższy niż 
średnia wojewódzka.
Podobne zróżnicowanie odnosi 
się do poziomu wynagrodzeń. 
W 2015 r. przeciętna płaca brutto 
w Warszawie była ponad 30% 
wyższa niż przeciętna w kraju. 
Wyższa od średniej krajowej była 
także płaca w Płocku, powiecie 
grodziskim, kozienickim, 
nowodworskim, pruszkowskim 
i warszawskim zachodnim. 
Ale w szydłowieckim wynosiła 
tylko 3103 zł i była o jedną 
czwartą niższa niż przeciętna 
dla całej Polski (zbliżone do 
szydłowieckiego były także 
wynagrodzenia w powiatach 
mławskim i radomskim). 
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Pod względem wysokości 
przeciętnych dochodów 
mieszkańców wśród 
wszystkich gmin kraju na 
siedmiu początkowych 
miejscach znajdują się gminy 
mazowieckie (wszystkie 
położone w obszarze 
podmiejskim aglomeracji 
warszawskiej). Są to kolejno: 
Podkowa Leśna, Konstancin-
-Jeziorna, Michałowice, 
Lesznowola, Izabelin, 
Piaseczno i Łomianki. 
Warszawa zajmuje w tym 
zestawieniu 10. miejsce. 
W grupie 20 gmin 
o najwyższych dochodach 
mieszkańców aż 14 to gminy 
położone w aglomeracji 
warszawskiej. Wśród gmin 
mazowieckich na przeciwnym 
biegunie są: Tczów (pow. 
zwoleński, 2446. miejsce 
wśród 2479 gmin w Polsce), 
Chotcza (pow. lipski, miejsce 
2445.), Przesmyki (pow. 
siedlecki, miejsce 2433.), 
Potworów (pow. przysuski, 
miejsce 2415.), Stary Lubotyń 
(pow. ostrowski, miejsce 
2414.) i Lutocin (pow. 
żuromiński, miejsce 2402.).

CZY WIESZ, ŻE...
 NOTKA METODYCZNA  – wskaźnik zamożności budżetów 

gminnych

Wykorzystywany w tym rozdziale wskaźnik zamożności bud-

żetów gminnych obejmuje dochody z pominięciem otrzymanych 

dotacji celowych oraz składek płaconych przez zamożne gminy na 

subwencję równoważącą (tzw. podatek janosikowy, o którym do-

kładniej piszemy w dalszej części rozdziału). Uwzględnia też poten-

cjał dochodowy gmin, tzn. np. skutki obniżonych stawek podatków 

lokalnych w gminach.

Dane dla miast na prawach powiatu i dla pozostałych gmin nie 

są w pełni porównywalne, bo te pierwsze zawierają szerszy kata-

log dochodów – oprócz źródeł fi nansowania budżetów gmin także 

źródła fi nansowania powiatów (te drugie to zazwyczaj w przybliże-

niu jedna piąta dochodów gminnych). Z tego powodu pozycję miast 

na prawach powiatów analizujemy oddzielnie.

Według tego wskaźnika Warszawa jest najzamożniejszym w Pol-

sce miastem na prawach powiatu, a Płock zajmuje w tym zestawieniu 

4.  miejsce. W pierwszej połowie mieszczą się też Ostrołęka (miejsce 

16.) i Siedlce (miejsce 30.), natomiast Radom zajmuje już miejsce 49. 

na 66 miast na prawach powiatu w Polsce.

Jeśli chodzi o inne gminy, to w czołówce znajdują się przede wszyst-

kim te położone w strefi e podmiejskiej aglomeracji warszawskiej. Są to 

przede wszystkim: Nadarzyn (11. miejsce w gronie ponad 2,4 tys. gmin), 

Podkowa Leśna (miejsce 15.), Ożarów Mazowiecki (miejsce 16.), Lesz-

nowola (miejsce 17.). Najzamożniejsze gminy mazowieckie położone 

poza aglomeracją warszawską to Różan (miejsce 36. wśród wszystkich 

gmin Polski), Słupno koło Płocka (miejsce 41.), Kozienice (miejsce 71.) 

i Mszczonów (miejsce 89.). Ale gminy mazowieckie odnajdujemy też 

w końcowej setce ogólnopolskiego zestawienia (gminy wiejskie Sokołów 

Podlaski, Promna i Pacyna). Syntetycznie to zróżnicowanie zamożności 

Płock, rynek
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budżetów gminnych przedstawia także ryc. 2.1. Jak widzimy na wykre-

sie, główne znaczenie ma odległość od stolicy województwa – gminy po-

łożone w granicach aglomeracji warszawskiej są na ogół zamożniejsze 

od tych położonych bardziej peryferyjnie. Budżet Warszawy jest (w prze-

liczeniu na mieszkańca) prawie półtorakrotnie wyższy od bud żetu innych 

miast na prawach powiatu w województwie, a budżet gminy podmiej-

skiej w aglomeracji warszawskiej jest średnio o 40% wyższy od budżetu 

samorządu z bardziej peryferyjnym położeniem geografi cznym. Miejski 

lub wiejski charakter gmin ma już mniejsze znaczenie. 

Dotychczas skupialiśmy się w analizach na typowych wskaźnikach 

gospodarczych (PKB na mieszkańca, dochody mieszkańców, bezro-

bocie). Warto też jednak spojrzeć na dane związane z sytuacją spo-

łeczną, odnoszące się między innymi do poziomu życia mieszkańców 

Rycina 2.1. Dochody budżetów gminnych na Mazowszu w przeliczeniu na mieszkańca w 2016 r.

Uwaga: budżety miast na prawach powiatu obejmują łącznie źródła dochodów gminnych i powiatowych, nie są więc w pełni porównywalne 

z budżetami pozostałych gmin. 

 NOTKA METODYCZNA  – wskaźnik uciążliwości społecznej (hardship index)

Wskaźnik uciążliwości społecznej, opracowany w latach 80. XX w. przez naukowców amerykań-

skich – Nathana i Adamsa, bierze pod uwagę kilka wskaźników cząstkowych: 

• dochody mieszkańców,

• poziom bezrobocia,

• poziom wykształcenia (udział osób z wykształceniem wyższym),

• warunki mieszkaniowe (w naszym przypadku: liczbę izb na jednego mieszkańca),

•  wskaźnik obciążenia demografi cznego (stosunek liczby ludności w wieku produkcyjnym do 

ludności w wieku przed- i poprodukcyjnym).

W naszej prezentacji wartość zero odnosi się do średniej dla całego kraju, wartości dodatnie 

oznaczają wyższą uciążliwość (tzn. gorszą sytuację społeczną), a wartości ujemne – niższą wartość 

wskaźnika uciążliwości (czyli lepszą sytuację w gminie). 
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i  dostępności do usług. W tym celu posłużymy się stworzonym ponad 30 lat 

temu wskaźnikiem uciążliwości społecznej (zob. wyjaśnienia w ramce).

W żadnym innym województwie wartości tego wskaźnika nie są tak 

silnie zróżnicowane jak na Mazowszu. Na pierwszym miejscu (z najniż-

szym poziomem wskaźnika uciążliwości) w skali całego kraju plasują 

się Michałowice, a w pierwszej dziesiątce jest aż 8 gmin mazowieckich 

(Lesznowola, Konstancin-Jeziorna, Warszawa, Nadarzyn, Podkowa Leś-

na i Piaseczno). W sumie w pierwszej setce znajdujemy aż 34 gminy 

mazowieckie, z tego 32 położone w obszarze metropolitalnym Warszawy 

(poza tym Słupno koło Płocka oraz Siedlce). Równocześnie w ostatniej 

setce – a więc wśród gmin z najtrudniejszą sytuacją w kraju – odnoto-

wujemy niemal tyle samo, bo aż 26 gmin mazowieckich. Spośród nich 5 

(4 w powiecie przysuskim i jedna w żuromińskim) znajduje się w ostat-

niej dziesiątce. Najtrudniejsza jest sytuacja na południowych i północnych 

krańcach województwa (powiaty przysuski, radomski i szydłowiecki na 

południu oraz makowski i żuromiński na północy). 

Województwo mazowieckie wypada bardzo dobrze w różnych ze-

stawieniach gospodarczych, jeśli bierzemy pod uwagę wartości średnie. 

Ale nieprawdą jest, że region nie wymaga wsparcia. Liczne obszary, 

zwłaszcza w podregionach radomskim i ciechanowskim, nie różnią się 

poziomem zamożności od znacznej części Polski wschodniej. Zarów-

no o formach tego wsparcia, jak i innych szczegółowych przejawach 

wewnątrzmazowieckich zróżnicowań będzie jeszcze mowa w dalszych 

rozdziałach tego tomu. Podsumowaniem zróżnicowania wartości wskaź-

nika uciążliwości społecznej na Mazowszu jest ryc. 2.2. Jak widać, 
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Rycina 2.2. Przeciętna wartość wskaźnika uciążliwości społecznej w gminach województwa mazowieckiego 

w 2016 r.

Uwaga: wartości poniżej zera oznaczają sytuację lepszą (niższą uciążliwość), a powyżej zera – sytuację gorszą (wyższą uciążliwość) od średniej dla 

całego kraju.

Siedlce, ul. Pułaskiego
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 najlepsza sytuacja panuje w stolicy i gminach podmiejskich  aglomeracji 

warszawskiej, gdzie jest na ogół lepsza nawet niż w innych mazowiec-

kich miastach na prawach powiatu (w  Ostrołęce, Płocku, Radomiu, 

Siedlcach). W innych gminach miejskich i miejsko-wiejskich wartości 

wskaźnika uciążliwości są zbliżone do średniej krajowej, a w gminach 

wiejskich Mazowsza – wyraźnie gorsze niż przeciętna dla całej Polski. 

Skąd się bierze tak znaczna różnica między poziomem rozwo-

ju Warszawy i jej najbliższej okolicy oraz pozostałych części woje-

wództwa? Część swojego sukcesu miasto zawdzięcza swojej funkcji 

stołecznej. Wiele przedsiębiorstw chce mieć swoje siedziby blisko 

miejsca, gdzie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące polityki 

0 20 km1 – 1,539

0,5 – 1 

1 – 1,539

0,5 – 1 

0 – 1

(-1) – 0

(-2) – (-1)

(-2,996) – (-2)

Mapa 2.5. Wskaźnik uciążliwości społecznej w 2016 r.
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 gospodarczej kraju. Dla niektórych branż pracownicy urzędów i innych 

instytucji  stołecznych to atrakcyjny rynek nabywców wytwarzanych 

towarów i usług. Duże znaczenie ma także zjawisko określane w eko-

nomice regionalnej jako korzyści aglomeracji, czyli pożytki wynikają-

ce z przestrzennej koncentracji ludności i działalności gospodarczej. 

Duże miasto to nie tylko atrakcyjny rynek zbytu przyciągający inwe-

stycje. Ważne jest także to, że jedne inwestycje przyciągają kolejne 

– dla wielu przedsiębiorców liczy się bowiem bliskość innych fi rm, 

z którymi można nawiązywać współpracę produkcyjną albo polegają-

cą na dzieleniu niektórych kosztów. Natomiast warunki prowadzenia 

działalności gospodarczej w częściach Mazowsza odległych od aglo-

meracji warszawskiej postrzegane są jako podobne do sytuacji regio-

nów Polski wschodniej, należących do najsłabiej rozwiniętych w kraju. 

K orzystna pozycja gospodarcza Mazowsza powiązana jest m.in. z do-

minacją usług rynkowych w strukturze gospodarki. Przede wszystkim 

chodzi tu o rozbudowaną bardziej niż w innych częściach kraju działalność 

w zakresie usług wyższego rzędu, takich jak: pośrednictwo fi nansowe, 

obsługa nieruchomości i fi rm oraz działalność naukowo-badawcza i edu-

kacyjna na poziomie szkół wyższych. Jak widać na ryc. 2.3, województwo 

mazowieckie wyróżnia wysoki udział sektora fi nansowego, ubezpiecze-

niowego i związanego z obsługą rynku nieruchomości w wytwarzaniu 

WDB (wartości dodanej brutto). Jednak, podobnie jak w całym kraju, 

udział tych sektorów w ostatnim piętnastoleciu się zmniejszał. Natomiast 

odwrotnie do tendencji ogólnopolskiej na znaczeniu w strukturze gospo-

darki Mazowsza zyskuje sektor skupiający handel, naprawę pojazdów, 

transport i usługi związane z turystyką oraz informacją i komunikacją.

 NOTKA METODYCZNA  – wartość dodana brutto (WDB) 

WDB jest często stosowanym przez ekonomistów wskaźnikiem produktywności i aktywności go-

spodarczej. Mierzy przyrost wartości dóbr wytworzonych przez wszystkie przedsiębiorstwa w wyniku 

produkcji dóbr i usług w danym okresie. W prosty sposób można go opisać jako różnicę pomiędzy 

wartością sprzedaży przedsiębiorstwa i kosztami zakupów materiałów i usług od innych fi rm (koszta-

mi wytworzenia dóbr lub usług). Dodatkowo wskaźnik WDB powiększony jest o wartość amortyzacji, 

czyli koszt wiążący się ze stopniowym zużywaniem się lub starzeniem niektórych elementów majątku, 

przede wszystkim maszyn i urządzeń. Przyglądając się wartości WDB według branż gospodarki, może-

my analizować, które z sektorów odgrywają największą rolę w gospodarce regionu.

 2 .4 .  Struktura gospodarki  Mazowsza

Konstancin-Jeziorna, 

dawny Casino Palace

Warszawa, ul. Marynarska
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Strukturę gospodarki regionu można analizować także przez pryzmat 

rynku pracy. W tym przypadku widać wyraźnie omawiane już w poprzed-

niej części wewnętrzne zróżnicowania Mazowsza (zob. także ryc. 2.4). Naj-

ogólniej rzecz ujmując, w Warszawie zdecydowanie dominują usługi (trzy 

ostatnie kategorie na ryc. 2.4, w sumie ponad 85% zatrudnionych), w in-

nych głównych miastach województwa znacznie większą rolę odgrywają 

przemysł i budownictwo (ponad 30% zatrudnionych; także i  tam usługi 

są najważniejsze, ale stanowią już tylko nieco ponad 60%), a w gminach 

poza aglomeracją warszawską aż ponad połowa  zatrudnionych  pracuje 
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Rycina 2.4. Struktura pracujących w sektorach gospodarki w 2016 r.

Rycina 2.3. Struktura WDB w województwie mazowieckim w porównaniu z ogólnopolską strukturą WDB 

w latach 2000 i 2015

Warszawa, PZU Tower
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w  rolnictwie, leśnictwie i rybactwie. Udział usług w  zatrudnieniu jest 

w Warszawie wyższy niż w innych dużych miastach Polski, a udział rol-

nictwa i leśnictwa w gminach mazowieckich jest większy niż średnia na 

analogicznych terenach w innych województwach. 

J eśli wyjedziemy poza aglomerację warszawską, bez trudu zauważy-

my, że w gospodarce Mazowsza bardzo dużą rolę odgrywa rolnictwo 

(w tym szczególnie sadownictwo). Tereny wiejskie zajmują ok. 80% po-

wierzchni województwa. Zamieszkuje je jedna czwarta ludności regionu.

Pod względem powierzchni użytków rolnych województwo ma-

zowieckie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce (znajduje się tu ponad 

12,5% wszystkich użytków rolnych w kraju). Nie dziwi więc fakt, że jego 

udział w wartości produkcji globalnej polskiego rolnictwa jest wyższy 

niż w innych województwach (w 2015 r. wyniósł 16,8%, wyższy był tylko 

w Wielkopolsce – 17,2%). Relatywnie dobra jest także wydajność pracy 

mazowieckich rolników mierzona wartością dodaną brutto w rolnictwie 

w przeliczeniu na jednego pracującego (w 2015 r. stanowiła ona 156% 

średniej krajowej, co plasowało Mazowsze na piątym miejscu w Polsce, 

po województwach zachodniopomorskim, lubuskim, warmińsko-mazur-

skim i pomorskim). 

Jeśli pominiemy obszar aglomeracji warszawskiej, to prawie 40% 

pracujących na Mazowszu zatrudnionych jest w sektorach rolnym, leś-

nictwie, łowiectwie lub rybactwie (zob. ryc. 2.5). Pod tym względem Ma-

zowsze przypomina bardziej mało zamożne regiony wschodniej Polski 

niż województwa z zachodniej części kraju.

W 2015 r. rolnictwo mazo-
wieckie wytworzyło prawie 
jedną czwartą krajowej wartości 
produkcji rolnej. W tym samym 
roku mazowieccy rolnicy uzy-
skali z każdego hektara użytków 
rolnych produkty o wartości 
prawie 9 tys. zł i zajęli pod tym 
względem drugie miejsce, po 
producentach z Wielkopolski. 

W 2016 r. ponad 32% wszyst-
kich polskich sadów (biorąc 
pod uwagę ich powierzchnię) 
znajdowało się na Mazow-
szu. Co więcej, prawie 50% 
polskich zbiorów owoców 
z drzew pochodzi z woje-
wództwa mazowieckiego 
(następne jest województwo 
lubelskie z prawie 15-procen-
towym udziałem w zbiorach 
owoców z drzew i około 
22-procentowym udziałem 
w powierzchni sadów).
W 2016 r. na Mazowszu 
wytworzono prawie 21% 
krajowej produkcji mleka 
krowiego (prawie 2,7 mln l; 
dla porównania w Podlaskiem 
było to 2,6 mln l, 
a w Wielkopolsce – 1,8 mln l). 

CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE...

 2 .5 .  Roln ictwo Mazowsza

Mazowsze, uprawa ziemniaków
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Województwo mazowieckie wyróżnia się na tle innych regionów 

Polski pod względem produkcji zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej. 

Szczególnie rzuca się w oczy silny rozwój sadownictwa. Nie tylko z po-

wodu zajmowanej powierzchni, lecz także wielkości zbiorów owoców 

Mazowsze zdecydowanie dominuje nad pozostałymi województwami. 

Sady zlokalizowane są przede wszystkim w powiecie grójeckim (ponad 

52% sadów mazowieckich). 

Województwo mazowieckie plasuje się także na pierwszym miejscu 

w Polsce pod względem ilości produkowanego mleka krowiego (zaraz 

po nim jest województwo podlaskie, a następnie wielkopolskie). Najwię-

cej krów hoduje się w powiecie ostrołęckim (ok. 15% wszystkich krów 

Mazowsza).
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Rycina 2.5. Odsetek zatrudnionych w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie w 2016 r. 

(w %, z pominięciem obszarów aglomeracyjnych)

W 2012 r. 7 na 10 
eksportowanych z Polski 
owoców oraz ponad połowa 
eksportowanych warzyw 
pochodziła z Mazowsza. 
(Sprzedaż do innych krajów 
Unii Europejskiej nie jest 
traktowana jako eksport, 
chodzi więc o sprzedaż poza 
granice UE). Wyeksportowano 
wtedy z Mazowsza 820 tys. t 
owoców, w tym 667 tys. t 
jabłek i 6 tys. t truskawek. 
Sytuację skomplikowało 
wprowadzone w 2014 r. 
przez Rosję (dokąd 
trafi ała największa część 
mazowieckiego eksportu) 
embarga na import owoców, 
ale wielu producentów 
znalazło nowych odbiorców 
w innych krajach świata, m.in. 
w Chinach i krajach arabskich. 

CZY WIESZ, ŻE...

Uprawa tulipanów w okolicy Pruszkowa
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 2 .6 .   Sol idarne Mazowsze – wkład samorządów mazowieckich 

w f inansowanie  zadań samorządów w innych częściach kraju 

W yższy niż w innych częściach Polski rozwój gospodarczy Mazowsza 

pozwala pośrednio na fi nansowanie wydatków publicznych w po-

zostałych regionach kraju. Odbywa się to na dwa sposoby. Po pierwsze, 

część podatków od fi rm i mieszkańców Mazowsza trafi a do budżetu 

państwa i jest wydawana na przedsięwzięcia realizowane w innych wo-

jewództwach. Stosunkowo zamożni mazowieccy podatnicy mają spory 

wkład w napełnianie państwowej kasy. Drugi sposób – bardziej bezpo-

średni – wiąże się z obowiązującym od 2004 r. systemem fi nansowania 

samorządów terytorialnych. Nakazuje on przekazywanie części docho-

dów gromadzonych przez zamożniejsze samorządy do specjalnego fun-

duszu, rozdzielanego później między biedniejsze jednostki samorządo-

we (zob. ramka).

Wyrównywanie poziome sytuacji fi nansowej samorządów – główne zasady

Część funduszy samorządów pochodzi z tzw. subwencji równoważącej (gminy i powiaty) oraz 

regionalnej (województwa). Środki znajdujące się w tej części subwencji gromadzone są od in-

nych, zamożniejszych samorządów. Po przekroczeniu pewnego progu dochodów w przeliczeniu 

na mieszkańca każdy samorząd ma obowiązek oddać część nadwyżki do dyspozycji funduszu, 

z którego fi nansuje się subwencję równoważącą i regionalną. Ten mechanizm swoistego opodat-

kowania dochodów najzamożniejszych samorządów nosi potoczną nazwę podatku janosikowego. 

W przypadku gmin progresja tego podatku jest umiarkowana, bo najwyższa stawka (po przekro-

czeniu trzykrotności średnich dochodów gmin w Polsce) wynosi 40%. Ale w przypadku powiatów 

i  województw Janosik jest bardziej pazerny – po osiągnięciu określonego poziomu dochodów 

zabiera nawet ponad 90% nadwyżki.

W 2013 r. mechanizm ten został częściowo zakwestionowany przez Trybunał Konstytucyjny, 

który wskazał na szereg uchybień, m.in. niedostosowanie mechanizmu poboru wpłat od zmian ko-

niunktury gospodarczej, a także nieuwzględnianie w wyliczeniach zróżnicowanej wielkości potrzeb 

wydatkowych w poszczególnych samorządach. W następstwie orzeczenia Trybunału rząd czasowo 

obniżył nieco wymagane wpłaty niektórych samorządów (w tym zwłaszcza Samorządu Wojewódz-

twa Mazowieckiego). Ale Mazowsze wciąż czeka na zmianę w prawie pozwalającą na trwałe roz-

wiązanie problemów wskazanych przez Trybunał.

Od samego początku funkcjonowania tego systemu wpłaty są uisz-

czane przez mazowieckie samorządy wszystkich szczebli. Rekordowe 

pod tym względem były lata 2009–2010, kiedy w ten sposób wypływało 

rocznie z Mazowsza ponad 2,5 mld zł. W roku 2016 wpłaty były znacznie 

niższe i wyniosły 1,1 mld zł.

Siedlce, Okręgowa 

Spółdzielnia Mleczarska 



53P O Z I O M  R O Z W O J U  I  J E G O  Z R Ó Ż N I C O W A N I E

Samorządy mazowieckie przekazujące w latach 2004–2016 najwięcej środków dla 

innych jednostek w ramach subwencji równoważącej

Warszawa: 8,7 mld zł

województwo mazowieckie: 6,6 mld zł

powiat piaseczyński: 327 mln zł

Płock: 238 mln zł

powiat pruszkowski: 223 mln

powiat warszawski zachodni: 129 mln

Konstancin-Jeziorna: 105 mln

Piaseczno: 92 mln

Lesznowola: 69 mln

powiat grodziski: 68 mln

Nadarzyn: 62 mln

powiat legionowski: 57 mln

Michałowice: 46 mln

Ożarów Mazowiecki: 42 mln

Uwaga: Niektóre samorządy najpierw przekazywały janosikowe, a potem dostawały częściowy 

zwrot w postaci dochodu z subwencji równoważącej. Zestawienia w niniejszym rozdziale obejmują 

bilans końcowy tych wydatków i dochodów.

Na poziomie samorządów wojewódzkich Mazowsze jest praktycz-

nie jedynym płatnikiem janosikowego. Wprawdzie wpłat dokonują też 

niektóre inne województwa (najczęściej dolnośląskie, śląskie, wielko-

polskie), ale na mazowieckie przypada zazwyczaj ponad 98% ich ogółu 

(wyjątkiem były lata 2013–2015, bezpośrednio po wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego, kiedy Mazowsze korzystało ze specjalnego „rabatu”, 

ale nawet wtedy wpłacane kwoty stanowiły średnio blisko 80% fundu-

szy uiszczanych przez wszystkie samorządy wojewódzkie). Płatnikami 

netto systemu wyrównawczego były także 34 mazowieckie gminy (re-

kordzistą jest pod tym względem Warszawa, która w latach 2014–2016 

przekazała na subwencję równoważącą w sumie 8,7 mld zł) oraz siedem 

powiatów (największym płatnikiem był powiat piaseczyński – zob. ram-

ka). Zdecydowana większość z nich to samorządy położone w granicach 

aglomeracji warszawskiej. Jedyny wyjątek to pięć gmin z innych części 

województwa (Płock, Słupno, Kozienice, Mszczonów i Belsk Duży), które 

przekazały w sumie nieco ponad 280 mln zł.

Od 2004 r. samorządy 
Mazowsza przekazały w sumie 
na subwencję równoważącą 
i regionalną (tzw. janosikowe) 
ponad 25 mld zł. Na tę kwotę 
składa się ponad 9,5 mld 
przekazane przez mazowieckie 
gminy, 9 mld wpłaconych 
przez mazowieckie powiaty 
oraz ponad 6,5 mld 
z samorządu województwa 
mazowieckiego. Gdyby 
nie orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego z 2013 r. 
wpłaty te byłyby jeszcze 
wyższe. 

CZY WIESZ, ŻE...
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Samorządy mazowieckie domagają się modyfi kacji systemu, tak 

by uwzględniał bardziej precyzyjny pomiar zamożności, biorący pod 

uwagę m.in. zróżnicowanie potrzeb wydatkowych. Przykładowo: mia-

sto Warszawa przeznacza corocznie prawie 2 mld zł na dofi nansowanie 

lokalnego transportu zbiorowego, a także znaczące środki na utrzyma-

nie dróg krajowych przebiegających przez teren miasta (zob. rozdział 

6. Transport). Oba te wydatki nie pojawiają się w budżetach większo-

ści gmin i powiatów poza największymi miastami. Obecny system wy-

równawczy w ogóle nie bierze pod uwagę takich zróżnicowań. Trzeba 

jednak podkreślić, że samorządy mazowieckie nie protestują przeciwko 

samej zasadzie solidarności terytorialnej i wyrażają gotowość wspoma-

gania innych regionów, pod warunkiem wprowadzenia zasygnalizowa-

nych wyżej modyfi kacji. 



W kierunku 
gospodarki 
opartej na wiedzy

3. 
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P odział Mazowsza na dwa regiony statystyczne NUTS 2, który wszedł 

w życie 1 stycznia 2018 r., dobrze obrazuje rzeczywistość. Warsza-

wa i jej obszar metropolitalny w tak dużym stopniu decydują o ogólnych 

wynikach gospodarczych Mazowsza (zob. rozdział 2. Poziom rozwoju 

i  jego zróżnicowanie), że całe województwo przekraczało średnią PKB 

UE (według parytetu siły nabywczej – PPS). Skutkiem wyników regionu 

mogło być ograniczenie możliwości pozyskiwania środków z funduszy 

strukturalnych. Jednocześnie trudno się wciąż pogodzić z faktem, że 

program dla Polski Wschodniej obejmuje m.in. całe województwa pod-

laskie i lubelskie, a nie włącza chociażby wschodnich czy północno-

-wschodnich części Mazowsza1.

W ujęciu bezwzględnym gospodarka Mazowsza wytwarza nieco 

ponad 22% wartości dodanej brutto (zob. ramka) całego kraju (dane 

z 2015  r.). Jest to najwyższy, i cały czas rosnący, wynik w kraju. Po-

dobnie Mazowsze przewodzi pod tym względem w rolnictwie, a także 

budownictwie oraz pozostałych usługach. Szczególnie wysoki poziom 

osiąga ponadto w działalności fi nansowej i ubezpieczeniowej oraz na 

rynku nieruchomości (ponad 30% krajowej WDB). Relatywnie najsłabiej 

w tym porównaniu wypada przemysł, który wytwarza „jedynie” 15% 

krajowej WDB. Na Mazowszu jest zatrudnionych ok. 17% wszystkich 

pracujących w Polsce. Tu też swoją lokalizację ma niemal połowa naj-

większych fi rm działających w kraju (zob. także rozdział 2.).

Siła ekonomiczna Mazowsza jest wypadkową wielu procesów, które 

można rozpatrywać w ujęciu historycznym (np. skuteczność transfor-

macji gospodarczej po 1989 r.) i przestrzennym (np. relacje metro-

polia–region), ale przede wszystkim wynika z włączenia się regionu 

w globalną konkurencję, wymagającą efektywnych systemów inno-

wacji. Ocena potencjału gospodarczego Mazowsza w latach 1999–2016 

uwzględnia zatem:

Mazowsze jest najbardziej innowacyjnym regionem w Polsce, 

choć od konkurencyjnych regionów krajów wysoko rozwiniętych 

dzieli je dość znaczny dystans. Skuteczne doganianie 

najlepszych wymagać będzie od samorządów efektywnego 

wspierania inteligentnej specjalizacji województwa.

1  Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013 został stworzony z myślą o regionach 

należących do najbiedniejszych w całej Unii Europejskiej, czyli o województwach: lubelskim, 

podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. Jego kontynuację stanowi 

Program Polska Wschodnia 2014–2020.

Warszawa, siedziba JP Morgan
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•  atrakcyjność inwestycyjną regionu, ponieważ umiejętność tworze-

nia odpowiednich warunków dla działalności fi rm zagranicznych 

włącza region (jego fi rmy i instytucje) nie tylko w globalny obieg 

dóbr i usług, lecz także w sieci wymiany wiedzy;

•  lokalizację siedzib największych fi rm w Polsce oraz drobnej przed-

siębiorczości;

•  problematykę specjalizacji regionalnej w kontekście inteligent-

nych specjalizacji;

•  ocenę poziomu innowacyjności, który będzie decydował o przy-

szłości Mazowsza w obliczu wyzwań konkurencji globalnej.

3.1 .  Między rankingami atrakcyjności  inwestycyjnej 

a  napływem inwestycj i  zagranicznych

W 1999 r. nowo powstałe województwo mazowieckie wspólnie z woje-

wództwem śląskim tworzyło najwyższą klasę atrakcyjności inwesty-

cyjnej (klasa A)2. W niemal wszystkich kategoriach3 Mazowsze plasowało 

się na najwyższych pozycjach (klasa A). Wyjątek stanowiły atrakcyjność 

turystyczna (klasa B) oraz stan środowiska naturalnego (klasa E).

Pierwsze w Polsce szeroko zakrojone badania atrakcyjności in-

westycyjnej miast potwierdziły dominację Mazowsza nad innymi re-

gionami4. W analizie ponad 70 wskaźników składających się na dzie-

sięć wskaźników cząstkowych atrakcyjności inwestycyjnej Warszawa 

w ośmiu przypadkach była zaliczona do klasy A5 (z wyjątkiem kosztów 

prowadzenia działalności gospodarczej i aktywności marketingowej). 

Nieco słabiej w swoich kategoriach wypadały powiaty grodzkie: Siedlce 

i Radom uplasowały się w klasie C, Płock – w klasie D, Ostrołęka zaś 

– poniżej D (rozpiętość klas od A do F). W przypadku miast powiato-

wych wyróżniały się w skali całej Polski następujące miasta Mazow-

sza: Ciechanów, Otwock, Piaseczno i Pruszków (klasa A), choć i inne 

2  K. Gawlikowska-Hueckel, A. Hildebrandt, S. Umiński, Atrakcyjność inwestycyjna województw, 

w: Polska regionów, red. K. Gawlikowska-Hueckel, M. Dutkowski, Polska Regionów, nr 10, IBnGR, 

Gdańsk–Warszawa 2000. 
3  Ocenie poddano: (1) otoczenie biznesu, (2) chłonność rynku, (3) dostępność komunikacyjną, (4) poziom 

rozwoju przemysłu, (5) rynek pracy, (6) postępy w transformacji gospodarczej, (7) atrakcyjność 

turystyczną oraz (8) stan środowiska przyrodniczego.
4  P. Swianiewicz, W. Dziemianowicz, Atrakcyjność inwestycyjna miast 1998–1999, w: Polska Regionów, 

nr 7, IBnGR, Warszawa 1999.
5  Analizowano: (1) chłonność rynku lokalnego, (2) jakość rynku pracy, (3) klimat społeczny, 

(4) infrastrukturę techniczną, (5) koszty działalności gospodarczej, (6) infrastrukturę otoczenia 

biznesu, (7) dostępność komunikacyjną, (8) skuteczność transformacji gospodarczej, (9) możliwości 

wypoczynkowe oraz (10) aktywność marketingową władz lokalnych.

Warszawa, siedziba 

Deutsche Telekom

Warszawa, siedziba fi rmy PGE 

Polska Grupa Energetyczna S.A.
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 miejscowości położone w pobliżu Warszawy uzyskały wysokie miejsce 

w  klasie B (Legionowo, Wołomin, Mińsk Mazowiecki, Grodzisk Mazo-

wiecki i Żyrardów). Liczne miasta małe (odrębna kategoria analizy) le-

żące w zasięgu bezpośredniego oddziaływania Warszawy (np. Zielonka, 

Brwinów) również zostały zaliczone do klasy A.

Ówczesne badania wskazywały determinanty atrakcyjności, jaki-

mi były wielkość miasta oraz położenie względem największych 

ośrodków miejskich. Czynniki te wyraźnie wpływały na wysoką ocenę 

miast również na Mazowszu.

Czy dzisiejsze rankingi mówią coś innego? Najnowszy – przygo-

towany w SGH6 – ranking atrakcyjności inwestycyjnej województw ob-

razujący atrakcyjność inwestycyjną potencjalną i rzeczywistą w obu 

przypadkach daje Mazowszu klasę A, i to w każdym z analizowanych 

elementów (gospodarka narodowa; przemysł kapitałochłonny; prze-

mysł pracochłonny; handel i naprawy; zakwaterowanie i gastronomia; 

działalność profesjonalna naukowa i techniczna). W skali całej Polski do 

klasy A zaliczono mazowieckie powiaty grodzkie: Warszawę, Ostrołękę, 

Płock, Radom i Siedlce. W rankingu gmin (bez miast na prawach powia-

tu) łącznie 52 gminy z województwa mazowieckiego otrzymały klasę A. 

Można zatem wyciągnąć wniosek, że okres transformacji gospo-

darczej przyczynił się do wzmocnienia pozycji licznych gmin na 

Mazowszu, co powinno pozytywnie wpływać na skuteczność konku-

rowania o kapitał zewnętrzny. Czy rzeczywiście inwestorzy, szczególnie 

zagraniczni, wybierają gminy Mazowsza na lokalizację swoich przedsię-

wzięć w Polsce? Na pytanie to można odpowiedzieć dość jednoznacz-

nie, choć z pewnymi zastrzeżeniami. 

Na Mazowszu są zarejestrowane fi rmy, w których zainwestowano 

ok. 47% kapitału zagranicznego, jaki napłynął dotąd do Polski. Najwięcej 

kapitału zagranicznego pochodzi z Francji, Holandii i Niemiec (łącznie 

57% wszystkich inwestycji zagranicznych na Mazowszu). Wskaźnik ten 

pozostaje na dość stabilnym poziomie. Jeszcze w 2005 r. Mazowsze 

skupiało nieco ponad 50% kapitału zagranicznego. Należy podkreś-

lić, że znaczna część fi rm zlokalizowanych w tym regionie prowadzi 

działalność w różnych częściach kraju. Rejestracja fi rmy na Mazowszu 

(głównie w Warszawie) może mieć dwie główne przyczyny. Pierwsza 

związana jest z realną oceną czynników lokalizacji: fi rmy zagraniczne 

szczególnie zwracają uwagę na odpowiednie powierzchnie biurowe, 

dogodne połączenia komunikacyjne i podaż wysoko wykwalifi kowanej 

siły roboczej, a te warunki stolica spełnia lepiej niż większość innych 

miast w Polsce. Drugą przyczyną skłaniającą do rejestracji podmiotu 

Co mówią rankingi 
atrakcyjności 
inwestycyjnej?
Warto pamiętać, że rankingi 
atrakcyjności inwestycyjnej 
województw pokazują 
uśredniony obraz statystyczny 
województwa. Nawet jeśli 
klasyfi kacja uwzględnia wiele 
zmiennych, nigdy nie jest 
podstawą do rzeczywistych 
inwestycji, ale ukierunkowuje 
potencjalnych inwestorów na 
dalsze poszukiwania.

6  H. Godlewska-Majkowska i in., Atrakcyjność inwestycyjna regionów 2016, Szkoła Główna Handlowa, 

Warszawa 2016.

Konstancin-Jeziorna, Centrum 

Handlowe Stara Papiernia
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w Warszawie są względy organizacyjne, np. duże fi rmy obawiają się, 

że w mniejszych miejscowościach zanadto by się wyróżniały, a przez to 

narażałyby się na częste, uciążliwe kontrole skarbowe.

W latach 2009–2016 (po kulminacyjnej fali kryzysu gospodarczego 

na świecie) liczba spółek z udziałem zagranicznym zarejestrowanych 

w Polsce wzrosła o ponad 25 tys. Warto podkreślić, że na samą Warsza-

wę przypada ok. 38% tej wartości, a w rankingu 100 gmin o najwyższym 

wzroście spółek z udziałem zagranicznym na drugim miejscu w Polsce 

jest Kraków, na trzecim zaś mazowiecka gmina Lesznowola (mapa 3.1). 

Pozostałe czołowe miejsca zajmują największe ośrodki miejskie i stoli-

ce województw. Zatem o sile przyciągania fi rm zagranicznych świad-

czą wysokie w tym gronie miejsca Grodziska Mazowieckiego (17.) 

0 100 km

1001 – 9595

 1 – 14
0

11 – 100

1001 – 9595

101 – 1000

1 – 10
brak zmiany

Mapa 3.1. Zmiana liczby spółek z udziałem zagranicznym w latach 2009–2016 



60 M A Z O W S Z E  –  E K O N O M I A  I  G O S P O D A R K A

i  Piaseczna (18.). Poza wskazanymi wyżej jeszcze 11 gmin z Mazowsza 

plasuje się w pierwszej setce tego rankingu (jedynie województwo ślą-

skie reprezentowane jest przez większą liczbę jednostek, tj. 17).

Obecnie na Mazowszu ma siedzibę prawie 39% fi rm z udziałem 

zagranicznym w Polsce. Pracuje w nich ok. 34% wszystkich zatrudnio-

nych w fi rmach z udziałem zagranicznym w kraju. W samej Warszawie 

zlokalizowane są podmioty, w których łącznie zainwestowano prawie 

46% całego kapitału zagranicznego w Polsce. W pierwszej trzydziestce 

powiatów o największej koncentracji inwestycji zagranicznych oprócz 

Warszawy znajdują się inne jednostki Mazowsza: powiaty piaseczyński 

(miejsce 6.), pruszkowski (13.), warszawski zachodni (21.), żyrardow-

ski (23.), miasto Płock (24.) oraz powiat grodziski (29.). Mazowieckie 

reprezentowane jest w tym gronie przez największą liczbę powiatów 

w porównaniu z innymi województwami (mapa 3.2).

Mapa 3.2. Kapitał zagraniczny według powiatów w 2015 r. 
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KLASTRY (zwane także 
gronami przedsiębiorczości) 
to sieci zlokalizowanych blisko 
siebie i współpracujących 
ze sobą fi rm (często również 
konkurentów), działających 
w tej samej branży lub 
w branżach pokrewnych, oraz 
uczestników wspierających 
sieci, takich jak uczelnie, 
inne jednostki naukowe, 
instytucje otoczenia biznesu, 
administracja publiczna. 
Od kilkunastu lat w wielu 
krajach prowadzi się politykę 
celowego tworzenia takich 
skupień. Są one postrzegane 
jako pozytywna forma 
organizacji gospodarki 
ze względu na fakt, że 
ich współpraca sprzyja 
budowie zaufania i przewagi 
konkurencyjnej.

CZY WIESZ, ŻE...

W ojewództwo mazowieckie charakteryzuje się najwyższą w kra-

ju liczbą podmiotów zatrudniających powyżej 250 pracowników 

na 10  tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym, ma też stosunkowo 

najwięcej drobnych przedsiębiorców (podmioty zatrudniające do 9 pra-

cowników, w  tym fi rmy prowadzone przez osoby fi zyczne, na 10 tys. 

mieszkańców w  wieku produkcyjnym) (ryc. 3.1). W obu przypadkach 

przewaga Mazowsza nad innymi województwami jest znacząca.

W 2016 r. spośród 500 największych fi rm w Polsce – aż 172 były 

zarejestrowane w Warszawie, przy czym w 1999 r. było ich 120. Łącznie 

202 fi rmy z listy 500 zarejestrowano na Mazowszu, co stanowi 40% 

wszystkich podmiotów7. Jeśli uwzględnimy fi rmy z udziałem zagranicz-

nym, w których zainwestowano ponad 1 mln dol., udział Mazowsza bę-

dzie jeszcze wyższy (43,6%).

Również wskaźniki drobnej przedsiębiorczości stawiają bardzo wy-

soko gminy województwa mazowieckiego (Lesznowola zajmuje 5. miej-

sce w Polsce, Warszawa jest 11., a Podkowa Leśna – 13.). Łącznie 

26 gmin Mazowsza znajduje się w pierwszej setce (mapa 3.3).

Rycina 3.1. Liczba podmiotów na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym 

w latach 2009–2016 (mikroprzedsiębiorstwa – oś pionowa; fi rmy duże – oś pozioma)

Dlaczego warto 
przyciągać siedziby spółek?
Lokalizacja na terenie 
Mazowsza wielu siedzib, 
szczególnie dużych i znanych 
fi rm zagranicznych, jest 
bardzo dobrym przekazem 
promocyjnym dla 
potencjalnych inwestorów. 
Obecność konkurentów 
i kooperantów mówi 
w skrócie: tu warto otworzyć 
swoje biuro, ponieważ inni też 
tak zrobili.

3.2 .  Ekonomiczna s i ła  decyzyjna Mazowsza 

oraz drobna przedsiębiorczość

7  A. Ogonowska-Rejer, Geografi a Listy 500, czyli biznes kręci się w stolicy, „Rzeczpospolita”, 18.04.2017. 
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Współpraca podmiotów gospodarczych z instytucjami otoczenia 

biznesu pozwoliła utworzyć na Mazowszu łącznie 13 klastrów, które 

skupiały 608 przedsiębiorstw. Mazowsze zajmuje pod tym względem 

2. miejsce w kraju, po województwie śląskim, w którym działa 28 kla-

strów. Klastry, czyli sieci współpracujących ze sobą fi rm (często rów-

nież konkurentów), instytucji otoczenia biznesu oraz czasem admini-

stracji, są postrzegane jako pozytywna forma organizacji gospodarki, 

ze względu na fakt, że współdziałanie to opiera się na zaufaniu i służy 

budowie przewagi konkurencyjnej. Mazowieckie klastry są skupio-

ne wokół następujących branż: ICT, usługi dla biznesu, budownictwo, 
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Mapa 3.3. Liczba mikroprzedsiębiorstw na 10 tys. 

mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2016 r.

INSTYTUCJE 
OTOCZENIA BIZNESU 
to organizacje zajmujące 
się wspieraniem rozwoju 
i innowacyjności fi rm, 
w tym w szczególności 
z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. 
Często nie działają 
dla zysku. Instytucjami 
otoczenia biznesu są m.in. 
izby gospodarcze, zrzeszenia 
i związki pracodawców, centra 
innowacji, centra transferu 
technologii, inkubatory 
przedsiębiorczości, instytucje 
fi nansowe (np. fundusze 
pożyczkowe, fundusze 
poręczeniowe). Wiele z tych 
podmiotów tworzonych 
jest przy wsparciu władz 
publicznych (np. parki 
technologiczne czy 
agencje rozwoju). Usługi 
instytucji otoczenia biznesu 
polegają m.in. na pomocy 
w rozpoczynaniu działalności, 
wchodzeniu na nowe 
rynki, zdobyciu środków 
fi nansowych czy np. na 
udostępnianiu powierzchni 
biurowej lub magazynowej 
albo laboratoriów.

