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Wstêp
Postêpuj¹cy proces globalizacji wiatowej gospodarki oraz wspó³zawodnictwo w ramach Unii Europejskiej wymagaj¹ coraz bardziej wszechstronnej i dostêpnej informacji o
potencjale przyrodniczym, stanie rodowiska i infrastrukturze regionów Unii. Zagadnienia te
dotycz¹ tak¿e Mazowsza, a ich znaczenie znajduje swój wyraz w przygotowywanej nowelizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.
Samorz¹d Województwa odpowiada za zdefiniowanie strategii rozwoju oraz prowadzenie
polityki rozwoju województwa, na któr¹ sk³ada siê:
m tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy,
m utrzymanie i rozbudowa infrastruktury spo³ecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim,
m pozyskiwanie i ³¹czenie rodków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu
realizacji zadañ z zakresu u¿ytecznoci publicznej,
m wspieranie i prowadzenie dzia³añ na rzecz podnoszenia poziomu wykszta³cenia obywateli,
m racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kszta³towanie rodowiska naturalnego, zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju,
m wspieranie rozwoju nauki i wspó³pracy miêdzy sfer¹ nauki i gospodarki, popieranie
postêpu technologicznego oraz innowacji,
m wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym
i jego racjonalne wykorzystywanie,
m promocja walorów i mo¿liwoci rozwojowych województwa.
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Rola strategii rozwoju województwa polega na wyznaczaniu d³ugookresowych celów
g³ównych i celów porednich: rednio- i krótkookresowych oraz okreleniu zadañ s³u¿¹cych
realizacji tych celów. Cele strategii wynikaj¹ z wewnêtrznych i zewnêtrznych uwarunkowañ
rozwoju regionu i z przyjêtej wizji jego rozwoju.
Strategia powinna uwzglêdniaæ w szczególnoci nastêpuj¹ce cele:
m pielêgnowanie polskoci oraz rozwój i kszta³towanie wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkañców, a tak¿e pielêgnowanie i rozwijanie to¿samoci
lokalnej,
m pobudzanie aktywnoci gospodarczej,
m podnoszenie poziomu konkurencyjnoci i innowacyjnoci gospodarki województwa,
m zachowanie wartoci rodowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzglêdnieniu
potrzeb przysz³ych pokoleñ,
m kszta³towanie i utrzymanie ³adu przestrzennego.
Strategia, jako kompleksowa koncepcja rozwoju regionu, jest dokumentem o charakterze
nadrzêdnym w stosunku do innych aktów planowania w województwie (planu zagospodarowania przestrzennego, programów wojewódzkich).

