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Szanowni Państwo, najnowszy numer publikacji naukowej Samorządu Województwa 
Mazowieckiego – MAZOWSZE Studia Regionalne zawiera materiały z konferencji pn. Wspólne 
budowanie przyszłości Mazowsza. Data konferencji zbiegła się z rozpoczęciem prac nad aktuali-
zacją Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa. Aktualizacja dokumentów przebiega w sytuacji specyficznej, gdyż w dalszym 
ciągu nie jest znany kształt budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wśród dominują-
cych tematów konferencji znalazły się: kondycja finansowa  województwa, będącego w sy-
tuacji największego płatnika „janosikowego” oraz dostępność środków unijnych na rozwój 
regionu w nowej perspektywie finansowej. Konferencja stała się także okazją do zapoznania 
nowo wybranych wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów miast oraz pozostałych 
przedstawicieli samorządu terytorialnego z perspektywami finansowania rozwoju w ramach 
polityki spójności oraz działaniami Samorządu Województwa Mazowieckiego zmierzający-
mi do zmniejszania różnic wewnątrzregionalnych w sytuacji ograniczonej dostępności środ-
ków finansowych. W czasie konferencji wiele uwagi poświęcono także kwestii informacji  
i wiedzy, niezbędnych dla wspierania procesu decyzyjnego w programowaniu i zarządza-
niu rozwojem Mazowsza. Przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego  
w Warszawie, Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu 
Statystycznego w Warszawie zaprezentowali przedsięwzięcia i projekty, których efekty po-
mocne będą samorządom w realizacji ich zadań.

W pierwszej części publikacji Analizy i Studia zamieszczono 5 artykułów, z których  
3 bezpośrednio dotyczą wyników przedsięwzięć badawczych, a 2 są opisami narzędzi wspo-
magających zarządzanie regionem. Artykuł Mirosława Grochowskiego prezentuje wyniki 
badania przeprowadzonego w województwie mazowieckim na temat zaufania mieszkańców 
do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym. Do instytucji tych zaliczono: samo-
rząd lokalny, szkoły, policję, kościół i organizacje społeczne. Zaufanie społeczne jest jednym  
z czynników mających wpływ na procesy rozwoju. Sprzyja ono tworzeniu kapitału społecz-
nego, zmniejsza koszty transakcyjne i pomaga wykorzystać endogeniczne czynniki rozwoju. 
W artykule przedstawiono, jak postrzegane są instytucje życia publicznego na poziomie lokal-
nym, jak mieszkańcy oceniają skuteczność ich funkcjonowania oraz jaką rolę pełnią te insty-
tucje w życiu lokalnych społeczności. Wyniki badań wskazały na wyjątkowo niskie zaufanie 
do samorządu lokalnego i organizacji społecznych. Jest to zjawisko niepokojące, gdyż samo-
rząd postrzegany jest jako podmiot mający działać na rzecz integracji społeczności lokalnych,  
zaś organizacje społeczne są ważnym komponentem społeczeństwa obywatelskiego. 

Agnieszka Ajdyn w swym artykule przedstawiła natomiast zadania i działania podjęte 
w 2010 roku przez Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych (MOBR), jednostkę utworzo-



ną w strukturach organizacyjnych Urzędu Statystycznego w Warszawie. Celem powołania 
MOBR było stworzenie zaplecza analitycznego i informacyjnego dla samorządów teryto-
rialnych i innych podmiotów włączonych i zainteresowanych procesami rozwoju społecz-
nego i gospodarczego w regionie. Poprzez prowadzenie badań, monitoring i opracowywa-
nie analiz społeczno-gospodarczych o województwie oraz w innych układach przestrzen-
nych jednostka ma stanowić wsparcie dla procesów zarządzania podejmowanych przez 
władze regionalne i lokalne w województwie mazowieckim. W artykule zaprezentowano 
także wyniki ankiety skierowanej do jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu, 
służącej zdiagnozowaniu ich potrzeb informacyjnych. 

Trzeci artykuł autorstwa Krzysztofa Mączewskiego, Anety Staniewskiej, Jarosława 
Wysockiego, Andrzeja Perkowskiego i Andrzeja Natuniewicza omawia paradygmaty 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie mazowieckim. W kontekście 
potrzeby koordynacji działań między gminami i w układzie pionowym – między gmina-
mi, powiatami i województwem, przedstawiono główne zagadnienia i projekty związane  
z tworzeniem baz wiedzy o Mazowszu oraz wdrożeniem e-administracji. 

W tekście Tomasza Sałańskiego przedstawiono wyniki badania ankietowego, przepro-
wadzonego w gminach i powiatach województwa mazowieckiego na początku bieżącego 
roku. Badanie dotyczyło najważniejszych i najpilniejszych zadań w jednostkach samorządu 
terytorialnego różnych poziomów.

Artykuł mojego autorstwa  dotyczy problemów związanych z aktualizacją dokumen-
tów strategicznych województwa mazowieckiego. Przedstawione zostały w nim podstawy 
prawne polityki rozwoju prowadzonej przez samorząd województwa, a także zarysowane 
podejście do aktualizacji dokumentów strategicznych. Artykuł prezentuje ponadto  harmo-
nogram planowanych prac oraz metody opracowania tychże dokumentów. 

Część II publikacji MAZOWSZE Studia Regionalne poświęcona jest w całości relacji  
z konferencji Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza, która odbyła się 23 marca 2011 roku  
w Warszawie. Kilka wystąpień jest rozwinięciem artykułów z części Analizy i Studia. 
Pozostałe wypowiedzi są odrębnymi wystąpieniami, z których zaprezentowano szczegó-
łowe sprawozdania. Uczestnikami konferencji byli: wicepremier Waldemar Pawlak, odno-
szący się do założeń projektu Trendy rozwojowe Mazowsza i roli, jaką projekt może odegrać  
w kreowaniu polityki regionalnej na Mazowszu oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik, który przedstawił założenia prac Urzędu Marszałkowskiego. 

Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie dr. Michaela Schneidera, przewodniczące-
go Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów, poświęcone regionom przejściowym  
i ich roli w polityce spójności w przyszłym okresie programowania Unii Europejskiej. Gość 
specjalny konferencji wypowiedział się przeciwko dzieleniu regionów na lepsze i gorsze 
oraz ograniczaniu ich zdolności rozwojowych ze względu na ich wcześniejszy dynamiczny 
wzrost. Relację z konferencji kończy dyskusja z uczestnikami spotkania. 



W części III Varia znajdą Państwo list Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego 
do uczestników konferencji oraz aktualne informacje na temat projektu Trendy rozwojowe 
Mazowsza.

Publikacja MAZOWSZE Studia Regionalne oraz konferencja były współfinansowane  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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