CZY WIESZ, ŻE...

Warszawa, biurowce na Służewcu



W  K I E R U N K U  G O S P O D A R K I  O P A R T E J  N A  W I E D Z Y 63

 farmacja i kosmetyki, energetyka, fotonika i optoelektronika, biotechno-

logia, odnawialne źródła energii (OZE), przemysł chemiczny, geodezja. 

Możliwości tworzenia takich sieci powiązań są wciąż niewyczerpane, 

a województwo mazowieckie zajmuje 1. miejsce pod względem liczby 

potencjalnych klastrów (22, gdy w województwie dolnośląskim takich 

potencjalnych klastrów można wskazać 12). Aktywność fi rm i instytucji 

w budowie nowych klastrów obejmuje następujące branże: farmacja, 

kosmetyki, AGD, zielone technologie i ochrona środowiska, biotechno-

logia, biomedycyna, ICT, produkcja energii, przemysł spożywczy, lotnic-

two, szkolenia i doradztwo, transport, logistyka, inżynieria kosmiczna, 

turystyka, motoryzacja, przemysł metalowy8.

P odstawą strategicznego rozwoju każdego regionu jest umiejętne 

wykorzystanie zarówno zasobów wewnętrznych, jak i szans, które 

się pojawiają w jego otoczeniu. Zróżnicowanie wewnętrzne Mazowsza 

oznacza, że występują tu wielorakie potencjały rozwojowe. Strategia 

rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku wskazuje czte-

ry tzw. obszary strategicznej interwencji (OSI): płocko-ciechanowski, 

ostrołęcko-siedlecki, radomski oraz obszar strategicznej interwencji – 

biegun wzrostu, którym jest Obszar Metropolitalny Warszawy.

3.3 . Od specyf ik i  regionu do inte l igentnych specja l izacj i

Te cztery charakterystyczne jednostki wyróżniają się szczególnymi cechami:

•  obszar płocko-ciechanowsko – składa się z dwóch podregionów, spośród których podregion 

płocki dostarcza 2,5% krajowej wartości dodanej brutto w rolnictwie, podregion ciechanowskiego 

zaś 3,6% (oba podregiony charakteryzuje specjalizacja głównie mięsna oraz częściowo owocowo-

-warzywna);

•  obszar ostrołęcko-siedlecki – obejmuje dwa podregiony NUTS 3, których udział sięga 3,8% 

krajowej WDB w rolnictwie w podregionie ostrołęckim i 3,1% w tym samym sektorze gospodarki 

w podregionie siedleckim (specjalizacja mięsna i mleczna);

•  obszar radomski – również ten obszar wykazuje wysoki potencjał w zakresie rolnictwa (3,5% 

WDB w kraju), jednak o odmiennej specjalizacji (owocowo-warzywnej i częściowo mięsnej); 

•  Obszar Metropolitalny Warszawy, w którym należy wyróżnić rdzeń, tj. m.st. Warszawę z bardzo 

mocno rozwiniętymi usługami (22,4% krajowej WDB w działalności fi nansowej, 18% w handlu, 14,4% 

w pozostałych usługach), część wschodnią (podregion warszawski wschodni) z relatywnie wysoko 

rozwiniętą działalnością przemysłową i budowlaną (oraz 2,8% WDB rolnictwa w kraju), oraz część 

zachodnią (podregion warszawski zachodni) z rozwiniętą działalnością handlowo-usługową (3,3% 

krajowej WDB) i budowlaną (2,9% krajowej WDB). W tym podregionie relatywnie silnie rozwinięte jest 

również rolnictwo – 2,8% krajowej WDB.

8 G. Buczyńska, D. Frączek, P. Kryjom, Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, PARP, Warszawa 2016.

Warszawa, główna 

siedziba Citibank
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Wskazane wyżej największe udziały obszarów strategicznej inter-

wencji w poszczególnych sektorach gospodarki nie oznaczają, że te 

części województwa mazowieckiego charakteryzują się monokulturą 

gospodarczą. W marcu 2015 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego 

uchwalił Regionalną Strategię Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. 

Jej założenia zawiera dokument opatrzony podtytułem System wspiera-

nia innowacyjności oraz inteligentna specjalizacja regionu. Podobnie jak 

w przypadku pozostałych 15 województw w kraju dokument ten warun-

kuje uruchomienie środków Regionalnego Programu Operacyjnego na 

wsparcie sektora nauki i innowacyjnych fi rm w obecnej perspektywie 

budżetowej Unii Europejskiej (2014–2020). 

Dlaczego inteligentne specjalizacje są tak ważne, skoro już od daw-

na wiele regionów przygotowywało własne strategie innowacji (również 

na Mazowszu)? Odpowiedź tkwi w istocie inteligentnych specjalizacji, 

ponieważ są one wybranymi „w procesie przedsiębiorczego odkrywa-

nia” (w trakcie wspólnych dyskusji fi rm, instytucji otoczenia biznesu 

i władz publicznych) sektorami gospodarki lub technologiami, na któ-

rych powinna się koncentrować polityka publiczna, by zachęcić fi rmy 

Bronisze – Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy „Bronisze” S.A. INTELIGENTNA 
SPECJALIZACJA – 
to sposób zwiększania 
konkurencyjności 
i innowacyjności regionu 
lub kraju przez koncentrację 
zasobów na wybranych celach 
gospodarczych, dotyczących 
np. rozwoju określonych 
sektorów i technologii. Istotą 
inteligentnej specjalizacji 
jest ukierunkowanie działań 
władz publicznych (krajowych 
i regionalnych) na podniesienie 
poziomu konkurencyjności 
fi rm działających w tych 
wyselekcjonowanych sektorach 
lub rozwijających określone 
technologie na podstawie 
intensywnej współpracy 
tych fi rm ze sferą naukową 
i badawczo-rozwojową. 

CZY WIESZ, ŻE...

Warszawa, stacja 

darmowego Wi-Fi 
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do rozwoju  działalności opartej na innowacjach. Pojęcie inteligentnych 

specjalizacji zakłada też współpracę przedsiębiorstw z ośrodkami ba-

dawczo-rozwojowymi (np. uczelniami). Współcześnie uważa się, że ta-

kie podejście jest bardzo ważnym składnikiem nowoczesnego rozwoju 

gospodarki.

Dlatego też znacząca pula środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej przeznaczana jest na rozbudowę infrastruktury badaw-

czo-rozwojowej, projekty innowacyjne, współpracę nauki z biznesem. 

Warto zauważyć, że fi rmy i jednostki naukowe Mazowsza są bardzo 

aktywne w  wykorzystywaniu środków unijnych przeznaczonych na 

innowacje. Analiza projektów realizowanych w latach 2007–2014 

przez fi rmy zainteresowane wdrażaniem nowoczesnych technologii, 

podejmowaniem badań przemysłowych, wdrażaniem wyników badań 

oraz ochroną włas ności przemysłowej jasno pokazuje, że Mazowsze 

ma w tym zakresie olbrzymią przewagę nad innymi województwami 

(ryc.  3.2). Biorąc pod uwagę fakt, że omawiane dane dotyczą kra-

jowego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, można 

powiedzieć, że fi rmy mazowieckie cechują wysoka konkurencyjność 

i odpowiednie zdolności do pozyskiwania środków publicznych na cele 

proinnowacyjne. Ponadto istotna jest koncentracja proinnowacyjnych 

fi rm na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy, który w porów-

naniu z obszarami metropolitalnymi innych województw wyróżnia się 

dominacją w strukturze wojewódzkiej. 
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W województwie mazowieckim wyróżniono następujące obszary 

inteligentnej specjalizacji: (1) bezpieczną żywność; (2) inteligentne 

systemy zarządzania; (3) nowoczesne usługi dla biznesu; (4) wysoką 

jakość życia. Obszary te są odbiciem obecnego potencjału gospodar-

czego i naukowego regionu, ale również wskazują, w jakich kierun-

kach powinna się rozwijać gospodarka województwa oparta na wyso-

kiej innowacyjności. Czy wskazane tu obszary okażą się w przyszłości 

inteligentnymi specjalizacjami? Wstępne analizy pozwalają zwrócić 

uwagę na następujące fakty9:

1.  W specjalizacji bezpieczna żywność odnotowujemy pierwsze 

zwiastuny intensyfi kacji współpracy między fi rmami sektora 

rolno-spożywczego a instytucjami budującymi regionalny po-

tencjał naukowo-badawczy. Współpraca dotyczy wykorzystania 

różnorodnych technologii na rzecz produkcji żywności (wysokie 

ciśnienia, grafen, powierzchnie samoczyszczące, opakowania in-

teligentne „chroniące i informujące”). 

2.  W ramach inteligentnych systemów zarządzania fi rmy zaj-

mujące się fotoniką, automatyką, efektywnością energetyczną 

i działające w przemyśle kosmicznym podejmują współpracę 

z kluczowymi dla danego sektora jednostkami naukowymi i ba-

dawczo-rozwojowymi (np. z Wojskową Akademią Techniczną 

9  Na podstawie: D. Dec i in., Raport z badania: Identyfi kacja łańcuchów wartości w obszarach 

inteligentnych specjalizacji Mazowsza, Danae Sp. z o.o. oraz Fundacja Instytut Przedsiębiorczości 

i Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2016.

Zgodnie z Regionalną strategią innowacji dla Mazowsza do 2020 roku województwo mazowieckie 

posiada bardzo wysoki potencjał rozwojowy:

•  w sektorach gospodarczych, jak: chemiczny, medyczny, rolno-spożywczy, energetyczny, IT, bu-

dowlany, kreatywny, elektromaszynowy;

•  w technologiach, jak: biotechnologie, technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologie, 

fotonika, elektronika;

•  w usługach, głównie B2B (świadczenie usług innym fi rmom) oraz prace badawczo-rozwojowe (B+R).

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Centrum Kreatywności przy 

ul. Targowej w Warszawie
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Szkoła Główna Handlowa

Szkoła Główna HandlowaInstytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego

w obszarze fotoniki, z Akademią Górniczo-Techniczną w zakresie 

efektywności energetycznej czy z Politechniką Warszawską, In-

stytutem Lotnictwa, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Instytu-

tem Łączności i Narodowym Centrum Badań Jądrowych w prze-

myśle kosmicznym). Firmy te stanowią znaczącą część potencjału 

krajowego i odgrywają często istotną rolę w skali europejskiej. 

3.  Podmioty zaliczane do specjalizacji nowoczesne usługi dla 

biznesu zajmują się m.in. rozwojem badań nad praktycznym 

wykorzystaniem i rozwojem produkcji grafenu. W obszarze tym 

szczególną rolę odgrywają Instytut Technologii Materiałów Elek-

tronicznych, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, Po-

litechnika Warszawska oraz Wojskowa Akademia Techniczna. 

Dynamiczny rozwój obserwuje się w sektorze kreatywnym oraz 

automatyce i robotyce, które będą rozwijały się wraz z postępem 

w zakresie unowocześniania przemysłu w województwie ma-

zowieckim. Ważnym elementem specjalizacji będzie wdrażanie 

w biznesie technologii wspierających innowacyjne fi rmy (np. cy-

frowe platformy pozwalające świadczyć usługi biznesowe i zarzą-

dzać wiedzą, systemy ochrony własności intelektualnej, druk 3D 

i geoinformatyka), w którym to obszarze działają już takie insty-

tucje, jak Campus Warsaw oraz Centrum Kreatywności Targowa.

4.  W specjalizacji wysoka jakość życia warto zauważyć rozwój te-

lemedycyny oraz biotechnologii medycznych i należy oczekiwać 

dalszych postępów ze względu na aktywność kilku ośrodków 

naukowych w tym zakresie (Warszawski Uniwersytet Medyczny, 

Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Głów-

na Gospodarstwa Wiejskiego).

Centrum Nauki Kopernik 

w Warszawie
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N ajsilniejsza gospodarka w Polsce – region, którego poziom rozwoju 

dzięki potencjałowi Warszawy wkrótce znacznie przekroczy śred-

nią europejską, lider innowacyjności wśród 16 województw – plasuje 

się jednocześnie na 159. miejscu (wśród 220 regionów) w Europie pod 

względem innowacyjności. Zgodnie z raportem opracowanym przez Ko-

misję Europejską Mazowsze należy do grupy regionów o  umiarkowanej 

3.4 . Między dz is ie jszą innowacyjnością  a  marzeniami

10  Warto zauważyć, że w Polsce oprócz inteligentnych specjalizacji regionalnych wyróżniono również 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Nasuwa to oczywiście pytania o zasadność i efektywność zarządzania 

dwuszczeblową specjalizacją, w sytuacji gdy ich zakresy – krajowy i regionalny – się pokrywają.

Wyróżnienie oraz wspieranie obszarów inteligentnej specjalizacji 

ma charakter regionalny10. Inteligentna specjalizacja nie koncentru-

je się wyłącznie na tych częściach województwa, w których znajdują 

się ośrodki B+R. Jej istotą jest oddziaływanie na gospodarkę całego 

regionu dzięki budowaniu sieci współpracy z jednostkami B+R i za-

chęcaniu fi rm z regionu, by włączały się w łańcuchy dostaw w ramach 

jej obszarów. Tak rozumiana inteligentna specjalizacja wspiera fi rmy 

innowacyjne, zaangażowane w działalność B+R, ale wpływa także na 

ich dostawców, odbiorców, konkurentów, naśladowców i końcowych 

klientów. 

Google Campus Warsaw
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Źródło: Regional Innovation Scoreboard, European Union, 2017, s. 5.

Mapa 3.4. Poziom innowacyjności regionów europejskich w 2017 r.
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innowacyjności i stabilnej pozycji w ciągu ostatnich lat (mapa 3.4). 

Ta różnica między poziomem krajowym i europejskim widoczna jest 

w licznych obszarach, np. w zaangażowaniu przedsiębiorstw w reali-

zację europejskich programów naukowych albo w publikacjach za-

trudnionych przez nich pracowników w najbardziej renomowanych 

międzynarodowych czasopismach naukowych (indeksowanych w ba-

zie Web of Science lub Scopus). 

W 2014 r. nakłady na działalność B+R w relacji do PKB wynosiły 

w województwie mazowieckim 1,7%, gdy następne w rankingu mało-

polskie i  podkarpackie charakteryzował wskaźnik na poziomie odpo-

wiednio 1,5% oraz 1,3%. Gdy bierzemy pod uwagę tylko nakłady na 

działalność B+R w stosunku do PKB ponoszone przez przedsiębiorstwa, 

województwo mazowieckie zajmuje w Polsce 2. miejsce, ustępując 

miejsca podkarpackiemu (odpowiednio: 0,81% i 1,06%). 

Dzięki analizie innych wskaźników wpływających na regionalną in-

nowacyjność można wskazać obszary, w których Mazowsze nie tylko 

zajmuje wysoką pozycję w skali kraju, lecz także przekracza średnią 

europejską. Należą do nich:

•  udział osób z wyższym wykształceniem w ogóle ludności w wieku 

30–34 lat (160% średniej UE);

•  wydatki sektora publicznego na działalność B+R (ok. 110% śred-

niej UE);

•  zgłoszenia wzorów do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Inte-

lektualnej na mld PKB – niemal 120% średniej UE;

•  zgłoszenia znaków towarowych do Urzędu Unii Europejskiej ds. 

Własności Intelektualnej na mld PKB (ok. 115% UE);

•  wydatki na innowacje (z wyłączeniem B+R) ponoszone przez fi rmy 

sektora MSP w ogóle obrotów tych fi rm (130% średniej UE).

Ponadto badania innowacyjności fi rm w Polsce prowadzone przez 

GUS wskazują, że województwo mazowieckie ma zdecydowaną prze-

wagę nad innymi regionami w Polsce, a w szczególności dotyczy to 

(dane za 2015 r.):

•  nakładów wewnętrznych na działalność B+R w przeliczeniu na 

mieszkańca (1300 zł, gdy w drugim w rankingu województwie 

małopolskim jest to 629 zł);

•  udziału zasobów ludzkich dla nauki i techniki w ogólnej liczbie 

ludności aktywnej zawodowo (specjaliści stanowią 21,9%, gdy 

w drugim w rankingu województwie dolnośląskim ta grupa zawo-

dowa stanowi 17,7%);

•  nakładów na innowacje na jedno przedsiębiorstwo ponoszonych 

przez fi rmy usługowe (16 mln zł; w kolejnym województwie 

Trasa S8 w Warszawie
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Stare Miasto w Warszawie

– dolnośląskim – jest to tylko 6,1 mln zł). Warto zauważyć, że 

w   podobnym zestawieniu, ale dotyczącym fi rm przemysłowych, 

województwo mazowieckie zajmuje dopiero czwarte miejsce 

wśród 16 regionów w Polsce);

•  zgłoszeń wynalazków w Urzędzie Patentowym RP w przeliczeniu 

na 1 mln mieszkańców (184,1, gdy w drugim województwie – ma-

łopolskim – jest to 157,2). W tym przypadku podkreślenia wymaga 

również fakt, że osoby fi zyczne na Mazowszu wykazują wyższą 

aktywność w zakresie zgłaszania wynalazków niż osoby fi zyczne 

w innych województwach, choć w liczbie zgłoszeń wzorów użyt-

kowych Mazowsze jest na piątym miejscu w kraju. 

Do sfer, w których województwo mazowieckie musi nadrobić naj-

większy dystans do konkurencji europejskiej, należą te, w których 

wskaźniki mieszczą się między 20 a 40% średniej Unii Europejskiej:

•  udział MŚP wprowadzających innowacje marketingowe i organi-

zacyjne w ogóle MŚP,

•  udział MŚP opracowujących innowacje wewnątrz fi rmy w ogóle 

MŚP,

•  udział MŚP współpracujących w zakresie rozwoju innowacji 

w ogóle MŚP,

• patenty zgłaszane do Europejskiego Urzędu Patentowego.
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Rycina 3.3. Liczba i wartość projektów proinnowacyjnych biznesu według obszarów metropolitalnych 

(stan na marzec 2014 r.) 
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Pomimo tych widocznych słabości liczne instytucje naukowe, 

centra badawczo-rozwojowe, znaczące fi rmy krajowe i zagraniczne, 

a także kreatywne małe podmioty prywatne pozwalają myśleć o Ma-

zowszu jako regionie, który będzie dynamicznie rozwijał swoją gospo-

darkę, bazując na coraz wyższym poziomie innowacyjności. Być może 

nowym kołem zamachowym rozwoju staną się sukcesy w zakresie 

implementacji grafenu, a może większe znaczenie zyska rozwój sek-

tora kosmicznego, którego potencjał krajowy jest w 40% zlokalizo-

wany na Mazowszu11? Istotą nowoczesnego myślenia o gospodarce 

będzie budowanie sieci współpracy zarówno wewnątrz inteligentnych 

specjalizacji, jak i między nimi. Takie współdziałanie nie tylko dopro-

wadzi do wzmocnienia obecnych już branż oraz doskonalenia produk-

tów i usług, lecz także do powstania nowych pomysłów na działalność 

gospodarczą.

Warszawa, biurowiec 

Marynarska Point 1

11  Analiza obecnego funkcjonowania i perspektyw rozwoju sektora kosmicznego na Mazowszu, 

2017, Raport KAPITECH dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 

Warszawa 2017.



Wykorzystanie 
funduszy unijnych 4. 
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P ierwsze znaczące środki przyznano Polsce jeszcze przed przystą-

pieniem do Unii Europejskiej w 2004 r. W ramach tzw. funduszy 

przedakcesyjnych otrzymała łącznie blisko 5,2 mld euro, co stanowiło 

razem nieco ponad 0,5% polskiego produktu krajowego brutto w okre-

sie 2000–2003. 

Od roku 2004 Polska może korzystać z funduszy dla krajów człon-

kowskich Unii Europejskiej. Suma przyznana Polsce na lata 2004–2006 

to 12,8 mld euro. W porównaniu do produktu krajowego brutto środki 

te były ponad dwukrotnie wyższe niż w okresie przedakcesyjnym, bo 

stanowiły ok. 1,27% PKB z okresu 2004–2006. Ważna część tej kwoty 

– nieco ponad 4 mld euro – przypadła na Zintegrowany Program Ope-

racyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Wprawdzie samorządy woje-

wódzkie nie miały znaczącego wpływu na jego tworzenie, ale odgry-

wały kluczową rolę w  jego wdrażaniu, w tym w wyborze konkretnych 

projektów otrzymujących dofi nansowanie. Znacznie większe środki 

przyznano Polsce w budżecie Unii na lata 2007–2013 – prawie 69 mld 

euro. Niemal jedna czwarta tej sumy to regionalne programy operacyjne 

przygotowywane, zarządzane i  realizowane na poziomie samorządów 

wojewódzkich. W  końcu na okres 2014–2020 Polska dostała łącznie 

82,5 mld euro, a udział regionalnych programów operacyjnych w całości 

tej sumy jest nawet nieco większy niż w poprzednim okresie. 

Od 2004 r. województwo mazowieckie ma możl iwość 

dofinansowywania swych programów rozwojowych 

pieniędzmi pochodzącymi z funduszy Uni i  Europejskiej . 

Samorząd wojewódzki zarządza regionalnymi programami 

operacyjnymi, na które łącznie w okresie 2004–2020 

Mazowsze dostało ponad 4 mln euro. Mazowieckie 

samorządy, przedsiębiorstwa, uczelnie czy organizacje 

społeczne mają także szansę ubiegać się o środki z  innych 

programów uni jnych, zarządzanych na poziomie kraju. 

Łącznie w programach na lata 2004–2006 i  2007–2013 

projekty real izowane na Mazowszu dostały dotacje 

z funduszy uni jnych przekraczające 36 mld zł . 

Koleje Mazowieckie
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J ak na tym tle wyglądają możliwości pozyskiwania środków przez 

podmioty działające na Mazowszu? Ogólną zasadą polityki regional-

nej Unii jest wspieranie przede wszystkim regionów słabiej rozwinię-

tych, których PKB w przeliczeniu na mieszkańca jest niższe niż 75% 

średniej dla Unii Europejskiej. Rozwijające się Mazowsze przekroczyło 

ten poziom już w 2004 r. (zob. także rozdział 2. Poziom rozwoju i jego 

zróżnicowanie), ale podczas podziału środków na lata 2007–2013 wzię-

to pod uwagę starsze dane, dlatego nasze województwo mogło skorzy-

stać z funduszy na własny regionalny program operacyjny. Z kolei przy 

tworzeniu programów na lata 2014–2020 Mazowsze zostało zaliczone 

do regionów przejściowych (tzw. phasing-out, które dopiero niedawno 

osiągnęły wyższy poziom rozwoju), w związku z tym przygotowało RPO 

już w znacznie niższej wysokości niż pozostałe województwa. W efekcie 

– w odróżnieniu od regionów, w których programy na lata 2014–2020 

są znacząco większe niż obowiązujące w okresie 2007–2013 – wiel-

kość środków na mazowiecki Regionalny Program Operacyjny jest nie-

mal identyczna jak w poprzednim okresie. Na podział pieniędzy między 

województwa ma też wpływ algorytm ustalany przez rząd, który fawo-

ryzuje regiony o niższym PKB i wyższym bezrobociu. W związku z tym 

także w poprzednich okresach fundusze przekazywane dla Mazowsza 

były stosunkowo niskie (zob. ryc. 4.1).

Ale – jak już wspomniano w rozdziale 2. – Mazowsze jest regio-

nem dwoistym, o bardzo dobrze rozwiniętym rdzeniu skupiającym się 

wokół Warszawy, ale ze znacznie słabszymi gospodarczo obszarami 

 4 .1 . Wie lkość dotacj i  z  funduszy uni jnych na Mazowszu
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w  podregionach radomskim, ostrołęckim, siedleckim czy ciechanow-

skim. Uboższe części województwa – w myśl logiki kierującej polityką 

regionalną Unii Europejskiej – zasługują na wsparcie w nie mniejszym 

stopniu niż województwa, dla których w 2007 r. stworzono specjalny 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (w którym Mazowsze 

nie bierze udziału głównie ze względu na wysokie średnie wskaźniki 

zamożności). W związku z tym samorząd województwa od dawna zabie-

gał o statystyczny podział Mazowsza na dwa regiony NUTS 2: Warszawę 

i otaczające ją powiaty oraz pozostałą część województwa – z których 

ten drugi miałby możliwość korzystania z wyższych dotacji pochodzą-

cych z programów unijnych. Jak wspominaliśmy we wstępie do tego 

rozdziału, starania te niedawno zostały zaakceptowane przez rząd oraz 

przez Komisję Europejską i od początku 2018 r. podział stał się faktem. 

Zwiększa to prawdopodobieństwo otrzymania przez Mazowsze europej-

skich funduszy na rozwój regionalny także po roku 2020. 

W jakim stopniu samorządy, przedsiębiorstwa i inne podmioty na 

Mazowszu wykorzystały szanse wynikające z dostępności tych fundu-

szy? Jak duże środki udało się pozyskać? Łączna wartość dotacji od 

2004 r. to ponad 36 mld zł (zob. także ryc. 4.2–4.5)1. Ponad 15 mld 

z  tej kwoty to fundusze pozyskane przez mazowieckie samorządy 

terytorialne, a  ponad 8 mld wywalczyły działające w województwie 
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Rycina 4.2. Dotacje z programów operacyjnych dla podmiotów mazowieckich z budżetu 2004–2006 (w mln zł), 

wg programów operacyjnych

Rycina 4.3. Dotacje z programów operacyjnych dla podmiotów mazowieckich z budżetu 2004–2006 (w mln zł), 

wg typu odbiorcy

1  Zestawienie nie obejmuje budżetu na lata 2014–2020, ponieważ w chwili oddawania materiału do 

druku zaawansowanie realizacji RPO i innych programów operacyjnych z tego okresu było jeszcze 

stosunkowo niewielkie. Zgodnie z zasadą obowiązującą w Unii Europejskiej środki z programów na lata 

2004–2006 mogły być wydawane do końca 2008 r., a z projektów na lata 2007–2013 – jeszcze przez 

trzy kolejne lata (do końca 2016). Niemniej w innych rozdziałach książki uwzględniane są już niektóre 

rozpoczęte duże inwestycje fi nansowane z obecnego budżetu unijnego.

Port Lotniczy Warszawa-Modlin
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N a pytanie postawione w tytule tej części fragmentarycznie odpowie-

dzieliśmy już wyżej – wskazując na wielkość środków, która trafi a do 

samorządów, mazowieckich przedsiębiorców, organizacji społecznych 

czy uczelni. Pośrednią odpowiedzią będą także informacje z kolejnego 

podrozdziału, w którym podamy przykłady największych na Mazowszu 

projektów realizowanych m.in. dzięki funduszom unijnym. W  tej czę-

ści skoncentrujemy się na tym, które działy gospodarki w największym 

stopniu korzystają z tego wsparcia. 

Przyjrzyjmy się tej części funduszy, które trafi ają do budżetów sa-

morządów na Mazowszu. Rycina 4.6 pokazuje, jak się zmieniała struk-

tura dotacji na Mazowszu w kolejnych latach, a także – na ile była ona 

podobna do struktury obserwowanej w innych regionach kraju. 

13711 4118 2521 5305 
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Rycina 4.4. Dotacje z programów operacyjnych dla podmiotów mazowieckich z budżetu 2007–2013 (w mln zł), 

wg programów operacyjnych

Rycina 4.5. Dotacje z programów operacyjnych dla podmiotów mazowieckich z budżetu 2007–2013 (w mln zł), 

wg typu odbiorcy

Uwaga: zestawienie 2007–2013 nie obejmuje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 4 .2 .   Jakie  korzyści  odnosimy z  obecności  funduszy uni jnych 

na Mazowszu? Struktura sektorowa real izowanych projektów

 przedsiębiorstwa (zarówno prywatne, jak i spółki skarbu państwa). 

Wsparcie w  wysokości zbliżonej do 1 mld zł otrzymały ponadto or-

ganizacje społeczne działające w regionie. Znaczną część projektów 

realizowanych na Mazowszu stanowią też projekty prowadzone przez 

agencje rządowe, przede wszystkim Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-

wych i Autostrad. 
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Przede wszystkim rzuca się w oczy, że jest ona niezwykle silnie 

zróżnicowana. Projekty dotyczą bardzo wielu dziedzin odnoszących się 

zarówno do usług społecznych (edukacji, służby zdrowia, pomocy spo-

łecznej, kultury, sportu), jak i do infrastruktury technicznej (transportu, 

gospodarki komunalnej, telekomunikacji, rolnictwa itp.). Stąd tak bardzo 

rozbudowana na rycinie 4.6 kategoria „inne”, na którą składa się wiele 

stosunkowo drobnych (ale sumujących się do setek milionów złotych) 

dotacji dla wielu różnych gałęzi gospodarki. 

Można jednak wskazać działy mające największe znaczenie. 

Przede wszystkim są to inwestycje związane z transportem. Na terenie 

całej Polski zdecydowanie dominują tutaj inwestycje drogowe. Mają 

one znaczenie także na Mazowszu, ale specyfi ką naszego regionu jest 

duża rola projektów związanych z lokalnym transportem publicznym. 

Jak zobaczymy w następnej części rozdziału, największą część środ-

ków na transport publiczny pochłania budowa warszawskiego metra, 

istotne są też zakupy autobusów czy tramwajów dla komunikacji miej-

skiej w głównych miastach Mazowsza. 

Kolejny wyróżniający się sektor stanowi branża wodno-kanaliza-

cyjna, a więc budowa wodociągów, sieci kanalizacyjnej i nowocze-

snych oczyszczalni ścieków. Znajdujemy tu zarówno bardzo duże 

inwestycje, takie jak oczyszczalnia dla Warszawy, jak i setki drob-

niejszych projektów realizowanych w mniejszych miastach i gminach 

wiejskich Mazowsza.

W ostatnich latach zwraca uwagę dział „telekomunikacja i informa-

tyzacja”, w ramach którego najważniejsze są inwestycje poprawiające 

dostęp do szybkiego internetu. Z kolei w pierwszych latach obecności 

Polski w Unii Europejskiej, kiedy wielkie inwestycje infrastrukturalne 
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Rycina 4.6. Struktura dotacji z funduszy unijnych w budżetach samorządowych 

Zarządzany przez samorząd 
województwa mazowieckiego 
RPO (Regionalny Program 
Operacyjny) 2007–2013 
pozwolił m.in. na: 
  wybudowanie lub 
zmodernizowanie prawie 
900 km dróg lokalnych;
  podłączenie do kanalizacji 
gospodarstw domowych 
zamieszkanych przez ponad 
40 tys. osób;

  zmodernizowanie 19 szpitali 
i przychodni;
  doprowadzenie 
szerokopasmowego 
internetu do 76 szkół 
i poprawę wyposażenia 
306 mazowieckich szkół.

CZY WIESZ, ŻE...
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W ramach PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) 2007–2013: 

•  podstawową grupę odbiorców środków EFS (Europejskiego Fun-

duszu Społecznego) na Mazowszu stanowiły kobiety, osoby bezro-

botne, nieaktywne zawodowo oraz osoby o niskim wykształceniu;

•  prawie 30 tys. osób otrzymało środki na podjęcie działalności go-

spodarczej; 

•  ponad 5 tys. osób w wieku 15–24 lata otrzymało dotacje bezzwrotne;

• utworzono ponad 5 tys. miejsc pracy dla osób w wieku 15–24 lata;

• wsparcie szkoleniowe uzyskało ponad 20 tys. przedsiębiorstw;

•  25 tys. uczniów szkół zawodowych wzięło udział w stażach i praktykach u przedsiębiorców; 

•  ponad 900 ośrodków wychowania przedszkolnego uzyskało wsparcie w postaci doposażenia 

i szkoleń dla nauczycieli;

•  ok. 10 tys. osób uczestniczyło w kursach, szkoleniach językowych i komputerowych poprawiają-

cych funkcjonowanie tych osób na rynku pracy.

W sumie wsparcie ze środków EFS uzyskał co dziesiąty mieszkaniec Mazowsza.

dopiero się rozkręcały, znaczący udział miały różnego rodzaju stypen-

dia i inne formy pomocy materialnej dla uczniów najzdolniejszych oraz 

pochodzących z uboższych rodzin. Cały czas kilkuprocentowy udział 

w wartości dotacji zajmują też projekty związane z kulturą. 

Jak wynika z powyższego omówienia, jeśli bierzemy pod uwagę 

wartość dotacji, zdecydowanie dominują duże projekty inwestycyjne. 

Ale fundusze unijne to nie tylko inwestycje. To także szkolenia, pod-

noszenie kwalifi kacji zawodowych oraz rozmaite inne formy działań 

sprzyjających tworzeniu nowych miejsc pracy i pomocy dla osób po-

szukujących pracy. Jak wynika z danych powiatowych urzędów pra-

cy, liczba nowo tworzonych miejsc zatrudnienia radykalnie wzrosła po 

2004 r., a więc po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. O ile zanim 

zaczęliśmy obszerniej wykorzystywać fundusze unijne, średnio rocznie 

na Mazowszu udawało się tworzyć niewiele ponad 0,5 tys. nowych 

miejsc pracy, o tyle w okresie 2005–2016 średnia roczna wynosiła po-

nad dziesięciokrotnie więcej (ok. 5,4 tys. rocznie). Z raportu dotyczą-

cego realizacji tylko jednego z programów – Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki – wynika, że w wyniku działań fi nansowanych z tego 

programu na Mazowszu w latach 2007–2016 powstało ponad 11 tys. 

nowych miejsc pracy (w tym ponad 5,7 tys. w latach 2015–2016). 

Fundusze unijne, a dokładniej środki z Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego, pozwalają także na inne formy wsparcia dla grup społecznych 

znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Na przykłady tych działań 

realizowanych w kolejnych programach od 2004 r. zwracamy uwagę 

w zamieszczonych w tym rozdziale ramkach. 

W latach 2004–2006 
w ramach programu 
ZPORR (Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego) 
w województwie 
mazowieckim udało się:
  objąć wsparciem 
stypendialnym ok. 
60 tys. uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych;
  utworzyć 540 nowych 
mikroprzedsiębiorstw;
  objąć wsparciem 
szkoleniowo-doradczym 
ok. 20 tys. osób dorosłych;

  wyposażyć wielu 
mazowieckich rolników 
w umiejętności 
umożliwiające zdobycie 
nowego zatrudnienia 
i wykonywanie nowego 
zawodu;
  przekazać stypendia ponad 
tysiącu doktorantom;
  zainicjować współpracę 
150 podmiotów 
gospodarczych ze szkołami 
wyższymi oraz jednostkami 
naukowymi wspierającymi 
rozwój innowacyjny regionu.

 
To wszystko osiągnięto dzięki 
realizacji 587 projektów 
o łącznej wartości ponad 
250  mln zł.

CZY WIESZ, ŻE...
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Już do tej pory w ramach RPO WM (Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Mazowieckiego) na lata 2014–2020:

• objęto wsparciem ponad 10 tys. osób bezrobotnych;

•  ponad 3,5 tys. osób otrzymało środki na podjęcie działalności 

gospodarczej;

•  prawie 30 tys. uczniów zapewniono dodatkowo zajęcia szkol-

ne i  pozaszkolne rozwijające umiejętności potrzebne na rynku 

pracy;

•  ponad 10 tys. osób o niskich kwalifi kacjach ukończyło szkolenia 

językowe i komputerowe; 

• udzielono wsparcia ponad 2 tys. osób z niepełnosprawnościami;

• doposażono ponad 100 szkół;

• ponad 2 tys. nauczycieli podniosło swoje kompetencje zawodowe; 

• 2,5 tys. uczniów otrzymało stypendia za wysokie wyniki w nauce.

 4 .3 .  Największe real izowane projekty  i  ich rozmieszczenie

N ajwiększe dotacje pozyskane przez podmioty realizujące inwesty-

cje na Mazowszu pochodziły z programów zarządzanych na pozio-

mie kraju. Jeśli chodzi o środki na lata 2004–2006, to zdecydowanie 

Budżet 2004–2006 Budżet 2007–2013

opis program 
operacyjny

kwota 
dotacji 
(mln zł)

opis program 
operacyj-

ny

kwota 
dotacji 
(mln zł)

Warszawa – oczyszczalnia 

ścieków

Modernizacja linii kolejowej 

Mińsk Maz.–Terespol

Droga S8 Radzymin–

Wyszków

Droga S7 Białobrzegi–

Jedlińsk

Metro warszawskie

Fundusz 

Spójności

PO Transport

PO Transport

PO Transport

PO Transport

1458

1023

569

344

321

Metro warszawskie

Droga S8 Konotopa–

Powązkowska

Autostrada A2 – 

węzeł Konotopa

Droga S8 Marki

Warszawa – 

oczyszczalnia ścieków

Autostrada A2 – 

obwodnica Mińska Maz.

PO IiŚ

PO IiŚ

PO IiŚ

PO IiŚ

PO IiŚ

PO IiŚ

2772

1220

1161

921

691

602

Modernizacja Trasy 

Siekierkowskiej

ZPORR 73 Warszawa – 

ul. Nowolazurowa

Warszawa – 

skrzyżowanie DK2 

z Trasą Siekierkowską

RPO

RPO

113

107

Tabela 4.1. Największe dotacje unijne na projekty realizowane na Mazowszu

Siedlce, Miejski Ośrodek 

Pomocy Rodzinie 
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Największe dotacje pozyskane 
przez samorządy lokalne poza 
Warszawą.
  Dotacje na projekty gmin 
miejskich i miast na prawach 
powiatu:
•  modernizacja gospodarki 

wodno-ściekowej 
w Radomiu – 124 mln zł 
z PO IiŚ;

•  kanalizacja sanitarna 
w Markach – 114 mln zł 
z PO IiŚ.

  Dotacje na projekty gmin 
wiejskich:
•  uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej gminy 
Stare Babice – 128 mln zł 
z PO IiŚ;

•  rozbudowa sieci 
wodociągowej 
i kanalizacyjnej w gminie 
Glinojeck – 37,4 mln zł 
z RPO;

•  uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej gminy 
Raszyn – dotacja 33,3 mln zł 
z PO IiŚ.

  Dotacje na projekty 
powiatów:
•  poprawa infrastruktury 

technicznej w Przasnyskiej 
Strefi e Gospodarczej – 
27 mln zł z RPO;

•  modernizacja drogi 
powiatowej Sowia 
Wola–Czosnów 
(pow. nowodworski) – 
12,6 mln zł z RPO.

CZY WIESZ, ŻE...

 najwyższe były dotacje z Funduszu Spójności oraz z Programu Opera-

cyjnego Transport. W budżecie 2007–2013 najważniejszą rolę odgrywa-

ły środki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ), 

z którego fi nansowano duże inwestycje transportowe, a także zwią-

zane z ochroną środowiska. Najwięcej spośród tych gigantycznych pro-

jektów to inwestycje drogowe realizowane przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad, w jednym przypadku także modernizacja 

linii kolejowej. Ale wśród największych dotacji pojawiają się też środ-

ki pozyskiwane przez samorząd Warszawy na budowę metra oraz na 

rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Zestawienie najwięk-

szych dotacji na mazowieckie inwestycje znajduje się w tabeli 4.1.

Programy regionalne (najpierw ZPORR 2004–2006, a potem RPO 

2007–2013) z założenia skupiają się raczej na projektach mniejszych, 

o  znaczeniu regionalnym i lokalnym. Zarządza nimi samorząd woje-

wódzki, ale korzystają z nich także samorządy lokalne, przedsiębiorstwa 

prywatne czy organizacje społeczne. 

Wśród benefi cjentów samorządowych programów regionalnych naj-

większe znaczenie mają gminy, które odpowiadają za najszerszy zakres 

usług publicznych i których budżety są znacznie większe niż powiatowe 

lub samorządu wojewódzkiego. Najważniejsze projekty dotowane z ma-

zowieckiej części ZPORR oraz mazowieckiego RPO realizowane były 

przez samorząd Warszawy i dotyczyły inwestycji transportowych (zob. 

także tab. 4.1). Największe projekty realizowane ze środków unijnych 

przez inne samorządy Mazowsza wymieniono w ramkach. Także w tym 

przypadku dominują inwestycje związane z transportem. 

Warszawa, węzeł Salomea
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Mapa 4.1. Środki UE w budżetach gmin i miast na prawach powiatu (2004–2016)

Mapy 4.1 i 4.2 pokazują sumaryczne rozmieszczenie wielkości do-

tacji pozyskiwanych na projekty realizowane przez samorządy gminne 

i powiatowe. Obraz zróżnicowania przestrzennego dotacji dla samorzą-

dów przedstawia też rycina 4.7. 

Z map i wykresu wynika, że wielkość dotacji, które trafi ły do bud-

żetów poszczególnych kategorii samorządów, jest dość zrównoważo-

na. Kwoty dla gmin w aglomeracji warszawskiej, mniejszych miast, 
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Największe dotacje pozyskane 
na projekty realizowane przez 
samorząd Mazowsza lub 
podległe mu jednostki związane 
są z projektem Internet dla 
Mazowsza (ponad 310 mln zł) 
oraz zakupem taboru dla 
Kolei Mazowieckich (ponad 

500 mln zł w ramach kilku 
dotacji). 

Inne duże 
projekty dotyczą 

inwestycji transportowych:
  inwestycje w lotnisko Modlin 
– dotacja 142 mln zł;
  droga wojewódzka 637 
Warszawa–Węgrów – dotacja 
110 mln zł;
  droga wojewódzka 627 
Ostrołęka–Sokołów Podlaski 
– dotacja 105 mln zł;
  droga wojewódzka 728 
Grójec–Nowe Miasto nad 
Pilicą – dotacja 65 mln zł.

Wszystkie te środki pochodziły 
z Regionalnego Programu 
Operacyjnego.
Kosztowne inwestycje 
realizowano też w zakresie 
ochrony zdrowia:
  budowa systemu energii 
odnawialnej w zakładach 
opieki zdrowotnej – dotacja 
34,4 mln zł (ze środków 
pomocy szwajcarskiej);
  sprzęt dla Mazowieckiego 
Szpitala Bródnowskiego 
– dotacja ponad 20 mln zł 
(środki Regionalnego 
Programu Operacyjnego).

CZY WIESZ, ŻE...

Mapa 4.2. Środki UE w budżetach powiatów (2004–2016)

0 20 km

0 20 km

suma z lat 2004 –201663,2 – 250,0
250,0 – 500,0
500,0 – 1000,0

1000,0 – 1500,0

gmin miejsko-wiejskich i wiejskich na Mazowszu są do siebie  zbliżone. 

 Jedynym wyjątkiem jest tu Warszawa, gdzie realizowane były najwięk-

sze projekty związane z budową metra czy rozbudową oczyszczalni 

ścieków. Gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko środki z  Regionalnego 

Programu Operacyjnego, pozycja Warszawy nie wyróżniałaby się tak 

bardzo, ale największe projekty inwestycyjne prowadzone przez sa-

morząd stolicy fi nansowane są z dotacji pochodzących z  programów 
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zarządzanych na poziomie kraju (przede wszystkim Programu Opera-

cyjnego Infrastruktura i Środowisko). 

Można by się spodziewać, że wyższe dotacje będą trafiać do 

gmin bogatszych, którym łatwiej o większy wkład własny i przygoto-

wanie bardziej dopracowanych wniosków w konkursach. Rzeczywi-

ście przeprowadzone badania wskazują, że w skali kraju obserwuje-

my właśnie taką zależność. Mimo większych potrzeb biedniejszych 

regionów na poziomie lokalnym – to bogatsze samorządy są w sta-

nie zdobyć znaczną część dotacji. Tymczasem na Mazowszu takiej 

zależności nie widać. Mniej zamożne gminy i powiaty pozyskują nie-

wiele niższe środki niż ich bogatsi sąsiedzi. Świadczy o tym także 

zestawienie (zob. ramka) gmin i powiatów, które w okresie 2004–

2016 otrzymały najwięcej środków unijnych – znajdujemy wśród 

nich samorządy ze stosunkowo słabo rozwiniętych podregionów 

radomskiego, ciechanowskiego czy ostrołęckiego. 