Podstawowe elementy dokumentów strategicznych
Podstawowe elementy opracowywania strategicznych dokumentów programowych to:
diagnoza stanu istniej¹cego, cele programu i ich hierarchia, obszary priorytetowe, instrumenty i sposoby realizacji, ramy finansowe, monitoring i zasady ewaluacji. Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie programu strategicznego powinien zadbaæ, aby poszczególne
elementy, w szczególnoci  diagnoza, monitoring i zasady ewaluacji uwzglêdnia³y obowi¹zuj¹ce standardy klasyfikacyjne i spe³nia³y wymogi standardów informacyjnych dotycz¹cych ród³a danych, metodologii i jakoci danych (rozumianej jako odpowiednioæ, dok³adnoæ, aktualnoæ, dostêpnoæ, porównywalnoæ i spójnoæ).
Diagnoza strategiczna to identyfikacja najwa¿niejszych uwarunkowañ zewnêtrznych
i wewnêtrznych, szans i zagro¿eñ, a w efekcie kluczowych problemów wymagaj¹cych
rozwi¹zania.
Uwarunkowania zewnêtrzne to te, które okrelaj¹ warunki funkcjonowania i rozwoju
w obszarze objêtym programem, pozostaj¹c poza wp³ywem podmiotu tworz¹cego program
i samego programu strategicznego. Czynniki wspó³tworz¹ce takie uwarunkowania to np.
czynniki o charakterze ekonomicznym, demograficznym czy technologicznym.
Ocena uwarunkowañ wewnêtrznych jest w gruncie rzeczy ocen¹ potencja³u. Jest to
ocena stanu i przegl¹d szeroko rozumianych zasobów (materialnych i niematerialnych) w
celu zidentyfikowania mocnych i s³abych stron.
System ewaluacji programu strategicznego to ca³okszta³t dzia³añ na rzecz kompleksowej,
systematycznej i obiektywnej oceny programu, jego za³o¿eñ, procesu realizacji i rezultatów.
Aby system ewaluacji spe³nia³ swoj¹ rolê, niezwykle wa¿ne jest, aby cele wskazane w programie by³y okrelone za pomoc¹ mierzalnych wskaników. Jednym z elementów sprawnego
systemu ewaluacji jest monitoring. W procesie monitoringu zbierane s¹ dane pozwalaj¹ce
kontrolowaæ postêp w realizacji celów programu i jego efekty. Dane te s¹ zwykle zestawiane
okresowo w formie raportów, co systematyzuje i wizualizuje kolejne kroki realizacji programu,
b¹d przyjmuj¹ charakter sprawozdañ, w których pojawia siê element analizy danych.
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Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego uchwalona w roku 2001 okreli³a kierunki i cele rozwoju Mazowsza w perspektywie 10-15 lat. Po czterech latach jej realizacji,
ze wzglêdu na ogromne zmiany zewnêtrznych uwarunkowañ rozwoju regionu  przede
wszystkim fakt przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej  podjêta zosta³a decyzja o potrzebie aktualizacji tego dokumentu.
Zgodnie z za³o¿eniami metodycznymi planowania strategicznego, jednym z pierwszych
