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Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza

Wystąpienia przedstawicieli Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie

Kolejnym prelegentem był dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego 
w Warszawie, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki, który przedstawił prezentację na te-
mat nowych wyzwań rozwojowych samorządu województwa w kontekście potrze-
by aktualizacji najważniejszych dokumentów strategicznych regionu: Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego i Planu Zagospodarowania Przestrzennego. W związku z zapo-
wiadaną aktualizacją dokumentów zaprosił przedstawicieli samorządów Mazowsza do 
czynnego uczestnictwa w konsultacjach społecznych podczas opracowywania nowych 
priorytetów dla rozwoju i planowania przestrzennego w województwie. Kwestie po-
ruszane w wystąpieniu zostały opisane w artykule Aktualizacja dokumentów strategicz-
nych województwa mazowieckiego odpowiedzią na nowe wyzwania rozwojowe, prezentowanym  
w części pierwszej niniejszej publikacji.

Koordynator projektu Trendy rozwojowe Mazowsza Tomasz Zegar przedstawił uczestni-
kom jego cele i założenia oraz dotychczas wypracowane wyniki badań. W szczególności 
zwrócił uwagę na wyniki badania rzeczywistego charakteru funkcjonalnego terenów miej-
skich i wiejskich w województwie mazowieckim. Omówił ponadto działania, które zostaną 
podjęte w projekcie w bieżącym roku. 

Prezentację wyników jednego z badań projektu Trendy rozwojowe Mazowsza przedstawił 
sekretarz naukowy projektu dr Mirosław Grochowski. Pierwsze badanie z cyklu Barometr 
Mazowsza pn. Zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym zostało przeprowa-
dzone we współpracy z Departamentem Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Mazowieckim Ośrodkiem Badań Regionalnych 
Urzędu Statystycznego w Warszawie. Przedstawiciele gmin i powiatów Mazowsza mieli 
okazję przekonać się, które instytucje na terenie ich samorządów darzone są największym 
zaufaniem. 

Artykuły dr. Mirosława Grochowskiego i Tomasza Zegara, nawiązujące do tematyki wy-
powiedzi wygłoszonych podczas konferencji, zostały zamieszczone odpowiednio w części 
pierwszej i trzeciej niniejszej publikacji.

Rola Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych we wspieraniu zarządzania w regionie.
Kierownik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym  
w Warszawie – Agnieszka Ajdyn1

Prelegentka rozpoczęła swe wystawienie od stwierdzenia, że Urząd Statystyczny  
w Warszawie podejmuje szereg działań zmierzających do tego, by stać się centrum wie-
dzy wspierającym procesy zarządcze w regionie, a tym samym faktycznie uczestniczyć w 
budowaniu przyszłości Mazowsza. W tym celu w strukturach tej jednostki organizacyjnej  
w roku ubiegłym został powołany Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych (MOBR), któ-

1 Rozwinięcie tez przedstawionych w tym wystąpieniu znajduje się w części pierwszej, w artykule, Mazowiecki Ośrodek 
Badań Regionalnych – centrum wiedzy wspierające zarządzanie w regionie.