Zwróćmy uwagę, że przytaczane tu dane odnoszą się tylko do 

dotacji wydawanych przez budżety samorządowe, pominięto zaś te 

pozyskiwane bezpośrednio przez spółki komunalne i inne jednostki 

podległe samorządom. Z przeprowadzonych badań możemy wnio-

skować, że uwzględnienie dotacji pozyskiwanych poza budżetem 

pozwoliłoby na zauważenie zależności między zamożnością jednostki 

samorządowej a  wielkością zdobywanych funduszy unijnych. W su-

mie jednak analizowane dane wskazują, że sposób alokacji pieniędzy 

unijnych pomaga w zmniejszaniu różnic w poziomie rozwoju między 

poszczególnymi częściami Mazowsza. 
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Rycina 4.7. Dotacje z funduszy unijnych w budżetach samorządów 

gminnych (w zł na mieszkańca)

Gminy mazowieckie, które 
w latach 2004–2016 zdobyły 
najwięcej dotacji unijnych 
w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca, to:
  Glinojeck 
(pow. ciechanowski) – 6017 zł;
  Czernice-Borowe 
(pow. przasnyski) – 5046 zł;
  Grudusk (pow. ciechanowski) 
– 5036 zł;
  Strzegowo (pow. mławski) – 
5000 zł;

  Myszyniec (pow. ostrołęcki) 
– 4688 zł;
  Józefów (pow. otwocki) – 
4688 zł;
  Stoczek (pow. węgrowski) – 
4103 zł.

Z kolei powiaty, których 
samorządy pozyskały w tym 
samym okresie najwięcej 
funduszy unijnych (także 
w przeliczeniu na mieszkańca), to:
 przasnyski – 3219 zł;
 zwoleński – 891 zł;
 przysuski – 859 zł;
 białobrzeski – 800 zł.

CZY WIESZ, ŻE...
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Powiaty mazowieckie, 
których wydatki 
inwestycyjne były 
w największym stopniu 
zależne od dotacji unijnych.

W latach 2007–2013:
 przasnyski – 51%;
 białobrzeski – 39%;
 zwoleński – 33%.

W tym samym czasie 
w 3 powiatach mazowieckich 
udział dotacji unijnych 
w wydatkach inwestycyjnych 
nie przekraczał 1%.

W latach 2014–2016:
 przasnyski – 61%;
 zwoleński – 45%;
 przysuski – 44%.

W tym samym czasie 
10 powiatów mazowieckich 
wcale nie korzystało z dotacji 
unijnych. 

CZY WIESZ, ŻE...

 4 .4 .   Rola  dotacj i  uni jnych w inwestycjach samorządowych 

na Mazowszu

J ak dużą część wydatków inwestycyjnych samorządów stanowią do-

tacje ze środków unijnych? Jest to udział znaczący, ale wcale nie 

dominujący. Zwłaszcza na Mazowszu, gdzie – jak już pisaliśmy na 

początku tego rozdziału – środki na programy regionalne są znacznie 

mniejsze niż w innych częściach kraju. Dotacje unijne pozwoliły ma-

zowieckim samorządom na sfi nansowanie niespełna 6% inwestycji 

w  latach 2004–2006, ponad 15% w latach 2007–2013 i ponad 18% 

w latach 2014–2016. Jak widać w tabeli 4.2, w pozostałych regionach 

Polski ten udział był zdecydowanie wyższy. 

Wyszczególnienie 2004–2006 2007–2013 2014–2016

Mazowsze 5,9% 15,2% 18,1%

Polska – ogółem 12,7% 21,1% 23,3%

Waga środków unijnych jest największa dla inwestycji prowadzo-

nych przez samorządy powiatowe, które pozbawione są znaczących 

dochodów własnych, ich projekty rozwojowe zależne są zatem od 

środków zewnętrznych. W niektórych powiatach udział ten przekracza 

nawet połowę całej wartości inwestycji (zob. Czy wiesz, że). Zależność 

gmin od funduszy unijnych jest ogólnie mniejsza, choć równocześnie 

obserwujemy większe zróżnicowanie poziomu tego uzależnienia niż 

wśród powiatów. Dotacje są szczególnie istotne dla gmin wiejskich 

Tabela 4.2. Udział dotacji unijnych w wydatkach inwestycyjnych 

samorządów (inwestycje województw, powiatów i gmin razem)
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i miejsko-wiejskich położonych poza aglomeracją warszawską (zob. 

ryc. 4.8). Natomiast w zamożniejszych gminach, położonych wokół 

Warszawy, rola tych funduszy jest na ogół mniejsza, są one bowiem 

w stanie realizować znaczące projekty dzięki własnym środkom. 

Biorąc pod uwagę fundusze dostępne w poszczególnych progra-

mach operacyjnych, możemy się spodziewać, że w latach 20172–2022 

rola dotacji unijnych na Mazowszu będzie się utrzymywać na zbliżonym 

poziomie do dotychczasowego, ale pogłębi się różnica między Mazow-

szem i innymi regionami kraju, mającymi łatwiejszy dostęp do zewnętrz-

nych źródeł fi nansowania. 

Gminy mazowieckie, 
których wydatki 
inwestycyjne 
w największym stopniu 
zależne były od dotacji 
unijnych.
W latach 2007–2013:
  Krasne (pow. przasnyski) 
– 55%;
  Sabnie (pow. sokołowski) 
– 50%;

  Białobrzegi 
(pow. białobrzeski) – 49%;

 Sarnaki (pow. łosicki) – 48%;
  Glinojeck (pow. 
ciechanowski) – 48%.

W tym samym czasie 7 gmin 
mazowieckich w ogóle nie 
korzystało z dotacji unijnych, 
a w dalszych 28 ich udział 
w wydatkach inwestycyjnych 
nie przekraczał 1%.
W latach 2014–2016:
  Świercze (pow. pułtuski) 
– 62%;

  Rząśnik (pow. wyszkowski) 
– 61%;
 Łosice (pow. łosicki) – 58%;
  Bodzanów (pow. płocki) 
– 55%;

  Szydłowiec 
(pow. szydłowiecki) – 53%;

  Wyszogród (pow. płocki) 
– 51%.

W tym samym czasie 34 gminy 
mazowieckie wcale nie 
korzystały z dotacji unijnych, 
a w kolejnych 19 ich udział 
w wydatkach inwestycyjnych 
nie przekraczał 1%. 

CZY WIESZ, ŻE...

2  W chwili oddawania książki do druku nie były jeszcze dostępne pełne dane za rok 2017, ale z informacji 

obejmujących pierwsze trzy kwartały roku wynikało, że tak właśnie się dzieje.

Port Lotniczy Warszawa-Modlin



87W Y K O R Z Y S T A N I E  F U N D U S Z Y  U N I J N Y C H 

S pecyfi czną formą wsparcia unijnego dla aktywności podejmowanych 

przez społeczności lokalne są dotacje dla lokalnych grup działania. 

Grupy takie obejmują zazwyczaj terytorium kilku lub kilkunastu gmin, 

mają formę stowarzyszeń, których członkami stają się władze samo-

rządowe, lokalni przedsiębiorcy i lokalne organizacje społeczne. Dotacje 

przyznaje się w ramach programu Leader. Lokalne grupy działania przy-

gotowują i realizują strategie rozwoju oparte na wielu, czasem drob-

nych, działaniach lokalnych. Przykład aktywności jednej z największych 

grup na Mazowszu opisano w ramce. 

 4 .5 .  Wsparcie  d la  lokalnych in ic jatyw 

na terenach wie jskich –  Lokalne Grupy Dzia łania

Jedną z największych dotacji z programu Leader dostała Lokalna Grupa Działania Równiny Wo-

łomińskiej (20,1 mln zł w okresie 2007–2013 i 15,9 mln zł na okres 2014–2020). Grupa skupia 

władze samorządowe, przedsiębiorców i organizacje społeczne z 12 gmin. Wśród prowadzonych 

projektów można wymienić:

• otwarcie punktu poradnictwa rodzinnego,

• przygotowanie Programu Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru Liwca (PATROL),

• realizację Smacznej Zdrowej Regionalnej Europejskiej Kuchni (SZREK),

•  współdziałanie na rzecz zagospodarowania lokalnych wód pod hasłem Niezwykły Urok Rzek 

– Turystyka (NURT).

We współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundacją Wol-

ności grupa organizuje także nabory wniosków o przyznanie pomocy inicjatywom lokalnym w ra-

mach programu Działaj Lokalnie.

W latach 2007–2013 w województwie mazowieckim dotację z Pro-

gramu Leader otrzymało 35 grup, a łączna kwota uzyskanych środków 

wyniosła 328,2 mln zł. Największe kwoty w tym okresie trafi ły do:

•  LGD Stowarzyszenie Kapitał-Praca-Rozwój, skupiającej 23 gminy 

z 4 powiatów wokół Siedlec. Grupa ta otrzymała 26 mln zł wspar-

cia (co ciekawe, grupa ta znajduje się obecnie w likwidacji);

•  LGD Równiny Wołomińskiej, skupiającej 12 gmin – wysokość 

otrzymanej dotacji to 20,1 mln zł.

Na lata 2014–2020 przyznano dotacje dla 25 grup LGD na łączną 

sumę 312,8 mln zł. Największe wsparcie otrzymały:

• ponownie LGD Równiny Wołomińskiej (15,9 mln zł);

•  LGD Ziemi Mińskiej, skupiająca początkowo 8, a potem rozszerzo-

na na 12 gmin wokół Mińska Mazowieckiego (15,9 mln zł).
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W celu zwiększenia konkurencyjności regionu powołano w latach 

2003–2006 spółki regionalne, takie jak Agencja Rozwoju Mazow-

sza S.A., Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. i Ma-

zowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., których zadaniem 

jest wsparcie fi nansowe mazowieckich przedsiębiorstw. Dwie ostatnie 

spółki to instytucje fi nansowe o charakterze non profi t. Stosują uprosz-

czone reguły oceny zdolności kredytowej podmiotów prowadzących 

działalność gospodarczą, przez co uzyskanie pożyczki jest łatwiejsze niż 

w typowych bankach komercyjnych. Pomagają głównie nowo powsta-

jącym i małym fi rmom (nieposiadającym wystarczającej historii kredy-

towej bądź starającym się o fi nansowanie wymagające zabezpieczeń) 

w uzyskaniu środków na działalność rozwojową. 

Jedynym właścicielem Agencji Rozwoju Mazowsza i Mazowieckie-

go Regionalnego Funduszu Pożyczkowego jest samorząd wojewódz-

twa. Udziałowcami Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych 

są m.in.: Województwo Mazowieckie, Miasto Stołeczne Warszawa, 

 WFOŚiGW w Warszawie, Bank Gospodarstwa Krajowego, Mazowiecka 

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Związek Pracodawców Warszawy 

i Mazowsza oraz 29 jednostek samorządu lokalnego.

Agencja Rozwoju Mazowsza w latach 2010–2015 realizowała dwa 

projekty mające na celu wsparcie przedsiębiorców z Mazowsza chcą-

cych rozpocząć działalność eksportową: 

a.  Mazowsze – Promocja Gospodarcza Serca Polski, fi nansowany 

z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-

wieckiego 2007–2013 (wielkość wsparcia to ponad 20 mln zł);

b.  Sieć Centrów Obsługi Inwestora i Eksportera (COIE), fi nansowa-

ny z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (wielkość 

wsparcia to prawie 1,5 mln zł).

Wymienione instytucje opłacają swoje działania w znacznym stop-

niu z funduszy programów operacyjnych fi nansowanych ze środków 

Unii Europejskiej, dlatego też omawiamy je w rozdziale poświęconym 

tym funduszom. 

W latach 2007–2016 
163 przedsiębiorstwa 
z Mazowsza uzyskały wsparcie 
w postaci pożyczek od 
Mazowieckiego Regionalnego 
Funduszu Pożyczkowego 
w łącznej kwocie prawie 
32 mln zł.
Prawie 4 tys. mazowieckich 
przedsiębiorców skorzystało 
w latach 2004–2016 
z poręczeń kredytowych, 
pożyczkowych, leasingowych 
i wadialnych udzielanych 
przez Mazowiecki Fundusz 
Poręczeń Kredytowych. 
Poręczenia te opiewały na 
prawie 726 mln zł.

CZY WIESZ, ŻE...

 4 .6 .  Wsparcie  f inansowe samorządu wojewódzkiego 

dla  przedsiębiorców na Mazowszu

Dawne Kolegium Św. Michała 

w Płocku – najstarsza szkoła 

na Mazowszu 
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M ylne byłoby wrażenie wyniesione z tego rozdziału, że korzyści Ma-

zowsza (i całego kraju) z członkostwa w Unii Europejskiej ograni-

czają się tylko do otrzymywanych dotacji na realizację wielu ważnych 

inwestycji. Pozyskiwane środki fi nansowe są oczywiście bardzo istot-

ne, ale korzyści mają znacznie szerszy charakter. Na zakończenie tego 

rozdziału wspomnijmy więc krótko przynajmniej o niektórych z nich. 

Integracja europejska prowadzi do znoszenia barier handlowych, 

a także barier na rynku pracy i rynku usług między krajami członkow-

skimi. Ma to niebagatelne znaczenie dla działających na Mazowszu 

przedsiębiorstw, a także dla mieszkańców, którzy mogą na przykład 

bez przeszkód podejmować okresową pracę za granicą. Wiemy, że 

bariery chroniące rynki poszczególnych krajów nie znikły całkowicie, 

ale różnica w stosunku do sytuacji sprzed członkostwa Polski w Unii 

jest ogromna. 

 4 .7 .  Korzyści  z  cz łonkostwa w Uni i  Europejskie j 

to  n ie  ty lko p ieniądze

Żyrardów, przedszkole
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Dla turystów udających się za granicę, a także dla biznesmenów 

w  podróżach służbowych duże znaczenie praktyczne ma zniesienie 

roamingu na połączenia telefoniczne (w tym korzystanie z internetu) 

na terenie Unii. 

Warto też wspomnieć o przejmowaniu wzorców organizacyjnych 

czy metod zarządzania i funkcjonowania administracji publicznej. Nie 

powinniśmy zapominać, że projekty unijne były często okazją do roz-

powszechnienia się współpracy międzygminnej, a także współpracy 

między władzami lokalnymi i przedsiębiorcami oraz organizacjami 

społecznymi. Tylko jednym przykładem takiej bardzo rozpowszechnio-

nej współpracy międzysektorowej są liczne, wspominane już w tym 

rozdziale, lokalne grupy działania. Znane są zresztą przypadki partner-

stwa, które początkowo powstawało wyłącznie z przyczyn formalnych 

– po to, by spełnić wymagania potrzebne do otrzymania dotacji – ale 

z czasem stawało się forum autentycznej współpracy wykraczającej 

poza realizację projektów dofi nansowywanych z budżetu unijnego. 

W badaniach naukowych określa się czasem to zjawisko mianem po-

głębiającej się europeizacji – zaczynamy od działań nastawionych 

wyłącznie na spełnienie wymogów formalnych i otrzymanie dotacji 

(etap absorpcji), a z czasem dostrzegamy długofalowe korzyści ze 

zmienionych form zarządzania czy sposobu myślenia o rozwiązywaniu 

problemów (etap transformacji). W podobny sposób udział w projek-

tach unijnych przyczynia się często do rozszerzania się form konsul-

tacji społecznych w przygotowywaniu nowych przedsięwzięć (wymóg 

przeprowadzenia konsultacji jest częstym warunkiem otrzymania 

dotacji). Nie znaczy to, że bez pośredniego nacisku Unii Europejskiej 

polskie samorządy nie byłyby zainteresowane partycypacją społeczną 

w zarządzaniu rozwojem, ale projekty unijne bez wątpienia przyczy-

niają się do przyspieszonego rozpowszechniania takiej metody działa-

nia władz publicznych. 

Podsumowując, pieniądze przyznane Polsce (w tym w szczególności 

Mazowszu) z budżetu Unii Europejskiej na przedsięwzięcia rozwojowe są 

niezwykle ważne. Ale sprowadzanie korzyści z integracji europejskiej wy-

łącznie do tak wąsko rozumianego wymiaru fi nansowego byłoby błędem. 

Wkra, program operacyjny 

Niezwykły urok rzek 



Infrastruktura 
komunalna5. 
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B udowa i utrzymanie komunalnej infrastruktury technicznej to głów-

nie zadanie samorządów gminnych. Odpowiadają one między in-

nymi za drogi lokalne (zob. także rozdział 6. Transport), oświetlenie 

i  oczyszczanie ulic, ciepłownictwo, a także dwa sektory związane 

z ochroną środowiska, którym w tym rozdziale poświęcamy szczególnie 

dużo miejsca: wodociągi i kanalizację oraz gospodarkę odpadami. Ze 

względu na wieloletnie – sięgające czasów PRL – zaniedbania sektory 

te wymagały olbrzymich nakładów inwestycyjnych. W okresie 1999–

2016 z budżetów gminnych na Mazowszu wydano na ten cel w sumie 

prawie 37 mld zł, z czego na samą tylko gospodarkę wodno-kanalizacyj-

ną przeznaczono ponad 8,5 mld (bardziej szczegółowe zestawienie wg 

kadencji władz samorządowych, zamieszczone w tab. 5.1, wskazuje na 

malejący w czasie udział wydatków na wodociągi i kanalizację w wydat-

kach inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną). 

Opóźnienia w rozwoju infrastruktury komunalnej były polską 

bolączką od wielu lat. Mazowsze nie stanowiło wyjątku 

od tej  reguły, a w niektórych jego częściach sytuacja 

była nawet gorsza od przeciętnej w kraju. Minione 20 lat 

to okres spektakularnego nadrabiania zaległości w tej 

dziedzinie, choć potrzeby pozostają wciąż znaczne. 

Lata od 1999 
do 2016

Ogółem
W tym: sektor wodno-

-kanalizacyjny
Udział sektora wodno-kanalizacyjnego w wydatkach 

inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną

1999–2002 4242 1589 37%

2003–2006 6972 1611 23%

2007–2010 11 868 2649 22%

2011–2014 13 328 2192 16%

2015–2016 4619 679 15%

RAZEM 

1999–2016
36 787 8720 24%

Tabela 5.1. Wydatki inwestycyjne budżetów gminnych na Mazowszu na infrastrukturę techniczną w latach 

1999–2016 (w mln zł; sumy w kolejnych kadencjach władz samorządowych)

Do sumy tej należałoby jeszcze dodać trudne do szczegółowego 

oszacowania kwoty przeznaczane przez należące do gmin spółki ko-

munalne (znaczna część ich wydatków inwestycyjnych, fi nansowa-

nych ze środków własnych, nie znajduje odzwierciedlenia w  budżetach 
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samorządowych). Z  dostępnych danych, pochodzących z ankiet 

 przeprowadzanych przez tygodnik samorządowy „Wspólnota”, wiemy, 

że tylko w Warszawie wydatki spółek na inwestycje w infrastrukturę 

techniczną wyniosły w tym czasie ponad 11 mld zł, a w innych mazo-

wieckich miastach na prawach powiatu przekroczyły 1 mld zł. Można 

więc szacować, że łączne inwestycje gminne w infrastrukturę technicz-

ną w okresie 1999–2016 przekroczyły 50 mld zł. 

Ale od samego poziomu wydatków bardziej interesujące jest to, co 

udało się za te środki zbudować. W jaki sposób wydatki te poprawiły 

poziom życia mieszkańców? Na tych zagadnieniach skoncentrujemy się 

w dalszej części niniejszego rozdziału. 

 5 .1 . Infrastruktura wodociągowa i  kanal izacyjna

P atrząc na dzisiejsze Mazowsze, trudno sobie przypomnieć, jak wyglą-

dał stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 20 lat temu. Warto więc 

przypomnieć, że – jak wynika z danych Powszechnego Spisu Rolnego – 

w 1996 r. w 17 gminach wiejskich w ogóle nie istniała sieć wodociągowa. 

Dziś takiej gminy na Mazowszu nie ma. Jeszcze bardziej uderzający jest 

obraz odnoszący się do sieci kanalizacyjnej. W 1996 r. takiej sieci nie miało 

w ogóle 159 gmin (czyli ponad połowa gmin mazowieckich!). Dziś takich 

gmin jest 38. W tym czasie też aż 169 gmin nie korzystało wcale z oczysz-

czalni ścieków, w roku 2016 ich liczba spadła do 43. 

Zespół Stacji Filtrów w Warszawie
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Podobnie jak w innych opisywanych w tym tomie zjawiskach bar-

dzo duże jest zróżnicowanie poziomu rozwoju infrastruktury komu-

nalnej na Mazowszu. W tym przypadku różnicę obserwuje się głównie 

między miastami i terenami wiejskimi. O ile w miastach (zwłaszcza 

największych) problem dostępności do sieci wodociągowej (w nie-

co mniejszym stopniu także do sieci kanalizacyjnej) został rozwią-

zany już dawno, o tyle w przypadku gmin wiejskich na przełomowe 

zmiany trzeba było czekać do XXI  w. Średnio poziom zwodociągo-

wania mazowieckich gmin  wiejskich  w  1996  r. wynosił tylko 30%. 

Dwadzieścia lat później udało się ten wskaźnik podnieść do pozio-

mu 84% (zob. ryc.  5.1). Dużo bardziej dramatycznie wygląda sytu-

acja odnośnie do sieci kanalizacyjnej (zob. ryc. 5.2). W 1996  r. sieć 

taka na terenach wiejskich właściwie nie istniała, korzystało z niej 

Wodociągi mogą być nie 
tylko potrzebnym obiektem 
inżynierskim, lecz także 
wartościowym zabytkiem? 
Takim wpisanym do rejestru 
zabytków pomnikiem historii 
są warszawskie Filtry Lindleya. 

CZY WIESZ, ŻE...
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zaledwie 0,4%    mieszkańców. Na tym tle wskaźnik 21% osiągnięty 

w roku 2016 wygląda imponująco. Ale oznacza to, że nadal czterech 

na pięciu mieszkańców wsi nie jest podłączonych do gminnej sieci 

kanalizacyjnej. Oczywiście nie zawsze takie podłączenie na terenach 

wiejskich jest racjonalne. W przypadku silnie rozproszonej zabudowy 

znacznie lepsze z ekonomicznego punktu widzenia (a równie skutecz-

ne z punktu widzenia ekologii) może być wykorzystanie przydomo-

wych oczyszczalni ścieków. Ale nie ulega wątpliwości, że w zakresie 

rozwoju sieci kanalizacyjnej pozostało na Mazowszu jeszcze bardzo 

wiele do zrobienia. 

W przypadku gospodarki wodno-kanalizacyjnej w mniejszym 

stopniu niż w przypadku ogólnego poziomu rozwoju i zamożności 

widać różnice między aglomeracją warszawską i bardziej odległymi 

od stolicy częściami Mazowsza. Gminy podmiejskie przeżywają od 

lat bardzo szybki przyrost liczby mieszkańców (zob. rozdział 1. Pro-

cesy demografi czne) i  z największym trudem nadążają z rozwojem 

infrastruktury komunalnej. Stąd na przykład wskaźniki dostępności do 

sieci wodociągowej nie różnią się bardzo od tych dla gmin wiejskich 

w innych częściach województwa. W strefi e podmiejskiej aglomeracji 

warszawskiej nieco mniejsza niż w  innych częściach Mazowsza jest 

za to luka pomiędzy liczbą podłączonych do wodociągów i do kana-

lizacji. Dzisiejsze zróżnicowanie dostępności do sieci wodociągowej 

ilustruje mapa 5.1. 

Podobne spostrzeżenia odnoszą się do komunalnych oczyszczalni 

ścieków. Także i tu najtrudniejsza jest sytuacja gmin wiejskich. Po-

stęp między rokiem 1999 i 2016 był spektakularny (od 4% do 22% 

mieszkańców mazowieckich wsi podłączonych do oczyszczalni), ale 
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Gminy, które dokonały 
najbardziej spektakularnego 
postępu w kanalizacji swojego 
terenu, to gminy podmiejskie 
w okolicach Warszawy: 
  LESZNOWOLA 
(w 1996 r. zaledwie 
3% mieszkańców było 
podłączonych do kanalizacji, 
podczas gdy w roku 2016 
wskaźnik ten wyniósł już 
90%);
  PODKOWA LEŚNA 
(od braku kanalizacji 
w 1996 r. do 85% 
podłączonych mieszkańców 
w roku 2016); 
  MICHAŁOWICE 
(od braku kanalizacji 
w 1996 r. do 82% 
podłączonych mieszkańców 
w roku 2016).

CZY WIESZ, ŻE...
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w dalszym ciągu różnica między stanem faktycznym i pożądanym jest 

bardzo duża. Zwraca natomiast uwagę fakt, że znaczna część dzielnic 

Warszawy jeszcze kilkanaście lat temu odprowadzała do Wisły nie-

oczyszczone ścieki. Na szczęście sytuacja się zmieniła dzięki realizacji 

jednej z największych publicznych inwestycji na Mazowszu – budowie 

miejskiej oczyszczalni ścieków. Przedsięwzięcie to wiązało się także 

z jedną z najwyższych na Mazowszu dotacji pochodzących z funduszy 

unijnych (więcej zob. rozdział  4. Wykorzystanie funduszy unijnych). 

Zróżnicowanie rozwoju sieci kanalizacyjnej na Mazowszu w 2016 r. 

obrazuje mapa 5.2. 

Mapa 5.1. Ludność korzystająca z wodociągów (2016)
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Z tego krótkiego zestawienia wynika, że mimo gigantycznego postę-

pu potrzeby inwestycyjne w regionie są nadal bardzo duże. Wciąż więcej 

niż co dziesiąta gmina nie posiada sieci kanalizacyjnej, a prawie 15% 

nie ma podłączenia do oczyszczalni ścieków. Szczególnie niepokojąca 

jest znaczna luka między poziomem rozwoju sieci wodociągowej i ka-

nalizacyjnej. Chociaż blisko 60% mieszkańców wsi mazowieckich jest 

podłączonych do wodociągu, to brak możliwości korzystania z gminnej 

kanalizacji sprawia, że odprowadzanie nieczystości płynnych opiera się 

głównie na przydomowych szambach. Wiadomo przy tym, że znaczna 

ich część nie spełnia wymogów związanych z ochroną środowiska – są 
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Mapa 5.2. Ludność korzystająca z kanalizacji (2016)
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nieszczelne i pozwalają na przenikanie zanieczyszczeń do gleby i wód 

gruntowych. Wyzwaniom tym samorządy mazowieckie muszą stawić 

czoła w kolejnej kadencji, kiedy możliwe do wykorzystania będą jeszcze 

stosunkowo obfi te środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej. 

Woda pitna na całym świecie staje się stopniowo dobrem coraz rzad-

szym i coraz droższym. Polska (a w szczególności Mazowsze) nie jest tu 

wyjątkiem. Na wzrost ceny wpływają też koszty inwestycji realizowa-

nych w ostatnich latach. Tabela 5.2. zawiera porównanie trendów zmian 

cen wody i ścieków w największych miastach Mazowsza. W Polsce do 

2017 r. cena była ustalana na podstawie reguł określonych w ustawie 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę z 2001 r.1 i rozporządzenia o ustalaniu 

taryf z 2006 r.2 Kalkulację kosztów przeprowadza przedsiębiorstwo wod-

no-kanalizacyjne wykonujące usługę i przedstawia je do zatwierdzenia 

radzie gminy. W wyniku zmiany ustawy Prawo wodne w lipcu 2017 r.3 

władze samorządowe od 2018 r. mają stracić możliwość decydowania 

o obowiązujących taryfach, które będą kontrolowane przez krajowego 

regulatora – Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”.

Miasto
Cena wody za 1 m3 (w zł) Cena ścieków za 1 m3 (w zł)

2002 2009 2016 2002 2009 2016

Warszawa 2,16 3,30 4,54 2,65 4,30 6,93

Radom 2,71 3,61 2,94 5,99

Płock 2,44 3,09 4,49 2,44 3,09 6,61

Siedlce 1,92 2,65 2,88 1,88 3,17 5,36

Ostrołęka 2,57 3,19 4,16 7,05

Tabela 5.2. Zmiany cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych 

w największych miastach Mazowsza

Ceny wody i ścieków 
w gminach są silnie 
zróżnicowane. Zależą od 
kosztów dostarczania usługi 
związanych z wieloma 
czynnikami, m.in. 
ukształtowaniem terenu, 
gęstością zaludnienia, rodzajami 
ujęć wody, a w pewnym 
stopniu także od sytuacji 
fi nansowej i polityki władz 
gminnych. I tak np. w 2016 r. 
metr sześcienny wody 
w Wąsewie (powiat ostrowski) 
kosztował 1,80 zł, a w Ząbkach 
koło Warszawy – 6,39 zł. 
W przypadku cen ścieków 
różnice bywają jeszcze większe. 
Przykładowo: w Chorzelach 
(powiat przasnyski) cena 
metra sześciennego ścieków 
to 2,05 zł, a w Celestynowie 
(pow. otwocki) – 11,31 zł.

CZY WIESZ, ŻE...

1  Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, Dz.U. 2001 Nr 72, poz. 747.
2  Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru 

wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków, Dz.U. 2006 Nr 127, poz. 886.
3 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dz.U. 2017, poz. 1566.

Radom, Stacja Pomp Wodociągu Miejskiego 
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Z miany, które zaszły na Mazowszu w ciągu ostatnich 20 lat w za-

kresie gospodarki odpadami, miały kilka aspektów. Jednym z nich 

była duża przebudowa organizacyjna wynikająca ze zmian ustawo-

wych przyjętych przez parlament w 2012 r. (i obowiązujących przed 

rokiem 2012). Przed tą datą rynek odbioru odpadów komunalnych 

od gospodarstw domowych był w znacznym stopniu zderegulowany. 

Mieszkańcy mieli możliwość wyboru usług spośród wielu konkurują-

cych ze sobą dostawców. W samej tylko Warszawie działało 65 fi rm 

(przeważnie prywatnych) zajmujących się regularnym odbiorem od-

padów. Część z nich miała bardzo ograniczony zasięg, obsługiwała 

czasem nawet pojedyncze osiedla, ale mieszkańcy niektórych dzielnic 

 5 .2 . Gospodarka odpadami

Miasto / Gmina Zabudowa jednorodzinna Zabudowa wielorodzinna

Warszawa

Gospodarstwo 1-osobowe 

– 30 zł, 2-osobowe – 45 zł, 

3-osobowe i większe – 60 zł

Gospodarstwo 1-osobowe – 10 zł, 

2-osobowe – 19 zł, 3-osobowe – 

28 zł, 4-osobowe i większe – 37 zł

Radom

Gospodarstwo 1-osobowe – 

9–15 zł, gospodarstwo wielo-

osobowe 15–35 zł (w zależno-

ści od powierzchni domu)

Gospodarstwo 1-osobowe – 

9–15 zł, gospodarstwo wielo-

osobowe 16–30 zł (w zależności 

od powierzchni mieszkania)

Płock 11 zł/os.

Siedlce 8 zł/os.

Ostrołęka 9 zł/os.

Gmina miejsko-wiejska Kałuszyn 6,5 zł/os.

Gmina miejsko-wiejska Mszczonów 10 zł/os.

Gmina miejsko-wiejska Drobin część miejska gminy – 11 zł/os., część wiejska – 8,5 zł/os.

Gmina miejska Ząbki 36 zł/gospodarstwo domowe

Gmina miejska Pionki 12 zł/os. 10,35 zł/os.

Gmina wiejska Borowie 6 zł/os.

Gmina wiejska Kołbiel 6 zł/os.

Gmina wiejska Sarnaki 6 zł/os.

Gmina wiejska Wiskitki 

(składowisko na terenie gminy)
9,2 zł/os.

Gmina wiejska Wiśniewo 

(składowisko na terenie gminy)

Gospodarstwo 1-osobowe – 5 zł, 2-osobowe – 10 zł, 

3–4-osobowe – 15 zł, 5–6-osobowe – 20 zł, 

7–8-osobowe – 25 zł, 9-osobowe i większe – 30 zł

Tabela 5.3. Przykłady miesięcznych opłat za odbiór odpadów komunalnych w miastach i gminach Mazowsza – 

opłaty dla osób segregujących odpady (2017)
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mogli wybierać spośród ponad 10 ofert. Oczywiście sytuacja wyglą-

dała inaczej w wielu małych miasteczkach czy na terenach wiejskich, 

gdzie w praktyce był tylko jeden potencjalny dostarczyciel usługi. Od 

lipca 2013 r. odpowiedzialność za zebranie odpadów przejęły gminy, 

a w zakresie organizacji utylizacji odpadów ustawodawca przypisał 

też rolę koordynującą samorządom wojewódzkim. Samorządy gminne 

zobowiązane są przeprowadzić przetarg na odbiór śmieci, a wyko-

nawca usługi odpowiada przed władzami samorządowymi i się z nimi 

rozlicza. Gmina określa też – na podstawie kilku rozwiązań dopusz-

czonych przez ustawę – wysokość opłaty ponoszonej przez mieszkań-

ców. Przykłady opłat obowiązujących w 2017 r. w niektórych miastach 

Mazowsza pokazuje tabela 5.3.

Zdania ekspertów co do tej zmiany są podzielone. Jedną z najważ-

niejszych intencji reformy było ograniczenie nielegalnego składowania 

odpadów. Skoro i tak każdy mieszkaniec musi zapłacić ryczałtową 

opłatę, niezależną od ilości odbieranych odpadów, to znika zachęta do 

wyrzucania śmieci np. do pobliskiego lasu. Z drugiej strony w nowym 

systemie nie występuje konkurencja usługodawców (każda gmina ma 

de facto swojego monopolistę wybranego w przetargu), co zdaniem 

niektórych wpływa na pogorszenie jakości usług. A kłopoty z odbiorem 

tzw. odpadów gabarytowych w niektórych gminach sprawiają, że poku-

sa ich nielegalnego pozbycia się całkiem nie zniknęła. 

Druga zasadnicza zmiana to inwestycje w zakłady utylizacji od-

padów. Chodzi zarówno o budowę nowych zakładów opartych na no-

woczesnych technologiach, jak i o zmiany prowadzące do selektywnej 

zbiórki odpadów pozwalającej na powtórne wykorzystanie znacznej ich 

części. Z danych GUS wynika, że w roku 2003 (wcześniejsze dane nie 

są dostępne) na Mazowszu zaledwie 1,5% odpadów zbieranych było 

selektywnie. W  roku 2016 odsetek ten wzrósł do ponad 26%. W tym 

13% to odpady wykorzystywane w późniejszym recyklingu. W 2016 r. 

na terenie województwa funkcjonowało już 241 PSZOK-ów (Punktów 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), jeszcze w 2013 było ich 

163. Mazowsze wypada stosunkowo nieźle na tle innych regionów kra-

ju. W 2016 r. pod względem odsetka selektywnie zbieranych odpadów 

województwo mazowieckie zajmowało 6. miejsce po śląskim, łódzkim, 

małopolskim, świętokrzyskim i opolskim. Podane wyżej wskaźniki są 

jednak nadal zdecydowanie gorsze niż w niektórych krajach Europy 

Zachodniej (w Niemczech i Holandii wskaźnik odpadów podlegających 

recyklingowi przekracza 50%), ale dynamika trendu zmian daje nadzieję 

na zmniejszanie tej luki w przyszłości.

Przeciętny mieszkaniec 
Mazowsza wytwarza rocznie 
328 kg odpadów i jest to 
nieco więcej niż w przypadku 
przeciętnego mieszkańca 
kraju (303 kg). Warto czasem 
pomyśleć, co można zrobić, by 
tych odpadów było mniej.

CZY WIESZ, ŻE...
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 5 .3 .  Wsparcie  d la  samorządów gminnych 

w rozwoju infrastruktury  komunalnej

W realizacji swoich strategii inwestycyjnych samorządy gminne pole-

gają głównie na środkach własnych, w tym także na zaciąganych 

kredytach czy funduszach pochodzących z emisji obligacji komunal-

nych. Ale mogą także korzystać ze wsparcia zewnętrznego. Od przeszło 

10 lat najważniejszym takim zewnętrznym źródłem zasilania są progra-

my operacyjne realizowane ze środków unijnych (zob. rozdział 4. Wyko-

rzystanie funduszy unijnych). Istotne znaczenie mają też źródła wsparcia 

dostępne w Polsce, mimo ich mniejszej skali. Pomoc budżetu państwa 

dla inwestycji w zakresie infrastruktury komunalnej jest bardzo ogra-

niczona. Za najważniejszy program w minionych latach należy uznać 

budowę dróg lokalnych, tzw. schetynówek (zob. rozdział 6. Transport). 

W tej części zwrócimy jednak uwagę na dwa istotne źródła wsparcia 

mające charakter regionalny.

Pierwszym z nich jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie (WFOŚiGW). Fundusze takie istnieją 

we wszystkich województwach. Ich środki pochodzą przede wszystkim 

z kar i opłat za korzystanie ze środowiska, a przeznaczane są na inwe-

stycje mające poprawiać jakość środowiska w regionach. Benefi cjen-

tami dotacji i pożyczek (udzielanych na preferencyjnych warunkach) 

z WFOŚiGW mogą być zarówno samorządy, jak i przedsiębiorstwa czy 

osoby fi zyczne. Fundusze są odrębnymi osobami prawnymi, ale do nie-

dawna były pośrednio podległe samorządom wojewódzkim, które miały 

największy wpływ na powoływanie władz tych instytucji. Dopiero przy-

jęta w 2017 r. nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska przeka-

zała większą część kompetencji decyzyjnych w tym zakresie ministro-

wi środowiska. Ale przez cały okres objęty naszą analizą mazowiecki 

 WFOŚiGW był instytucją samorządową. 

W ciągu ostatniej dekady (od 2008 r.) WFOŚiGW na Mazowszu udzie-

lił dotacji w wysokości ponad 350 mln zł, z czego ponad połowa trafi ła 

do samorządów (najwięcej do samorządów gminnych – 123  mln zł). 

W tym samym czasie Fundusz udzielił nisko oprocentowanych (częścio-

wo umarzalnych) pożyczek na sumę ponad 1,5 mld zł. Prawie dwie trze-

cie tej kwoty to pożyczki zaciągnięte przez samorządy (w tym 984 mln zł 

pożyczone przez samorządy gminne). W rzeczywistości udział samorzą-

dów był nawet jeszcze większy, bo do wymienianych tutaj sum, które 

trafi ły do budżetów samorządowych, powinniśmy dodać jeszcze środki 

pozyskiwane bezpośrednio przez należące do samorządów spółki ko-

munalne. Zdecydowana większość tych pieniędzy była przeznaczona 

W okresie 1999–2016 
WFOŚiGW w Warszawie 
udzielił na inwestycje mające 
na celu ochronę środowiska:
  ponad 10 tys. dotacji o łącznej 
wartości 709 mln zł;
  6,3 tys. pożyczek o łącznej 
wartości niemal 3 mld zł, 
z tego pożyczki o wartości 
prawie 450 mln zł 
zostały umorzone po 
przeprowadzeniu inwestycji 
przynoszących zakładany 
efekt ekologiczny.

W latach 2005–2009 z Sa-
morządowego Instrumentu 
Wsparcia Rozwoju Mazowsza 
skorzystały wszystkie mazo-
wieckie powiaty i ponad 90% 
wszystkich gmin w regionie. 
Efektem dofi nansowania 
jednostek samorządu tery-
torialnego z SIWRM było 
wybudowanie bądź zmoder-
nizowanie ponad 1350 km 
dróg, poprawienie warunków 
nauczania w ok. 800 placów-
kach oświatowych (przez ich 
remont i doposażenie), moder-
nizacja bazy sportowej w ok. 
500 obiektach sportowych na 
terenach wiejskich, wybudo-
wanie ponad 350 km sieci wo-
dociągowej i ponad 70 km sieci 
kanalizacyjnej, a także pomoc 
w budowie przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE...
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na inwestycje w zakresie kanalizacji, oczyszczania ścieków, gospodarki 

odpadami oraz ochrony powietrza. 

Drugim, unikalnym dla Mazowsza, sposobem pomocy w inwe-

stycjach samorządowych jest fi nansowany z budżetu województwa 

Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza (SIWRM) – 

system dotacji inwestycyjnych udzielanych gminom (czasem także 

powiatom) przez budżet wojewódzki. Wsparcie takie przyznawane 

było w latach 2005–2009. Potem ze względu na kłopoty fi nansowe 

województwa system został na kilka lat zawieszony, ale w 2017 r. do 

niego wrócono. W sumie w okresie 2005–2009 budżet województwa 

przekazał w ten sposób samorządom lokalnym 602 mln zł (440 mln 

dla gmin i 162 mln dla powiatów).

Zgodnie z założeniami programu SIWRM adresowany jest przede 

wszystkim do najuboższych gmin i powiatów, które mają ograniczo-

ne szanse pozyskiwania środków z innych programów pomocowych. 

Samorząd wojewódzki starał się wspierać przede wszystkim takie 

projekty, na które trudno było pozyskać środki z funduszy Unii Euro-

pejskiej, np. budowę dróg lokalnych czy budowę przedszkoli w małych 

gminach. Instrument ten odnosi się zatem nie tylko do infrastruktury 

komunalnej, lecz także – ogólniej – do potrzeb inwestycyjnych gmin. 

W praktyce pomyślany został głównie jako wsparcie rozwoju tere-

nów wiejskich. Gminy wiejskie otrzymały z niego łącznie 362 mln zł 

(286 zł na mieszkańca), gminy miejsko-wiejskie – 57 mln zł (122 zł na 

mieszkańca), gminy miejskie – 5 mln zł, a miasta na prawach powiatu 

– 17 mln zł. Co bardzo ważne, jest to jedyne źródło pomocy skie-

rowane przede wszystkim do najuboższych samorządów w regionie. 

W przypadku najbardziej popularnej formy, jaką są fundusze unijne, 

obserwujemy, że w największej mierze są z niej w stanie korzystać 
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Rycina 5.4. Środki uzyskane z budżetu wojewódzkiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia 

Rozwoju Mazowsza (w zł na mieszkańca)
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Mapa 5.3. Wsparcie budżetów gmin w ramach SIWRM 
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gminy bogatsze (choć, jak piszemy w rozdziale 4., na Mazowszu ta 

zależność jest słabiej widoczna niż w innych regionach kraju). Łatwiej 

im o opłacenie własnych pracowników i  zewnętrznych konsultan-

tów, którzy pomogą przygotować bardzo dobry wniosek, łatwiej też 

o  zmobilizowanie niezbędnego wkładu własnego (im większy wkład 

własny, tym wyższą dotację można otrzymać). Dlatego też obserwu-

jemy związek między zamożnością gmin a wielkością dotacji pozy-

skiwanych z  funduszy unijnych – bogate gminy zdobywają większe 

środki. W przypadku Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju 

Mazowsza zależność jest odwrotna, co pokazuje rycina 5.4. Wielkość 

środków pozyskiwanych z tego źródła przez 20% najbogatszych gmin 

mazowieckich jest pięciokrotnie mniejsza od dotacji przekazanych do 

20% gmin najuboższych. 

Dlatego też nie dziwi fakt, że stosunkowo niewiele dotacji z tego źró-

dła dostały zamożniejsze gminy w pobliżu Warszawy, największe środ-

ki zaś przekazano samorządom położonym na krańcach województwa 

(zob. mapa 5.3). 