etapów opracowywania obydwu dokumentów by³a diagnoza sytuacji spo³ecznogospodarczej regionu w ujêciu statystycznym i dynamicznym.
Wewnêtrzne uwarunkowania rozwoju województwa analizowane by³y w trzech p³aszczyznach:
1) sferze gospodarczej,
2) sferze spo³ecznej,
3) przestrzeni i rodowisku.
W zakresie sfery gospodarczej analizie podlega³y zagadnienia zwi¹zane z:
a) rozwojem gospodarczym,
b) aktywnoci¹ gospodarcz¹,
c) innowacyjnoci¹, dzia³anoci¹ badawczorozwojow¹,
d) rolnictwem,
e) turystyk¹.
W zakresie sfery spo³ecznej analizie podlega³y zagadnienia zwi¹zane z:
a) potencja³em ludnociowym,
b) rynkiem pracy,
c) dochodami ludnoci,
d) edukacj¹,
e) opiek¹ zdrowotn¹,
f) mieszkalnictwem,
g) bezpieczeñstwem publicznym.
W zakresie przestrzeñ i rodowisko analizie podlega³y zagadnienia zwi¹zane z:
a) sieci¹ osadnicz¹,
b) transportem (drogowym, kolejowym, lotniczym),
c) energetyk¹,
d) ³¹cznoci¹,
e) gospodark¹ wodnociekow¹,
f) gospodark¹ odpadami,
g) zasobami przyrodniczymi i ochron¹ rodowiska.
Wykorzystywane w procesie diagnozowania statystyczne i dynamiczne ujêcie zagadnieñ
wywo³uje koniecznoæ wykorzystania w tym procesie mo¿liwoci, jakie daj¹ narzêdzia GIS.
Zalety zastosowania systemów informacji przestrzennej w tym zakresie to przede wszystkim:
m mo¿liwoæ integracji danych pochodz¹cych z ró¿nych róde³ i ró¿nych dziedzin,
m ³atwoæ wizualizacji danych,
m ³atwoæ przeprowadzania analiz zarówno w ujêciu statystycznym jak i dynamicznym,
m szybkoæ aktualizacji danych,
m dostêp do narzêdzi umo¿liwaj¹cych modelowanie i tworzenie scenariuszy,
m ³atwoæ tworzenia opracowañ kartograficznych.
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W obowi¹zuj¹cej jeszcze Strategii Rozwoju Województwa za³o¿ono, ¿e monitorowanie
zjawisk spo³ecznych i gospodarczych zachodz¹cych w regionie bêdzie odbywa³o siê corocznie, mia³ zostaæ powo³any Zespó³ Monitoruj¹cy przygotowuj¹cy diagnozy, analizy i prognozy. Proces monitorowania w zak³adanej formule nie zosta³ jednak uruchomiony a pierwsza ewaluacja Strategii zosta³a dokonana dopiero na u¿ytek Za³o¿eñ aktualizacji Strategii
Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Podczas jej przeprowadzenia napotkano na trudnoci w ocenie stopnia realizacji niektórych celów, wynikaj¹ce g³ównie z ich ogólnikowoci i
braku odpowiednich mierników. Przygotowywany obecnie projekt zaktualizowanej Strategii
doæ precyzyjnie okrela mierniki celów operacyjnych Strategii. Zestaw tych wskaników
opiera siê na propozycji zawartej we wstêpnym projekcie Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013, co ma zapewniæ spójnoæ przysz³ych ocen programów na
szczeblu regionalnym i centralnym.