Warka, Plac S. Czarnieckiego



Transport6. 
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J ak stanowi opublikowana w 2013 r. Strategia rozwoju województwa 

mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze: „System trans-

portowy województwa należy rozpatrywać jako całość obejmującą nie tyl-

ko infrastrukturę, lecz również sposób, w jaki jest wykorzystywana. Tak ro-

zumiany system transportowy składa się z dróg, torów, szlaków wodnych, 

lotnisk, przystanków, taboru, stacji przeładunkowych i punktów przesiad-

kowych oraz siatki połączeń”. Z punktu widzenia systemu transportowego 

Mazowsza znaczenie mają podsystemy drogowy, kolejowy oraz lotniczy. 

Żegluga śródlądowa na Mazowszu odgrywa marginalną rolę. 

System transportowy województwa z perspektywy mieszkańca 

składa się z dwóch głównych elementów: infrastruktury transporto-

wej (np. drogi, linie kolejowe, lotniska) i przewozów pasażerskich (au-

tobusowych, kolejowych itp.). Zarządza się nimi na różnych poziomach.

Na poziomie lokalnym 

–  gminy i powiaty, w tym także miasta na prawach powiatu, odpo-

wiadają za:

•  drogi gminne i powiatowe, a w przypadku miast na prawach po-

wiatu także drogi wojewódzkie i krajowe przechodzące przez ich 

terytorium;

•  lokalny transport zbiorowy (większe miasta organizują go samo-

dzielnie, niektóre mniejsze samorządy, np. skupione wokół znacz-

niejszych miast, obsługiwane są na podstawie porozumień przez 

miejskich przewoźników. Warszawa jako jedyne miasto utrzymuje 

w ramach lokalnego transportu zbiorowego transport szynowy – 

SKM, metro, tramwaje);

•  specyfi czny rodzaj transportu – przewozy uczniów do szkół (orga-

nizowane przez wiele gmin wiejskich).

Mazowsze cechuje bardzo złożony system transportowy. 

W jego centrum leży Warszawa – największy w Polsce węzeł 

przesiadkowy: kolejowy, lotniczy i  autobusowy. To w niej 

zbiegają się drogi i  l inie kolejowe o międzynarodowym 

zasięgu, tu funkcjonuje Lotnisko Chopina – najbardziej 

obciążone pasażerskie lotnisko w Polsce. Na ruch lokalny 

zdominowany przez codzienne dojazdy mieszkańców 

podwarszawskich miejscowości do pracy nakłada się ruch 

tranzytowy i  przesiadkowy. 

Warszawa, stacja II linii metra

Węzeł komunikacyjny 

na warszawskiej Pradze
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Na poziomie regionalnym

– samorząd województwa odpowiada za:

• drogi wojewódzkie;

•  funkcjonowanie regionalnych i niektórych aglomeracyjnych prze-

wozów kolejowych;

•  funkcjonowanie lotniska Modlin (samorząd wojewódzki jest naj-

większym udziałowcem spółki utrzymującej to lotnisko);

•  utrzymanie infrastruktury linii kolejowych wykorzystywanych 

przez Warszawską Kolej Dojazdową (WKD).

Natomiast na poziomie krajowym 

– agencje rządowe lub spółki skarbu państwa odpowiadają za:

•  drogi krajowe i autostrady (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 

i Autostrad);

• infrastrukturę transportu kolejowego (PKP Polskie Linie Kolejowe);

• krajowe przewozy kolejowe (PKP Intercity);

• Lotnisko Chopina (Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”).

Niektóre rodzaje przewozów utrzymywane są niemal wyłącznie na 

zasadach komercyjnych przez fi rmy prywatne. Przykładem takiej sytu-

acji są regionalne i krajowe połączenia autobusowe. O poszczególnych 

elementach tego systemu piszemy dokładniej w dalszej części rozdziału. 

N ajważniejsza część infrastruktury drogowej Mazowsza nie znajduje się 

pod zarządem władz samorządowych, tylko rządowej Generalnej Dy-

rekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Według obowiązujących planów 

docelowa sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad na Mazowszu będzie kon-

centrycznie zbiegać się w Warszawie i łączyć poprzez jej obwodnicę ekspre-

sową. Historycznie najstarszym odcinkiem drogi ekspresowej na Mazowszu 

był odcinek drogi S7 z Czosnowa do Zakroczymia z mostem na Wiśle w Mo-

dlinie. Dynamiczny rozwój nastąpił dopiero ok. 2005 r., wraz z napływem 

środków unijnych. Wtedy rozpoczęto budowę dróg ekspresowych S7 mię-

dzy Grójcem i Radomiem oraz S8 między Radzyminem i Wyszkowem. Unijne 

perspektywy 2007–2013 i 2014–2020 to okres najszybszego rozwoju dróg 

szybkiego ruchu na Mazowszu. Prace były lub są realizowane praktycznie 

na wszystkich głównych trasach prowadzących do i ze stolicy. Najważniej-

sze wydarzenia w tym czasie w zakresie rozwoju sieci drogowej to:

•  styczeń 2011 – oddanie do użytku fragmentu drogi S8 na odcinku 

Konotopa–Powązki jako pierwszego fragmentu ekspresowej ob-

wodnicy Warszawy;

6.1 . Infrastruktura drogowa

Piaseczno, dworzec

Obwodnica Żyrardowa

Węzeł Konotopa
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•  czerwiec 2012 – oddanie do użytku fragmentu autostrady A2 na 

odcinku Łódź–Żyrardów–Konotopa jako pierwszego odcinka auto-

strady na Mazowszu;

•  wrzesień 2013 – oddanie do użytku fragmentu drogi S2 na od-

cinku Konotopa–Puławska wraz z łącznikiem do lotniska (S79) 

i Al. Jerozolimskich (S8), czyli pierwszego fragmentu południowej 

obwodnicy Warszawy;

•  lipiec 2015 – oddanie do użytku fragmentu dróg S8 i S7 – obwod-

nicy Raszyna i Janek;

•  grudzień 2017 – oddanie do użytku fragmentu drogi S8 – obwod-

nicy Marek.

Obecnie zakontraktowane i już realizowane są inwestycje na wielu 

trasach szybkiego ruchu (zob. mapa 6.1). Ich zakończenie pozwoli na 

stworzenie spójnej siatki dróg szybkiego ruchu wychodzących z War-

szawy we wszystkich kierunkach. Do zrealizowania po 2023 r. pozosta-

ną: wschodnia obwodnica Warszawy, autostrada A2 na wschód od ob-

wodnicy Mińska Mazowieckiego oraz przebudowa drogi S7 z Warszawy 

przez Łomianki i Modlin do Płońska.

W 1999 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego, w wyni-

ku reformy administracyjnej, przejął od Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad wszystkie drogi wojewódzkie (oznaczone są 

one trzycyfrowymi symbolami). Od reformy klasyfi kacji dróg krajowych 

i wojewódzkich na przełomie 2000 i 2001 r. samorząd województwa, za 

pośrednictwem Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (MZDW), 

zarządza siecią złożoną ze 125 dróg wojewódzkich o łącznej długości 

ponad 2800 km1 oraz 298 obiektami inżynierskimi, tj. mostami, wiaduk-

tami, kładkami dla pieszych, przejściami podziemnymi itp. Jak wynika 

z ówczesnej oceny Samorządu, tylko 15% z przejętych dróg znajdowa-

ło się w dobrym stanie technicznym. Pod koniec 2016 r. odsetek ten 

wynosił ponad 50% (dane MZDW). W latach 2007–2013 na Mazowszu 

wybudowano prawie 150 km dróg wojewódzkich za kwotę niemal 

600 mln zł, z czego ponad trzy czwarte pochodziło ze środków Europej-

skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Ważnym elementem systemu drogowego są także drogi powiato-

we i gminne. Z uwagi na ograniczone zasoby fi nansowe samorządów 

lokalnych często są one w złym stanie technicznym. Dlatego istotną 

pomocą w poprawie ich jakości był Narodowy Program Przebudowy 

Dróg Lokalnych, który – od nazwiska ministra spraw wewnętrznych 

W grudniu 2016 r. na 
mazowieckich odcinkach dróg 
S2, S8, S7, S12, DK 50/79 
realizowane były inwestycje 
drogowe w trasy o łącznej 
długości 211 km i o wartości 
12,5 mld zł. 

W latach 1999–2016 
samorząd województwa 
na budowy, przebudowy, 
remonty i utrzymanie dróg 
wojewódzkich przeznaczył 
kwotę 3,91 mld zł. Od 2009 r. 
w ramach zadań remontowych 
rocznie modernizowanych 
jest średnio 160 km dróg 
wojewódzkich.

CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE...

1  Łączna długość dróg wojewódzkich jest zmienna. W wyniku rozbudowy dróg krajowych i szybkiego 

ruchu drogi w starym przebiegu uzyskują status wojewódzkich. Długość dróg wojewódzkich może 

także się zmienić w wyniku przebudowy, jeśli dochodzi do zmiany ich przebiegu (np. przez budowę 

obwodnicy miejscowości).

Obwodnica Żyrardowa
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Mapa 6.1. Infrastruktura drogowa Mazowsza po 1999 r.
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 ogłaszającego wprowadzenie programu – potocznie nazywany był pro-

gramem budowy „schetynówek”. 

Początkowo miał być realizowany w od końca roku 2008 do roku 

2011, ale przedłużono go do roku 2015. Wstępnie zakładano wydanie 

na niego 3 mld zł w latach 2009–2011 i 3,2 mld zł w latach 2012–2015. 

Wsparcie budżetu państwa w zakresie remontów dróg lokalnych konty-

nuowane było też od roku 2016, w ramach nowego Programu Rozwo-

ju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016–2019. 

Faktycznie przekazane dotacje były nieco niższe: w latach 2008–2016 

wyniosły łącznie 5,7 mld zł (z tego 2,7 mld zł dotacji budżet państwa 

przekazał na drogi powiatowe, a 3 mld zł – na drogi gminne). Dla porów-

nania: wielkość analogicznych dotacji z budżetu państwa w roku 2007 

(a więc ostatnim przed ogłoszeniem programu) wyniosła tylko 2,8 mln 

złotych (z  czego zaledwie 200 tys. zł trafi ło na Mazowsze), stanowiła 

więc mniej niż 1% środków przekazywanych w kolejnych latach. Wiel-

kość dotacji z programu, które trafi ły do gmin i powiatów mazowieckich, 

wyniosła prawie 540 mln złotych, z tego ponad 280 mln przeznaczono 

na drogi powiatowe, a nieco ponad 250 mln zł na drogi gminne.

Niezależnie od działań na szczeblu rządowym samorząd wojewódz-

twa utworzył własny program wsparcia dla rozwoju lokalnej infrastruktury, 

w tym m.in. infrastruktury drogowej – Samorządowy Instrument Wsparcia 

Rozwoju Mazowsza (SIWRM). Dzięki dotacjom inwestycyjnym udzielanym 

samorządom (w tym przede wszystkim najuboższym gminom i powiatom) 

udało się między innymi wybudować bądź zmodernizować ponad 1350 km 

dróg (więcej na temat SIWRM zob. rodział 5. Infastruktura komunalna).
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Rycina 6.1. Wydatki Samorządu Województwa Mazowieckiego na drogi wojewódzkie w latach 1999–2016 (w mln zł)
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6.2 . Samochody i  bezpieczeństwo na drodze

W arszawa i jej obszar podmiejski to największa część Mazowsza, 

w której liczba mieszkańców systematycznie rośnie. Z przyrostem 

populacji, bogaceniem się społeczeństwa oraz postępującym procesem 

suburbanizacji wiąże się rekordowa liczba samochodów przypadająca 

na 1000 mieszkańców. 

W 2000 r. szacowano, że w Warszawie (zajmującej 0,16% po-

wierzchni Polski) przebywa 10% samochodów obecnych w kraju (Li-

jewski 20002). Według danych statystycznych GUS w roku 2016 po War-

szawie jeździło 6% samochodów osobowych znajdujących się w Polsce.

Rycina 6.2. Liczba samochodów na 1000 mieszkańców
 

Niezmienny stosunek liczby samochodów między Warszawą a Pol-

ską wynika z tego, że i w Polsce, i w Warszawie przybyło samochodów 

osobowych w badanym okresie. Na koniec 2016 r. po polskich dro-

gach jeździło ok. 21,6 mln samochodów osobowych, po Mazowszu 

– ok. 2,2 mln, a po samej Warszawie – prawie 1,2 mln. Pojazdów 

w latach 1999–2016 przybywało na Mazowszu równolegle z liczbą 

i wartością inwestycji w infrastrukturę drogową. Należy mieć jednak na 

uwadze, że wyniki Warszawy i Mazowsza są silnie zawyżone z uwagi na 

fakt, że wiele fi rm i instytucji, mających tutaj swoją siedzibę, rejestruje 

zgodnie z nią wszystkie swoje samochody fl otowe niezależnie od ich 

faktycznego miejsca użytkowania. Podobnie sytuacja wygląda z samo-

chodami leasingowymi.

W 2016 r. w Warszawie na 
1000 mieszkańców przypa-
dało 681 samochodów. To 
najwyższy wskaźnik spośród 
europejskich stolic. Średnia 
dla Mazowsza to 591, a dla 
Polski – 584 samochody na 
1000 mieszkańców. 
Dla porównania: w Oslo na 
1000 mieszkańców przypadało 
400 samochodów, w Berlinie – 
360, w Londynie – 350, a w Ko-
penhadze – 250 samochodów.

CZY WIESZ, ŻE...

Warszawa Mazowsze bez Warszawy Polska

Szczyt komunikacyjny 

na warszawskim Służewcu

2  T. Lijewski, Problemy zagospodarowania przestrzennego Polski w świetle przebudowy infrastruktury 

komunikacyjnej, „Dokumentacja Geografi czna”, 18, IGiPZ PAN, Warszawa 2000.



112 M A Z O W S Z E  –  E K O N O M I A  I  G O S P O D A R K A

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000

2002 2009 2016

Mazowsze (bez Warszawy) Warszawa

Wzrost liczby samochodów oraz przyrost gęstości i długości dróg nie 

zwiększyły liczby wypadków drogowych na Mazowszu i można uznać, że 

budowa nowych dróg wpłynęła pozytywnie na ograniczenie liczby ofi ar 

i wypadków drogowych (ryc. 6.3 i 6.4). W kolejnych latach malała też licz-

ba wypadków z udziałem dzieci (do 357 w roku 2016, statystycznie jeden 

wypadek dziennie z udziałem dziecka w skali całego województwa).

Wypadki na drogach Mazowsza w latach 2002, 2009 i 2016 stano-

wiły każdorazowo 7% ogółu polskich wypadków drogowych. 

Samorząd Województwa Mazowieckiego prowadzi dwa działania 

mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i pieszych: samo-

rządowe zadanie „Bezpieczna droga do szkoły” i kampanię społeczną 
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Rycina 6.4. Mazowsze: ofi ary śmiertelne wypadków drogowych na 100 tys. mieszkańców

Rycina 6.3. Wypadki drogowe na Mazowszu
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„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”. Obie aktywności mają na celu 

także podniesienie świadomości związanej z bezpieczeństwem na dro-

dze nie tylko wśród uczniów, lecz także wśród dorosłych mieszkańców 

województwa mazowieckiego.

6.3 . S ieć kole jowa

U kład linii kolejowych w województwie mazowieckim jest pochodną 

rozwoju sieci kolei jeszcze z czasów zaboru rosyjskiego. Centralnym 

ośrodkiem jest Warszawa, z której wychodzi siedem zelektryfi kowanych 

linii kolejowych mających obecnie status linii magistralnych. Tylko jedna 

z nich (do Radomia) pochodzi z okresu międzywojennego. W okresie 

międzywojennym wybudowano także funkcjonujący do dziś tunel śred-

nicowy oraz tory Elektrycznej Kolei Dojazdowej, której następczynią jest 

Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD). Sieć linii promieniście wychodzą-

cych ze stolicy uzupełniana jest o linie pierwszorzędne, częściowo bez 

sieci elektrycznej (np. wybudowana tuż po II wojnie światowej linia nr 22 

Tomaszów Mazowiecki–Radom).

W stosunku do roku 1999 ubyło 235 km linii i obecnie długość eks-

ploatowanych torów wynosi ok. 1700 km. Zawieszenia linii powodo-

wane były ich nierentownością związaną z małym zainteresowaniem 

pasażerów, a brak regularnego ruchu pasażerskiego powodował dalszą 

degradację infrastruktury. Przykładowo: w 2004 r. spółka PKP Przewozy 

Regionalne zaprzestała obsługiwania linii kolejowych Nasielsk–Sierpc 

oraz Radom–Drzewica3. Później Koleje Mazowieckie przywróciły ruch na 

obu tych liniach. W 2013 r. wyłączono z użytkowania odcinki: Ostrołę-

ka–Wielbark (72 km, bez ruchu pasażerskiego od 2001 r.) oraz Sokołów 

Podlaski–Siedlce (30 km, bez ruchu pasażerskiego od 1994 r.)4. 

W 2012 r. w Warszawie zakończono budowę dwutorowej łącznicy 

kolejowej o długości prawie 2 km od stacji Warszawa Służewiec do 

stacji Warszawa Lotnisko Chopina z częściowym przebiegiem w tunelu. 

Inwestycja ta poprawiła dostępność Lotniska Chopina względem miasta 

i regionu, co ułatwiło podróżnym dojazd do portu. Modernizacja linii i bu-

dowa nowego odcinka były współfi nansowane przez fundusze unijne 

z budżetów na lata 2004–2006 i 2007–2013. Jest to jedyna nowa linia 

kolejowa na Mazowszu powstała po 1989 r. Dalsze plany samorządu 

województwa zakładają wybudowanie połączenia kolejowego pomiędzy 

linią kolejową Warszawa–Gdańsk a lotniskiem w Modlinie wraz z moż-

liwością dalszej rozbudowy nowej linii w kierunku Płocka i Bydgoszczy.

W 2016 r. na Mazowszu było 
1712 km eksploatowanych 
linii kolejowych, co stanowi 
9,5% wszystkich linii 
eksploatowanych w kraju. 

CZY WIESZ, ŻE...

3 http://www.zbs.net.pl/pub3.html [dostęp 15.06.2018].
4  https://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/niemal-polowa-linii-na-mazowszu-nie-

zostanie-zawieszona-1949 [dostęp13.07.2018]
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Eksploatacją torów kolejowych zajmuje się spółka Polskie Linie Ko-

lejowe, będąca częścią grupy PKP. Warszawska sieć kolejowa podlega 

modernizacji współfi nansowanej ze środków unijnych. Do końca 2023 r. 

przejdą ją wszystkie linie wybiegowe z Warszawy. Największym wyzwa-

niem będzie jednak modernizacja linii średnicowej w stolicy z tunelem 

pod Śródmieściem.

Mapa 6.2. Schemat linii kolejowych w województwie mazowieckim
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Odrębną linią kolejową na Mazowszu jest linia Warszawskiej Kolei Do-

jazdowej łącząca Warszawę z mniejszymi miejscowościami położonymi 

na południowy wschód od stolicy do Milanówka i Grodziska Mazowieckie-

go. Została wybudowana w standardzie pośrednim pomiędzy tramwajami 

a klasyczną koleją elektryczną i do lat 70. XX w. tory prowadziły częściowo 

po ulicach Warszawy. Obecnie sieć WKD jest całkowicie niezależna za-

równo od ruchu drogowego (poza przejazdami kolejowymi), jak i pozosta-

łych linii kolejowych do tego stopnia, że spółka WKD (a więc pośrednio sa-

morząd województwa) jest nie tylko operatorem linii, lecz także zarządcą 

ruchu i odpowiada za stan infrastruktury torowej. Wspólnymi elementami 

z ogólnopolską siecią torową są tylko stacja Warszawa Zachodnia oraz 

łącznik z klasyczną siecią kolejową Komorów–Pruszków.

R olą samorządu województwa jest zapewnienie mieszkańcom regio-

nu sprawnie funkcjonującej komunikacji zbiorowej umożliwiającej 

łatwy transport wynikający z potrzeby codziennej mobilności, np. zawo-

dowej czy szkolnej.

Warszawa stanowi niewątpliwie ośrodek przyciągający codziennie 

olbrzymią liczbę osób. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 

z 2011 r. wykazał, że na Mazowszu ponad 350 tys. osób dojeżdża do 

pracy poza granice gminy, w której mieszka. Do pracy w Warszawie 

dojeżdżało 276 tys. osób. Warszawskie Badanie Ruchu wskazuje z kolei, 

że codziennie przez granice miasta przejeżdża ok. 1 mln pojazdów5. Po-

nieważ siatka dróg publicznych nigdy nie będzie dostosowana do takich 

natężeń ruchu (w szczególności samochodów osobowych), niezbędne 

jest funkcjonowanie sprawnego systemu transportu zbiorowego, dzięki 

czemu zmniejszy się także zanieczyszczenie powietrza. 

Najważniejszą rolę w codziennych przewozach pasażerów na 

Mazowszu odgrywa kolej. Kolejowe połączenia regionalne oraz aglo-

meracyjne obsługiwane są przez Koleje Mazowieckie (KM) i Warszawską 

Kolej Dojazdową (WKD), spółki należące do Samorządu Województwa 

Mazowieckiego. Koleje Mazowieckie to strategiczny regionalny prze-

woźnik kolejowy. Rozpoczęły działalność w 2004 r., a ich udziałowca-

mi przez pierwsze trzy lata były Samorząd Województwa Mazowieckie-

go (51%) i PKP Przewozy Regionalne (49%). Od 2008 r. KM należą tylko 

do Samorządu Województwa Mazowieckiego. Decyzja o wydzieleniu na 

podstawie mazowieckiego oddziału Przewozów Regionalnych  oddzielnej 

Tory linii WKD tworzą system 
o długości prawie 39 km. 
W skład sieci wchodzi 28 stacji 
i przystanków osobowych. 
Tabor składa się z 21 pociągów, 
tzw. elektrycznych zespołów 
trakcyjnych. 
W 2016 r. WKD przewiozła 
6 886 835 pasażerów. Oznacza 
to, że miesięcznie z jej usług 
korzystało prawie 574 tys. osób.

CZY WIESZ, ŻE...

6.4 . Transport  kole jowy

5  Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu. Synteza, http://transport.

um.warszawa.pl/sites/default/fi les/WBR%202015%20SYNTEZA%20POL.pdf [dostęp 15.06.2018].

Kolejowy łącznik ze Służewca 

na Lotnisko Chopina
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spółki z udziałami samorządu wojewódzkiego była w tamtym czasie prze-

łomowa. Stanowiła pierwszy w Polsce przypadek tak bezpośredniego 

zaangażowania się samorządu wojewódzkiego w organizację i realizację 

przewozów kolejowych. Sukces tego przedsięwzięcia (potwierdzony m.in. 

przejęciem wszystkich udziałów w spółce) udowodnił, że kolej regio-

nalna w Polsce może być przedsięwzięciem racjonalnym ekonomicznie 

(choć nie zyskownym), a także atrakcyjnym rozwiązaniem dla pasażerów. 

W ślad za sukcesem KM kolejne samorządy wojewódzkie rozpoczynały 

budowę swoich kolejowych spółek samorządowych, ale już jako nowe 

przedsiębiorstwa, bez powiązania z Przewozami Regionalnymi. Przedsię-

biorstwo WKD sp. z o.o. zostało wydzielone z grupy PKP S.A. i przekazane 

samorządom, w tym Samorządowi Województwa Mazowieckiego (mniej-

szościowe udziały posiadają zainteresowane gminy), dzięki czemu możli-

we było rozpoczęcie programu modernizacji taboru i infrastruktury.

W celu usprawnienia komunikacji kolejowej samorząd wojewódz-

twa inwestuje w system parkingów P+R (ang. Park & Ride, Parkuj i jedź) 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie stacji kolejowych KM 

(9 parkingów) i WKD (2 parkingi).

Organizacja transportu publicznego, a w szczególności transportu 

kolejowego nie jest dla samorządów tania, a w sytuacji chęci zacho-

wania cen akceptowalnych dla pasażerów i podnoszenia jakości ofero-

wanych usług (w tym przede wszystkim stanu taboru) trzeba się liczyć 

z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów. Samorząd Województwa 

Mazowieckiego w samym tylko roku 2016 na dofi nansowanie przewo-

zów kolejowych przeznaczył ponad 310 mln zł i kwota ta nieprzerwanie 

rośnie od 2004 r. (ryc. 6.5).

Niezależnie od ponoszonych wydatków słuszność obranej drogi po-

twierdzają statystyki dotyczące przewiezionych pasażerów. W rekordo-

wym 2015 r. Koleje Mazowieckie przewiozły ponad 60 mln pasażerów, 

Rycina 6.5. Wydatki Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofi nansowanie przewozów kolejowych (w mln zł)

Parkuj i jedź przy stacji 

metra Wilanowska
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czyli o ponad 50% więcej niż w roku 2005. Wydaje się jednak, że obie 

mazowieckie spółki kolejowe osiągnęły maksymalny pułap swojego 

wzrostu, przy czym barierą na obecną chwilę nie do pokonania wydaje się 

przepustowość infrastruktury kolejowej. KM są ograniczane przez przepu-

stowość warszawskiej linii średnicowej (średnio 16 pociągów na godzinę 

w jednym kierunku), a WKD – przez układ torowy stacji Warszawa-Śród-

mieście z jednym tylko peronem. W najbliższych latach liczba pasaże-

rów przewożonych kolejami w województwie mazowieckim może także 

spadać z uwagi na prowadzone remonty infrastruktury. Przykładowo: od 

września 2017 r. na rok została całkowicie zamknięta dla ruchu linia kole-

jowa nr 447 (Warszawa Zachodnia–Grodzisk Mazowiecki), będąca kręgo-

słupem komunikacyjnym dla południowo-zachodnich przedmieść stolicy.

Ważnym elementem sukcesu regionalnego i aglomeracyjnego trans-

portu kolejowego na Mazowszu była integracja taryfowa KM, WKD oraz 

transportu miejskiego w Warszawie. Choć została częściowo wymuszona 

przez utworzenie przez stolicę własnego przewoźnika kolejowego – Szyb-

kiej Kolei Miejskiej – to obecnie współpraca zarówno na poziomie taryfo-

wym, jak i  rozkładowym przebiega sprawnie. Wspomniana warszawska 

Szybka Kolej Miejska (SKM) to sieć kolei naziemnej należącej do miasta 

stołecznego Warszawy, która łączy centrum stolicy z jej obrzeżami i gmi-

nami ościennymi. Pierwsza linia SKM (S1) została uruchomiona w 2005 r., 

obecnie funkcjonują cztery linie (S1, S2, S3 i S9 na trasach z Legiono-

wa, Sulejówka, Otwocka, Lotniska Chopina i Pruszkowa). Znaczenie SKM 

w systemie komunikacji aglomeracyjnej jest bardzo duże, swoją popular-

ność zawdzięcza m.in. temu, że jest najszybszym środkiem komunikacji 

w aglomeracji (prędkość handlowa ok. 40 km/h). W 2016 r. SKM w War-

szawie przewiozła 23,8 mln pasażerów6.

0

10

20

30

40

50

60

70

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

M
ili

on
y KM

WKD

Rycina 6.6. Pasażerowie KM i WKD w latach 2005–2016

6  http://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/skm-warszawa-stracila-duzo-pasazerow-80243.html 

[dostęp 15.06.2018].

Otwock, dworzec
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O ile sytuacja komunikacji kolejowej na Mazowszu wygląda dobrze lub 

bardzo dobrze, o tyle w transporcie drogowym jest zdecydowanie bar-

dziej zróżnicowana. Po pierwsze, w zakresie przewozów o charakterze 

ponadlokalnym nie jest prowadzona żadna działalność publiczna, a całość 

oferowanych usług sprowadza się do tego, co oferują wolny rynek i pry-

watni przewoźnicy. Oznacza to powstawanie wielu białych plam na mapie 

transportu publicznego województwa, a ustawa o publicznym transporcie 

zbiorowym niestety nie przyniosła oczekiwanej poprawy w tym zakresie. 

Poza aglomeracjami miejskimi publiczny transport drogowy opiera się 

prawie wyłącznie na przewozach szkolnych i komercyjnych.

Na obszarach aglomeracji transport publiczny zaczynają zapewniać 

samorządy największych miast Mazowsza, bazując na własnej komu-

nikacji miejskiej i porozumieniach z sąsiednimi gminami. Warszawa, 

ze względu na funkcje stołeczne i metropolitalne, ma najlepiej w kraju 

rozwinięty system komunikacji publicznej, w którego skład wchodzą au-

tobusy miejskie, tramwaje, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej oraz metro. 

W 2016 r. Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie na mocy porozu-

mień z samorządami gmin ościennych realizował usługi transportowe 

(autobusy i  SKM) na terenie 33 gmin województwa mazowieckiego. 

Gminy te partycypują w kosztach funkcjonowania transportu publicz-

nego na ich terenie. System ten jest na tyle efektywny i atrakcyjny dla 

pasażerów, że od początku 2018 r. Łomianki zrezygnowały z prowadze-

nia własnego systemu komunikacji miejskiej i weszły w skład systemu 

warszawskiego, a ich lokalny przewoźnik stał się przewoźnikiem we-

wnętrznym działającym na zlecenie ZTM Warszawa.

W 2016 r. tabor komunikacji miejskiej w Warszawie obejmował: 

1517 autobusów na 172 dziennych liniach autobusowych, 42 autobusy 

na liniach podmiejskich i 43 autobusy nocne. W godzinach szczytu do 

obsługi pasażerów wyjeżdżało 425 pociągów tramwajowych, 48 pocią-

gów metra oraz 19 pociągów SKM.

Komunikacja miejska funkcjonuje w wielu miastach na Mazowszu. 

Oprócz Warszawy także w: Radomiu (na zlecenie Miejskiego Zarządu 

Dróg i Komunikacji działa tu trzech operatorów: MPK Radom, ITS Mi-

chalczewski oraz konsorcjum Dolnośląskich Linii Autobusowych, spółki 

Meteor i fi rmy Irex-4), Płocku (93 wozy w ruchu), Siedlcach (34 wozy 

w  ruchu), Ostrołęce (26 wozów w ruchu), Ciechanowie (19 wozów 

w ruchu), Sochaczewie (11 wozów w ruchu) i Ostrowi Mazowieckiej 

(4 wozy w ruchu)7.

6.5 . Publ iczny t ransport  drogowy

W 2016 r. z usług ZTM 
Warszawa skorzystało 
prawie 1,14 mld pasażerów 
(wg liczby sprzedanych 
biletów). To prawie tyle, ile 
mieszkańców mają Indie 
(1,26 mld).

W 2016 r. dofi nansowanie 
komunikacji miejskiej 
w Warszawie wyniosło 900 zł 
na mieszkańca. To dwa razy 
więcej niż w Poznaniu i trzy 
razy więcej niż w Krakowie 
i we Wrocławiu.

CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE...

7 Dane Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGKM) za 2015 r.

Autobus w barwach 

MPK Radom
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Miasta te ponoszą dodatkowe koszty jej utrzymania (ryc. 6.7). Zyski 

ze sprzedaży biletów nie pokrywają w pełni kosztów związanych z co-

dzienną dostępnością transportu publicznego. W Warszawie, mającej 

najlepiej rozwinięty system połączeń aglomeracyjnych, pasażer 

kupujący bilet płaci jedynie 30% faktycznego kosztu przejazdu8.
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Rycina 6.7. Roczne dopłaty miast Mazowsza do komunikacji publicznej (zł na mieszkańca)

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000

PL
N

 p
er

 c
ap

ita
 

m

Rycina 6.8. Dopłaty samorządów do komunikacji miejskiej w dziesięciu największych miastach Polski 

w 2016 r. (w zł na mieszkańca)

8 http://www.um.warszawa.pl/budzetwpigulce/2016-budzet-komunikacja-miejska [dostęp 15.06.2018].
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Nie tylko na Mazowszu lokalne władze wspierają fi nansowo system 

transportu publicznego. Samorządy dziesięciu największych polskich 

miast dopłacają do jego funkcjonowania, ale skala tych dopłat jest zde-

cydowanie największa w Warszawie (ryc. 6.8) 

Charakter uzupełniający do stołecznego (ale nie tylko) transportu zbio-

rowego ma warszawski system rowerów miejskich Veturilo, uruchomio-

ny 1 sierpnia 2012 r. Początkowo w skład systemu wchodziło 55 stacji 

i tysiąc rowerów. Do roku 2016 liczba stacji wzrosła o 372%. W wyniku 

rozwoju tej inicjatywy w roku 2016 było już ponad 200 stacji i ponad 3 tys. 

rowerów. Od sierpnia 2012 r. do listopada 2016 r. 445 tys. osób zarejestro-

wanych w systemie Veturilo dokonało prawie 8 mln wynajmów9. 

Veturilo to nie tylko standardowe rowery. System oferuje również 

jednoślady dla dzieci oraz tandemy – rowery dwuosobowe. Nowo-

ścią roku 2017 były rowery elektryczne ułatwiające podjeżdżanie pod 

Skarpę Warszawską. Sukces warszawskiej samoobsługowej wypoży-

czalni rowerów spowodował, że także inne miasta w Polsce wprowa-

dziły analogiczne systemy. Od 2017 r. drugim miastem z dostępem do 

rowerów publicznych na Mazowszu jest Radom. W pierwszym sezonie 

mieszkańcy mieli do dyspozycji 27 stacji i 275 pojazdów. W systemie 

zarejestrowanych jest ponad 12 tys. użytkowników, którzy dokonali 

prawie 133 tys. wypożyczeń (od kwietnia do listopada 2017 r.). 

Na Mazowszu funkcjonują trzy lotniska pasażerskie: 

1.  Lotnisko Chopina w Warszawie – utworzony w 1934 r. największy 

port lotniczy w Polsce z najlepiej rozbudowaną siatką połączeń mię-

dzynarodowych i krajowych, znany jako Port Lotniczy Warszawa-

-Okęcie. Liczba jego pasażerów wciąż rośnie. W roku 1999 skorzy-

stało z niego 4 mln osób, a w 2016 r. już 12,8 mln pasażerów10. 

Lokalizacja blisko centrum miasta jest jedną z największych zalet 

Lotniska Chopina, ale też i jego poważną bolączką. O ile sam termi-

nal ma jeszcze rezerwy przepustowości, o tyle zaczyna ich brako-

wać w zakresie pasów startowych. Tych jednak nie da się ani wydłu-

żyć, ani dobudować do nich równoległych z uwagi na ograniczenia 

terenowe. Dodatkowym utrudnieniem rozwoju prawdopodobnie 

będzie zakaz prowadzenia operacji lotniczych w godzinach nocnych.

6.6 . Lotniska

Warszawskie Veturilo jest 
piątym co do wielkości tego 
typu systemem w Europie. 
W sezonie 2016 każdego dnia 
dokonywano 9 tys. wynajmów 
rowerów miejskich. W sumie 
rowery były wypożyczone 
prawie 2 mln razy w okresie 
od początku marca do końca 
listopada.

W 2016 r. codziennie 
z Lotniska Chopina 
korzystało 35 tys. osób. 
Każdego dnia w sumie 
odlatywało i przylatywało 
380 samolotów. 

CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE...

  9  https://www.veturilo.waw.pl/piec-lat-rowerowej-rewolucji-w-warszawie-za-nami-sezon-2016-

rowerow-miejskich-veturilo/ [dostęp 15.06.2018].
10  http://www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/statystyki-i-analizy-rynku-transportu-lotniczego/3724-

statystyki-wg-portow-lotniczych [dostęp 15.06.2018].
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2.  Lotnisko Warszawa-Modlin – otwarte w lipcu 2012 r. Jest drugim 

lotniskiem Mazowsza pod względem liczby pasażerów i bogac-

twa siatki połączeń. Z powodu problemów technicznych i potrze-

by modernizacji pasa startowego port był wyłączony z eksplo-

atacji przez pół roku, do połowy 2013 r. Całkowity koszt budowy 

lotniska w Modlinie wyniósł ponad 380 mln zł, z czego dofi nanso-

wanie z UE stanowiło prawie 170 mln. 

3.  Port lotniczy Radom-Sadków – najmłodsze mazowieckie lotnisko, 

oddane do użytku w 2015 r. Zostało wybudowane przez miasto 

Radom po przekształceniu lotniska wojskowego w lotnisko cywil-

no-wojskowe. Cieszy się umiarkowanym powodzeniem i regular-

nie powracają okresy, w których port nie prowadzi stałego ruchu 

pasażerskiego.

Struktura rynku lotniczego na Mazowszu może się istotnie zmienić 

wraz z zapowiadaną przez rząd budową Centralnego Portu Komunika-

cyjnego na terenie gminy Baranów (pow. grodziski), choć na razie trudno 

przewidzieć, kiedy dokładnie ta inwestycja może zostać zakończona. 

Lotnisko 2002 2006 2012 2016

Lotnisko Chopina 4 936,8 8 101,8 9 567,1 12 795,4

Warszawa-Modlin 857,5 2 859,2

Radom-Sadków 9,0

Tabela 6.1. Liczba pasażerów mazowieckich lotnisk (w tys. osób)

Port Lotniczy Warszawa-Modlin

Port lotniczy Radom-Sadków
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Z naczącym impulsem dla rozwoju infrastruktury transportowej re-

gionów było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r., 

w tym dotacje unijne dla państw członkowskich, a wcześniej – pierw-

sze fundusze przedakcesyjne, które miały na celu wsparcie krajów 

kandydujących do UE i dostosowanie infrastruktury, w tym transporto-

wej, do wymogów europejskich: PHARE, ISPA i SAPARD. 

Fundusze strukturalne były i są przeznaczane na strategiczne ini-

cjatywy, pomoc regionom i obszarom problemowym. Samorząd Woje-

wództwa Mazowieckiego w zakresie wspierania budowy i modernizacji 

infrastruktury transportowej skorzystał ze wszystkich dostępnych pro-

gramów w okresach:

• 2004–2006 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

(ZPORR) – początkowy program europejski z wydzielonymi kompo-

nentami transportowymi (działania: 1.1. Modernizacja i rozbudowa re-

gionalnego układu transportowego i 1.6. Rozwój transportu miejskiego 

w aglomeracjach). Ze środków ZPORR wybudowano i zmodernizowa-

no lokalną i powiatową infrastrukturę transportową, która uszczelniła 

siatkę połączeń o znaczeniu krajowym i międzynarodowym.

6.7 . Fundusze Europejskie  d la  t ransportu  na Mazowszu 11

11  Zagadnieniu wykorzystania i dystrybucji środków unijnych na Mazowszu poświęcony został rozdział 4. 

Wykorzystanie funduszy unijnych.

ZPORR na Mazowszu – ważne inwestycje transportowe

Spółka miejska Tramwaje Warszawskie uzyskała ponad 315 mln zł dofi nansowania na „moderni-

zację trasy tramwajowej w Alejach Jerozolimskich odcinek pętla Banacha–pętla Gocławek i rozbudo-

wę trasy tramwajowej Bemowo–Metro Młociny”. 

W całym województwie sfi nansowano inwestycje drogowe na kwotę prawie 600 mln zł. 

Samorząd Województwa Mazowieckiego uzyskał dofi nansowanie w kwocie ok. 180 mln zł na prze-

budowę dróg wojewódzkich nr 579, 580, i 630.

Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT) – program, 

którego celem było wsparcie wszystkich gałęzi transportu: drogowe-

go, kolejowego, lotniczego, morskiego, wodnego śródlądowego i in-

termodalnego. 
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SPOT na Mazowszu – ważne inwestycje transportowe

Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2008 r. zrealizowały projekt pt. Modernizacja linii kolejowej nr 8: odc. 

Warszawa Zach.–Warszawa Okęcie i budowa łącznicy Warszawa Służewiec–Lotnisko Okęcie, a m.st. 

Warszawa skorzystało ze środków SPOT na dofi nansowanie Budowy I linii metra odcinek od szlaku 

B20 do stacji A23 „Młociny” wraz z torami odstawczymi i węzła komunikacyjnego „Młociny” (koszt 

1 mld 46 mln zł).

PO IiŚ na Mazowszu – ważne inwestycje transportowe

Z PO IiŚ w latach 2007–2011 współfi nansowano budowę obwodnic Serocka (DK nr 61), Żyrardowa 

(DK nr 50) i Mszczonowa (DK nr 50) na łączną kwotę 272,2 mln zł. Wartość tych projektów wyniosła 

w sumie 413,1 mln zł.

• 2007–2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – 

skierowany na działania związane m.in. z krajową i międzynarodową 

infrastrukturą transportową, w tym z wpisującą się w przebieg euro-

pejskich korytarzy transportowych siecią TEN-T. Z PO IiŚ fi nansowane 

były budowa i modernizacja dróg krajowych, w tym ekspresowych oraz 

obu odcinków autostrady A2 na Mazowszu. Projektami dotowanymi 

z PO IiŚ zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckie-

go 2007–2013 (RPO WM) – program przeznaczony na dofi nansowa-

nie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

budowy i  modernizacji infrastruktury transportowej na Mazowszu. 

RPO WM 2007–2013 był podzielony na różne priorytety obszarowe, 

z których dwa nakierowane zostały na inwestycje wspierające infra-

strukturę transportową: 

• priorytet III (Regionalny system transportowy), 

• priorytet V (Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu). 

RPO WM 2007–2013 na Mazowszu – podsumowanie wydatków na inwestycje transportowe

• 3 mld zł – drogi regionalne i lokalne

• 697 mln zł – zakup lub modernizacja taboru kolejowego

• 425 mln zł – rozbudowa portów lotniczych

• 114 mln zł – usprawnienie transportu miejskiego

• 8,5 mln zł – budowa ścieżek rowerowych 
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Nazwa projektu
Program 

operacyjny
Miejsce 
realizacji

Wartość 
w mln zł

Dofi nansowanie 
z UE w mln zł

Benefi cjent

II linia metra w Warszawie 

– Prace przygotowawcze, 

projekt i budowa odcinka 

centralnego wraz 

z zakupem taboru

PO IiŚ 

2007–2013
Warszawa 5976,1 3 601,3

miasto 

stołeczne 

Warszawa

Budowa drogi S2 węzeł 

Konotopa–węzeł Puławska 

wraz z odcinkiem 

węzeł Lotnisko–węzeł 

Marynarska S79

PO IiŚ 

2007–2013
Warszawa 2077 95, 6

Generalna 

Dyrekcja Dróg 

Krajowych 

i Autostrad

Budowa drogi 

ekspresowej S8 odcinek 

węzeł Konotopa–węzeł 

Powązkowska

PO IiŚ 

2007–2013
Warszawa 1364,1 786,8

Generalna 

Dyrekcja Dróg 

Krajowych 

i Autostrad

Budowa Trasy Mostu 

Północnego od węzła 

z ul. Pułkową do węzła 

z ul. Modlińską oraz od 

węzła z ul. Pułkową do 

węzła przesiadkowego 

„Młociny”

PO IiŚ 

2007–2013
Warszawa 1255,2 746,1

miasto 

stołeczne 

Warszawa

Budowa autostrady A2 

na odcinku obwodnicy 

Mińska Mazowieckiego

PO IiŚ 

2007–2013

powiat 

miński
761,7 529,7

Generalna 

Dyrekcja Dróg 

Krajowych 

i Autostrad

Uruchomienie lotniska 

komunikacyjnego poprzez 

modernizację istniejącej 

infrastruktury oraz budowę 

nowej związanej z obsługą 

samolotów i pasażerów 

na terenie byłego lotniska 

wojskowego w Modlinie 

(Nowy Dwór Mazowiecki)

RPO WM 

2007–2013

Nowy Dwór 

Mazowiecki
424,4 142, 1

Mazowiecki 

Port Lotniczy 

Warszawa-

-Modlin 

sp. z o.o.

Tabela 6.2. Największe projekty transportowe na terenie województwa mazowieckiego fi nansowane 

ze środków PO IiŚ i RPO WM 2007–2013
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Nazwa projektu
Program 

operacyjny
Miejsce 
realizacji

Wartość 
w mln zł

Dofi nansowanie 
z UE w mln zł

Benefi cjent

Budowa ul. Nowolazurowej 

na odcinku od 

Al. Jerozolimskich do 

Trasy AK – Zadanie A od 

Al. Jerozolimskich do 

ul. ks. Juliana Chrościckiego

RPO WM 

2007–2013
Warszawa 389,2 112,9

miasto 

stołeczne 

Warszawa

Zakup 11 nowych, 

dwukabinowych 

lokomotyw elektrycznych 

przeznaczonych do 

prowadzenia składów 

pociągów pasażerskich 

zmiennokierunkowych, 

złożonych z wagonów typu 

push-pull ze świadczeniem 

usług serwisowych 

w okresie czterech lat od 

daty przekazania

RPO WM 

2007–2013
Warszawa 206,3 67,2

„Koleje 

Mazowieckie 

– KM” 

sp. z o.o.

Budowa skrzyżowania 

drogi krajowej nr 2 z Trasą 

Siekierkowską

RPO WM 

2007–2013
Warszawa 154, 9 106, 6

miasto 

stołeczne 

Warszawa

• 2014–2020

•  W obecnej perspektywie największe fi nansowanie z UE zostało 

pozyskane przez miasto stołeczne Warszawę na budowę II linii 

metra oraz przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

(PO IiŚ) na wzmocnienie sieci połączeń i budowę dróg ekspre-

sowych stanowiących rdzeń infrastruktury transportowej w re-

gionie. Samorząd Województwa Mazowieckiego otrzymał fi nan-

sowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na wsparcie modernizacji taboru kolejowego.

Tabela 6.2. cd.
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Nazwa projektu
Program 

operacyjny
Miejsce 
realizacji

Wartość 
w mln zł

Dofi nansowanie 
z UE w mln zł

Benefi cjent

Budowa II linii metra, 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i zakupem 

taboru – etap II

PO IiŚ 

2014–2020
Warszawa 3164,2 1826,3

miasto 

stołeczne 

Warszawa

Budowa II linii metra 

wraz z zakupem taboru 

– etap III

PO IiŚ 

2014–2020
Warszawa 3564,5 1952,1

miasto 

stołeczne 

Warszawa

Modernizacja linii 

kolejowej nr 8, odcinek 

Warszawa Okęcie–

Radom (LOT A, B, F) 

– faza II

PO IiŚ 

2014–2020

woj. 

mazowieckie
1292,1 771,5

PKP Polskie 

Linie Kolejowe 

S.A.

Budowa drogi 

ekspresowej S8 

Wyszków–Białystok, 

odc. Wyszków–granica 

woj. mazowieckiego 

i podlaskiego

PO IiŚ 

2014–2020

woj. 

mazowieckie
1364,8 662,8

Generalna 

Dyrekcja Dróg 

Krajowych 

i Autostrad

Zakup 55 sztuk nowych 

pięcioczłonowych 

Elektrycznych Zespołów 

Trakcyjnych (EZT)

PO IiŚ 

2014–2020

woj. 

mazowieckie
1226,3 580,25

„Koleje 

Mazowieckie 

– KM” 

sp. z o.o.

Modernizacja 39 sztuk 

Elektrycznych Zespołów 

Trakcyjnych

RPO WM 

2014–2020

woj. 

mazowieckie
197,4 128,3 

„Koleje 

Mazowieckie – 

KM” sp. z o.o.

Zakup 6 sztuk nowych 

pięcioczłonowych 

Elektrycznych Zespołów 

Trakcyjnych

RPO WM 

2014–2020

woj. 

mazowieckie
153,5 96,2

„Koleje 

Mazowieckie – 

KM” sp. z o.o.

Tabela 6.3. Największe projekty transportowe na terenie województwa mazowieckiego fi nansowane 

ze środków PO IiŚ i RPO WM 2014–2020
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Województwo mazowieckie wyróżnia się na kulturalnej mapie 

Polski. Należy do krajowej czołówki regionów o największej 

l iczbie zabytków i najbogatszej ofercie instytucji kultury 

znajdujących się zarówno w stolicy, jak i w innych częściach 

województwa. Z tej bogatej oferty coraz chętniej korzystają 

nie tylko jego mieszkańcy, lecz także turyści.

M azowsze to region fascynujący pod względem kulturowym. Z jednej 

strony to tutaj znajduje się największa i najbardziej dynamicz-

na metropolia w kraju i w tej części Europy. Z drugiej jednak znaczna 

część województwa zachowała typowo wiejski, tradycyjny charakter. 

Jaka jest kultura Mazowsza? Zgodnie z najogólniejszym rozumieniem, 

słownikowym, według którego kultura to wspólna przestrzeń wartości 

i symboli – do mazowieckiej przestrzeni kultury wliczają się zarówno 

przydrożne kapliczki przystrajane przy okazji ważnych świąt kościel-

nych, zamki, których ruiny wciąż można napotkać w różnych częściach 

regionu, jak i nielubiany przez jednych, a darzony sentymentem przez 

innych Pałac Kultury i Nauki, czy też nowoczesna Poczytalnia, otwarta 

niedawno na dworcu kolejowym w Legionowie.

Ponadto kultura i powiązany z nią tzw. przemysł kreatywny są dziś 

postrzegane jako nowoczesny, niedoceniany wcześniej zasób sprzyjają-

cy rozwojowi miast i regionów, które poświęcają im coraz więcej uwagi 

w swojej polityce i w budżetach. Zgodnie ze znaną koncepcją Richarda 

Floridy założenie stojące za takimi kierunkami polityki jest następują-

ce: atrakcyjny i inspirujący region przyciągnie nowych, twórczych i dy-

namicznych mieszkańców, którzy bardziej niż jakakolwiek inna grupa 

mogą się przyczynić do przyspieszenia rozwoju w przyszłości 

Podejmując zagadnienie dostępności oferty kulturalnej w regio-

nie, warto pamiętać o podstawowej różnicy pomiędzy tą sferą życia 

a wszystkimi pozostałymi – uczestnictwo w kulturze jest dobrowol-

ne. O ile z usług szpitali czy szkół korzystamy skłonieni okolicznościami 

życiowymi lub po prostu obowiązkiem prawnym, o tyle nikt nie może 

zmusić nas do czerpania z oferty kulturalnej. Dlatego podczas analizy 

danych statystycznych prezentujących optymistyczny obraz rozwijają-

cej się oferty i imponującej skali inwestycji w infrastrukturę kulturalną 

należy pamiętać, że ostateczną miarą sukcesu polityki kulturalnej nie 

7.1 . Co to  jest  kul tura  i  jak ją  mierzyć?

Według danych Eurostatu 
pod względem aktywności 
kulturalnej mierzonej 
uczestnictwem w spektaklach 
i koncertach odbywających się 
na żywo oraz przeznaczaniem 
środków z domowego 
budżetu na kulturę Polacy 
znajdują się na samym końcu 
europejskiej stawki, zaraz 
obok mieszkańców Bułgarii 
i Rumunii.

CZY WIESZ, ŻE...

Muzeum Romantyzmu 

w Opinogórze
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jest wcale liczba nowo powstałych instytucji czy  odrestaurowanych bu-

dynków. Lepszą, choć zarazem trudniejszą do uchwycenia miarą jest 

raczej to, czy dzięki wzbogaconej ofercie uda się nakłonić przeciętnego 

Kowalskiego do czynnego uczestnictwa w kulturze zamiast spędzenia 

kolejnego popołudnia w centrum handlowym lub przed telewizorem.

Powróćmy na chwilę do defi nicji słownikowych – działalność kulturalna 

to intencjonalna i planowa aktywność obywateli, ich organizacji oraz 

instytucji publicznych, mająca na celu tworzenie, upowszechnianie 

lub ochronę kultury. W tym rozumieniu każdy, kto prowadzi zamierzo-

ne działanie w sferze kultury, jest jej podmiotem, twórcą. Tak rozumiana 

działalność wymaga dużego zaangażowania i współpracy władz różnych 

szczebli, podmiotów prywatnych oraz udziału społeczeństwa obywatel-

skiego. W tej ostatniej sferze Mazowsze ma znaczny potencjał, bowiem 

według danych Głównego Urzędu Statystycznego aż 16,7% aktywnych 

w  sferze kultury i sztuki polskich organizacji pozarządowych działa 

właśnie w tym regionie. W kulturze wiele dzieje się właśnie na styku róż-

nych podmiotów. Przykładowo: według badań stowarzyszenia Klon/Jawor 

w 2011 r. na Mazowszu 25% gmin przekazywało dotacje dla organizacji 

kulturalnych. Tu jednak mamy wciąż sporo do zrobienia, ponieważ gminy 

z innych regionów jeszcze chętniej współpracują z organizacjami pozarzą-

dowymi (NGO) – średnia dla Polski w przywołanym roku wynosiła 32%. 

Coraz większą rolę w kulturze odgrywa też fi nansowanie ze strony sektora 

prywatnego – czy to przez sponsoring i mecenat, czy działalność komer-

cyjną w sektorze kultury. Niestety tak szeroko rozumiana kultura niemal 

całkowicie umyka ofi cjalnym statystykom, które koncentrują się przede 

wszystkim na działalności sektora publicznego i nie obejmują całej mno-

gości i złożoności inicjatyw współtworzących kulturę lokalną i regionalną.

7.2 . Zabytki  Mazowsza

Z abytki są ważnym elementem lokalnej i regionalnej tożsamości i kul-

tury, decydują o specyfi ce miejscowości czy gminy, bywają jej zna-

kiem rozpoznawczym. Przyjrzyjmy się więc najpierw przestrzennej dys-

trybucji najcenniejszych mazowieckich obiektów zabytkowych z rejestru 

zabytków nieruchomych. Pod względem ich liczby na mapie Mazowsza 

zdecydowanie dominuje Warszawa wraz z sąsiadującymi z nią południo-

wo-zachodnimi powiatami: piaseczyńskim, żyrardowskim i grójeckim, 

choć znaczną część obiektów zabytkowych o szczególnej wartości można 

podziwiać w rejonach Ciechanowa, Płońska i Płocka. Przewaga Warszawy 

w omawianej kategorii w ostatnich latach dodatkowo wzrosła, gdyż do za-

bytków rejestrowych zaczęto sukcesywnie zaliczać dość liczne w stolicy 

obiekty powstałe w I połowie XX w. i w okresie PRL.

Mimo znacznej skali zniszczeń 
wojennych wciąż aż 30% 
obiektów z rejestru zabytków 
nieruchomych (czyli zabyt-
kowych budynków, układów 
urbanistycznych itd.) znajduje 
się w Warszawie. Na tere-
nie całego Mazowsza takich 
obiektów jest ponad 7 tysięcy.

CZY WIESZ, ŻE...

Biblioteka Główna 

Województwa Mazowieckiego

Muzeum Wsi Mazowieckiej 

w Sierpcu
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Pod względem liczby zabytków województwo mazowieckie pla-

suje się tuż za dolnośląskim. To na Mazowszu znajduje się najwięcej 

w Polsce zabytkowych obiektów przemysłowych (aż 294!). Relatywnie 

niewielki w tej grupie jest udział pozostałości zabudowy zamkowej – 

takich na Mazowszu jest tylko 14, mniej jest ich tylko w wojewódz-

twach podlaskim (3) oraz lubelskim (13). Znaczna jest natomiast liczba 

historycznie wartościowych rezydencji znajdujących się w rejestrze za-

bytków – przekracza pół tysiąca (dokładnie 509). Więcej mają jedynie 

województwa dolnośląskie (682) i wielkopolskie (790).

Według badań Polskiej Organizacji Turystycznej przeprowadzonych 

w 2014 r. najbardziej rozpoznawalnymi, fl agowymi atrakcjami Mazow-

sza są przede wszystkim właśnie obiekty zabytkowe: pałac w Wilano-

wie, Łazienki Królewskie oraz warszawska Starówka, która już w 1980 r. 

została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dopiero na 

dalszych miejscach znalazły się Kampinoski Park Narodowy oraz po-

wstałe w ciągu kilku ostatnich lat instytucje, takie jak Centrum Nauki 

Kopernik i PGE Narodowy. 
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Rycina 7.1. Liczba zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w poszczególnych podregionach 

województwa mazowieckiego (stan na 1 listopada 2017 r.)

W ostatnich latach znacząco 
wzrosła liczba zabytków 
wpisanych do rejestru 
na terenie województwa 
mazowieckiego, w tym 
w szczególności w Warszawie. 
Część z nich to obiekty 
z okresu PRL, jak choćby 
Pałac Kultury i Nauki, 
wpisany do rejestru w 2007 r., 
a więc zaledwie 52 lata po 
zakończeniu jego budowy.

W województwie mazowiec-
kim znajduje się kilka skanse-
nów architektury drewnianej 
(np. w Sierpcu, Radomiu, 
Kuligowie nad Bugiem, 
Brańszczyku, Sokołowie Pod-
laskim). W kościele na terenie 
skansenu Muzeum Wsi Ma-
zowieckiej w Sierpcu istnieje 
nawet możliwość zorganizo-
wania ceremonii ślubnej!

CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE...

Warszawa, Stare Miasto
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7.3 . F inansowanie  kul tury  na Mazowszu

Z arówno rewaloryzacja obietków zabytkowych, jak i powstawanie 

całkiem nowych placówek nie byłoby możliwe na tak szeroką ska-

lę, jak to się dzieje w ostatnich latach, gdyby nie dostępność środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Łącznie z różnych pro-

gramów operacyjnych na inwestycje w sferze kultury w ciągu ostatnich 

dziesięciu lat – w ramach zakończonej perspektywy 2007–2013 oraz 

aktualnej, obejmującej lata 2014–2020 – wydano na Mazowszu ponad 

1,1 mld zł. Wartość zrealizowanych projektów wraz z wkładem fi nanso-

wym benefi cjentów, najczęściej jednostek samorządu terytorialnego, to 

prawie 2 mld zł. Dzięki poczynionym inwestycjom w już istniejące oraz 

nowo powstające obiekty znacząco poprawiła się oferta kulturalna Ma-

zowsza. W okresie 2007–2013 przy wsparciu z UE zrealizowano łącznie 

aż 117 projektów infrastrukturalnych w kulturze za 800 mln zł, a w ra-

mach funduszy przyznawanych od 2014 r. uzyskano dofi nansowanie już 

do 70 takich projektów na łączną kwotę ponad 300 mln zł. Najkosztow-

niejsze spośrod nich, a więc takie, które otrzymały dotacje w wysokości 

powyżej 15 mln zł, zostały wskazane w tabeli.

Nazwa projektu
Program 

operacyjny
Miejsce 
realizacji

Wartość 
w mln zł

Dofi nanso-
wanie z UE 
w mln zl

Benefi cjent

Budowa Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie

PO IiŚ 

2007–2013
Warszawa 364,8 206,8

miasto stołeczne 

Warszawa

Modernizacja budynku 

„A” Narodowego Instytutu 

Audiowizualnego

PO IiŚ 

2007–2013
Warszawa 55,7 45,6

Narodowy Instytut 

Audiowizualny

Konserwacja i remont Pałacu 

na Wyspie wraz z otoczeniem 

w Muzeum Łazienki 

Królewskie w Warszawie

PO IiŚ 

2007–2013
Warszawa 48,4 32,3

Muzeum Łazienki 

Królewskie 

w Warszawie

Poprawa funkcjonalności 

Teatru Wielkiego – Opery 

Narodowej w Warszawie

PO IiŚ 

2007–2013
Warszawa 41 28,2

Teatr Wielki – 

Opera Narodowa

Dziedzictwo Chopina na 

Szlaku Traktu Królewskiego 

w Zamku Ostrogskich 

w Warszawie

PO IiŚ 

2007–2013
Warszawa 85,4 28,1

Narodowy 

Instytut Fryderyka 

Chopina

Tabela 7.1. Największe projekty inwestycyjne (z dofi nansowaniem unijnym powyżej 15 mln zł) w sferze kultury 

zrealizowane w województwie mazowieckim dzięki środkom z UE w latach 2007–2013 i 2014–2020

Już w latach 2004–2006, a więc 
tuż po przystąpieniu Polski do 
UE na Mazowszu ze środków 
ZPORR sfi nansowano aż 
24 projekty dotyczące budowy 
lub generalnej odnowy 
obiektów kulturalnych (m.in. 
pierwszy etap rewaloryzacji 
Muzeum Pałacu w Wilanowie, 
projekty dla kampusu 
Uniwersytetu Warszawskiego 
i Teatru Polonia).

CZY WIESZ, ŻE...
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Nazwa projektu
Program 

operacyjny
Miejsce 
realizacji

Wartość 
w mln zł

Dofi nanso-
wanie z UE 
w mln zl

Benefi cjent

„Matecznik Mazowsze” – 

centrum folklorystyczne

RPO WM 

2007–2013
Otrębusy 58,8 24 

Państwowy 

Zespół Ludowy 

Pieśni i Tańca 

„Mazowsze” 

im. Tadeusza 

Sygietyńskiego

Budowa Centrum Kulturalno-

-Artystycznego w Kozienicach

RPO WM 

2007–2013
Kozienice 33,7 22,8 gmina Kozienice

Rozbudowa i modernizacja 

Biblioteki Głównej 

Województwa Mazowieckiego 

(Biblioteka na Koszykowej)

PO IiŚ 

2007–2013
Warszawa 59,2 20

Biblioteka 

Publiczna m.st. 

Warszawy – 

Biblioteka Główna 

Województwa 

Mazowieckiego

Rewitalizacja i digitalizacja 

siedemnastowiecznego ze-

społu pałacowo-ogrodowego 

w Wilanowie – etap III

PO IiŚ 

2007–2013
Warszawa 25,1 18,3

Muzeum Pałac 

w Wilanowie

Rewaloryzacja Zespołu 

Pałacowo-Parkowego 

im. Fryderyka Chopina

RPO WM 

2007–2013
Sanniki 20,8 16,5

Europejskie 

Centrum 

Artystyczne im. 

Fryderyka Chopina 

w Sannikach

Rozbudowa Koncertowego 

Centrum Edukacji Muzycznej 

Zespołu Państwowych Szkół 

Muzycznych im. Fryderyka 

Chopina o Salę Koncertową 

PO IiŚ 

2014–2020
Warszawa 21,7 17,2

Zespół 

Państwowych 

Szkół Muzycznych 

im. F. Chopina 

w Warszawie

Rewitalizacja zabytkowego 

kościoła pw. Wszystkich 

Świętych w Warszawie dla 

zachowania dziedzictwa 

kulturowego i poprawy 

dostępności do zasobów 

kultury

PO IiŚ 

2014–2020
Warszawa 20 16

parafi a 

rzymskokatolicka 

Wszystkich 

Świętych 

w Warszawie

Odtworzenie Ogrodów 

Dolnych Zamku 

Królewskiego w Warszawie

PO IiŚ 

2014–2020
Warszawa 23,1 15

Zamek Królewski 

w Warszawie

Tabela 7.1. cd.



133K U L T U R A

Większość spośród najbardziej kosztownych projektów wspieranych 

z funduszy europejskich na Mazowszu jest realizowana w Warszawie. 

Jeżeli nieco dokładniej przyjrzymy się przestrzennej dystrybucji środ-

ków UE, zauważymy, że w latach 2007–2013 aż 55% z nich zostało 

wydane w stolicy, a 45% – poza jej granicami. W tamtym okresie War-

szawa była wspierana wyłącznie z programów krajowych (PO IiŚ), a Re-

gionalny Program Operacyjny dofi nansowywał jedynie przedsięwzięcia 

prowadzone poza jej granicami. Nieco mniej jednoznaczna prawidło-

wość pojawia się w latach 2014–2020 – jak dotąd prawie dwie trzecie 

środków inwestowanych w kulturę na Mazowszu trafi ało do Warszawy, 

jednak w przypadku RPO jest to mniej niż jedna czwarta. Obraz ten może 

się oczywiście zmienić w nadchodzących latach.

Inwestycje / Projekty
2007–2013 2014–2020

RPO WM PO IiŚ łącznie RPO WM PO IiŚ łącznie

Łączna kwota wsparcia inwestycji 

w kulturę (w mln zł)
365,8 434,7 800,5 131,8 186,1 317,9

Odsetek środków przeznaczonych 

na projekty realizowane poza 

Warszawą (w %)

100 0 45 76,5 2,4 41,4

Jednak środki z Unii Europejskiej to nie wszystko. Wsparcie inwestycji 

w sferze kultury na Mazowszu uzyskane w ciągu ostatnich 10 lat z Unii 

Europejskiej odpowiada bowiem kwocie, jaką w skali jednego roku (!) wy-

dają na tę dziedzinę mazowieckie jednostki samorządu terytorialnego – 

województwo, powiaty i gminy. Warto się więc dokładniej przyjrzeć, jakie 

znaczenie ma kultura w fi nansach samorządów lokalnych. 

Mazowieckie gminy i miasta na prawach powiatu w 2016 r. wydały na 

kulturę ponad 890 mln zł, powiaty – jedynie 16 mln zł, a województwo – 

prawie 190 mln zł. Ranga wydatków związanych z kulturą odzwierciedla 

głównie odmienne spektrum zadań poszczególnych szczebli. Zakres obo-

wiązków województwa w sferze kultury obejmuje biblioteki wojewódz-

kie czy obiekty kulturalne o skali regionalnej, np. niektóre teatry, a udział 

tej dziedziny w wydatkach województwa mazowieckiego to od wielu lat 

ok. 8% budżetu. Wśród zadań powiatów kultura ma marginalne znaczenie, 

więc odsetek wydatków na tę dziedzinę nie przekracza 1% budżetów tego 

szczebla. Mimo że to gminy przeznaczają na Mazowszu najwięcej środków 

na kulturę, to pośród szerokiego spektrum zobowiązań gminnych dział ten 

pochłania znikomą część ich wydatków, bo jedynie 3% (ryc. 7.2, s. 134).  

Tabela 7.2. Wartości i udział projektów infrastrukturalnych dotyczących kultury realizowanych w Warszawie 

i poza jej granicami w ramach programów wspieranych z funduszy Unii Europejskiej w województwie 

mazowieckim

Warszawa, Ogrody Dolne 

Zamku Królewskiego

Ciechanów, Zamek 

Książąt Mazowieckich
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Są też takie zadania, które trudno jednoznacznie przypisać do konkretne-

go szczebla – zarówno gminy, powiaty, jak i województwa mogą tworzyć 

swoje ośrodki kultury, w zakresie wszystkich tych organów leży też np. 

ochrona zabytków na ich terenie. Jednak spośród tych trzech szczebli 

w realizacji przywołanych zobowiązań główną rolę odgrywają gminy.

W zdecydowanej większości gmin niemal połowę środków przezna-

czonych na działalność kulturalną pochłania funkcjonowanie domów kul-

tury, a kolejne 25% – działalność bibliotek. Struktura wydatków na kulturę 

jest silnie związana z wielkością samorządu – w mniejszych jednostkach 

pula środków do podziału jest przeważnie niewielka, a niektóre rodzaje 

działalności (np. teatry, muzea) w ogóle się nie pojawiają. Ponad połowa 

mazowieckich gmin w 2016 r. przeznaczyła na kulturę mniej niż 0,5 mln 

zł, a jedynie pięć miast wydało na ten cel więcej niż 10 mln zł. Jednak 

nawet w tej hojnej dla kultury grupie rozpiętość jest znaczna – od Siedlec 

(10 mln zł), przez Radom (20 mln), Płock (26 mln zł) i Pruszków (30 mln zł), 

aż po budżet Warszawy, w którym na kulturę przeznaczono aż 500 mln zł. 

Z tego względu o wiele bardziej zasadne wydaje się analizowanie danych 

budżetowych w przeliczeniu na mieszkańca. Obraz, jaki wówczas otrzymu-

jemy, wskazuje na o wiele bardziej wyrównaną dystrybucję  przestrzenną 
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Rycina 7.2. Udział wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa w budżetach JST województwa mazowieckiego
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Mapa 7.1. Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w przeliczeniu na 

mieszkańca w województwie mazowieckim w latach 2014–2016

gmin zorientowanych na kulturę (zob. mapa 7.1). Najwyższe miejsca za-

jęły Kozienice (średnio aż 622 zł na mieszkańca w ciągu ostatnich 3 lat!), 

Podkowa Leśna (484 zł) oraz ponownie Pruszków (351  zł). Stolica jest 

dopiero na 13. miejscu, z wynikiem 255 zł na mieszkańca.
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A co z przestrzenną dystrybucją instytucji kultury? Autorzy Strategii 

rozwoju kultury w województwie mazowieckim na lata 2015–2020 

posłużyli się przydatnym rozróżnieniem na rodzaje działalności kulturalnej. 

Po pierwsze można mówić o dostępie do tzw. kultury wysokiej, rozumia-

nej jako ta, z którą obcujemy w atmosferze pewnej powagi i odświętności, 

a znaczącą motywacją do uczestniczenia w niej bywa potrzeba uznania 

i prestiżu. Dostęp do takiej oferty można mierzyć obecnością teatrów, mu-

zeów, instytucji muzycznych i galerii sztuki. Dane wskazują, że pod tym 

względem Mazowsze plasuje się nieznacznie powyżej średniej krajowej: 

przeciętnie na jedną tego typu placówkę przypada bowiem mniej miesz-

kańców niż w innych częściach Polski. O ile liczba muzeów jest zbliżona 

do średniej dla całej Polski, o tyle znacznie więcej na Mazowszu jest in-

nych instytucji kultury, w tym w szczególności teatrów. Przewaga ta wy-

nika w znacznym stopniu z dominacji stolicy na kulturalnej mapie kraju. 

To tutaj odbywają się rozpoznawalne nawet w skali światowej imprezy 

muzyczne, takie jak Konkurs Chopinowski, Festiwal Mozartowski, Jazz 

Jamboree czy Warszawski Festiwal Filmowy.

7.4 . Dostęp do kul tury

Podregion
Centra, domy 

i ośrodki kultury, 
kluby, świetlice

Kina Biblioteki
Teatry, instytu-
cje muzyczne 

i galerie
Muzea

lic
zb

a

miesz-
kańcy 

w tys. na 
placówkę

lic
zb

a

miesz-
kańcy 

w tys. na 
placówkę

lic
zb

a

miesz-
kańcy 

w tys. na 
placówkę

lic
zb

a

miesz-
kańcy 

w tys. na 
placówkę

lic
zb

a
miesz-
kańcy 

w tys. na 
placówkę

Warszawa 48 36,5 31 56,6 201 8,7 75 23,4 70 25,1

ciechanowski 21 16,3 6 57,2 74 4,6 2 171,6 6 57,2

ostrołęcki 31 12,5 5 77,5 112 3,5 1 387,5 5 77,5

radomski 34 18,1 4 153,8 139 4,4 5 123 13 47,3

warszawski 
wschodni

51 16 8 102,1 145 5,6 1 816,5 14 58,3

warszawski 
zachodni

44 18,3 13 62,1 123 6,6 0 - 16 50,4

płocki 18 18,4 4 82,7 80 4,1 4 82,7 5 66,2

siedlecki 40 7,8 5 62,4 83 3,8 0 - 6 52

mazowieckie 
łącznie

287 18,7 76 70,6 957 5,6 88 61 135 39,7

Polska 

łącznie
4204 9,1 484 79,4 7984 4,8 517 74,3 944 40,7

Tabela 7.3. Dostępność instytucji kultury w województwie mazowieckim (2016)

Warszawa, Łazienki Królewskie



137K U L T U R A

Przeciętny mieszkaniec regionu częściej ma jednak do czynienia 

z tzw. kulturą szeroką1, a więc taką, w której uczestniczymy w atmo-

sferze codzienności, a nie odświętności. Dostęp do niej można mierzyć 

obecnością domów i ośrodków kultury, kin oraz bibliotek. W przypadku 

wskaźników związanych z dostępnością kin i bibliotek Mazowsze plasu-

je się blisko średniej dla Polski, jednak jeżeli chodzi o instytucje kultury 

lokalnej (domy i ośrodki kultury) – województwo mazowieckie osiąga 

znacznie gorszy wynik od średniej krajowej: przeciętnie w Polsce na je-

den dom kultury przypada 9 tys. mieszkańców, podczas gdy na Mazow-

szu jest to prawie 19 tys. Trzeba jednak zaznaczyć, że sytuacja w tym 

zakresie szybko się zmienia – w ciągu ostatnich pięciu lat przybyło w re-

gionie aż 21 takich instytucji. Z ogólnej liczby 287 mazowieckich domów 

i ośrodków kultury jedynie 48 działa w samej Warszawie, a pozostałe 

239 – poza jej granicami. Co ciekawe, wbrew pozorom nie jest to dzie-

dzina zarezerwowana jedynie dla sektora publicznego – aż 19 spośród 

domów i ośrodków kultury to podmioty będące w rękach prywatnych. 

Pamiętajmy, że dane nie uwzględniają przedsiębiorstw działających 

w sferze kultury oferujących różnorodne zajęcia hobbystyczne i kursy 

dla rożnych grup wiekowych oraz organizujących wydarzenia kulturalne, 

a więc o zakresie działalności bardzo zbliżonym do publicznych insty-

tucji kultury. Stopniowo poprawia się też dostępność placówek kultury 

dla osób niepełnosprawnych. Przykładowo: spośród 76 kin znajdujących 

się na Mazowszu w 1999 r. tylko 22 były w pełni przystosowane do ich 

potrzeb, a w roku 2016 liczba ta wzrosła już do 53.

Poza zapewnieniem odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego ma-

zowieckie samorządy aktywnie działają na rzecz upowszechniania uczest-

nictwa w kulturze. Ciekawym przykładem jest organizowany przez urząd 

marszałkowski konkurs dla powiatów i miast na prawach powiatu Stolica 

Kultury Mazowsza. Powiaty rywalizują, przedstawiając roczne plany ofer-

ty imprez kulturalnych i sportowych organizowanych zarówno w mieście 

centralnym, jak i w otaczających je gminach. W ostatnich latach zwycięski-

mi stolicami mazowieckiej kultury, czyli prezentującymi najciekawszą ofer-

tę, były powiaty: przasnyski (edycja 2014), nowodworski (2015), otwocki 

(2016), legionowski (2017) i warszawski zachodni (2018). Analogiczny 

konkurs pod nazwą Mazowieckie Zdarzenie Muzealne WIERZBA samorząd 

województwa organizuje dla placówek muzealnych, które konkurują o na-

grodę w kategoriach m.in. najciekawszej wystawy i muzealnego projektu 

edukacyjnego. To tylko przykłady licznych inicjatyw podejmowanych przez 

władze regionalne i lokalne, mających na celu upowszechnianie uczestnic-

twa w kulturze i czynienia jej bardziej atrakcyjną i przystępną.
1  Autorzy wyróżniali też trzeci typ – kulturę popularną, którą obrazowali danymi o uczestnictwie 

w imprezach masowych. Jednak ze względu na daleko idącą niedokładność i liczne braki danych 

w zbiorach statystyki publicznej zdecydowaliśmy się nie odnosić do tego wątku.

Spośród dziesięciu najchętniej 
odwiedzanych muzeów 
w Polsce aż sześć znajduje się 
w stolicy Mazowsza. Są to: 
  Muzeum Pałacu Króla Jana III 
w Wilanowie, 
   Pałac Na Wyspie w Łazienkach 
Królewskich, 
  Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum, 
  Muzeum Powstania 
Warszawskiego, 
  Muzeum Wojska Polskiego,
  Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN, otwarte 
kilka lat temu.

Najczęściej odwiedzanymi 
zarówno na Mazowszu, jak 
i w Polsce obiektami kultury 
są Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie (2,4 mln 
odwiedzających w 2015 r.) 
oraz Łazienki Królewskie 
(2,1 mln odwiedzających). 
To naprawdę dużo, 
szczególnie zważywszy na fakt, 
że najpopularniejsze muzeum 
na świecie – paryski Luwr – 
w tym samym roku zostało 
odwiedzone przez 8,7 mln 
zwiedzających.

CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE...



138 M A Z O W S Z E  –  E K O N O M I A  I  G O S P O D A R K A

Z namy już skalę i podział funduszy przeznaczanych na kulturę, wie-

my też, jakimi obiektami dysponuje województwo. Warto więc się 

przyjrzeć, czy mieszkańcy Mazowsza chętnie uczestniczą w kultu-

rze. Analiza wartości średnich wskazuje, że województwo mazowiec-

kie wypada pod tym względem znacznie lepiej od pozostałych regio-

nów. Podczas gdy w skali ogólnopolskiej przeciętnie tylko 200 osób 

na 1 tys. mieszkańców w 2016 r. było widzami spektakli teatralnych 

lub słuchaczami koncertów, na Mazowszu statystycznie był to co dru-

gi mieszkaniec! Oczywiście trzeba mieć przy tym na względzie, że 

znaczna część odbiorców kultury wysokiej w stolicy to osoby przyjezd-

ne, turyści z innych regionów, a często nawet z innych krajów. Okazu-

je się jednak, że Mazowszanie lepiej wypadają także w statystykach 

dotyczących kultury szerokiej. Przykładowo przeciętny mieszkaniec 

województwa mazowieckiego obejrzał w 2016 r. 1,8 obrazu kinowego, 

podczas gdy na przeciętnego Polaka przypada już tylko 1,2  seansu. 

Prezentowane liczby są zapewne zawyżane przez niewielką grupę 

bardzo aktywnych odbiorców odwiedzających instytucje kultury wiele 

razy w ciągu  jednego roku, a zatem faktyczny odsetek osób niezainte-

resowanych uczestnictwem w wydarzeniach kulturalnych jest wyższy, 

aniżeli wynikałoby to z analizy danych. Mimo to obraz aktywności kul-

turalnej na Mazowszu w porównaniu z resztą kraju jest zdecydowanie 

optymistyczny.

7.5 . Uczestnictwo w kul turze
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w województwie mazowieckim w porównaniu ze średnią dla całej Polski

Muzeum Narodowe
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O ile jednak, jak widać na ryc. 7.4, przytoczone wskaźniki uczest-

nictwa rosną systematycznie w całej Polsce i mogą świadczyć 

o  ogólnym – a nie specyfi cznym dla samego Mazowsza – wzroście 

zamożności, poziomu życia i zainteresowania kulturą, to szczególnie 

ciekawie prezentują się dane dotyczące czytelnictwa mierzonego ak-

tywnym korzystaniem z bibliotek. Media ogólnopolskie od lat  zwracają 
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Rycina 7.4. Liczba czytelników bibliotek na 1000 mieszkańców w województwie mazowieckim w porównaniu 

ze średnią dla całej Polski

Skansen Budownictwa Puszczańskiego w Granicy
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 przecież uwagę na pogłębiający się kryzys czytelnictwa. Według da-

nych GUS w 2016 r. aż 63% Polaków nie przeczytało ani jednej książ-

ki. Na Mazowszu obserwujemy w ostatnim dziesięcioleciu trend zgoła 

odmienny od ogólnopolskiego: liczba czytelników bibliotek nieznacz-

nie wzrosła (zob. ryc. 7.4), a liczba wypożyczeń w przeliczeniu na czy-

telnika pozostała na stabilnym poziomie.

Nie sposób objąć analizą statystyczną całej różnorodnej palety wy-

darzeń i imprez kulturalnych odbywających się każdego dnia w woje-

wództwie mazowieckiem, czy to w Warszawie, czy w bardziej oddalo-

nych od stolicy częściach regionu. Dane służb porządkowych wskazują, 

że praktycznie w każdym miesiącu na terenie województwa odbywa się 

impreza szacowana na kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy uczestni-

ków, a liczba wydarzeń kulturalnych o mniejszej skali jest nawet trudna 

do oszacowania. Pewne jest natomiast, że Mazowsze pod względem 

oferty kulturalnej, ale i aktywności mieszkańców jest regionem unikal-

nym w skali kraju i swojej części Europy, a obserwowane w tym zakre-

sie trendy pozwalają formułować optymistyczne prognozy dla dalszego 

rozwoju kultury w tej części Polski.

Fragment parku pałacowego Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie



Ochrona 
zdrowia 8. 
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O chrona zdrowia to usługa publiczna, za której świadczenie częścio-

wo odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego i która wpływa 

na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ocenę jakości życia. 

W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną najważniejsze wskaźniki 

określające stan zdrowia mieszkańców województwa mazowieckiego, 

dostępność podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, kadr 

medycznych, a także wydatki i inwestycje w zakresie ochrony zdrowia. 

P rzeciętne trwanie życia jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem 

służącym do oceny stanu zdrowia ludności oraz poziomu rozwoju 

społecznego. Jak pisaliśmy w rozdziale 1. Procesy demografi czne, prze-

ciętne trwanie życia w Polsce wydłużyło się w okresie 1999–2016 o pięć 

lat. Województwo mazowieckie nie odbiega pod tym względem od ten-

dencji ogólnokrajowych. Przewiduje się, że mężczyźni z województwa 

mazowieckiego urodzeni w 2016 r. będą żyli przeciętnie 74 lata, 

kobiety zaś – 82 lata. 

Województwo mazowieckie charakteryzuje się relatywnie 

młodą strukturą ludności, choć podlegającą procesowi 

starzenia. Starzenie się populacji wynikające z niższej l iczby 

urodzeń, przesuwania do starszych grup wieku ludności 

z roczników wyżu demograficznego (lata 50. XX w.), a także 

wydłużania się trwania życia wpływa istotnie na potrzeby 

w zakresie zapewnienia wysokiej jakości ochrony zdrowia. 

Wskaźnik lat przeżytych w zdrowiu

Wskaźnik lat przeżytych w zdrowiu (ang. Healthy Life Years, HLY) jest jednym z europejskich wskaź-

ników strukturalnych dotyczących zdrowia. W celu jego wyliczenia życie dzieli się na lata przeżyte 

w zdrowiu oraz okres, w którym występują długotrwale ograniczona sprawność ruchowa lub określone 

choroby przewlekłe albo który respondenci sami w badaniu oceniają w negatywny sposób.

Przewiduje się, że wśród państw UE osoby urodzone w 2015 r. będą żyły najdłużej w zdrowiu 

w krajach skandynawskich (Szwecja, Norwegia) oraz na Malcie. Dla mężczyzn przewidywana długość 

życia w zdrowiu w tych krajach przekracza 70 lat, a dla kobiet oscyluje w graniach 69–75 lat. Z kolei 

najkrócej w zdrowiu pozostaną mężczyźni z krajów bałtyckich (Łotwa, Estonia i Litwa) – do 54 lat – 

oraz kobiety mieszkające na Litwie, w Portugalii oraz na Słowacji (54–55 lat).

8.1 .  Stan zdrowia mieszkańców
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Innym wskaźnikiem pozwalającym oceniać stan zdrowia społeczeń-

stwa jest długość trwania życia w zdrowiu (zob. ramka, s. 142). 

W Polsce, zgodnie z danymi Eurostatu, mężczyźni żyją w zdrowiu 

średnio 60 lat, a kobiety – 63 lata. Średnia wartość tego wskaźnika jest 

więc niższa od trwania życia u mężczyzn o 14 lat i aż o 19 lat u kobiet. 

Różnica między przeciętnym trwaniem życia a średnią liczbą lat prze-

żytych w zdrowiu jest w Polsce mniejsza niż w większości krajów UE. 

Według raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (2016) 

w Polsce mężczyźni w 25 r.ż. mogą oczekiwać przeżycia w zdrowiu ko-

lejnych 36 lat, tzn. 74% całego życia, kobiety zaś – 39,3 lat (69% całego 

życia). W województwie mazowieckim średnia przewidywana długość 

dalszego życia w zdrowiu jest nieco większa, ponieważ wynosi 37,6 lat 

w przypadku mężczyzn i 39,9 lat w przypadku kobiet.

Wśród najczęstszych przyczyn zgonów mieszkańców Mazowsza 

– podobnie jak i innych polskich regionów – występują tzw. choroby 

cywilizacyjne, tzn. choroby układu krążenia (45% zgonów w 2015 r.) 

i nowotwory złośliwe (27%). W dalszej kolejności są to przyczyny ze-

wnętrze (wypadki, samobójstwa, skutki przestępstw), choroby układu 

oddechowego oraz choroby innych układów. Wraz z wiekiem zmienia 

się oczywiście znaczenie poszczególnych przyczyn zgonów. W grupie 

młodych osób przeważają przyczyny zewnętrze (np. wypadki wystę-

pujące częściej wśród mężczyzn), dopiero w kolejnych latach życia 

w coraz większym stopniu zaczynają zagrażać choroby układu krąże-

nia oraz nowotwory złośliwe. 

Długość życia oraz liczba lat przeżytych w zdrowiu zależą także od 

cech indywidualnych związanych ze stylem życia (sposobu odżywiania, 

aktywności fi zycznej, palenia tytoniu czy spożywania alkoholu). Liczba 

osób z nadmierną wagą w Polsce niestety rośnie. W 2014 r. już co drugi 

dorosły mieszkaniec województwa mazowieckiego zmagał się z pro-

blemem nadwagi lub otyłości. Częściej dotyczył on mężczyzn, a szcze-

gólnie wyraźny był w grupie wiekowej 50+ (trzech na czterech mężczyzn 

w tym wieku ważyło zbyt dużo). Z drugiej strony obserwowany jest trend 

związany ze zdrowym odżywianiem się, w który wpisuje się m.in. większa 

dbałość o uwzględnienie w codziennej diecie owoców i warzyw. Odsetek 

osób spożywających przynajmniej raz dziennie owoce sięga na Mazowszu 

64,5% i plasuje województwo na 5. miejscu w kraju (dystans do pierwsze-

go w tym zestawieniu województwa opolskiego wynosi 5 p.p.).

Należy jednak zwrócić uwagę na różnicę częstości spożywania owo-

ców przez mieszkańców miast i obszarów wiejskich. W województwie 

mazowieckim aż 67% ankietowanych mieszkańców miast deklaruje, że 

spożywa owoce co najmniej raz dziennie, podczas gdy na wsi jest to 

tylko 61% ankietowanych. 

Międzylesie, Instytut „Pomnik-

-Centrum Zdrowia Dziecka”
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Mieszkańcy województwa mazowieckiego wyróżniają się na tle kra-

ju zarówno pod względem zachowań pozytywnych (jak częstość spo-

żywania owoców i warzyw), jak i – niestety – mniej korzystnych dla 

zdrowia (jak palenie tytoniu). 

W 2014 r. prawie co trzeci mężczyzna i co piąta kobieta w Polsce 

palili tytoń. Na Mazowszu udział palących mężczyzn i kobiet był większy 

o 1–2 p.p. Wyniki cyklicznych badań prowadzonych przez GUS wskazują 

jednak tendencję spadkową w tym zakresie w Polsce, w szczególności 

wśród mężczyzn (spadek o 15 p.p. w stosunku do analogicznego bada-

nia przeprowadzonego w 1996 r.). U kobiet zmiana ta jest mniejsza, lecz 

widoczna (spadek o 4 p.p.).

Mieszkańcy województwa mazowieckiego są w większości zadowo-

leni ze swojego stanu zdrowia. W badaniach GUS z 2014 r. blisko 70% 

badanych oceniało swój stan zdrowia jako bardzo dobry lub dobry, 

co stanowi kilkuprocentowy wzrost w porównaniu do poprzednich edycji 

badania i plasuje region powyżej średniej dla Polski. 

W ojewództwo mazowieckie na tle innych polskich regionów cha-

rakteryzuje się relatywnie wysoką dostępnością personelu me-

dycznego. Według danych za 2015 r. na 10 tys. mieszkańców przypada 

tu średnio 69 lekarzy (1. miejsce w kraju) oraz 76 pielęgniarek (3. miej-

sce w Polsce, po województwach śląskim i podkarpackim). Kadra me-

dyczna koncentruje się przede wszystkim w największych miastach 

Mazowsza. Najlepszy dostęp do lekarzy mają mieszkańcy Warszawy, 

Siedlec, Płocka i Ostrołęki (mapa 8.1). Należy przy tym pamiętać, że 

lekarze pracujący w placówkach zlokalizowanych w największych mia-

stach regionu sprawują opiekę lekarską nie tylko nad mieszkańcami 

swoich gmin, lecz także gmin sąsiadujących, a w przypadku szpitali 

specjalistycznych – również nad mieszkańcami innych regionów. Stąd 

w powiatach sąsiadujących z miastami subregionalnymi na Mazowszu 

wskaźnik dostępności do kadry medycznej przyjmuje niskie wartości. 