Mazowiecki System Informacji Przestrzennej jako narzêdzie
programowania i monitorowania rozwoju regionalnego
W projekcie aktualizowanej obecnie Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
znalaz³o siê zdanie o nastêpuj¹cej treci: (...) proponuje siê, aby ( ) narzêdziem wspomagaj¹cym monitorowanie realizacji Strategii by³ Mazowiecki System Informacji Przestrzennej,
umo¿liwiaj¹cy dostêp do aktualnych danych pochodz¹cych z ró¿nych róde³ ( ).
Aby propozycja ta mog³a zostaæ wprowadzona w ¿ycie, niezbêdne jest podjêcie stosownych czynnoci organizacyjnych zmierzaj¹cych do stworzenia warunków umo¿liwiaj¹cych
budowê, aktualizacjê i udostêpnianie niezbêdnych baz danych. W latach 20002004 zespó³
Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem profesora Stanis³awa Bia³ousza realizowa³
prace badawczorozwojowe objête projektem celowym System baz danych przestrzennych dla województwa mazowieckiego. W ramach tych prac (Bia³ousz i inni, 2004) zidentyfikowanych zosta³o ponad 90 baz danych wspomagaj¹cych realizacjê zadañ samorz¹du
województwa. Bazy te zgrupowane zosta³y w 13 zagadnieniach tematycznych:
m dane georeferencyjne,
m rodowisko naturalne i ochrona rodowiska,
m infrastruktura techniczna,
m przemys³ i gospodarka,
m demografia i sprawy spo³eczne,
m owiata,
m kultura i dziedzictwo kulturowe,
m kultura fizyczna,
m turystyka,
m rolnictwo,
m podzia³y terytorialne,
m zdrowie,
m bezpieczeñstwo.
20 wrzenia 2005 r. Marsza³ek Województwa Mazowieckiego podpisa³ Zarz¹dzenie nr
265/05 w sprawie szczegó³owego zakresu zadañ departamentów Urzêdu Marsza³kowskiego
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oraz wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych w zakresie prowadzenia,
aktualizowania oraz autoryzacji danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej.
Zarz¹dzenie to przypisuje odpowiedzialnoæ za budowê, prowadzenie, aktualizacjê i autoryzacjê ka¿dej z baz danych zidentyfikowanych w projekcie celowym poszczególnym departamentom Urzêdu Marsza³kowskiego i wojewódzkim samorz¹dowym jednostkom organizacyjnym. Jednoczenie wskazuje jednostki spoza Urzêdu Marsza³kowskiego dysponuj¹ce
danymi i zobowi¹zuje dyrektorów departamentów i wojewódzkich samorz¹dowych jednostek organizacyjnych do przygotowania porozumieñ pomiêdzy Marsza³kiem Województwa a
jednostkami spoza Urzêdu Marsza³kowskiego (do kompetencji, których nale¿y gromadzenie
danych okrelonych w za³¹czniku do Zarz¹dzenia), dotycz¹cych zasad udostêpniania tych
danych na potrzeby Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej. Rozwi¹zanie takie, o
ile spotka siê ze zrozumieniem ze strony tych jednostek i wzajemne udostêpnianie danych
realizowane bêdzie na zasadach ekwiwalentnoci, spowoduje dostêp do danych najbardziej
aktualnych i ograniczy koszty ich pozyskiwania.
Tematyczne bazy danych prowadzone przez departamenty Urzêdu Marsza³kowskiego i
wojewódzkie samorz¹dowe jednostki organizacyjne, winny byæ odniesione przestrzennie do
podstawowych warstw georeferencyjnych stanowi¹cych wojewódzki zasób geodezyjny i
kartograficzny.
Zadania zwi¹zane z zapewnieniem podstawowych warstw georeferencyjnych, niezbêdnych do tworzenia tematycznych baz danych, zosta³y powierzone Geodecie Województwa
Mazowieckiego. Warstwy georeferencyjne, stanowi¹ce wojewódzki zasób geodezyjny i
kartograficzny, obejmuj¹ na poziomie województwa:
m Pañstwowy Rejestr Granic
m Bazê Danych Topograficznych (1:10 000)
m Mapy topograficzne 1:25 000
m VMAP level 2 (1:50 000)
m Mapy topograficzne 1:100 000
m Bazê Danych Ogólnogeograficznych (1:250 000)
m Opracowania fotogrametryczne
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego, prócz podstawowych baz georeferencyjnych, prowadziæ bêdzie tak¿e czêæ baz tematycznych, w szczególnoci bazy: specjalnych
podzia³ów terytorialnych, hydrografii, rzeby i form terenu, gleb i pokrycia terenu, zagadnieñ
zwi¹zanych ze struktur¹ w³asnociow¹ u¿ytków rolnych, struktur¹ powierzchniow¹ gospodarstw i u¿ytków rolnych, infrastruktur¹ transportow¹ (sieci i urz¹dzenia energetyczne;
gazoci¹gi; ropoci¹gi; lotniska i urz¹dzenia z nimi zwi¹zane; ponadlokalne linie telekomunikacyjne; magazyny paliw p³ynnych, gazowych, stacje benzynowe) oraz demografi¹ (liczba i
gêstoæ zaludnienia w gminach, jednostkach osadniczych; struktura wieku, p³ci, wykszta³cenia; bezrobocie i patologie spo³eczne; zatrudnienie wed³ug dzia³ów gospodarki).
Departament Ochrony rodowiska UM odpowiedzialny bêdzie za bazy danych zwi¹zane z profilem swej dzia³alnoci: degradacj¹, ochron¹, rekultywacj¹ rodowiska naturalnego
i instytucjami dzia³aj¹cymi w tym obszarze (priorytety polityki ekologicznej pañstwa; walory
krajobrazowe; obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione; obszary zdegradowane;
ród³a zanieczyszczeñ powietrza; wysypiska i sk³adowiska odpadów komunalnych i przemys³owych; zak³ady utylizacji odpadów; planowane inwestycje w ochronie rodowiska;
instytucje i organizacje zajmuj¹ce siê ochron¹ rodowiska; jednostki Wojewódzkiego Inspek-
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toratu Ochrony rodowiska; stacje kontroli opryskiwaczy, punkty sprzeda¿y rodków ochrony
rolin, mogilniki; ponadlokalne ujêcia wody; oczyszczalnie cieków).
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich UM prowadziæ bêdzie bazy
dotycz¹ce gospodarki rolnej i terenów wiejskich (agroklimat; wysypiska i sk³adowiska odpadów komunalnych i przemys³owych; zak³ady utylizacji odpadów; struktura w³asnociowa u¿ytków rolnych; struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych; struktura powierzchniowa u¿ytków rolnych; liczba i powierzchnia dzia³ek w gospodarstwie; struktura zasiewów; plony globalne; plony na 1 ha; dochód w gospodarstwach; pog³owie zwierz¹t; specjalistyczne gospodarstwa rolne; zak³ady przetwórstwa rolnego; Inspekcja Ochrony Rolin, Inspekcja Nasienna,
Stacje Kwarantanny; stacje kontroli opryskiwaczy, punkty sprzeda¿y rodków ochrony rolin,
mogilniki; inspektoraty weterynarii; zak³ady utylizacyjne; gospodarstwa ekologiczne; Orodki
Doradztwa Rolnego i inne jednostki dzia³aj¹ce na rzecz rolnictwa; drogi transportu rolnego;
wodoci¹gi; kanalizacja; gospodarstwa agroturystyczne).
Departament Nieruchomoci i Infrastruktury UM prowadziæ bêdzie bazy zwi¹zane z
transportem kolejowym i osobowym (drogi transportu rolnego; koleje i urz¹dzenia zwi¹zane
z sieci¹ kolejow¹; sieci transportu osobowego; firmy prowadz¹ce przewozy osobowe).
Departament Edukacji Publicznej i Sportu UM opracuje i poprowadzi bazy zwi¹zane
z kultur¹, owiat¹, kultur¹ fizyczn¹ i sportem (obwody szkolne; lokalizacja i charakterystyka
szkó³; placówki owiatowe; obiekty sportowe i rekreacyjne; instytucje z obszaru kultury
fizycznej i sportu; szko³y z klasami sportowymi; szko³y medyczne).
Departament Zdrowia i Polityki Spo³ecznej UM opracuje bazy danych dotycz¹ce spraw
spo³ecznych, s³u¿by zdrowia i szkolnictwa medycznego (szpitale i kliniki; przychodnie ogólne;
przychodnie specjalistyczne; hospicja; prywatne punkty opieki zdrowotnej; domy pomocy spo³ecznej; organizacje zajmuj¹ce siê profilaktyk¹ i leczeniem uzale¿nieñ; szko³y medyczne).
Departament Kultury, Promocji i Turystyki UM odpowiedzialny bêdzie za dane z
obszaru kultury i sztuki (zabytki nieruchome; teatry, muzea, kina, domy kultury; dziedzictwo
kultury niematerialnej; stowarzyszenia i organizacje zajmuj¹ce siê kultur¹ i dziedzictwem
kultury; biura turystyczne i punkty informacji turystycznej; instytucje i organizacje zajmuj¹ce siê turystyk¹; baza noclegowa, gastronomiczna; szlaki turystyczne; gospodarstwa agroturystyczne).
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego UM odpowiedzialny bêdzie za bazy
danych dotycz¹c¹ zak³adów przemys³owych oraz publicznych podmiotów gospodarczych.
Departament Organizacji i Nadzoru UM odpowiadaæ bêdzie za dane dotycz¹ce jednostek rz¹dowych i samorz¹dowych dzia³aj¹cych na rzecz bezpieczeñstwa, a tak¿e obiektów