Dostępność opieki pielęgniarskiej, podobnie jak opieki lekarskiej, jest 

najlepsza w największych ośrodkach regionu, chociaż w liczbie pie-

lęgniarek i położnych przypadających na ludność Warszawa ustępuje 

Ostrołęce i Siedlcom (mapa 8.2.).

8.2 . Kadra medyczna

W powiecie mińskim 
i warszawskim zachodnim 
raczej trafi cie do lekarza 
kobiety, w garwolińskim, 
pułtuskim i przysuskim zaś 
zdecydowanie większa szansa 
jest leczyć się u mężczyzny.

CZY WIESZ, ŻE...

Radomski Szpital Specjalistyczny 

Centrum Kardiologii w Józefowie
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Mapa 8.1. Dostępność lekarzy w powiatach województwa mazowieckiego (2015)
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Mapa 8.2. Dostępność pielęgniarek i położnych w powiatach województwa mazowieckiego (2015)
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S ystem opieki zdrowotnej dzieli się na opiekę podstawową i specjali-

styczną. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) osoby zdrowe 

i chore mogą otrzymać świadczenia profi laktyczne, diagnostyczne, leczni-

cze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne z zakresu medycyny ogólnej, rodzin-

nej i pediatrii. Udzielane są one w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

(np. w przychodni) lub w domu. Pacjenci korzystający z POZ nie wymagają 

leczenia w warunkach całodobowych. Specjalistyczna opieka zdrowotna 

obejmuje natomiast m.in. porady specjalistyczne, dodatkowe badania dia-

gnostyczne oraz szereg świadczeń ambulatoryjnych (np. dializy). Poziom 

opieki zdrowotnej mierzony jest często dostępnością odpowiedniej infra-

struktury ochrony zdrowia dla mieszkańców i określany na podstawie liczby 

osób przypadających np. na przychodnię czy łóżko szpitalne. 

Dostęp mieszkańców Mazowsza do podstawowej i specja-

listycznej opieki zdrowotnej przez ostatnie 18 lat znacząco się 

zwiększył. W 2016  r. w województwie mazowieckim funkcjonowało 

2885 przychodni oraz 315 praktyk lekarskich świadczących usługi zdro-

wotne fi nansowane w ramach umowy z NFZ. Na jedną placówkę ambu-

latoryjnej opieki zdrowotnej przypadało średnio w regionie 1677 osób. 

W stosunku do 1999 r. dostępność tej formy pomocy medycznej zwięk-

szyła się w regionie ponad trzykrotnie. Podobnie jak w całej Polsce pro-

blemem służby zdrowia na Mazowszu jest czas oczekiwania na wizyty 

u lekarzy specjalistów. 

Analiza przestrzennej dostępności podmiotów ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej potwierdza wcześniejsze wnioski mówiące o tym, że najłat-

wiej mogą ją otrzymać mieszkańcy największych ośrodków miejskich 

w  regionie. W 2016 r. poza stolicą, Radomiem, Siedlcami i Ostrołęką 

najmniejsza liczba mieszkańców na jeden podmiot ambulatoryjnej opie-

ki zdrowotnej przypadała na powiat makowski (1238 osób). Największą 

natomiast odnotowano w powiecie mińskim (3310 osób) (mapa 8.3).

W placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na Mazowszu udzielono 

w 2016 r. łącznie blisko 47 mln porad. Zdecydowana większość z nich świad-

czona była w miastach (86% wszystkich porad). W ramach praktyk lekarskich 

udzielono natomiast 645 tys. porad, z czego aż jednej trzeciej – na wsi. 

Mieszkaniec Mazowsza korzystał z porad podstawowej opieki 

zdrowotnej średnio cztery razy w roku. Najczęściej zgłaszali się po nie 

mieszkańcy Siedlec i Ostrołęki, najrzadziej zaś – mieszkańcy powiatu 

siedleckiego i radomskiego (mapa 8.4). Co ciekawe, miastem o naj-

mniejszej średniej liczbie udzielonych porad podstawowej opieki zdro-

wotnej na mieszkańca jest Warszawa.

8.3 . Dostępność podstawowej  oraz  specja l is tycznej  opieki  zdrowotnej

Średni czas oczekiwania 
na świadczenie zdrowotne 
w Polsce wynosi 3 miesiące. 
Tyle czasu trzeba średnio czekać 
np. na wizytę u alergologa. 
Ale dla zabiegu usunięcia 
zaćmy okres ten wynosi już 
27 miesięcy (Barometr WHC).

Wśród najbardziej 
powszechnych chorób 
zakaźnych monitorowanych 
przez służby epidemiologiczne 
w Polsce znajduje się 
grypa. Grypa oraz choroby 
grypopodobne były w 2015 r. 
przyczyną aż co dziesiątej 
porady lekarskiej w Polsce. 
Na Mazowszu zarejestrowano 
wtedy 12 713 przypadków 
zachorowań w przeliczeniu na 
100 tys. mieszkańców, podczas 
gdy średnio w kraju było to 
9995 przypadków.

CZY WIESZ, ŻE...

CZY WIESZ, ŻE...

Żyrardów, Centrum Zdrowia 

Mazowsza Zachodniego 
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Mapa 8.3. Dostępność placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w powiatach województwa mazowieckiego 

(2016)
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Mapa 8.4. Porady podstawowej opieki zdrowotnej w powiatach województwa mazowieckiego (2016)
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Z porad zarówno podstawowej, jak i specjalistycznej opieki zdrowot-

nej częściej na Mazowszu korzystają kobiety (w przypadku porad POZ 

stanowią 58% świadczeniobiorców, a w przypadku opieki specjalistycznej 

– aż 62%). Na częstotliwość uzyskiwania świadczeń zdrowotnych mają 

wpływ również wiek i miejsce zamieszkania. W grupie dzieci i młodzieży 

do 18. r.ż. częściej po poradę przychodzą mieszkańcy obszarów wiejskich 

niż mieszkańcy miast. Z kolei wśród osób powyżej 65 r.ż. tendencje te są 

odwrotne – częściej do lekarza specjalisty udają się mieszkańcy miast.

Często przyjmowanym wskaźnikiem określającym dostęp do ochrony 

zdrowia jest również liczba ludności danej jednostki terytorialnej przypa-

dająca na łóżko w szpitalu ogólnym. W województwie mazowieckim war-

tość tego wskaźnika nie jest zbyt wysoka, wynosi bowiem 206 osób (dane 

za 2015 r.), ale należy podkreślić, że nie odbiega od średniej krajowej 

i w ostatnich latach obserwowana jest pozytywna tendencja spadkowa. 

W 2002 r. na łóżko w szpitalu przypadało 213 osób. Obecnie najmniejsze 

obłożenie łóżek szpitalnych występuje w Siedlcach, Płocku i Ostrołęce, ale 

także w powiatach otwockim, gostynińskim oraz ciechanowskim. Z kolei 

największe kolejki do szpitalnego łóżka odnotowano w powiecie zwoleń-

skim oraz kilku powiatach podwarszawskich (mapa 8.5). 

Sieć placówek ochrony zdrowia uzupełniają apteki i punkty aptecz-

ne zaopatrujące ludność w leki i środki medyczne. W 2016 r. w woje-

wództwie mazowieckim działało blisko 1800 aptek ogólnodostępnych, 

co stanowi wzrost aż o 70% w porównaniu z rokiem 2004. Najwięcej 

aptek funkcjonuje w największych miastach regionu, z kolei na terenach 

wiejskich sieć aptek uzupełniają punkty apteczne, których w 2016 r. 

było w województwie łącznie 140. Dostępność tego typu placówek jest 

w województwie mazowieckim wyższa niż w innych województwach. 

Przeciętnie liczba ludności przypadająca na tego typu obiekt w 2016 r. 

na Mazowszu wynosiła 2798, co stanowi spadek o 40% w porównaniu 

z rokiem 2004. Największa dostępność aptek i punktów aptecznych wy-

stępuje w Ostrołęce i Siedlcach, a wśród powiatów ziemskich – w po-

wiecie żuromińskim i piaseczyńskim (mapa 8.6). 

Mazowsze ma swoje 
uzdrowisko. Zaledwie 
20 km od centrum Warszawy 
leży Konstancin-Jeziorna, 
miejscowość, która status 
uzdrowiska uzyskała już 
w 1917 r. Przyciąga kuracjuszy 
i turystów tężnią solankową, 
która wprawdzie jest 
mniejsza od tej najbardziej 
znanej w Ciechocinku, ale 
jej walory architektoniczne 
i lecznicze są ogromne. 
W ostatnich latach udało się 
rozbudować i zmodernizować 
infrastrukturę uzdrowiskową, 
a także zagospodarować Park 
Zdrojowy i wybudować 
amfi teatr. Łączna wartość obu 
inwestycji zrealizowanych 
w ramach RPO WM na lata 
2007–2013 to 54 mln zł.

CZY WIESZ, ŻE...

Płock, Szpitalny Oddział Ratunkowy 

Konstancin-Jeziorna, tężnia solankowa Apteka w centrum Żyrardowa
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Mapa 8.5. Dostępność łóżek w szpitalach ogólnych w powiatach województwa mazowieckiego (2015)
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Mapa 8.6. Dostępność aptek i punktów aptecznych w powiatach województwa mazowieckiego (2016)
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8.4 . Wydatki  i  inwestycje  w ochronie  zdrowia

O bowiązkiem władz publicznych (w tym samorządowych) jest zapew-

nienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wszystkim 

obywatelom Polski. Zadania w ramach tych kompetencji można podzie-

lić na cztery grupy:

• bieżące fi nansowanie świadczeń opieki zdrowotnej;

•  tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia 

(np. utrzymywanie sieci szpitali i przychodni); 

• analiza i ocena potrzeb zdrowotnych;

•  promocja zdrowia i profi laktyka, mające na celu tworzenie warun-

ków sprzyjających zdrowiu. 

Pierwsze z tych zadań należy właściwie wyłącznie do władz cen-

tralnych, które realizują je za pośrednictwem Narodowego Funduszu 

Zdrowia. Pozostałe są dzielone pomiędzy władze centralne i samorzą-

dowe. Jednostki samorządu – przede wszystkim powiaty i wojewódz-

twa – mogą m.in. tworzyć tzw. zakłady opieki zdrowotnej (pod tą nazwą 

kryją się np. szpitale, przychodnie czy ośrodki zdrowia), muszą ponadto 

opracowywać i realizować programy polityki zdrowotnej wynikające 

z  potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców. Gminy i woje-

wództwa są zobowiązane do przeciwdziałania uzależnieniom, co wynika 

z odrębnych przepisów.

W latach 2008–2016 samorządy województwa mazowieckiego 

wydały na zadania związane z ochroną zdrowia 6,3 mld zł. Największy 
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udział w tej kwocie (ponad 40%) miały miasta na prawach powiatu. Nie-

mal 30% wydatków poniesiono na poziomie regionalnym, kolejne 20% 

– na poziomie powiatów, a niespełna 10% – na poziomie gmin. W po-

szczególnych latach wydatki te były bardzo zróżnicowane i wahały się 

od 545 mln w 2012 r. do 855 mln w 2015 r. (ryc. 8.1). Zmiany w pozio-

mie wydatków związane były z cyklem realizacji zadań inwestycyjnych.

Prawie połowę wydatków samorządowych na służbę zdrowia w wo-

jewództwie mazowieckim stanowią wydatki inwestycyjne (w latach 

2008–2016 było to niemal 2,9 mld zł). Proporcje pomiędzy wydatkami 

bieżącymi i inwestycyjnymi są silnie zróżnicowane pomiędzy gminami, 

powiatami (w tym miasta na prawach powiatu) oraz województwem. 

Na poziomie gmin i powiatów wydatki inwestycyjne stanowią ok. 20% 

wszystkich wydatków, w miastach na prawach powiatu jest to już bli-

sko połowa wszystkich wydatków, a na poziomie regionalnym ich udział 

sięga 70%. Istotną rolę w wydatkach inwestycyjnych odgrywają również 

środki z Unii Europejskiej (tab. 8.1).

Tytuł projektu
Program 

operacyjny
Miejsce 
realizacji

Wartość 
ogółem 
w mln zł

Dofi nansowanie 
UE w mln zł

Benefi cjent

Rozbudowa Wojewódzkiego 

Szpitala Zespolonego 

w Płocku wraz 

z wyposażeniem

RPO WM
miasto 

Płock
70,0 58,7

Wojewódzki 

Szpital Zespolony 

w Płocku

Wieloprofi lowa modernizacja 

infrastruktury naukowo-

-badawczej Instytutu 

„Pomnik-Centrum Zdrowia 

Dziecka”

PO IG

miasto 

stołeczne 

Warszawa

36,9 31,3

Instytut „Pomnik-

-Centrum 

Zdrowia Dziecka”

Budowa Pawilonu Gine-

kologiczno-Położniczego 

z wykorzystaniem istnieją-

cej konstrukcji w Radom-

skim Szpitalu Specjali-

stycznym im. dr. Tytusa 

Chałubińskiego wraz z jego 

wyposażeniem

RPO WM
miasto 

Radom
35,1 25,5

Radomski 

Szpital 

Specjalistyczny 

im. dr. Tytusa 

Chałubińskiego

Naukowe Centrum Danych 

Pediatrycznych
PO IG

miasto 

stołeczne 

Warszawa

29,9 25,4

Instytut „Pomnik-

-Centrum 

Zdrowia Dziecka”

Tabela 8.1. Największe projekty inwestycyjne w sferze ochrony zdrowia zrealizowane w województwie 

mazowieckim m.in. dzięki środkom z UE w latach 2007–2013

Europejskie Centrum 

Zdrowia w Otwocku
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Tytuł projektu
Program 

operacyjny
Miejsce 
realizacji

Wartość 
ogółem 
w mln zł

Dofi nansowanie 
UE w mln zł

Benefi cjent

Uruchomienie Centrum 

Onkologii i Kardiologii 

Doświadczalnej w Otwocku

PO IG Otwock 51,0 24,2

Europejskie 

Centrum Zdrowia 

Otwock Sp. z o.o.

Rozbudowa 

i modernizacja 

Szpitala im. Świętej 

Rodziny

RPO WM

miasto 

stołeczne 

Warszawa

34,7 23,9

Szpital 

Specjalistyczny 

im. Świętej 

Rodziny – 

Samodzielny 

Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

w Warszawie

ONKO.SYS – Kompleksowa 

infrastruktura 

informatyczna dla badań 

nad nowotworami

PO IG

miasto 

stołeczne 

Warszawa

27,6 23,5

Centrum 

Onkologii – 

Instytut im. Marii 

Skłodowskiej-

-Curie

Zakup innowacyjnego 

sprzętu dla Mazowieckiego 

Szpitala Bródnowskiego 

Sp. z o.o.

RPO WM

miasto 

stołeczne 

Warszawa

24,2 20,6

Mazowiecki 

Szpital 

Bródnowski 

w Warszawie 

Sp. z o.o.

Zakup wyposażenia do 

szpitala powiatowego 

w Garwolinie w celu 

podniesienia jakości 

usług medycznych oraz 

zwiększenia możliwości 

diagnozowania i leczenia

RPO WM
miasto 

Garwolin
23,7 19,9

Samodzielny 

Publiczny 

Zakład Opieki 

Zdrowotnej 

w Garwolinie

Przystosowanie byłego bu-

dynku gospodarczo-tech-

nicznego na cele medyczne 

(etap I) – utworzenie 

Centrum Radiologii oraz 

Oddziału VIIA Ogólnopsy-

chiatrycznego wraz z zaku-

pem aparatury medycznej 

w Szpitalu Tworkowskim 

w Pruszkowie

RPO WM Pruszków 26,5 19,4

Mazowieckie 

Specjalistyczne 

Centrum 

Zdrowia im. 

prof. Jana 

Mazurkiewicza 

w Pruszkowie

Tabela 8.1. cd.
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Oprócz wydatków na ochronę zdrowia płynących z budżetu państwa 

oraz jednostek samorządu terytorialnego obserwuje się systematyczne 

zwiększanie środków przeznaczanych na tę sferę życia przez gospo-

darstwa domowe. Diagnoza społeczna realizowana na próbie wyloso-

wanych gospodarstw domowych pokazuje, że wydatki gospodarstw 

domowych związane z ochroną zdrowia stale rosną. W 2015 r. 

mieszkańcy województwa mazowieckiego na leczenie i badania ambu-

latoryjne przeznaczali średnio 794 zł rocznie, podczas gdy przeciętnie 

w kraju było to 587 zł (ryc. 8.2). W stosunku do roku 2007 nakłady te 

wzrosły ponad dwukrotnie (w Polsce o 1,55). Wydatki na leki oraz inne 

artykuły farmaceutyczne w 2015 r. były w województwie mazowieckim 

większe niż przeciętnie w kraju, jednak różnica ta nie była już tak duża, 

a dynamika zmian kształtowała się na podobnym poziomie. Na wysokie 

wydatki związane z  ochroną zdrowia na Mazowszu w bardzo dużym 

stopniu wpływają dochody mieszkańców Warszawy. Większa zamoż-

ność oraz wyższe dochody gospodarstw domowych w dużych miastach 

pozwalają na przeznaczenie większych środków fi nansowych na le-

czenie i badania. Roczne wydatki na ochronę zdrowia w największych 

polskich miastach (liczących powyżej 500 tys. mieszkańców) sięgają 

bowiem średnio aż 840 zł, podczas gdy gospodarstwa domowe w ma-

łych miastach (poniżej 20 tys. mieszkańców) na ten cel przeznaczają 

ok. 520 zł.
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W ojewództwo mazowieckie charakteryzuje się nie tylko najwyższym 

udziałem ludności z wykształceniem wyższym w Polsce (23,6% 

według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r.), lecz także 

największym przyrostem tego wskaźnika w okresie 2002–2011 (o bli-

sko 10 p.p.). Dla porównania, udział ludności z wykształceniem wyższym 

w Polsce w 2011 r. wyniósł 17,0% i w stosunku do 2002 r. zwiększył 

się o 7 p.p. Dzieci i młodzież zdają sobie sprawę z roli edukacji w roz-

woju zawodowym, dlatego coraz wcześniej decydują się na kształce-

 nie w placówkach cieszących się renomą i zajmujących wysokie miej-

sca w rankingach. Niejednokrotnie oznacza to konieczność codziennych 

dojazdów do tych ośrodków. 

W niniejszym rozdziale zaprezentujemy poziom dostępności prze-

strzennej placówek oświatowych, osiągnięć edukacyjnych dzieci i mło-

dzieży na różnych etapach edukacji, a także dostępności wysokiej jako-

ści instytucji edukacji w regionie.

O pieka w żłobkach w województwie mazowieckim jest coraz bardziej 

popularna, choć jeszcze nie tak bardzo, jak województwach dolno-

śląskim i opolskim, które przodują w kraju pod względem udziału dzieci 

uczęszczających do tego typu placówek (ponad 12% dzieci do lat 3, 

podczas gdy na Mazowszu – 8,7%). Na Mazowszu obserwuje się jed-

nak bardzo duży wzrost liczby dzieci korzystających z tej formy opieki, 

szczególnie w Warszawie oraz pozostałych miastach na prawach po-

wiatu (ryc. 9.1). W pozostałych gminach na Mazowszu odsetek dzieci 

posyłanych do żłobka nie przekracza 4%, choć i tam ta forma opieki 

staje się coraz bardziej popularna i dostępna. 

Kapitał  ludzki to jeden z podstawowych czynników 

wpływających na poziom zamożności społeczeństwa 

oraz rozwój gospodarczy kraju lub regionu. 

Dla rozwoju społeczno-gospodarczego istotna jest jednak 

zarówno wielkość si ły roboczej, jak i  jej  jakość: poziom 

wykształcenia, kwali f ikacje i  umiejętności. 

9.1 . Opieka w ż łobkach oraz edukacja  przedszkolna

Sochaczew, szkoła podstawowa
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Wychowanie przedszkolne stanowi pierwszy rzeczywisty etap 

kształcenia. Realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkol-

nych działających przy szkołach podstawowych, zespołach wychowania 

przedszkolnego oraz punktach przedszkolnych.

Należy pamiętać, że wraz z początkiem roku szkolnego 2017/2018 

gminy zostały ustawowo zobowiązane do zapewnienia miejsc w przed-

szkolach dla wszystkich dzieci, które ukończyły 3 lata1. Nie oznacza to 

oczywiście, że odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym od 

2017 r. powinien wynosić 100%, ponieważ uczestnictwo w wychowaniu 

przedszkolnym nie jest obowiązkowe dla dzieci w wieku 3–5 lat (ich 

udział w wychowaniu przedszkolnym zależy od woli rodziców). 

Wychowanie przedszkolne odbywa się nie tylko w formie tradycyj-

nych przedszkoli. Remedium na zbyt wolno rosnącą liczbę miejsc w tych 

placówkach było wprowadzenie w 2008 r. do polskiego systemu oświaty 

innych form, w szczególności zespołów i punktów opieki przedszkolnej. 

Umożliwiają one organizację opieki nad dziećmi przy spełnieniu mniej 

rygorystycznych norm dotyczących zarówno kwestii infrastrukturalnych, 

jak i minimalnej liczby godzin lub dni, w których prowadzona jest opieka 

nad dziećmi. Punkty przedszkolne stały się istotnym elementem sys-

temu edukacji przedszkolnej i stanowią uzupełnienie sieci przedszko-

li. W 2016  r. w 341 punktach przedszkolnych na Mazowszu objętych 

opieką było ponad 5 tys. dzieci w wieku 3–5 lat. Prawie 85% punktów 

przedszkolnych to placówki niepubliczne.

Ważnym wskaźnikiem pokazującym dostępność przedszkoli jest 

uczestnictwo dzieci w określonym wieku w wychowaniu przedszkol-

nym w stosunku do wszystkich dzieci w tym wieku w danej jednostce 
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Rycina 9.1. Odsetek dzieci w wieku do 2 lat uczęszczających do żłobka

1 Obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
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terytorialnej. Na Mazowszu odsetek 3–5-latków objętych wycho-

waniem przedszkolnym stanowi 88% i jest to najlepszy wynik 

z wszystkich regionów w skali kraju. Nadal istnieje znaczna różnica 

pomiędzy miastami, gdzie właściwie wszystkie dzieci są objęte wy-

chowaniem przedszkolnym, a obszarami wiejskimi, na których nadal 

ponad jedna trzecia dzieci pozostaje poza systemem edukacji przed-

szkolnej. Niemniej należy podkreślić, że w ostatnich latach nastąpiła 

znacząca poprawa dostępności edukacji przedszkolnej. W porównaniu 

do roku 2003 odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym wzrósł aż o 47,3 p.p., co przełożyło się na dwukrot-

ny wzrost wartości wskaźnika dla miast (z 59,1 do 100,7%2) i ponad 

czterokrotny wzrost dla obszarów wiejskich (z 16,2 do 65,1%). Jesz-

cze większy wzrost odsetka dzieci uczęszczających do przedszkoli 

odnotowały gminy podwarszawskie (ryc. 9.2). 

Największą powszechnością edukacji przedszkolnej charakteryzu-

je się Warszawski Obszar Metropolitalny (mapa 9.1). W wielu gminach 

udział 3–5-latków objętych wychowaniem przedszkolnym przekracza 

100%, co oznacza, że jednostki te są celem „turystyki przedszkol-

nej” z okolicznych gmin. W przodujących w tej kwestii Michałowicach 

odsetek dzieci objętych edukacją przedszkolną sięga aż 139,5%. Na 

przeciwnym biegunie w zakresie dostępności edukacji przedszkolnej 

znajdują się gminy położone peryferyjnie w województwie (np. gmina 

Stupsk – 24%) oraz tzw. gminy obwarzankowe (otaczające ośrodek 

miejski, np. gmina wiejska Sochaczew – 26%, podczas gdy miasto 

Sochaczew osiągnęło 108,7%).
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Tak jak wspominaliśmy na początku rozdziału, gminy mają obowiązek 

zapewnienia dzieciom miejsc edukacji przedszkolnej. Nie muszą to być jed-

nak miejsca w placówkach publicznych. Ponad 30% uczęszczających do 

przedszkoli na Mazowszu korzysta z placówek innych niż te prowadzone 

przez gminy. W 22 mazowieckich gminach jest to 100% przedszkolaków.
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–
–

2016
24,0 – 50,0

50,0 – 70,0

70,0 – 88,0

88,1 – 100,0

100,0 – 139,5%

Mapa 9.1. Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w gminach województwa 

mazowieckiego (2016)
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W związku z zachodzącymi procesami demografi cznymi i spadkiem licz-

by dzieci i młodzieży (więcej o tym pisaliśmy w rozdziale 1. Procesy 

demografi czne) następuje również spadek liczby dzieci w wieku szkol-

nym, co przyczynia się do zmniejszania liczby oddziałów szkolnych 

(niekiedy kończących się zamknięciem szkoły) oraz liczebności klas. 

W latach 2000–2016 liczba szkół podstawowych działających 

w  województwie mazowieckim zmniejszyła się blisko o jedną pią-

tą. Mimo wszystko był to wynik korzystniejszy niż przeciętnie w kraju 

(w województwie podlaskim liczba szkół podstawowych w tym okresie 

spadła aż o 37%). Na Mazowszu największy ubytek placówek szkolnych 

zanotowały gminy wiejskie położone peryferyjnie. Natomiast w Obsza-

rze Metropolitalnym Warszawy, w którym tendencje dotyczące liczby 

uczniów są odmienne, budowano nowe szkoły. Największy wzrost na-

stąpił w gminie Lesznowola, w której w 2000 r. działało jedynie pięć 

szkół podstawowych, w 2016 zaś – już 12.

Podobnie jak w innych polskich regionach również w województwie 

mazowieckim liczba uczniów w klasach zasadniczo spada. W 1999 r. prze-

ciętnie do jednej klasy w mazowieckiej szkole podstawowej uczęszczało 

21 uczniów, a w 2016 – już tylko 18. Na wyższych poziomach edukacji 

klasy są oczywiście bardziej liczne, chociaż również w nich zmniejsza się 

liczba uczniów (ryc. 9.3). Przeciętna wielkość klas w gimnazjach w 2016 r. 

wynosiła 21 uczniów, a w liceach ogólnokształcących – 27. 

9.2 . Edukacja  szkolna 

15

20

25

30

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

licea ogólnokszta c ce gimnazja szko y podstawowe
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Mapa 9.2. Uczniowie przypadający na klasę w szkole podstawowej w gminach województwa mazowieckiego 

(2016)
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Liczebność klas jest jednak bardzo zróżnicowana ze względu na 

położenie szkoły. W latach 1999–2016 największe klasy, tzn. takie, do 

których uczęszczało od 22 do 25 osób, występowały w szkołach podsta-

wowych na Obszarze Metropolitalnym Warszawy, z kolei najmniej liczne 

(do 13 uczniów) – w gminach położonych peryferyjnie (mapa 9.2). 

Często spotykane jest przekonanie, że większe klasy przyczynia-

ją się do słabszych wyników uczniów z egzaminów końcowych, ale 

wyniki sprawdzianów nie potwierdzają tej tezy, o czym piszemy wię-

cej w dalszej części tego rozdziału. Z drugiej strony – szkoły, których 

uczniowie osiągają lepsze wyniki w testach i egzaminach, cieszą się 

większym zainteresowaniem przyszłych uczniów i ich rodziców. Jest 

to bardzo istotny czynnik brany pod uwagę przy wyborze szkoły. Po-

twierdza to również współczynnik skolaryzacji netto, który określa 

odsetek dzieci objętych edukacją w danym przedziale wieku w odnie-

sieniu do wszystkich dzieci w tym wieku w danej jednostce terytorial-

nej. Wskaźnik ten przyjmuje na Mazowszu bardzo wysokie wartości 

i plasuje region na 1. miejscu w kraju. W 2016 r. w województwie 

mazowieckim skolaryzacją objętych było 96% dzieci w wieku 7–12 lat 

uczęszczających do szkół podstawowych i tyle samo 13–15-latków – 

do gimnazjów. Wskaźnik ten nie przekroczył 90% w przypadku szkół 

podstawowych w dwóch województwach i w aż sześciu w przypadku 

gimnazjów. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej obserwowany jest 

systematyczny spadek wskaźnika skolaryzacji, co jest przede wszyst-

kim efektem migracji ludności i niedopełnienia przez rodziców obo-

wiązku poinformowania szkoły o zmianie miejsca pobytu.

Wartość wskaźnika skolaryzacji netto na Mazowszu jest też bardzo 

zróżnicowana przestrzennie. Istnieją gminy, w których przekracza ona 

100%, ale też takie, w których nie przekracza 50%. W znacznym stopniu 

wynika to z nierównomiernego rozmieszczenia placówek szkolnych oraz 

ich wielkości, jednak w pewnym stopniu również ze świadomego wy-

boru szkoły przez uczniów i ich rodziców. Gminą znacząco wyróżniającą 

się pod tym względem jest Podkowa Leśna, w której wskaźnik skolary-

zacji netto dla szkół podstawowych przekracza 200%, a dla gimnazjów 

zbliża się do 180%. Placówki edukacyjne tej gminy cieszą się bardzo 

dużym zainteresowaniem uczniów mieszkających w innych gminach.

Krzynowłoga Mała, 

tablica w szkole

Szkoła Podstawowa w Żyrardowie
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9.3 . Wyniki  egzaminów

O cena osiągnięć edukacyjnych dzieci i młodzieży na różnych pozio-

mach edukacji pozwala dostrzec obszary, w których uczniowie mają 

lepsze wyniki niż przeciętne, a także takie, w których wypadają gorzej 

i potrzebują większej pomocy. Do oceny poziomu edukacji często wyko-

rzystuje się wyniki egzaminów przeprowadzanych na zakończenie szkoły 

podstawowej (sprawdzian kompetencji), gimnazjum (egzamin gimnazjal-

ny) oraz szkoły ponadgimnazjalnej (matura). Średni wynik sprawdzianu po 

6. klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2015/2016 na Mazowszu 

wyniósł 66% możliwych do zdobycia punktów (średnia dla Polski to 63%). 

Najlepsze rezultaty ze sprawdzianu uzyskali uczniowie uczęszczający 

do szkół w Warszawie – 74%, powiatów podwarszawskich oraz Płocka 

(mapa 9.3). Najsłabsze wyniki odnotowały natomiast szkoły w powiatach: 

makowskim, białobrzeskim, łosickim i żuromińskim. Przyglądając się wy-

nikom z poszczególnych arkuszy, można również zauważyć, że dystans 

pomiędzy szkołami zlokalizowanymi bardziej peryferyjnie w wojewódz-

twie i szkołami znajdującymi się w Obszarze Metropolitalnym Warszawy 

wzrasta w  przypadku testów z przedmiotów ścisłych (matematyki). Co 

więcej, różnica pomiędzy centrum regionu a peryferiami stale się pogłę-

bia, największa poprawa wyników pomiędzy 2005 a 2016 r. nastąpiła bo-

wiem właśnie w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. 

Podobną sytuację dostrzegamy podczas analizy wyników z egzami-

nu gimnazjalnego. W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie z wojewódz-

twa mazowieckiego osiągnęli średnio 72,6% możliwych do zdobycia 

punktów z języka polskiego i zaledwie 52,1% punktów z matematyki 

(przeciętny wynik w Polsce z języka polskiego to 69% punktów, a z ma-

tematyki – 49%). Najwyższy wynik z pierwszego i drugiego testu odno-

towali uczniowie z Warszawy (79,2% z języka polskiego i 61,7% z ma-

tematyki), natomiast najsłabsze wyniki osiągnęli uczniowie z powiatów: 

makowskiego (41,4% z matematyki), gostynińskiego (41,9% z matema-

tyki) oraz szydłowieckiego (63,1% z języka polskiego). Różnica między 

najlepszym i najsłabszym rezultatem przekracza 16 p.p. w przypadku 

języka polskiego i aż 20 p.p. w przypadku matematyki (mapa 9.4). 

Zróżnicowanie regionalne wyników sprawdzianu kompetencyjnego i eg-

zaminu gimnazjalnego wyjaśniane jest podziałem na duże, rozwinięte ośrod-

ki miejskie i pozostałe obszary, zwykle wiejskie, położone peryferyjnie. Waż-

nym czynnikiem wpływającym na powstawanie różnic pomiędzy obszarami 

miejskimi i wiejskimi jest większa na obszarach silniej zurbanizowanych 

dostępność placówek edukacyjnych i kulturowych umożliwiających pogłę-

bianie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji uczniów przez 

I Liceum Ogólnokształcące 

im. Bolesława Prusa w Siedlcach

II Liceum Ogólnokształcące 

im. św. Królowej Jadwigi 

w Siedlcach
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udział w zajęciach dodatkowych, rozrywce i kulturze. Z badań ogólnopol-

skich wynika również, że osiągnięcia edukacyjne uczniów uzależnione są od 

wykształcenia rodziców, wydatków na szkoły, wykształcenia i kompetencji 

nauczycieli, a także silnie korelują ze stopą bezrobocia i napływem migracyj-

nym. Dlatego też analizowana w poprzednim rozdziale wielkość klas nie ma 

tak dużego znaczenia dla osiąganych rezultatów z egzaminów końcowych. 

Mapa 9.3. Wyniki sprawdzianu kompetencji z języka polskiego i matematyki 

w powiatach województwa mazowieckiego (2016)

Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Mińsku Mazowieckim
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Z badań  przeprowadzonych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regional-

nego w 2013 r. wynika nawet, że uczniowie z placówek największych 

(powyżej 60 absolwentów rocznie) osiągnęli przeciętnie o 10% lepsze re-

zultaty niż ich rówieśnicy ze szkół najmniejszych (poniżej 10 absolwen-

tów rocznie). Wynik ten jest pośrednim odbiciem wyższego poziomu szkół 

znajdujących się w Warszawie i jej najbliższym otoczeniu. 
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Mapa 9.4. Wyniki egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego i matematyki w powiatach województwa 

mazowieckiego (2016)
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Ostatnim egzaminem podczas edukacji szkolnej jest matura. Jest to 

również jedyny egzamin, w którym ustalono próg zdawalności (obecnie 

30%). Jednym ze wskaźników oceny poziomu edukacji będzie więc odsetek 

uczniów, którzy zdali egzamin maturalny. W województwie mazowieckiem 

w roku szkolnym 2015/2016 odsetek uczniów, którzy przekroczyli wymaga-

ny próg, wyniósł 82% wszystkich przystępujących do egzaminu. Był to naj-

lepszy (na równi z województwem małopolskim i lubuskim) wynik w kraju. 
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Mapa 9.5. Wyniki egzaminów maturalnych z języka polskiego i matematyki w powiatach województwa 

mazowieckiego (2016)
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Zdawalność matury nie może być jednak jedynym wskaźnikiem bra-

nym pod uwagę przy ocenie osiągnięć edukacyjnych młodzieży na tym 

etapie edukacji. Porównanie wyników z dwóch obowiązkowych egzami-

nów, tzn. języka polskiego i matematyki, dostarcza znacznie więcej infor-

macji. Średni wynik z języka polskiego dla województwa mazowieckiego 

w 2016 r. to 60,5%, z matematyki zaś – 58,9% (średnio w kraju było to na-

tomiast odpowiednio 59% i 56%). Maturzyści z warszawskich szkół znów 

odnotowali bardzo dobre wyniki, chociaż w przypadku egzaminu z języka 

polskiego wyprzedzili ich uczniowie z powiatu piaseczyńskiego. Stosun-

kowo wysokie rezultaty punktowe osiągnęli również uczniowie szkół 

spoza Obszaru Metropolitalnego Warszawy, m.in. z powiatu sierpec-

kiego i radomskiego (odpowiednio 63,3% i 61,8% punktów z matematyki) 

oraz łosickiego i węgrowskiego (odpowiednio 62,5% i 62,4% punktów 

z języka polskiego) (mapa 9.5). Najsłabsze wyniki z obu arkuszy uzyskali 

natomiast maturzyści z powiatów otaczających dwa miasta subregionalne: 

Ostrołękę i Płock. W powiecie ostrołęckim wynik zarówno z języka polskie-

go, jak i z matematyki był na poziomie 40%. W powiecie płockim z kolei 

to matematyka sprawiła uczniom największy problem (38% możliwych do 

zdobycia punktów, przy 52,7% z języka polskiego). 

Uogólniając przedstawione wyniki, należy stwierdzić, że największe 

sukcesy edukacyjne osiągają uczniowie kształcący się w Warszawie 

i otaczającej ją strefi e podmiejskiej, natomiast wraz z oddalaniem się 

od stolicy następuje pogarszanie się wyników. Poza tym pozytywnie 

wyróżniają się inne główne miasta Mazowsza (np. Płock, Ostrołęka, Siedl-

ce), w których noty są zazwyczaj lepsze o ponad 10% niż w ich strefach 

podmiejskich. Podobne tendencje dostrzegamy również w innych woje-

wództwach, w których poza stolicami regionów wyższe wyniki z egzami-

nów na zakończenie szkoły osiągają uczniowie z dużych miast (IBE 2013).

 

9.4 . Ranking szkół  ponadgimnazja lnych 

P rzy wyborze szkół ponadgimnazjalnych uczniowie często kierują się 

wynikami różnych rankingów. Jednym z bardziej popularnych jest 

ranking liceów ogólnokształcących i techników przygotowywany cy-

klicznie przez czasopismo edukacyjne „Perspektywy”. 

W rankingu „Perspektyw” dotyczącym liceów ogólnokształcących, 

obejmującym w 2017 r. 503 najlepsze szkoły w Polsce, sklasyfi kowa-

nych zostało aż 97 placówek z województwa mazowieckiego. W pierw-

szej setce znalazło się 30 szkół z Mazowsza, w tym aż 26 z Warszawy. 

Licea ogólnokształcące z województwa mazowieckiego osiągnęły 

również najwyższy średni wynik punktowy – 50,3. 

Stypendia dla uczniów
Samorząd Województwa 
Mazowieckiego od lat udziela 
wsparcia najzdolniejszym 
uczniom na Mazowszu. 
W roku szkolnym 2017/2018 
z puli ponad 6,1 mln zł 
sfi nansuje stypendia dla 
1121 uczniów gimnazjów, 
szkół ponadgimnazjalnych 
i zawodowych. Uczniowie 
mogli się ubiegać o wsparcie 
w ramach dwóch projektów 
fi nansowanych z RPO WM 
na lata 2014–2020: Mazowiecki 
program stypendialny dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych – 
najlepsza inwestycja w człowieka 
oraz Mazowsze – stypendia dla 
uczniów szkół zawodowych.
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Wśród szkół z województwa mazowieckiego, które od wielu lat no-

tują wysokie pozycje w rankingu ogólnym, znajdują się m.in.:

•  XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warsza-

wie (2. miejsce w 2017 r.),

•  2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodo-

wymi STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie (4. miejsce w 2017 r.), 

•  XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego w War-

szawie (9. miejsce w 2017 r.),

•  VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV w Warszawie 

(11. miejsce w 2017 r.),

•  II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ste-

fana Batorego w Warszawie (12. miejsce w 2017 r.).

W rankingu techników, obejmującym 300 najlepszych szkół, uplaso-

wały się natomiast tylko 34 szkoły z Mazowsza (więcej szkół było z woje-

wództwa śląskiego – 44 i małopolskiego – 36 ). W pierwszej setce znalazło 

się 9 techników mazowieckich, w tym 4 z Warszawy, ale w porównaniu do 

szkół ogólnokształcących zajmowały one bardziej odległe miejsca.

Wśród najlepszych techników województwa mazowieckiego należy 

wymienić:

•  Technikum Mechatroniczne nr 1 w ZSLiT nr 1 w Warszawie 

(9. miejsce w 2017 r.),

•  Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowiec-

kim (17. miejsce w 2017 r.),

•  Technikum w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomiu (41. miej-

sce w 2017 r.).

Należy zaznaczyć, że w województwie mazowieckim edukacja za-

wodowa jest ogólnie mniej popularna niż w innych regionach. W 2016 r. 

działało tu 180 zasadniczych szkół zawodowych, które stanowiły 14,5% 

wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w regionie. Natomiast średnio 

w kraju jedną na pięć szkół ponadgimnazjalnych była szkoła zawodo-

wa. Z kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych korzystało 

zaledwie 7% uczniów mazowieckich szkół ponadgimnazjalnych. Jedną 

z przyczyn braku wyboru edukacji zawodowej jest wciąż negatywny wi-

zerunek tego typu kształcenia, ale także chęć kontynuowania edukacji 

w szkołach wyższych, co determinuje wybór szkoły ponadgimnazjalnej. 

Ranking Perspektyw
Licea ogólnokształcące 
oceniane są za pomocą trzech 
kryteriów: sukcesów szkół 
w olimpiadach, wyników 
matur z przedmiotów 
obowiązkowych oraz wyników 
matur z przedmiotów 
dodatkowych. Największą 
wagę przypisuje się 
osiągnięciom szkół w zakresie 
przedmiotów dodatkowych 
(45%), w drugiej kolejności 
sukcesom na olimpiadach 
(30%), a najmniejszą wynikom 
uzyskanym z arkuszy 
obowiązkowych (25%).
Technika oceniane są 
natomiast za pomocą 
czterech kryteriów: sukcesów 
w olimpiadach (20%), 
wyników matur z przedmiotów 
obowiązkowych (20%), 
wyników matur z przedmiotów 
dodatkowych (30%) oraz 
wyników z egzaminu 
zawodowego (30%). 

Liceum Ogólnokształcące im. 

Władysława IV w Warszawie

Uniwersytet Technologiczno-

-Humanistyczny w Radomiu

Zespół Szkół Ekonomicznych 

w Radomiu



Potencjał 
akademicki10. 
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C hoć wizja uniwersytetu jako silnika napędzającego rozwój gospodar-

czy Mazowsza może być nieco przesadzona, to niewątpliwie w obec-

nych czasach – fi lozofi i gospodarki opartej na wiedzy, inteligentnych 

specjalizacji – potencjał akademicki ma bardzo istotne znaczenie dla 

sukcesu miast i regionów. Uczelnie jako zagłębia wykształconych, 

zdolnych ludzi, uczelnie jako miejsca prowadzenia zaawansowanych 

badań i źródła nowych technologii, wreszcie uczelnie jako czynniki 

lokalizacji działalności gospodarczej czy element budujący metropo-

litalny i otwarty charakter miast… Mazowsze niewątpliwie wyróżnia się 

w tym zakresie na tle innych regionów w kraju. 

 

 

 

M azowsze, w zakresie szeroko pojętego potencjału akademickiego, 

zdecydowanie przewodzi wśród polskich województw. W szkołach 

wyższych kształci się tu obecnie blisko 270 tys. studentów, czyli dwa 

razy tyle, co w województwie dolnośląskim, oraz półtora raza tyle, co 

w województwie małopolskim (mapa 10.1). W 2005 r. liczba studentów 

na Mazowszu przekroczyła nawet 350 tys., co było głównie związa-

ne z faktem, że w okres studiów weszła wówczas młodzież pochodząca 

z  pokolenia wyżu demografi cznego początku lat 80. XX w. (por. roz-

dział  1. Procesy demografi czne). Od tego czasu trend demografi czny 

stopniowo się odwracał, w efekcie czego obecnie liczba studentów jest 

już poniżej wartości dla 1999 r. (ryc. 10.1). 