u¿ytecznoci publicznej wymagaj¹cych szczególnej ochrony.
Departament Funduszy Strukturalnych i Pomocowych UM odpowiedzialny bêdzie za
dane zwi¹zane z wnioskami o dofinansowanie z ERDF (priorytet I i III) z³o¿onymi w województwie mazowieckim oraz projektami dofinansowywanymi z ERDF (priorytet I i III).
Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego odpowiedzialne bêdzie za opracowanie danych z dziedziny aktualnego stanu, ochrony i zasobów
rodowiska naturalnego (priorytety polityki ekologicznej pañstwa; walory krajobrazowe; z³o¿a
i kopaliny; klimat), transportu (sieci i urz¹dzenia energetyczne; gazoci¹gi; ropoci¹gi; lotniska
i urz¹dzenia z nimi zwi¹zane; ponadlokalne linie telekomunikacyjne), gospodarki (zak³ady
przemys³owe; publiczne podmioty gospodarcze), planistyki (projekty i przes¹dzenia strategii
i planów zagospodarowania).
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Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych w Warszawie odpowiedzialny
bêdzie za dane z dziedziny hydrologii (hydrografia; urz¹dzenia melioracyjne; magazyny przeciwpowodziowe; wa³y przeciwpowiodziowe).
Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich odpowiedzialny bêdzie za bazy danych dotycz¹ce dróg i urz¹dzeñ zwi¹zanych z transportem drogowym oraz mostów i obiektów mostowych.
Wojewódzki Urz¹d Pracy dostarczy danych na temat bezrobocia, patologii spo³ecznych
oraz zatrudnienia, za Biblioteka G³ówna Województwa Mazowieckiego  bibliotek publicznych.
Jednostki spoza Urzêdu Marsza³kowskiego dysponuj¹ce danymi niezbêdnymi do realizacji zadañ samorz¹du na poziomie województwa to przede wszystkim:
m G³ówny Inspektor Ochrony rodowiska i Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska,
m Krajowy Orodek Badañ i Dokumentacji Zabytków,
m Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
m Urz¹d Statystyczny,
m Kuratorium Owiaty,
m Zarz¹dcy sieci energetycznych, gazowych, ciep³owniczych,
m Jednostki centralne (ministerstwa).
Wydaje siê, ¿e w procesie diagnozowania istniej¹cego stanu, szczególnie przy ocenianiu
uwarunkowañ wewnêtrznych rozwoju regionu, wszystkie dane wskazane w za³¹czniku do
projektu Zarz¹dzenia maj¹ podobn¹ wagê. Analiza tych danych w ró¿nych konfiguracjach da
rzeteln¹ ocenê potencja³u regionu.
Inaczej jednak rzecz siê ma w przypadku dzia³añ zwi¹zanych z monitorowaniem realizacji
programów strategicznych. W tym wypadku, ród³em informacji jest przede wszystkim
G³ówny Urz¹d Statystyczny.
W Biurze Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaawansowane s¹ prace
zmierzaj¹ce do podpisania porozumienia pomiêdzy Marsza³kiem Województwa Mazowieckiego a Prezesem G³ównego Urzêdu Statystycznego, okrelaj¹cego zasady wspó³pracy w
zakresie budowy i aktualizacji baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej
obejmuj¹cych dane statystyczne dotycz¹ce województwa mazowieckiego.
Szczegó³owe ustalenia zwi¹zane z zakresem udostêpnianych przez GUS danych bêd¹
przedmiotem dalszych prac, z pewnoci¹ jednak zakres ten powinien w pierwszej kolejnoci
obj¹æ zagadnienia zwi¹zane z systemem monitoringu realizacji Strategii. Wydaje siê, ¿e podpisanie porozumienia znacz¹co wp³ynie na u¿ytecznoæ danych statystycznych. Dzisiaj proces udostêpniania danych przez GUS obejmuje czas niezbêdny do wydania roczników statystycznych, dane udostêpniane s¹ z pó³rocznym opónieniem.
Zwa¿ywszy na fakt istnienia zale¿noci pomiêdzy dokumentami programowymi opracowywanymi na poziomie centralnym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym wydaje siê,
¿e istotne znaczenie ma spójnoæ systemów informacji przestrzennej w³aciwych dla tych
poziomów administracji publicznej. Rysunek przedstawia niektóre zale¿noci dokumentów
programowych w zakresie zagadnieñ zwi¹zanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, ochron¹ rodowiska i ochrony dóbr kultury.

90

Krzysztof M¹czewski, Aneta Staniewska

1DURGRZ\3URJUDP5R]ZRMX

'RNXPHQW\RNUH ODM

FHNLHUXQNLSROLW\NLSD

VWZD

.RQFHSFMD]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRNUDMX
3ROLW\NDHNRORJLF]QDSD VWZD
3URJUDPRSLHNLQDG]DE\WNDPL

.5$6WUDWHJLDUR]ZRMXZRMHZyG]WZD

'RNXPHQW\RNUH ODM

FHNLHUXQNLUR]ZRMXZRMHZyG]WZD

3ODQ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRZRMHZyG]WZD
:RMHZyG]NLSURJUDPRFKURQ\ URGRZLVND
:RMHZyG]NLSURJUDPRSLHNLQDG]DE\WNDPL

:2-(:Ï'=7:2
'RNXPHQW\RNUH ODM

FHNLHUXQNLUR]ZRMXSRZLDWX

3RZLDWRZ\SURJUDPRFKURQ\ URGRZLVND
3RZLDWRZ\SURJUDPRSLHNLQDG]DE\WNDPL

32:,$7
6WUDWHJLDUR]ZRMXJPLQ\

'RNXPHQW\RNUH ODM

FHNLHUXQNLUR]ZRMXJPLQ\

6WXGLDXZDUXQNRZD

LNLHUXQNyZ

]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRJPLQ

*0,1$


0LHMVFRZHSODQ\]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJR
*PLQQ\SURJUDPRFKURQ\ URGRZLVND
*PLQQ\SURJUDPRSLHNLQDG]DE\WNDPL




W województwie mazowieckim podjêta zosta³a próba wypracowania mechanizmów przep³ywu informacji w relacjach gmina-powiat-województwo. Koncepcjê funkcjonowania MSIP
rozszerzono przez wziêcie pod uwagê zadañ kompetencyjnych gmin i powiatów, a tak¿e
uwzglêdnienie funkcji ogólnoadministracyjnych obejmuj¹cych podpis elektroniczny, pocztê
elektroniczn¹ i elektroniczny obieg dokumentów.

Wnioski
1. System informacji przestrzennej skupiaj¹cy wszechstronn¹ informacjê o rodowisku,
demografii, infrastrukturze i zasobach kulturowych powinien umo¿liwiaæ budowanie scenariuszy przedsiêwziêæ inwestycyjnych i innowacyjnych oraz umo¿liwiaæ analizowanie i
monitorowanie zmian stanu rozwoju województwa.
2. Zapewnienie harmonijnego rozwoju wszystkich obszarów regionu i monitorowanie wystêpuj¹cych zmian spo³eczno-gospodarczych wymaga korzystania z informacji obejmuj¹cej wszystkie jednostki podzia³u administracyjnego regionu (gminy, powiatu, województwa).
3. Mazowiecki System Informacji Przestrzennej postrzega siê jako element wp³ywaj¹cy
na sposób zarz¹dzania gmin¹, powiatem i województwem i w perspektywie skorelowany
ze sposobem realizacji zadañ ogólnoadministracyjnych tych jednostek.

Rola Mazowieckiego SIP w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa
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Summary
Development Strategy of the Voivodeship is a mandatory document programming the development of
a region. One of its basic functions is to indicate actions allowing to promote and take advantage of the
potential of environment and social and technical infrastructure with the aim to stimulate local development.
Correct diagnosis and rational programming of actions are not possible without access to the information base identifying resources of environment and social and economic infrastructure. Mazovia
Spatial Information System, with its open information catalogue, fills this niche.
The role of Development Strategy is not restricted to identifying the potential of the voivodeship and
accompanying social, cultural and economic conditions, but it also allows to monitor effects of its
implementation.
The system of spatial information incorporating modules for construction of scenarios and forecasts
as well as of analysis of changes seems to be the right instrument to monitor the effects of the
Development Strategy of the Voivodeship.
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