Obecnie ok. 67% studentów kształci się na uczelniach publicznych, 

co w skali kraju stanowi najniższy wynik i jednocześnie świadczy o silnie 

rozbudowanym rynku szkolnictwa niepublicznego. Przykładowo: w wo-

jewództwie małopolskim proporcje między studentami uczelni publicz-

nych a niepublicznych rozkładają się 85/15 (średnia dla Polski 77/23). 

Znane są l iczne przykłady miast, które swoją potęgę 

zawdzięczają uczelniom zlokal izowanym na ich 

obszarze. Przykładowo Uniwersytet Stanforda, który dał 

początek Dol inie Krzemowej, czy Instytut Technologiczny 

w Massachusetts (MIT), który pozwoli ł  Bostonowi na 

wyjście z zapaści gospodarczej po I I  wojnie światowej 

i  zapoczątkował prosperity miasta. 

10.1 . Rozwój  szkoln ictwa wyższego w latach 1999–2016

Akademia Sztuk Pięknych 

w Warszawie
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Mazowsze to nie tylko potężny rynek studencki, lecz także najwięk-

sze zagłębie kadry naukowej – pracuje tu ponad 17,1 tys. nauczycieli 

akademickich, podczas gdy w 1999 r. było ich niecałe 13,0. Wśród 

nauczycieli akademickich są zarówno pracownicy naukowo-badawczy, 
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Rycina 10.1. Potencjał akademicki na Mazowszu w latach 1999–2016 

Na Mazowszu na jednego 
nauczyciela akademickiego 
przypada prawie 16 studentów, 
podczas gdy na Podkarpaciu 
– 18, na Lubelszczyźnie zaś 
– 12. Dane dla Mazowsza 
nie odbiegają od średniej 
dla UE. Jednak wśród 
państw członkowskich są też 
takie, w których stosunek 
liczby studentów do liczby 
nauczycieli akademickich 
wynosi zdecydowanie więcej, 
np. 75 w Chorwacji czy 
45 w Grecji. Najbardziej 
komfortową sytuację mają 
studenci na Malcie (10 
studentów na nauczyciela).

CZY WIESZ, ŻE...
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Mapa 10.1. Studenci w 2016 r. w układzie województw 
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którzy łączą prace badawcze z nauczaniem studentów, jak i pracownicy 

zajmujący się wyłącznie dydaktyką lub badaniami. Z punktu widzenia 

rozwoju gospodarki szczególnie podkreśla się rolę pracowników prowa-

dzących badania naukowe – ich udział na Mazowszu to ok. 80% (podob-

nie jak średnia dla Polski).

Zgodnie z danymi GUS na terenie województwa mazowieckiego 

funkcjonują obecnie (2016 r.) 94 szkoły wyższe, co stanowi blisko 25% 

wszystkich szkół wyższych w kraju. W rankingu województw drugie miejsce 

zajmują ex aequo wielkopolskie i śląskie z liczbą 34 uczelni. Od 1999 r. 

obserwowano gwałtowny wzrost liczby uczelni (głównie za sprawą dyna-

micznego rozwoju rynku szkolnictwa niepublicznego), w 2012 r. było ich na 

Mazowszu aż 108, ale od tego czasu liczba ta powoli spada. Odzwiercie-

dla to ogólne tendencje w krajobrazie szkolnictwa wyższego obserwowane 

w całej Polsce w związku z niekorzystnymi procesami demografi cznymi. 

Walkę konkurencyjną o studenta przegrywają przede wszystkim niewielkie 

uczelnie niepubliczne, o stosunkowo mniejszej renomie i tradycji.

C echą charakterystyczną województwa jest silna koncentracja poten-

cjału akademickiego w Warszawie (stolica skupia 75% mazowiec-

kich szkół wyższych oraz blisko 90% studentów). Co to oznacza? Poza 

Warszawą na Mazowszu studiuje nieco ponad 30,0 tys. osób, czyli zde-

cydowanie mniej niż na samym Uniwersytecie Warszawskim (44,6 tys.), 

a także mniej niż na Politechnice Warszawskiej (prawie 32,2 tys.). Jed-

nak Warszawa nie jest pod tym względem wyjątkiem wśród innych stolic 

10.2 .  Zróżnicowanie  akademickiego krajobrazu Mazowsza
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Rycina 10.2. Koncentracja potencjału akademickiego w stolicy województwa w 2016 r.

* Z analiz wyłączono województwa z dwiema stolicami (lubuskie i kujawsko-pomorskie).

W 2016 r. na Mazowszu:
  kształcił się co piąty polski 
student, 
  co czwarty uczestnik 
studiów doktoranckich,
  co trzeci słuchacz 
studiów podyplomowych,

  pracował co szósty 
nauczyciel akademicki,
  zlokalizowana była co 
czwarta uczelnia w Polsce.

CZY WIESZ, ŻE...
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 wojewódzkich. Przykładowo: w Łodzi mieści się 83% uczelni łódzkich, na 

których naukę pobiera 93% studentów województwa (ryc. 10.2). 

Oprócz Warszawy na mapie akademickiej Mazowsza wyraźniej wi-

doczne są także:

•  Radom (7 szkół wyższych, blisko 8,9 tys. studentów, z czego ponad 

60% studiuje na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. 

Kazimierza Pułaskiego w Radomiu),

•  Siedlce (2 szkoły wyższe, ponad 6,5 tys. studentów, z czego 88% stu-

diuje na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach), 

•  Płock (3 szkoły wyższe, blisko 6,0 tys. studentów).

Ponadto szkoły wyższe oraz jednostki zamiejscowe obecne są w in-

nych powiatach (mapa 10.2). Istotnym ogniwem krajobrazu akademickie-

go na Mazowszu są państwowe wyższe szkoły zawodowe, które zgodnie 

z założeniem były tworzone na obszarach o niższej dostępności publicz-

nego szkolnictwa wyższego, często w miastach, które w wyniku reformy 

administracyjnej z 1999 r. utraciły status miasta wojewódzkiego. Placów-

ki te mają służyć przede wszystkim społeczności lokalnej – zapewniać 

możliwość bezpłatnej edukacji młodzieży mieszkającej w najbliższym 

otoczeniu oraz kształcić kadry na potrzeby lokalnego i regionalnego rynku 

pracy. Na Mazowszu funkcjonują dwie takie uczelnie: powstała w 1999 r. 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku oraz powołana do ży-

cia w 2001 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie. 

Choć Warszawa niczym magnes przyciąga studentów, to jednak 

w przeliczeniu na liczbę mieszkańców stolica nie wyróżnia się na tle 

innych miast wojewódzkich. Podczas gdy na 10 tys. mieszkańców przy-

pada tu 1366 studentów, to w Rzeszowie jest ich aż 2230! Spośród in-

nych miast na Mazowszu najbardziej akademicki charakter mają Siedl-

ce, z liczbą 848 studentów na 10 tys. mieszkańców. Pozostałe miasta 

Budynek Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 

im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – Rektorat

Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-

Humanistyczny w Pałacu Ogińskich
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Mapa 10.2. Szkolnictwo wyższe w województwie mazowieckim w 2016 r.
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– Płock, Radom i Ostrołęka – zajmują w zestawieniu miast na prawach 

powiatu kolejno 27., 34. i 52. miejsce (ryc. 10.3). 

Mazowieckie uczelnie tworzą bardzo zróżnicowaną grupę, zarówno 

pod względem tradycji akademickich, liczby studentów, oferty kształce-

nia, aktywności w działalności badawczej, poziomu umiędzynarodowie-

nia, jak i szeroko rozumianego prestiżu. 

Z jednej strony Warszawa jest siedzibą najstarszej i największej uczelni 

województwa mazowieckiego – Uniwersytetu Warszawskiego, założo-

nego w 1816 r. (w 2016 r. hucznie obchodzone było 200-lecie UW), a także 

innych publicznych uczelni o długiej tradycji: Politechniki Warszawskiej, 

Szkoły Głównej Handlowej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. 

Ośrodki te od lat zajmują wysokie miejsca w rankingach akademickich 

(nieprzerwanie od 2014 r. UW jest zwycięzcą zestawienia, wcześniej wy-

miennie zajmował tę pozycję z Uniwersytetem Jagiellońskim). 

Z drugiej strony Mazowsze to także bardzo silnie rozwinięty rynek 

szkolnictwa niepublicznego. W rankingu niepublicznych uczelni magi-

sterskich „Perspektyw” regularnie, od 2014 r., cztery pierwsze miejsca 

zajmują szkoły warszawskie: (1) Akademia Leona Koźmińskiego, (2) SWPS 

Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie, (3) Uczel-

nia Łazarskiego oraz (4) Polsko-Japońska Akademia Technik Komputero-

wych. Pierwszą dziesiątkę rankingu uzupełniają jeszcze Akademia Finan-

sów i Biznesu Vistula oraz Collegium Civitas. Potwierdzeniem silnej pozycji 

grupy niepublicznych uczelni są także ich skuteczność w ubieganiu się 

o granty badawcze (ryc. 10.4) oraz wyniki oceny parametrycznej. 

Niestety, o ile w kraju pozycja mazowieckich uczelni jest nie-

zagrożona i stabilna, o tyle już nieco mniejszym uznaniem cieszą się 

one w  skali międzynarodowej. W popularnym rankingu szanghajskim 

Uniwersytet Warszawski został wprawdzie uznany za najlepszą uczel-

nię w kraju (wyprzedził tym samym Uniwersytet Jagielloński), ale zajął 

miejsce dopiero w czwartej setce rankingu. Wyżej uplasował się między 

innymi Uniwersytet Karola w czeskiej Pradze.

Na UW studiowało pięciu
noblistów. Większość z nich
związana była z Wydziałem
Prawa. 

•  HENRYK 
SIENKIEWICZ 

– student medycyny, prawa 
i fi lologii, laureat Nagrody 
Nobla w dziedzinie literatury 
(1905);

•  MENACHEM 
BEGIN 

– student prawa, laureat 
Pokojowej Nagrody Nobla 
(1978);

•  CZESŁAW 
MIŁOSZ 

student prawa, laureat 
Nagrody Nobla w dziedzinie
literatury (1980);

•  JOSEPH 
ROTBLAT 

– student fi zyki, laureat  
Pokojowej Nagrody Nobla 
(1995);

•  LEONID 
HURWICZ 

– student prawa, laureat  
Nagrody Nobla w dziedzinie 
ekonomii (2007).

CZY WIESZ, ŻE...

Politechnika Warszawska
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Mimo to polskie (w tym także mazowieckie) uczelnie cieszą się co-

raz większym zainteresowaniem studentów z zagranicy, w szczegól-

ności z bliskich kulturowo i językowo państw – Ukrainy oraz Białorusi. 

W Warszawie studiuje 19,9 tys. cudzoziemców (podczas gdy w Krako-

wie jest ich 8,1 tys.). W najbardziej umiędzynarodowionych uczelniach 

Mazowsza – Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warsza-

wie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – co dziewią-

ty student jest cudzoziemcem (tab. 10.1).

Nazwa uczelni Poziom umiędzynarodowienia

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie 11,5%

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 11,1%

Warszawski Uniwersytet Medyczny 7,9%

Szkoła Główna Handlowa 7,7%

Uniwersytet Warszawski 5,6%

Politechnika Warszawska 4,5%

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 3,4%

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 3,2%

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 1,3%

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 1,3%

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 1,2%

Tabela 10.1. Najbardziej umiędzynarodowione uczelnie na Mazowszu w roku akademickim 2015/2016 

(udział cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów)
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Rycina 10.3. Najbardziej akademickie miasta w Polsce w 2016 r.

* W rankingu uwzględniono 61 miast na prawach powiatu (bez Piekar Śląskich, Rybnika, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic oraz Zabrza).

Co trzydziesty student 
w Polsce ma indeks 
Uniwersytetu Warszawskiego?

CZY WIESZ, ŻE...
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S yntetyczną miarą działalności instytucji naukowych w Polsce jest 

ocena parametryczna przeprowadzana w cyklu czteroletnim 

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ostatnia taka oce-

na była przeprowadzona w 2017 r. i obejmowała takie elementy, jak: 

(1) osiągnięcia naukowe (przede wszystkim publikacje), (2) potencjał 

naukowy (uprawnienia, stopnie i tytuły, zaangażowanie w projekty), 

(3) praktyczne efekty działalności naukowej oraz (4) pozostałe efekty 

działalności jednostki. Najwyższą ocenę A+ uzyskało na Mazowszu 

9  jednostek (czyli 5,5% wszystkich), kolejne 46 – ocenę A (28,4%), 

podczas gdy w Małopolsce udział jednostek tych dwóch kategorii 

przekraczał w sumie 45,0% (mapa 10.3). Do najlepszych jednostek 

w  regionie zaliczono: pięć jednostek Uniwersytetu Warszawskiego 

(Wydział „Artes Liberales”, Wydział Fizyki, Wydział Matematyki, Infor-

matyki i Mechaniki, Wydział Nauk Ekonomicznych oraz Wydział Psy-

chologii), dwie – Politechniki Warszawskiej (Wydział Chemiczny i Wy-

dział Inżynierii Materiałowej), a także po jednej – SWPS Uniwersytetu 

Humanistycznospołecznego (Wydział Psychologii) i Szkoły Głównej 

Handlowej (Kolegium Analiz Ekonomicznych). 

Badania naukowe są obok kształcenia fundamentalnym zadaniem 

szkół wyższych. O sile naukowej i jakości uczelni wyższych zlokalizowa-

nych w regionie świadczy także ich aktywność w realizacji projektów 

badawczych fi nansowych z budżetu państwa. Wyniki konkursów prze-

prowadzonych przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2013–2016 

wyraźnie wskazują na dominację Mazowsza – 34% wszystkich wnio-

sków zakwalifi kowanych do fi nansowania pochodziło właśnie z jedno-

stek naukowych z województwa mazowieckiego, jednostki te skupiały 

także 35% ogółu środków krajowych. Jeśli odniesiemy te dane do po-

tencjału kadrowego województw, czyli do potencjalnych benefi cjentów 

tych środków, okaże się, że na jednego mazowieckiego akademika 

średnio przypada ponad 1,3 razy więcej pozyskanych środków niż na 

akademika z Małopolski, 1,6 razy więcej niż na akademika z Wielkopol-

ski, 5 razy więcej niż na akademika z Lubelszczyzny i aż 15 razy więcej 

niż na akademika z Opolszczyzny(!) (mapa 10.4). 

Wyniki przyznanych we wcześniejszych latach grantów badawczych 

wskazują, że dominacja Mazowsza w tym zakresie nie jest zjawiskiem 

nowym. Przykładowo: w latach 2006–2008 jednostki województwa 

mazowieckiego zdobyły 26% wszystkich przyznanych w  kraju przez 

MNiSW grantów badawczych na projekty własne (realizowane przez 

samodzielnych pracowników nauki), 22% – na projekty promotorskie 

10.3 .  Potencja ł  naukowo-badawczy mazowieckich uczeln i

Uniwersytet Przyrodniczo-

-Humanistyczny w Siedlcach
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Mapa 10.3. Potencjał sektora szkolnictwa wyższego w latach 2010 i 2017  

Dane dotyczące nakładów na B+R odnoszą się odpowiednio do lat: 2009 i 2015.



182 M A Z O W S Z E  –  E K O N O M I A  I  G O S P O D A R K A

W

30,01 – 60,00

10,01 – 30,00

5,94 – 10,0023 – 200

201 – 500

501 – 1500

1501 – 2866
0 100 km

NZ –

ST – T

HS –

Mapa 10.4. Aktywność w konkursach NCN w latach 2013–2016 według województw 

(projekty zakwalifi kowane do realizacji)
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(służące przygotowaniu rozpraw doktorskich), 20% – na projekty habili-

tacyjne oraz blisko 37% na projekty rozwojowe (Płoszaj 20121). 

Uczelnie województwa mazowieckiego wykazują zarówno zróżnico-

waną aktywność (mierzoną liczbą zdobytych grantów) w zakresie ubie-

gania się o środki z budżetu państwa na fi nansowania projektów ba-

dawczych, jak i różną skuteczność w pozyskiwaniu tych środków (ryc. 

10.4). Najlepsza w tym zestawieniu jest niepubliczna uczelnia SWPS 

Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, która otrzymała do-

tacje na 64 projekty spośród 160 wnioskowanych. Wyprzedza ona tym 

samym drugi w tym rankingu Uniwersytet Warszawski. Warto jednak 

pamiętać, że UW jest bardzo dużą uczelnią, złożoną z 21 wydziałów, któ-

re charakteryzują się różną skutecznością. Przykładowo: Wydział Fizyki, 

Wydział Chemii, Ośrodek Badań nad Migracjami czy Centrum Nowych 

Technologii UW wyróżniają się pozytywnie nie tylko w skali wojewódz-

twa, ale przede wszystkim – w skali kraju (tab. 10.2).

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0%14,0%16,0%18,0%

Uniwersytet Technologiczno-…

Akademia Obrony Narodowej

Chrze cija ska Akademia Teologiczna w…

Szko a G ówna Turystyki i Rekreacji w…

Szko a W sza im. Bogdana Ja skiego

2,8% 

3,1% 

6,3% 

6,9% 
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23,2% 

28,0% 

32,5% 

40,0% 
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Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Polsko-Japo ska Akademia Technik Komputerowych

Uczelnia zarskiego

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Pi sudskiego

Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

 Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej

Politechnika Warszawska

Wy sza Szko a Mened erska w Warszawie

Akademia Leona Ko mi skiego

Szko a G ówna Handlowa

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Sztuk Pi knych w Warszawie

Uniwersytet Warszawski

Rycina 10.4. Skuteczność uczelni województwa mazowieckiego w ubieganiu się o fi nansowanie projektów 

badawczych z NCN w latach 2013–2016

*  Uwzględniono wyłącznie uczelnie, które w okresie 2013–2016 złożyły co najmniej 5 wniosków. W rankingu pominięto ośrodki, które miały zerową 

skuteczność w ubieganiu się o fi nansowanie projektów: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu 

(57 złożonych wniosków), Collegium Civitas (17), Akademię Obrony Narodowej (14), Wyższą Szkołę Promocji, Mediów i Show Businessu (13), 

Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie (9), Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie (8), Szkołę 

Główną Turystyki i Rekreacji w Warszawie (6).

uczelnia publiczna

uczelnia niepubliczna

Polsko-Japońska Szkoła 

Technik Komputerowych

1  A. Płoszaj, Potencjał instytucji naukowych i szkół wyższych w województwie mazowieckim na tle 

krajowym, MGG Conferences Sp. z o. o., Warszawa 2012, s. 22–23.
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Jednostki najaktywniejsze w konkursach Narodowego Centrum Nauki 
w latach 2013–2016 pod względem

liczby pozyskanych grantów współczynniku sukcesu
przyznanej kwoty w przeliczeniu 

na pracownika naukowego

Wydział Fizyki UW 138 Wydział Matematyki 

i Informatyki UWr

53% Instytut Studiów 

Społecznych im. prof. 

Roberta Zajonca UW

555 654 zł

Wydział Chemii UW 118 Ośrodek Badań nad 

Migracjami UW

52% Ośrodek Badań nad 

Migracjami UW

480 950 zł

Wydział Filozofi czny UJ 114 Centrum Nowych 

Technologii UW

50% Wydział Biotechnologii 

UJ

469 240 zł

Wydział Biologii UAM 113 Wydział Matematyki, 

Informatyki 

i Mechaniki UW

50% Wydział Biochemii, 

Biofi zyki 

i Biotechnologii UJ

419 515 zł

Wydział Fizyki, 

Astronomii i Informatyki 

Stosowanej UJ

109 Wydział Nauk 

Ekonomicznych UW

48% Wydział Chemii UW 384 182 zł

UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, UJ – Uniwersytet Jagielloński, UW – Uniwersytet Warszawski (oznaczony kolorem czerwonym), 

UWr – Uniwersytet Wrocławski.

* Uwzględniono wyłącznie jednostki, które w okresie 2013–2016 złożyły co najmniej 5 wniosków.

Tabela 10.2. Jednostki najaktywniejsze w konkursach NCN w latach 2013–2016 w Polsce (według jednostek 

organizacyjnych uczelni)

Nazwa uczelni
Liczba 

uczestników
Wartość dofi nansowania 

(w tys. euro)

Uniwersytet Warszawski 32 11 948

Politechnika Warszawska 21 4554

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 8 2286

Szkoła Główna Handlowa 3 612

Wojskowa Akademia Techniczna 3 647

Akademia Sztuki Wojennej 2 219

Collegium Civitas 2 301

Szkoła Główna Służby Pożarniczej 2 148

Warszawski Uniwersytet Medyczny 2 773

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 1 224

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych 1 216

 
Kolorem czerwonym oznaczone instytucje, które pełniły także rolę koordynatorów w projektach.

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawienia Statystyki i analizy uczestnictwa w Programie Ramowym HORYZONT 2020. Raport po 323 

konkursach, oprac. Zespół Analiz i Statystyk KPK PB UE, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017.

Tabela 10.3. Mazowieckie szkoły wyższe jako uczestnicy Programu Ramowego HORYZONT 2020
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Mazowieckie szkoły wyższe wiodą prym w aktywności badawczej 

fi nansowanej nie tylko ze środków krajowych, lecz także międzynarodo-

wych. Uczestniczą między innymi w największym w historii programie 

fi nansowania badań naukowych w Unii Europejskiej HORYZONT 2020. 

Mazowieckie – a w zasadzie warszawskie uczelnie – stanowią ponad 

30% wszystkich akademickich uczestników programu w kraju i skupia-

ją blisko 40% zdobytych przez nie środków (ryc. 10.5). W 14 projektach 

z 34 koordynowanych przez polskie uczelnie uczestniczą właśnie szkoły 

mazowieckie (w tym w ośmiu przypadkach koordynatorem jest Uniwer-

sytet Warszawski).
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Rycina 10.5. Aktywność szkół wyższych w Programie Ramowym HORYZONT 

2020

10.4 .  Absolwenci  mazowieckich uczeln i  na r ynku pracy

W arszawa ma ogromny potencjał przyciągania kapitału ludzkie-

go, ale jeszcze większy – jego absorbowania. Średnia odległość 

pokonywana przez maturzystę w celu podjęcia studiów w Warsza-

wie jest ponad półtora raza większa niż przeciętny dystans dzielący 

Uniwersytet Warszawski

Źródło: opracowanie własne na podstawie zestawienia Statystyki i analizy uczestnictwa w Programie 

Ramowym HORYZONT 2020 – dane po 323 konkursach, Warszawa 2017.
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

uczelnie na Mazowszu

uczelnie poza Mazowszem

A: ni sze bezrobocie i wy sze zarobki B: ni sze bezrobocie i ni sze zarobki
C: ni sze bezrobocie i wy sze zarobki D: wy sze bezrobocie i ni sze zarobki

Rycina 10.6. Ekonomiczna sytuacja absolwentów uczelni na rynku pracy (udział uczelni poszczególnych grup)

*  Stopa bezrobocia oraz poziom zarobków miały charakter względny, tzn. odnoszone były do średniego poziomu bezrobocia i zarobków w powiecie 

zamieszkania absolwenta.
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Rycina 10.7. Ekonomiczna sytuacja absolwentów uczelni na rynku pracy według województw

*  Uwzględniono wyłącznie absolwentów studiów drugiego stopnia – 133 039 osób.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z rejestru Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych 

Losów Absolwentów szkół wyższych, http://ela.nauka.gov.pl).

 miejsce zamieszkania absolwenta warszawskiej uczelni od jego Alma 

Mater2. Oznacza to, że absolwenci stołecznych uczelni, którzy przyje-

chali na studia z innych miast (często spoza regionu), decydują się na 

pozostanie w stolicy. Dlaczego tak się dzieje? Najczęściej argumen-

tem kluczowym jest możliwość znalezienia dobrej pracy. 

Warszawa niewątpliwie jest atrakcyjnym rynkiem pracy. Ale 

także sami absolwenci mazowieckich uczelni są atrakcyjnymi 

 pracownikami. W efekcie – studenci opuszczający mury mazowiec-

kich szkół wyższych rzadziej niż ich koledzy w Polsce zagrożeni są 

Aż 35% absolwentów war-
szawskich uczelni, którzy 
przyjechali na studia spoza woje-
wództwa mazowieckiego, zostaje 
później w stolicy! W Krakowie 
i Wrocławiu robi tak 28% stu-
dentów, a w Gdańsku i Poznaniu 
– 25% (Herbst 2009).

CZY WIESZ, ŻE...

2  M. Herbst, Tworzenie i absorpcja kapitału ludzkiego przez miasta akademickie w Polsce, „Studia 

Regionalne i Lokalne”, nr 4(38)/2009, s. 21–38.
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ryzykiem bezrobocia, mają też większą szansę na uzyskanie wyższych 

zarobków (ryc. 10.6 i 10.7). Szczególnie korzystna jest sytuacja koń-

czących uczelnie oferujące kształcenie na kierunkach technicznych, 

informatycznych oraz ekonomicznych/biznesowych.

10.5 .  Samorząd województwa a uczeln ie 

S amorząd Województwa Mazowieckiego wspiera doktorantów, któ-

rych prace naukowo-badawcze wpisują się w strategiczne ob-

szaru rozwoju województwa. W latach 2008–2014 udzielono takie-

go wsparcia 1710 doktorantom, wynosiło ono od 2 tys. zł na miesiąc 

w roku akademickim 2008/2009 do 5 tys. zł na miesiąc w roku aka-

demickim 2013/2014. Pomoc udzielana była w ramach trzech projek-

tów unijnych (zob. ramka) i wpisywała się w ogólną ideę przybliżania 

nauki do gospodarki i upowszechniania możliwości praktycznego 

wykorzystania prowadzonych prac badawczych, a tym samym – jak 

najlepszego wykorzystania potencjału akademickiego istniejącego na 

Mazowszu.

Samorząd z pomocą doktorantom

Samorząd Województwa Mazowieckiego w latach 2008–2014 udzielił wsparcia 1710 doktoran-

tom na ogólną kwotę 47 510 939,00 zł w ramach trzech projektów unijnych: 

•  „Mazowieckie Stypendium Doktoranckie” – projekt realizowany w roku akademickim 

2008/2009 zgodnie z działaniem 2.6. Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy, II prio-

rytetu ZPORR.

•  „Potencjał naukowy wsparciem dla gospodarki Mazowsza – stypendia dla doktorantów” 

– projekt realizowany w dwóch edycjach: w roku akademickim 2011/2012 oraz 2012/2013 

w  ramach działania 8.2. Transfer wiedzy, poddziałania 8.2.2. Regionalne Strategie Innowacji, 

PO KL 2007–2013, priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.

•  „Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowiec-

kich doktorantów” – projekt realizowany w roku akademickim 2013/2014 w ramach działania 

8.2. Transfer wiedzy, poddziałania 8.2.2. Regionalne strategie innowacji, priorytet VIII Regionalne 

Kadry Gospodarki PO KL 2007–2013.

Środki unijne stanowią bardzo istotne źródło fi nansowania także in-

nych projektów realizowanych na mazowieckich uczelniach (w perspek-

tywie unijnej zarówno 2007–2013, jak i 2014–2020) (tab. 10.4 i 10.5).

Siedlce, Pracownia Rzeźby 

Uniwersytetu Przyrodniczo-

-Humanistycznego  

Warszawa, Centrum 

Kształcenia Podyplomowego 

dla Służby Zdrowia 
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Nazwa projektu
Program 

operacyjny
Miejsce 
realizacji

Wartość 
w mln zł

Dofi nanso-
wanie z UE 
w mln zł

Benefi cjent

Centrum Badań 

Przedklinicznych 

i Technologii (CePT)

PO IG 

2007–2013
Warszawa 390,2 305,3

Warszawski 

Uniwersytet 

Medyczny

Centrum Zaawansowanych 

Materiałów i Technologii

PO IG 

2007–2013
Warszawa 380,8 302,2

Politechnika 

Warszawska

Centrum Nauk Biologiczno-

Chemicznych UW – kampus 

Ochota (CENT III)

PO IG 

2007–2013
Warszawa 292,7 239,6

Uniwersytet 

Warszawski

OCEAN: Otwarte Centrum 

Danych i ich Analiz – 

Centrum Kompetencji

PO IG 

2007–2013
Warszawa 168,5 127,5

Uniwersytet War-

szawski, Interdy-

scyplinarne Cen-

trum Modelowania 

Matematycznego 

i Komputerowego

Modernizacja i budowa nowej 

infrastruktury naukowo-ba-

dawczej Wojskowej Akademii 

Technicznej i Politechniki 

Warszawskiej na potrzeby 

wspólnych numeryczno 

doświadczalnych badań lotni-

czych silników turbinowych

PO IG 2007-

2013
Warszawa 104,0 76,4

Wojskowa 

Akademia 

Techniczna 

im. Jarosława 

Dąbrowskiego

Fotonika i Technologie 

Terahercowe – Rozwój 

Wydziałowego Centrum 

Badawczego

PO IG 

2007–2013
Warszawa 89,1 72,7

Politechnika 

Warszawska

Warszawska Przestrzeń 

Technologiczna – Centrum 

Zarządzania Innowacjami 

i Transferem Technologii 

Politechniki Warszawskiej

RPO WM 

2007–2013
Warszawa 73,7 58,6

Politechnika 

Warszawska

OPTOLAB – rozbudowa 

bazy laboratoryjnej Instytutu 

Optoelektroniki Wojskowej 

Akademii Technicznej

PO IG 

2007–2013
Warszawa 57,7 49,0

Wojskowa Aka-

demia Techniczna 

im. Jarosława 

Dąbrowskiego

POWIEW – Program 

Obliczeń Wielkich Wyzwań 

Nauki i Techniki

PO IG 

2007–2013
Warszawa 54,8 46,6

Uniwersytet 

Warszawski

Tabela 10.4. Największe projekty inwestycyjne służące wspieraniu potencjału akademickiego w województwie 

mazowieckim dofi nansowane ze środków UE w latach 2007–2013 
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Nazwa projektu
Program 

operacyjny
Miejsce 
realizacji

Wartość 
w mln zł

Dofi nanso-
wanie z UE 
w mln zł

Benefi cjent

Krajowe Laboratorium 

Multidyscyplinarne 

Nanomateriałów 

Funkcjonalnych

PO IG 

2007–2013
Warszawa 54,1 46,0

Uniwersytet 

Warszawski

Narodowe Laboratorium 

Technologii Kwantowych

PO IG 

2007–2013
Warszawa 47,6 40,4

Uniwersytet 

Warszawski

Monitorowanie Stanu 

Technicznego Konstrukcji 

i Ocena jej Żywotności

PO IG 

2007–2013
Warszawa 46,9 39,1

Politechnika 

Warszawska

Nowe materiały fotoniczne 

i ich zaawansowane 

zastosowania

PO IG 

2007–2013
Warszawa 43,9 37,3

Wojskowa 

Akademia 

Techniczna 

im. Jarosława 

Dąbrowskiego

Budowa budynku 

dydaktycznego dla potrzeb 

Wydziału Lingwistyki 

Stosowanej oraz Wydziału 

Neofi lologii Uniwersytetu 

Warszawskiego w rejonie 

ulic Lipowej – Dobrej – 

Wiślanej – Browarnej 

w Warszawie – etap I

RPO WM 

2007–2013
Warszawa 65,4 37,0

Uniwersytet 

Warszawski

Optymalizacja produkcji 

wołowiny w Polsce, zgodnie 

ze strategią „od widelca do 

zagrody”

PO IG 

2007–2013
Warszawa 43,2 36,6

Szkoła Główna 

Gospodarstwa 

Wiejskiego 

w Warszawie

Fizyka u podstaw nowych 

technologii – rozwój 

nowoczesnej infrastruktury 

badawczej na Wydziale 

Fizyki Uniwersytetu 

Warszawskiego

PO IG 

2007–2013
Warszawa 39,8 33,8

Uniwersytet 

Warszawski 

Inżynieria Internetu 

Przyszłości 

PO IG 

2007–2013
Warszawa 40,0 33,8

Politechnika 

Warszawska

* Uwzględniono tylko dofi nansowanie unijne powyżej 30 mln zł.

Tabela 10.4. cd.
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Nazwa projektu
Program 

operacyjny
Miejsce 
realizacji

Wartość 
w mln zł

Dofi nansowanie 
z UE w mln zł

Benefi cjent

Multidyscyplinarne 

Centrum Badawcze 

Uniwersytetu 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

w Warszawie

RPO WM 

2014–2020
Łomianki 83,3 65,1

Uniwersytet 

Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 

w Warszawie

Centrum żywności 

i żywienia – 

modernizacja 

kampusu SGGW 

w celu stworzenia 

Centrum Badawczo-

-Rozwojowego 

Żywności i Żywienia 

(CŻiŻ)

RPO WM 

2014–2020
Warszawa 42,3 32,9

Szkoła Główna 

Gospodarstwa 

Wiejskiego 

w Warszawie: 

Wydział Nauk 

o Żywności 

i Wydział Nauk 

o Żywieniu Człowieka 

i Konsumpcji

* Uwzględniono tylko dofi nansowanie unijne powyżej 30 mln zł.

Tabela 10.5. Największe projekty inwestycyjne służące wspieraniu potencjału akademickiego w województwie 

mazowieckim dofi nansowane ze środków UE w latach 20014–2020



Współpraca 
samorządów 11. 
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W pływa to na obniżenie kosztów tych zadań (np. budowa wspólnej 

oczyszczalni ścieków), podnoszenie jakości wykonania projek-

tów (np. wspólne planowanie przestrzenne) oraz możliwość oferowania 

mieszkańcom usług, których jeden samorząd lokalny nie mógłby z suk-

cesem zrealizować sam (np. transport obejmujący całą aglomerację 

miejską).

A by wspólnie wykonywać zadania publiczne, gminy (a od 2016 r. 

także powiaty) mogą powoływać tzw. związki międzygminne lub 

gminno-powiatowe. Ich najważniejszym organem, podejmującym decy-

zje, jest zgromadzenie, w którym zasiadają reprezentanci wszystkich 

samorządów w nim zrzeszonych. Związki wyróżnia możliwość przeka-

zania im przez samorząd gmin członkowskich wybranych kompetencji, 

łącznie z wszystkimi prawami i obowiązkami w danym zakresie. Są to 

organizacje, dzięki którym samorządy mogą zwiększać skalę swojego 

działania, np. w sytuacji, gdy jeden samorząd jest zbyt mały albo zbyt 

biedny, aby wykonać inwestycję potrzebną mieszkańcom gmin położo-

nych w pobliżu. Dzięki związkom samorządy mogą się uczyć od siebie 

najlepszych praktyk i wspólnie zabiegać o korzystne dla nich rozwiąza-

nia problemów o większej skali niż lokalna. Częstym powodem tworze-

nia związków jest także wspólne ubieganie się o środki na inwestycje 

z funduszy Unii Europejskiej. 

W 2017 r. na terenie województwa działało 16 związków między-

gminnych, zrzeszających łącznie 119 gmin, tj. prawie 40% wszystkich 

gmin mazowieckich (mapa 11.1). Ich łączny budżet w 2016 r. wynosił 

Samorządy powinny ze sobą współpracować, jeśl i  chcą 

skutecznie real izować potrzeby mieszkańców. 

Gminy, powiaty i  samorząd województwa mogą się 

umawiać – za pomocą kontraktów, porozumień czy przez 

tworzenie wspólnych organizacj i  – że będą wykonywały 

różne zadania razem.

11.1 .  Współpraca w związkach, stowarzyszeniach 

i  spółkach komunalnych

Związek 
międzygminny
Jest to forma współpracy 
samorządów gmin, 
posiadająca osobowość 
prawną, powoływana przez 
gminy w celu wspólnego 
wykonywania zadań 
publicznych. Od niedawna 
możliwe jest też tworzenie 
związków, w których skład 
wchodzą zarówno gminy, jak 
i powiaty. 
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Mapa 11.1. Związki międzygminne w 2017 r.

37,3 mln zł. Od początku lat 90. XX w. zarejestrowano 26 związków, 

z czego 7 zostało zlikwidowanych. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tyl-

ko związki, które złożyły roczne sprawozdanie budżetowe, zauważymy, 

że w 2016 r. województwo mazowieckie znajdowało się na 2. miejscu 

w kraju pod względem liczby aktywnych związków (ryc. 11.1, s. 194)

Największym związkiem 
w województwie mazowieckim 
jest istniejący od 1994 r. 
Związek Gmin Regionu 
Płockiego, zrzeszający 18 gmin 
i wykonujący zadania m.in. 
z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Obsługuje on 
obszar zamieszkiwany przez 
ponad 250 tys. osób, a wielkość 
jego budżetu w 2016 r. 
przekroczyła 14,5 mln zł, 
co stanowiło niemal 40% 
łącznych wydatków wszystkich 
mazowieckich związków. 
Najmniejszy jest Związek 
Komunalny „Paprotnia”, 
który od 1995 r. zajmuje się 
gospodarką wodno-ściekową 
w trzech gminach liczących 
łącznie ok. 11 tys. mieszkańców.

CZY WIESZ, ŻE...
0 20

.



194 M A Z O W S Z E  –  E K O N O M I A  I  G O S P O D A R K A

Spośród 16 aktywnych mazowieckich związków gmin aż 10 po-

wstało przed rokiem 1998, co świadczy o długiej tradycji współdziałania 

w tej formie. Kolejne trzy zarejestrowano w latach 2001–2002, dwa naj-

młodsze zaś – w latach 2010 i 2013. Najczęstszą dziedziną działalności 

związków jest ochrona środowiska, która zwykle łączy się z gospodarką 

odpadami lub wodno-ściekową. Realizację zadań w tym zakresie zade-

klarowało po siedem związków, wyraźnie więcej niż w pozostałych ob-

szarach, przy czym statutowa działalność prawie wszystkich związków 

mazowieckich obejmowała więcej niż jeden spośród wyodrębnionych 

zakresów tematycznych (ryc. 11.2).

Inną formą współpracy mazowieckich gmin są stowarzyszenia, 

które (inaczej niż związki) nie mogą być powoływane, aby  wykonywać 
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Rycina  11.1. Liczba związków międzygminnych w poszczególnych województwach, które złożyły 

sprawozdanie budżetowe za rok 2016
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Rycina 11.2. Dziedziny działalności aktywnych mazowieckich związków międzygminnych w 2017 r.

Stowarzyszenie JST
Forma współpracy 
powoływana przez co najmniej 
trzy samorządy (tego samego 
szczebla bądź różnych 
szczebli) w celu wspierania 
idei samorządu terytorialnego 
oraz obrony wspólnych 
interesów. W przeciwieństwie 
do związków międzygminnych 
nie umożliwia wykonywania 
zadań publicznych.
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zadania publiczne, i służą głównie wymianie doświadczeń oraz repre-

zentowaniu i obronie interesów członków. Przykładowo: celem przewod-

nim założonego w 2004 r. Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza 

„Mazovia” jest wzmacnianie pozycji siedmiu gmin członkowskich wo-

bec władz wojewódzkich, państwowych i instytucji Unii Europejskiej. Na 

Mazowszu funkcjonują również stowarzyszenia zrzeszające jednocze-

śnie gminy i powiaty, m.in.:

• Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, 

• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jeziorki,

• Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.

Wszystkie od ponad 15 lat wspierają działania na rzecz zrównowa-

żonego rozwoju w granicach tworzących je samorządów. Ostatnie z wy-

mienionych stowarzyszeń ma charakter ponadregionalny. Należy do 

niego sześć powiatów i ponad 20 gmin z województw mazowieckiego, 

lubelskiego i podlaskiego. 

Szczególną formę współpracy mazowieckich gmin stanowią spółki 

komunalne, będące własnością kilku samorządów, działające m.in. 

w dziedzinach gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami 

i transportu publicznego. W 2016 r. na terenie województwa funkcjo-

nowało co najmniej dziewięć takich spółek. Uczestniczyło w nich łącz-

nie 41 samorządów, przy czym w trzech głównymi udziałowcami były 

związki międzygminne, jedna zaś stanowiła własność gminy i powiatu 

(dane KRS). 

Dwa najmłodsze związki 
komunalne na Mazowszu to:
  Związek „Podradomska 
Komunikacja Samochodowa”, 
zarejestrowany w 2010 r.,
  Związek „Natura”, 
zarejestrowany w 2013 r. 
w Grójcu, zajmujący 
się wspólną gospodarką 
odpadami.

CZY WIESZ, ŻE...

Spółki komunalne
Spółki komunalne są 
spółkami prawa handlowego, 
powoływanymi przez 
samorządy w celu prowadzenia 
gospodarki komunalnej 
w sferze użyteczności 
publicznej. Spółka komunalna 
może być w 100% własnością 
jednego samorządu, formę 
współpracy stanowi wówczas, 
gdy jej udziałowcami są co 
najmniej dwa samorządy. 
W przeciwieństwie do 
związków międzygminnych 
wykonywanie zadań przez 
spółkę nie pociąga za sobą 
przeniesienia na nią praw 
i obowiązków w danym 
zakresie, a odpowiedzialność 
za ich realizację wciąż 
spoczywa na samorządzie.
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Z godnie z zasadami działania systemu samorządowego w Polsce sa-

morządy mogą przekazywać sobie nawzajem środki fi nansowe, aby 

usprawniać swoją pracę. Pieniądze przesyłane są w związku z kupowa-

niem usług (np. gdy autobusy danej gminy obsługują również mieszkańców 

gminy sąsiedniej), ze wspólnymi inwestycjami (np. gdy samorządy wspólnie 

budują albo remontują drogę), lub też w wyniku odgórnych przepisów (np. 

gdy dzieci mieszkające w jednej gminie chodzą do przedszkola w innej gmi-

nie). Ponadto określone kwoty płyną w formie składek do związków komu-

nalnych, aby umożliwić ich pracę. Na Mazowszu w roku 2015 gminy i mia-

sta na prawach powiatu przekazały sobie wzajemnie 274 mln zł i było to 

kilkakrotnie więcej niż w innych regionach kraju. Ta różnica wynika przede 

wszystkim z aktywności we współpracy gmin położonych w Obszarze Me-

tropolitarnym Warszawy (OMW). Pieniądze przeznaczono między innymi na 

transport publiczny oraz opłaty za przedszkolaków. Województwo mazo-

wieckie jest pierwszym w Polsce przykładem przekazywania środków fi -

nansowych pomiędzy miastem a samorządem regionalnym w celu uspraw-

nienia transportu kolejowego w mieście i wokół niego przy wykorzystaniu 

linii kolei regionalnej. W efekcie tej współpracy powstał wspólny bilet na 

przejazdy transportem zbiorowym w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. 

W działalności samorządu województwa, a także powiatowego 

i gminnego, istotną rolę odgrywa współpraca z sektorem po-

zarządowym. Podstawową jej formą jest powierzenie przez samorząd 

organizacji (zwykle w ramach otwartego konkursu ofert) wykonywa-

nia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na ten cel. Tylko 

w 2016 r. w ramach otwartych konkursów ofert Samorząd Wojewódz-

twa Mazowieckiego przyznał organizacjom pozarządowym dotacje 

w  wysokości ponad 18 mln zł. Wspólna realizacja zadania publicz-

nego jest też możliwa w ramach tzw. inicjatywy lokalnej, zgłoszonej 

oddolnie przez społeczność lub zapoczątkowanej przez samorząd 

w trybie konkursu. Samorząd nie przekazuje wówczas dotacji, lecz 

udziela wsparcia organizacyjnego lub rzeczowego. Samorządy gminne 

zobowiązane są do opracowywania programów współpracy z organi-

zacjami pozarządowymi. 

Współdziałanie opiera się również na wzajemnej wymianie in-

formacji i doświadczeń między sektorami, m.in. za pośrednictwem 

Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego oraz poprzez 

11.3 . Współpraca samorządów z  organizacjami  pozarządowymi (NGO)

Programy współpracy 
z organizacjami 
pozarządowymi
Zarówno gminy, powiaty, 
jak i samorządy województw 
mają obowiązek przygotowa-
nia rocznego programu ich 
współpracy z organizacjami 
pozarządowymi, określającego 
m.in. cele, zakres, formy i za-
sady współdziałania wraz z wy-
sokością środków planowanych 
na jego realizację. Przed przy-
jęciem program musi zostać 
skonsultowany z organizacjami 
pozarządowymi działającymi 
na terenie jednostki.

11.2 . Współpraca f inansowa samorządów

W OMW realizowane są 
Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne Warszawskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 
W ramach tej strategii 
zaplanowano inwestycję 
165 mln euro w zwiększenie 
dostępności usług publicznych 
(e-usługi), rozwój sieci powiązań 
gospodarczych i poprawę jakości 
przestrzeni oraz 271 mln euro 
w niskoemisyjny transport 
miejski i efektywny system 
ciepłowniczy. W działania 
zaangażowanych jest 39 gmin 
z otoczenia Warszawy oraz 
miasto stołeczne.

CZY WIESZ, ŻE...
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udział przedstawicieli NGO w ciałach opiniodawczo-konsultacyjnych 

województwa mazowieckiego. Jednym z najważniejszych tego typu 

organów jest Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publiczne-

go, mająca liczne gminne i powiatowe odpowiedniki. Wśród dobrych 

praktyk w ramach współpracy samorządów z sektorem obywatelskim 

należy wymienić także działalność społecznych rad ds. osób niepeł-

nosprawnych, rad młodzieżowych oraz rad seniorów. Pozytywnym 

przykładem jest też patronat honorowy Marszałka Województwa 

Mazowieckiego nad przedsięwzięciami organizacji pozarządowych, 

którym w 2016 r. objęto aż 214 inicjatyw.

11.4 . Współpraca samorządów z  przedsiębiorcami

N ajważniejszym programem opracowanym w celu polepszania 

współpracy samorządu województwa z przedsiębiorstwami, ale tak-

że z samorządami lokalnymi, jest Regionalna Strategia Innowacji dla 

Mazowsza do 2020 roku (RIS), przyjęta przez sejmik w 2015 r. Stra-

tegia wyznacza tzw. inteligentne specjalizacje regionu (zob. rozdział 3. 

W kierunku gospodarki opartej na wiedzy) i jest realizowana przez sze-

reg bardziej szczegółowych przedsięwzięć. Wsparciem fi nansowym dla 

Strona internetowa Forum Rozwoju Mazowsza
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Portal Wrota Mazowsza

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej
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Sposobem współpracy samorządów z przedsiębiorcami są także projekty podejmowane w for-

mule PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego). Przykładem takiego przedsięwzięcia jest budo-

wa i utrzymanie wiat przystankowych w Warszawie. Prywatny wykonawca w zamian za nowe wiaty 

otrzymał prawo korzystania z powierzchni reklamowych umieszczonych na przystankach. Przed-

siębiorca nie tylko dostarczył wiaty, lecz także odpowiada za ich oświetlenie, sprzątanie i bieżące 

remonty. Miasto nie poniosło żadnych kosztów związanych z tym przedsięwzięciem. 

Z realizacją projektów typu PPP w świadomości społecznej wiąże się wiele zagrożeń, m.in. od-

noszących się do przestrzegania prawa. Potoczne określenie mówi nawet o czwartym „P” (prokura-

tor). Podany tutaj przykład wskazuje jednak, że możliwe są działania zadające kłam tej tezie – takie, 

do których można dodać kolejne dwie litery „P”: P(rzejrzyste) i P(ozytywne).

wspólnych działań samorządów i przedsiębiorców na Mazowszu jest 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego (zob. 

rozdział 4. Wykorzystanie funduszy unijnych) na lata 2014–2020, w któ-

rym zapisano, że do 2030 r. Mazowsze będzie: „Konkurencyjne, inno-

wacyjne, dynamicznie rozwijające się, i oferujące dobre warunki życia 

mieszkańców”. 

Ważnym dorocznym wydarzeniem służącym szerzeniu wiedzy na te-

mat możliwości tworzenia ciekawych inicjatyw pomiędzy sferą publicz-

ną, prywatną i społeczną z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

jest Forum Rozwoju Mazowsza. Jego organizatorem jest od 2010 r. Ma-

zowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). W celu 

promocji rozwoju przedsiębiorczości i współpracy międzysektorowej 

MJWPU stworzyło stronę na Facebooku – Forum Rozwoju Mazowsza 

– obserwowaną przez ponad 2 tys. osób. Samorząd prowadzi również 

system informacji przestrzennej, w którym można znaleźć informacje 

o gospodarce oraz terenach inwestycyjnych, ale także o zagrożeniach 

czy zasobach województwa. Ważne źródło sprofi lowanych, specjali-

stycznych informacji dla przedsiębiorców i innych grup odbiorców sta-

nowi także portal Wrota Mazowsza.

Z przedsiębiorcami współpracują również samorządy lokalne, któ-

re tworzą w tym celu specjalne organizacje, takie jak rady biznesu 

(np. Siedlecka Rada Biznesu), rady przedsiębiorców (np. Rada Przed-

siębiorców w Otwocku), rady rynku pracy (np. Powiatowa Rada Rynku 

Pracy w  Radomiu), lub przygotowują cykliczne spotkania, m.in.  no-

woroczne spotkania z przedsiębiorcami (np. coroczne noworoczne 

spotkania burmistrza i starosty z lokalnymi przedsiębiorcami w Bia-

łobrzegach) czy fora przedsiębiorczości (np. Stołeczne Forum Przed-

siębiorczości). Niektóre miasta, na przykład Grodzisk Mazowiecki, na 

bieżąco zmniejszają bariery biurokratyczne w trakcie rozwoju relacji 

z przedsiębiorcami. Ponadto siedzibą wielu organizacji wspierających 

Gminy i powiaty województwa 
mazowieckiego wykorzystują 
narzędzia komunikacji 
elektronicznej do kontaktów 
z przedsiębiorcami. Przykładami 
takich działań mogą być: Portal 
Przedsiębiorcy gminy Grodzisk 
Mazowiecki, liczne publiczne 
strony zakładane w sieciach 
społecznościowych, takich jak 
Facebook i Twitter, za pomocą 
których samorząd kontaktuje 
się z mieszkańcami, oraz coraz 
szerszy katalog spraw, które 
można załatwić w urzędzie 
przez internet.
Prezydenci trzech największych 
miast na Mazowszu: Warszawy, 
Płocka i Radomia, publikują 
na Facebooku średnio jeden 
post dziennie – są więc bardziej 
aktywni od przeciętnego 
prezydenta miasta w Polsce. 
Posty prezydenta Radomia 
plasują go w pierwszej 
dziesiątce prezydentów 
największych miast w Polsce 
ze względu na relatywną liczbę 
polubień umieszczanych przez 
niego informacji.

CZY WIESZ, ŻE...
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działania przedsiębiorców jest miasto stołeczne. Głównymi punktami 

polityki samorządu Warszawy w  omawianym zakresie są Centrum 

Przedsiębiorczości Smolna oraz Centrum Kreatywności Targowa – 

organizacje udostępniające przedsiębiorcom przestrzeń, wiedzę i fi-

nansowanie.

Serwis społeczności Facebook Radom



Wybory 
samorządowe 
i demokracja 
lokalna

12. 
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N a terenie województwa mazowieckiego funkcjonują samorządy tery-

torialne czterech szczebli: wojewódzki, powiatowy, gminny, a w więk-

szości gmin również samorządy jednostek pomocniczych (sołectw na ob-

szarach wiejskich i dzielnic lub osiedli na obszarach miejskich). 

W 2017 r. na terenie województwa było 314 gmin, w tym 5 miast 

na prawach powiatu (łączących kompetencje samorządu gminne-

go i  powiatowego) oraz 37 powiatów ziemskich. Miasto stołeczne 

Warszawa – zgodnie z tzw. ustawą warszawską – jest podzielone na 

18 dzielnic. Według danych GUS w województwie mazowieckim ist-

niało 7335 sołectw. Liczba osiedli (jednostek pomocniczych w mia-

stach) jest trudniejsza do oszacowania, gdyż ich powoływanie nie jest 

obowiązkowe, a GUS nie zbiera systematycznych informacji na ten te-

mat. Spośród miast na prawach powiatu położonych na terenie woje-

wództwa mazowieckiego samorządy jednostek pomocniczych istnieją 

w Warszawie (łącznie 57 rad osiedli działa w 9 dzielnicach), Płocku 

(21 osiedli1) i Ostrołęce (16 osiedli2). Radom jest jednym z trzech pol-

skich miast liczących powyżej 150 tys. mieszkańców, które się nie 

zdecydowało powołać jednostek pomocniczych.

Polska to kraj o stosunkowo wysokim stopniu decentralizacji – sa-

morządom przekazane zostały liczne uprawnienia, związane z admini-

stracją publiczną i zapewnieniem mieszkańcom podstawowych usług 

publicznych. Wspólnoty lokalne regularnie wybierają swoje władze, 

które podejmują istotne decyzje na terytorium, na którym funkcjonu-

ją. Powszechne, demokratyczne wybory do rad miast i gmin po raz 

Samorząd terytorialny pozwala społeczności lokalnej poczuć 

się gospodarzem własnego terenu i  zarządzać wieloma 

sprawami, które nie są zastrzeżone dla władz centralnych. 

Kto rządzi w mazowieckich samorządach? Czy samorząd 

interesuje mieszkańców? Jak się zmieniały ich preferencje 

pol i tyczne w ciągu dwóch ostatnich dekad?

12.1 . Samorządy terytor ia lne na Mazowszu

1 http://plock.eu/pl/sklady_i_statuty_rad_mieszkancow_osiedli.html [dostęp 20.06.2018].
2 http://bip.um.ostroleka.pl/contents/67 [dostęp 20.06.2018].
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pierwszy w III RP odbyły się w 1990 r. Po tzw. reformie samorządowej 

rządu Jerzego Buzka zwiększył się stopień decentralizacji kraju. Od 

1998 r. mieszkańcy wybierają również organy przedstawicielskie wyż-

szych szczebli samorządu: rady powiatów oraz sejmiki samorządowe 

województw. W 2002 r. w Polsce wprowadzono bezpośrednie wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – w ten sposób dodano do 

wyborów samorządowych kolejne głosowanie. Od tego samego roku 

– w związku ze zmianami w ustroju Warszawy – razem z wyborem 

radnych m.st. Warszawy dokonuje się wyboru radnych wszystkich 

dzielnic stolicy. 

Jedne wybory – wiele głosowań

Wybory samorządowe to kilka głosowań odbywających się równocześnie, a wyborcy otrzymują 

karty do głosowania w różnych kolorach.

Mieszkańcy Warszawy oddają swój głos w czterech głosowaniach: na prezydenta miasta, na 

radnych m.st. Warszawy, radnych dzielnicy i radnych sejmiku województwa mazowieckiego.

Mieszkańcy innych miast na prawach powiatu oddają swój głos w trzech głosowaniach: na 

prezydenta miasta, radnych miasta i radnych sejmiku województwa mazowieckiego.

Mieszkańcy pozostałych gmin oddają swój głos w czterech głosowaniach: na wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta, radnych miasta, radnych powiatu, w którym znajduje się ich gmina, oraz rad-

nych sejmiku województwa mazowieckiego.

Funkcjonowanie demokracji lokalnej nie ogranicza się jednak 

wyłącznie do wyborów, do tej pory odbywających się co 4 lata (od 

2018 r. kadencja władz samorządowych będzie trwała 5 lat). Badania 

społeczne pokazują, że mieszkańcy, zwłaszcza na poziomie samorzą-

du gminnego i częściej w mniejszych gminach, kontaktują się osobi-

ście z władzami samorządowymi, interesują się decyzjami lokalnych 

władz, biorą udział w dyskusjach dotyczących spraw samorządu. In-

strumentem wpływu na sprawy samorządowe są też referenda, w tym 

w sprawie odwołania władz samorządowych. Samorządy gminne ko-

rzystają także z różnych form konsultacji społecznych i zarządzania 

partycypacyjnego, wśród nich szczególne miejsce zajmują budżety 

partycypacyjne, w tym również – rozpowszechnione na obszarach 

wiejskich – fundusze sołeckie.

Powyższe kwestie zostaną omówione w niniejszym rozdziale i dadzą 

przeglądowy obraz funkcjonowania samorządów terytorialnych i demo-

kracji lokalnej na Mazowszu.
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12.2 .1 . Uczestnictwo w wyborach

N a Mazowszu mieszka ok. 4,2 mln osób uprawnionych do głosowania 

w wyborach samorządowych. Frekwencja wyborcza w wojewódz-

twie mazowieckim, począwszy od 2002 r., jest wyższa niż frekwencja 

w całym kraju i w ostatnich cyklach wyborczych systematycznie rosła 

(ryc. 12.1.) – w 2006, 2010 i 2014 r. w wyborach samorządowych gło-

sowała tu więcej niż połowa uprawnionych.

Od lat można zauważyć dość stabilny wzorzec uczestnictwa w wy-

borach samorządowych – poziom frekwencji wyborczej jest relatywnie 

wyższy w gminach mniejszych, zwykle wiejskich, położonych peryfe-

ryjnie (mapa 12.1, ramka, s. 205). Uśredniwszy wyniki wyborów z lat 

1998–2014, można zauważyć, że najwyższe wskaźniki uczestnictwa 

wyborczego notowano w gminach Czerwonka (pow. makowski), Rzew-

nie (pow. makowski) i Mirów (pow. szydłowiecki), a najniższe – w gminie 

Baboszewo (pow. płoński), w Radomiu i Pruszkowie.

Mapa 12.1 pokazuje, w jaki sposób frekwencja wyborcza w po-

szczególnych gminach odstawała od średniej frekwencji wyborczej 

w kolejnych wyborach: w 1998, 2002, 2006, 2010 i 2014 r. Wskaźnik 

frekwencji został stworzony metodą tzw. standaryzacji – im wyższe war-

tości wskaźnika, tym wyższa (w porównaniu z innymi gminami w wo-

jewództwie) frekwencja; im niższe wartości – tym niższa frekwencja. 

12.2 . Wybory samorządowe
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Rycina 12.1. Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych w latach 1998–2014



205W Y B O R Y  S A M O R Z Ą D O W E  I  D E M O K R A C J A  L O K A L N A

0 20 km

Poziom frekwencji wyborczej 
(1998–2014) 

(-1,5) – ( -0,7)

(-0,7) – 0,0

0,0 – 0,7

0,7 – 1,5

1,5 – 2,4

Poziom frekwencji wyborczej 
(1998–2014) 

(-1,5) – ( -0,7)

(-0,7) – 0,0

0,0 – 0,7

0,7 – 1,5

1,5 – 2,4

(-2,0) – (-1,5)

Mapa 12.1. Uczestnictwo w wyborach samorządowych w latach 1998–2014 

Rekordy frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych na Mazowszu

1998 r. – gm. Szulborze Wielkie, pow. ostrowski (74,2%)

2002 r. – gm. Rzewnie, pow. makowski (77,1%)

2006 r. – gm. Klwów, pow. przysuski (74,1%)

2010 r. – gm. Czerwonka, pow. makowski (77,6%)

2014 r. – gm. Odrzywół, pow. przysuski (73,0%)
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Interesujące jest porównanie poziomu uczestnictwa wyborcze-

go w wyborach parlamentarnych i samorządowych – tu również widać 

systematyczną zależność (ryc. 12.2, mapa 12.2): w mniejszych gminach 

frekwencja wyborcza jest wyraźnie wyższa w wyborach samorządowych, 

w większych gminach (średnich i dużych miastach) frekwencja wyborcza 

jest wyższa w wyborach parlamentarnych. W mniejszych społecznościach 

lokalnych elektorat mobilizuje się zatem bardziej w wyborach władz sa-

morządowych (z badań opinii publicznej wynika przy tym, że największe 

znaczenie mieszkańcy przypisują wyborom wójtów oraz rad gmin).

Ważnym aspektem uczestnictwa wyborczego jest również ważność 

oddawanych głosów. W wyborach samorządowych w Polsce, począwszy 

od wprowadzenia trójszczeblowego podziału administracyjnego, obser-

wuje się znaczący odsetek głosów nieważnych oddawanych w wyborach 

ciał przedstawicielskich wyższych szczebli. W 2014 r. rekordowo wysoki 

odsetek głosów nieważnych w wyborach samorządowych (łącznie prawie 

18% w wyborach do sejmików województw), w połączeniu z awarią sys-

temu informatycznego obsługującego wybory, przyczynił się do znaczą-

cego kryzysu politycznego. Eksperci analizujący głosy nieważne zauwa-

żyli, że przyczynami wzrostu ich odsetka w wyborach do sejmików i rad 

powiatów były m.in. zastosowanie zbroszurowanych kart do głosowania 

z niezbyt jasną instrukcją oraz niska motywacja wyborców do oddania 

znaczącego, nieprzypadkowego głosu w wyborach władz powiatów i wo-

jewództw3. W wyborach władz gminnych sytuacja ta była marginalna.

0

10

20

30

40

50

60

70

do 5 tys. 5–10 tys. 10–20 tys. 20–50 tys. pow. 50 tys.

Fr
ek

w
en

cj
a 

w
yb

or
cz

a 
(%

) 

 

wybory s orz dowe (2014) wybory parl entarne (2015)

Rycina 12.2. Frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych i parlamentarnych – porównanie średnich 

poziomów uczestnictwa w gminach różnej wielkości 

3 A. Gendźwiłł i in., Nieważne głosy – ważny problem, Fundacja Batorego, Warszawa 2016.
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Mapa 12.2. Różnica poziomu frekwencji wyborczej między wyborami samorządowymi w 2014 r. a wyborami 

parlamentarnymi w 2015 r.
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12.2 .2 . Reguły

W wyborach samorządowych mieszkańcy województwa mazowiec-

kiego decydują o obsadzie ponad 6,0 tys. mandatów przedstawi-

cielskich, w 1998 r. – przed zmniejszeniem liczebności rad samorządo-

wych – było to ponad 8,5 tys. Przykładowo: w 2014 r. wyborcy wybierali 

314 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 4636 radnych gminnych, 

159 radnych w miastach na prawach powiatu, 747 radnych powiatów 

ziemskich, 51 radnych sejmiku województwa mazowieckiego, a także 

423 radnych dzielnic Warszawy.

Od 1998 r. reguły wyborów samorządowych w Polsce zmieniały się, 

choć fundamentalne cechy systemu wyborczego pozostały w większości 

stałe. Najważniejszą zmianą wprowadzoną w ostatnim czasie (w 2011 r.) 

było upowszechnienie stosowania wyborów większościowych w jedno-

mandatowych okręgach wyborczych (tzw. JOW-ach). W 2014 r. w JOW-

-ach wybierani byli radni we wszystkich gminach niebędących miasta-

mi na prawach powiatu (kandydat z najwyższym wynikiem w okręgu 

otrzymywał mandat). W 2018 r. JOW-y zostaną zastosowane wyłącznie 

w gminach do 20 tys. mieszkańców. Zasada była wykorzystywana rów-

nież wcześniej, ale większość okręgów wyborczych w małych gminach 

była wielomandatowa.

W pozostałych jednostkach samorządowych, tzn. w większych gmi-

nach, powiatach oraz województwach, a także w dzielnicach Warszawy, 

radnych wybiera się w systemie proporcjonalnym, podobnym do tego, 

który obowiązuje w wyborach parlamentarnych. Wybory proporcjonalne 

odbywają się w okręgach wyborczych – to znaczy, że jednostki samo-

rządu są podzielone na kilka terytoriów i z każdego terytorium wybiera 

się określoną liczbę przedstawicieli. Przykładowo: w wyborach sejmiku 

województwa mazowieckiego w 2014 r. województwo mazowieckie 

było podzielone na siedem okręgów wyborczych, w których rozdzielano 

od 5 do 10 mandatów. 

Reguły wyborów

Reguła większościowa – zgodnie z nią wygrywa kandydat, który otrzymał najwięcej głosów 

w okręgu, a jeśli okręg jest wielomandatowy, zwycięża kilku kandydatów z kolejno największymi licz-

bami głosów.

Reguła proporcjonalna – zgodnie z nią mandaty są dzielone między listy wyborcze (partii lub 

innych komitetów wyborczych). Podział mandatów ma nawiązywać do podziału głosów oddanych na 

konkurujące listy, choć zwykle preferowane są większe ugrupowania. O tym, którzy kandydaci otrzy-

mają mandaty przysługujące listom, decydują wskazania wyborców (głosy oddawane na konkretnych 

kandydatów).

Tężnia solankowa na Placu Hallera 

w Warszawie, projekt zrealizowany 

z budżetu partycypacyjnego
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Od 2002 r. wyborom samorządowych organów przedstawicielskich 

towarzyszą również wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

w  których stosowana jest reguła większości bezwzględnej – kandydat 

musi uzyskać ponad 50% ważnych głosów, jeśli tak się nie stanie – 

dwóch rywali z najlepszym wynikiem przechodzi do drugiej tury głosowa-

nia. Druga tura, odbywająca się dwa tygodnie po pierwszym głosowaniu, 

jest potrzebna w ok. jednej trzeciej samorządów, głównie większych. Na 

Mazowszu w 2014 r. powtórne głosowanie odbyło się w 118 gminach (to 

stanowi 37% wszystkich gmin w województwie), w 2010 r. – w 115 gmi-

nach, w 2006 r. – w 88 gminach, a w 2002 r. – w 137 gminach. Frekwen-

cja w powtórnym głosowaniu jest zwykle niższa, choć zwycięski kandydat 

ze względu na ograniczenie liczby konkurentów otrzymuje nominalnie 

zazwyczaj więcej głosów niż w pierwszej turze.

Rywalizacja o fotel wójta

Na Mazowszu można wyróżnić 20 gmin z regularnie zaciętą walką o urząd wójta, burmistrza lub 

prezydenta. W tylu gminach, począwszy od 2002 r., za każdym razem potrzebna była druga tura wyborów.

Na drugim biegunie jest gmina Górzno (pow. garwoliński), w której w 2002 r. o fotel wójta konkuro-

wało dwóch kandydatów (druga tura nie była potrzebna), a do kolejnych wyborów (2006, 2010 i 2014) 

stawał już tylko jeden kandydat.

12.2 .3 . Wyniki  wyborów – zróżnicowanie 

preferencj i  pol i tycznych

W yniki wyborów samorządowych bardzo trudno przeanalizować na 

podstawie schematów znanych z ogólnopolskiej polityki i wybo-

rów do Sejmu RP. Różnorodne są bowiem konfi guracje lokalnych scen 

politycznych występujących w poszczególnych, nawet sąsiadujących ze 

sobą, jednostkach terytorialnych. Specyfi ką polskich wyborów lokalnych, 

również na Mazowszu, jest słaba obecność ogólnokrajowych partii poli-

tycznych. Większość mandatów na szczeblu gminnym zdobywają komite-

ty lokalne, zwykle niezwiązane z partiami politycznymi. Ugrupowania par-

lamentarne częściej zdobywają mandaty w radach powiatów, a wyraźnie 

dominują na szczeblu regionalnym, choć i tutaj wzorce, w jakie układają 

się preferencje polityczne w wyborach regionalnych czy lokalnych, cza-

sem znacząco odbiegają od wzorców znanych z wyborów do Sejmu.

Sukcesom lokalnych komitetów wyborczych przez dłuższy czas 

sprzyjała niestabilność ogólnokrajowej sceny politycznej i organizacyj-

ne słabości partii politycznych, które – poza PSL – nie miały dobrze 

rozbudowanych struktur terenowych w samorządach. Obecności partii 

ogólnopolskich w samorządach nie sprzyjają również mocno spersona-

lizowana ordynacja wyborcza (w małych gminach) oraz bezpośrednie 



210 M A Z O W S Z E  –  E K O N O M I A  I  G O S P O D A R K A

wybory włodarzy gmin. Po ich wprowadzeniu lokalni liderzy tworzą czę-

sto własne ugrupowania lokalne, które formalnie nie są partiami poli-

tycznymi. Niektóre lokalne komitety wyborcze, będące listami kandy-

datów związanych z urzędującym wójtem ubiegającym się o powtórny 

wybór, określa się często mianem lokalnych partii władzy4.

Skala obecności ogólnopolskich partii w organach samorządowych na 

Mazowszu zależy również od wielkości gmin (ryc. 12.3.). Najlepiej widać 

tę prawidłowość podczas analizy obsady mandatów radnych gminnych. 

Co ciekawe, w kolejnych wyborach partie odnoszą najmniejsze sukcesy 

w gminach średniej wielkości – w 2014 r. komitety partii ogólnokrajowych 

uzyskały na Mazowszu nieco ponad 20% mandatów radnych gminnych. 

Można też zauważyć, że w latach 2002–2010 partie ogólnokrajowe stop-

niowo coraz silniej zaznaczały swoją obecność (widać to zwłaszcza w naj-

większych gminach), podczas gdy w wyborach z 2014 r. nastąpiła wyraź-

na stagnacja, a nawet obserwuje się cofnięcie wcześniejszej tendencji.

Szczegółowe informacje o podziale mandatów w różnych organach 

samorządowych województwa mazowieckiego (w radach, a od 2002 r. 

– z uwzględnieniem wójtów, burmistrzów i prezydentów miast) przed-

stawiają ryc. 12.4–12.8. Historyczne wyniki wyborów samorządowych 

przypominają o zmienności systemu partyjnego w Polsce w ostatnich 

latach (m.in. rozpad AWS, pojawienie się PO i PiS, powstanie i znik-

nięcie LPR oraz Samoobrony RP). Stałym elementem pozostaje jednak 

obecność komitetów lokalnych, które w radach gmin zdobywają kon-

sekwentnie znacznie ponad połowę mandatów radnych. Aż 70–80% 

mandatów wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast zdobywają 
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Rycina 12.3. Odsetek mandatów w radach gmin na Mazowszu zdobytych przez przedstawicieli 

ogólnokrajowych partii politycznych   

4  J. Flis, D. Stolicki, JOW-y w gminach: Lokalne partie władzy a nowe reguły rywalizacji „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, R. 29, z. 3, s. 253–266.
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PO PiS PSL SLD

0 20 km

Mapa 12.3. Przynależność polityczna wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wybranych w 2014 r.
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PO PiS PSL Komitet lokalny

0 20 km

kandydaci występujący pod szyldem własnych, lokalnych komitetów 

wyborczych, czasem przy poparciu partii ogólnopolskich.

Dane PKW pozwalają zidentyfi kować niektóre przypadki „kamu-

fl ażu” wójtów związanych z partiami, którzy kandydowali pod szyldem 

komitetów lokalnych. Przyjęto, że kandydat na wójta wystawiony przez 

lokalny komitet wyborczy jest kandydatem partyjnym, jeśli startował 

Mapa 12.4. Zwycięskie 

komitety wyborcze 

w wyborach do rad powiatów 

(ziemskich) na Mazowszu 

w 2014 r.



213W Y B O R Y  S A M O R Z Ą D O W E  I  D E M O K R A C J A  L O K A L N A

60,0 – 80,0%

< 5,0 

0

40,0 – 60,0

20,0 – 40,0

5,0 – 20,0

Polskie Stronnictwo Ludowe Platforma Obywatelska

SLD – Lewica Razem

50km

2014

Mapa 12.5. Zróżnicowanie przestrzenne poparcia (% głosów ważnych) dla czterech największych partii 

politycznych w wyborach do sejmiku województwa mazowieckiego w 2014 r. 
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Rycina 12.4. Podział mandatów w samorządach terytorialnych województwa mazowieckiego – wyniki 

wyborów samorządowych z 1998 r. 

Rycina 12.5. Podział mandatów w samorządach terytorialnych województwa mazowieckiego – wyniki 

wyborów samorządowych z 2002 r. 

Rycina 12.6. Podział mandatów w samorządach terytorialnych województwa mazowieckiego – wyniki 

wyborów samorządowych z 2006 r. 

* PiS był obecny jako komitety lokalne nazwami nawiązujące do PiS, ale KW PiS w wyborach powiatowych nie było.
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w równoczesnych wyborach do rady powiatu albo sejmiku wojewódz-

twa z list którejś z partii politycznych. 

Nie ma na Mazowszu silnego stricte regionalnego ugrupowania po-

litycznego liczącego się we władzach samorządowych województwa 

– mandaty w sejmiku przypadają niemal wyłącznie partiom parlamen-

tarnym. Przy tym od wyborów z 2006 r. wyraźnie dominują trzy ugru-

powania: PSL, PiS i PO – w okresie 1998–2014 doszło do marginaliza-

cji SLD na różnych szczeblach samorządu terytorialnego. W miastach 

na prawach powiatu największe udziały zdobytych mandatów miały 

w ostatnich cyklach wyborczych PO i PiS, przy niewielkim udziale SLD 

i ugrupowań lokalnych, podczas gdy w powiatach ziemskich domino-

wały PiS i PSL, a także lokalne komitety wyborcze, będące w niektórych 

jednostkach terytorialnych najważniejszymi ugrupowaniami w radach. 

W wyborach do rad gmin, zwłaszcza według reguły większościowej, 

w latach 2002–2010 zwyciężali przede wszystkim kandydaci komitetów 

lokalnych. Jedynym szyldem partii ogólnokrajowej liczącym się w naj-

mniejszych gminach na Mazowszu był szyld PSL (15–20% mandatów).
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Rycina 12.7. Podział mandatów w samorządach terytorialnych województwa mazowieckiego – wyniki 

wyborów samorządowych z 2010 r. 

Rycina 12.8. Podział mandatów w samorządach terytorialnych województwa mazowieckiego – wyniki 

wyborów samorządowych z 2014 r. 
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12.2 .4 . Stabi lność wybieranych władz 

samorządowych

W ybory nieodmiennie przynoszą zmiany personalne we władzach 

samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego. Skala 

wymiany elit samorządowych zmienia się jednak w czasie i zależy od 

szczebla oraz zajmowanego stanowiska (ryc. 12.9). Najwięcej reelekcji 

występuje na szczeblu gminnym. Co prawda odsetek ponownie wybie-

ranych wójtów spadał od 2006 r., nadal jednak wybór na kolejną kaden-

cję uzyskuje ok. 70% urzędujących włodarzy gmin. Oczywiście wymia-

na władz w niektórych gminach jest bardziej intensywna niż w innych 

(mapa 12.6, ramka). 
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Rycina 12.9. Stabilność władz samorządowych: odsetek radnych lub włodarzy gmin ponownie wybranych na 

urząd sprawowany w poprzedniej kadencji (2006–2014)

Wielokadencyjni liderzy

Do rekordzistów wśród tzw. wielokadencyjnych liderów lokalnych należy Józef Kurek, burmistrz 

 Mszczonowa, który sprawuje tę funkcję od 1990 r., a wcześniej (w latach 1988–1990) był naczelnikiem gmi-

ny. Od roku 1990 – czyli pierwszej kadencji samorządu gminnego w III RP – swoje funkcje sprawują również:

• Ryszard Giszczak, wójt gminy Raciąż (pow. płoński),

• Marian Kmieciak, wójt gminy Odrzywół (pow. przysuski),

• Andrzej Koszutski, wójt gminy Sobolew (pow. garwoliński), 

• Marek Mikołajewski, wójt gminy Błędów (pow. grójecki), 

• Mirosław Orliński, wójt gminy Sochaczew (pow. sochaczewski),

• Andrzej Skolimowski, wójt gminy Przesmyki (pow. siedlecki),

• Sylwester Sokolnicki, burmistrz Serocka (pow. legionowski),

• Stanisław Stefaniuk, wójt gminy Huszlew (pow. łosicki),

• Sławomir Wawrzyński, wójt gminy Stara Biała (pow. płocki),

• Wiesław Zalewski, wójt gminy Strzegowo (pow. mławski).
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Dla uproszczenia wykres nie przedstawia dokładnych dat zmian obsady urzędów. 

Rycina 12.10. Obsada wybranych urzędów samorządowych w województwie mazowieckim w latach 1999–2017

Dane PKW pokazują, że skala reelekcji radnych w organach przed-

stawicielskich samorządu jest mniejsza i oscyluje w ostatnich latach wo-

kół progu 50%, choć w przypadku radnych większych gmin (w których 

obowiązuje ordynacja proporcjonalna) i radnych sejmiku  województwa 
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widać wyraźnie wzrastającą stabilność w trzech kolejnych cyklach wy-

borczych (2006–2014). W miastach na prawach powiatu w 2014 r. pra-

wie 60% radnych miejskich zdobyło ponownie mandat. 

Mapa 12.6. Reelekcje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w województwie mazowieckim w latach 

1998–2014

Uwaga: choć liczone są wyłącznie reelekcje w wyborach bezpośrednich, to punktem odniesienia jest 

obsada urzędów w kadencji 1998–2002, w której włodarzy gmin wybierały rady. W analizowanym 

okresie możliwe zatem były maksymalnie cztery reelekcje w wyborach bezpośrednich: w 2002, 2006, 

2010 i 2014 r.  



219W Y B O R Y  S A M O R Z Ą D O W E  I  D E M O K R A C J A  L O K A L N A

12.2 .5 . Kobiety  w samorządach terytor ia lnych 

Mazowsza

O d lat można obserwować w Polsce systematyczny wzrost liczby ko-

biet zaangażowanych w działalność polityczną. Dotyczy to również 

polityki samorządowej. Dostępne dane GUS i PKW pozwalają prześledzić 

zmiany odsetka kobiet na różnych urzędach samorządowych pochodzą-

cych z wyboru (ryc. 12.11). Najwięcej kobiet znajdujemy wśród radnych 

dzielnic Warszawy (od 2006 r. powyżej 40%), blisko 40% kobiet jest 

również wśród sołtysów województwa mazowieckiego – w ciągu 8 lat 

odsetek ten wzrósł o mniej więcej 10 p.p. Od początku istnienia samo-

rządu wojewódzkiego stale wzrastało też uczestnictwo kobiet w sejmiku 

województwa mazowieckiego – początkowo było ich nieco ponad 15%, 

a w ostatnich latach odsetek ten zbliża się do 40%. Podobny jest odse-

tek kobiet wśród radnych gminnych – w okresie od 1998 do 2016 r. ich 

udział zwiększył się niemal dwukrotnie. Wyraźnie mniej jest kobiet we 

władzach powiatowych – w radach powiatów ziemskich na Mazowszu 

stanowią one jedną czwartą radnych. Podobnie jak w całej Polsce, rów-

nież na Mazowszu najmniej kobiet znajdujemy wśród włodarzy gmin 

– zaledwie co dziesiąty wójt, burmistrz lub prezydent miasta to kobieta.

Najdłużej urzędującą kobietą na stanowisku wójta w województwie 

mazowieckim jest Krystyna Mikołajczuk-Bohowicz, wójt gminy Rep-

ki (pow. sokołowski). Sprawuje funkcję od 1996 r. Największe zmiany 

są zauważalne w wyniku regularnych wyborów samorządowych, choć 

wykres pokazuje również stopniowe zmiany w elitach lokalnych, jakie 

zachodzą w trakcie trwania kadencji.
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Rycina 12.11. Udział kobiet w organach różnych szczebli samorządu terytorialnego województwa 

mazowieckiego

Podpisanie wielostronnej 

deklaracji współpracy 

gmin i powiatów na rzecz 

zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego 

Obszaru Metropolitalnego 

Warszawy, 18 czerwca 2018 r.
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Mapa 12.7. Udział kobiet wśród radnych gmin w latach 2002–2014 

Mapa przedstawia wartości uśrednione dla całego okresu.
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12.3 .  Referenda lokalne

P oza regularnymi wyborami mieszkańcy wielu gmin województwa 

mazowieckiego mieli okazję zdecydować o istotnych kwestiach 

związanych z kompetencjami samorządu w referendach (choć możli-

we są również referenda powiatowe i wojewódzkie, na terenie Mazow-

sza się nie odbyły). W latach 2001–2016 (dane dla tego okresu zebrał 

GUS) na Mazowszu przeprowadzono 81 referendów lokalnych, w tym 

16 w  sprawie odwołania rady, 23 w sprawie odwołania burmistrza, 

8 w sprawie samoopodatkowania i 34 w innych sprawach (ryc. 12.12). 

Przykładowo: w 2014 r., przy okazji wyborów samorządowych, miesz-

kańcy Jaktorowa decydowali w referendum o budowie gminnej oczysz-

czalni ścieków. W 2010 r. mieszkańcy miasta Garwolin wypowiadali się 

w referendum w sprawie budowy krytej pływalni i systemu odbioru od-

padów komunalnych. Wydarzeniem politycznym komentowanym sze-

roko w mediach ogólnokrajowych było referendum lokalne w sprawie 

odwołania prezydent m.st. Warszawy w 2013 r.

Dane pokazują pewną cykliczność występowania referendów lokal-

nych – najczęściej pojawiają się w drugim i trzecim roku kadencji samo-

rządu. Widać również, że w ostatnich latach wyraźną większość stano-

wią tzw. referenda odwoławcze (częściej dotyczą one odwołania organu 

wykonawczego niż rady). Ich skuteczność jest jednak niska, zależy bo-

wiem od poziomu uczestnictwa w głosowaniu – frekwencja w referen-

dum powinna być wyższa niż trzy piąte frekwencji w wyborach, które 

doprowadziły do powołania burmistrza bądź rady. W tej sytuacji zagro-

żone odwołaniem władze stosują charakterystyczną strategię – w wielu 
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Rycina 12.12. Referenda lokalne w gminach województwa mazowieckiego w latach 2001–2016
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wypadkach zniechęcają przychylnych sobie wyborców do udziału w re-

ferendum, tak by przekroczenie określonego ustawą minimalnego progu 

frekwencji nie czyniło referendum wiążącym.

 

W śród różnych instrumentów konsultacji społecznych i partycypacji 

społecznej w zarządzaniu jednostkami samorządowymi szczegól-

ne miejsce w ostatnich latach zajęły budżety partycypacyjne. Są to pro-

cedury, według których aktywni mieszkańcy mogą uczestniczyć w de-

cyzjach dotyczących określonej części budżetu gminy (zwykle ok. 1% 

wydatków ogółem, choć istnieją spore różnice między samorządami 

w  tym zakresie). W procesie przyznawania budżetu partycypacyjnego 

chodzi nie tylko o wybór najbardziej popularnych projektów zgłoszonych 

przez samych obywateli, lecz także o deliberację – uargumentowaną 

12.4 .  Budżety  partycypacyjne i  fundusz sołecki

Ulotki promocyjne Budżetu Partycypacyjnego 2018
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Mapa 12.8. Rozpowszechnienie budżetów partycypacyjnych i funduszy sołeckich w gminach województwa 

mazowieckiego (stan na 2015 r.)

Uwaga: Budżety partycypacyjne są wyodrębniane głównie w miastach, a fundusze sołeckie – przede wszystkim w gminach wiejskich. Istnieją gminy, 

w których funkcjonują zarówno budżety partycypacyjne, jak i fundusze sołeckie.
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W 2015 r. budżety partycypacyjne i fundusze sołeckie na Mazowszu opiewały na łączną kwotę 

ok. 92,0 mln zł (w tym 50,0 mln przypadło na fundusze sołeckie, 26,0 mln zł – na budżet partycypa-

cyjny w Warszawie, 5,0 mln zł – na budżet partycypacyjny w Płocku i 4,2 mln zł – na budżet partycy-

pacyjny w Radomiu). 

dyskusję o wspólnych potrzebach, zasobach i kierunkach rozwoju. Osta-

tecznie postępowanie związane z budżetem partycypacyjnym w więk-

szości gmin zawiera w sobie element plebiscytu na najlepsze projekty, 

który zwykle przyjmuje formę głosowania korespondencyjnego lub elek-

tronicznego.

Specjalną formą budżetu partycypacyjnego jest fundusz sołecki, 

wprowadzony w 2009 r. Wyodrębnienie takiego funduszu, o którego 

przeznaczeniu mogą decydować mieszkańcy w trakcie zebrania wiej-

skiego, pozwala gminie uzyskać dodatkowe środki fi nansowe z budżetu 

państwa (częściową refundację) – jej wysokość wynosi obecnie 20–40% 

i zależy od zamożności gminy. Fundusze sołeckie są dużo precyzyjniej 

uregulowane w prawie niż budżety partycypacyjne.

Z danych GUS wynika, że w 2015 r. na Mazowszu 167 gmin wy-

odrębniło fundusze sołeckie (prawie 60% wszystkich gmin wiejskich 

i miejsko-wiejskich). Trudniej o precyzyjne statystyki dotyczące bud-

żetów partycypacyjnych, nie są one bowiem w żaden sposób ewiden-

cjonowane. Najdokładniejsze dostępne dane z 2015 r. mówiły o co naj-

mniej 11 procesach budżetu partycypacyjnego w gminach miejskich 

i miejsko-wiejskich. W tych ostatnich budżet partycypacyjny w mieście 

funkcjonował równolegle do funduszu sołeckiego na obszarze wiej-

skim. Rozpowszechnienie budżetów partycypacyjnych na Mazowszu 

wraz z kwotami przypadającymi na mieszkańca gminy przedstawia 

mapa 12.8.
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Wykaz skrótów

Skrót Rozwinięcie

AGD artykuły gospodarstwa domowego

BDL Bank Danych Lokalnych

B+R Badania i rozwój

COIE Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

DK droga krajowa

Eurostat Europejski Urząd Statystyczny

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

GK Grupa Kapitałowa

GUS Główny Urząd Statystyczny

HLY ang. Healthy Life Years, wskaźnik lat przeżytych w zdrowiu

IBE Instytut Badań Edukacyjnych

ICT
ang. information and communication technologies, technologie informacyjne 

i komunikacyjne

 ISPA
ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accession, Instrument Przedakcesyjnej 

Polityki Strukturalnej

JOW jednomandatowy okręg wyborczy

JST jednostka samorządu terytorialnego

KM Koleje Mazowieckie

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

LGD lokalna grupa działania

MJWPU Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

MIT ang. Massachusetts Institute of Technology, Instytut Technologiczny w Massachusetts

MNP miasto na prawach powiatu

MSP małe i średnie przedsiębiorstwa

m.st. miasto stołeczne

MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne

MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MZDW Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

NGO ang. nongovernmental organisation, organizacja pozarządowa

NUTS
fr. Nomenclature des unités territoriales statistiques, ang. Nomenclature of Territorial 

Units for Statistics, Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

OKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna

OMW Obszar Metropolitalny Warszawy

OSI Obszar Strategicznej Interwencji

PAN Polska Akademia Nauk
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Skrót Rozwinięcie

PGE Polska Grupa Energetyczna

PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo

PHARE ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies

PIT ang. personal income tax, podatek dochodowy od osób fi zycznych

PLK Polskie Linie Kolejowe

PKB produkt krajowy brutto

PKN Polski Koncern Naftowy

PKO BP Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski

PKP Polskie Koleje Państwowe

PKW Państwowa Komisja Wyborcza

PO IG Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki

POZ podstawowa opieka zdrowotna

P+R ang. Park & Ride, Parkuj i jedź

PPP partnerstwo publiczno-prywatne

PPS parytet siły nabywczej

PSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń

RIS regionalna strategia innowacji

RPO regionalny program operacyjny

RPO WM Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

SA spółka akcyjna 

SAPARD
ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development, Specjalny 

Przedakcesyjny Program na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

SGH Szkoła Główna Handlowa

SIWRM Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza

SKM Szybka Kolej Miejska

SPOT Sektorowy Program Operacyjny Transport

sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

STO Społeczne Towarzystwo Oświatowe

SWPS Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

TEN-T ang. Trans-European Network-Transport, transeuropejska sieć transportowa

UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

UE Unia Europejska

UNESCO ang. United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization

USD dolar amerykański

UJ Uniwersytet Jagielloński
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Skrót Rozwinięcie

UW Uniwersytet Warszawski

UWr Uniwersytet Wrocławski

WDB wartość dodana brutto

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WHC Fundacja Watch Health Care

WKD Warszawska Kolej Dojazdowa

ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

ZSLiT Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

ZTM Zarząd Transportu Miejskiego
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