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Szanowni Państwo, trzymacie w ręku 17 numer naszego czasopisma, który zawiera ar-
tykuły dotyczące tematyki programowania i planowania oraz zarządzania rozwojem w róż-
nych skalach: od lokalnej przez regionalną do globalnej. Wpisują się one w szeroką dziedzinę 
nauk o politykach publicznych. Numer ten przygotowaliśmy specjalnie w języku angielskim 
z myślą o szerokich kręgach czytelników, którym chcemy przybliżyć tematykę rozwoju re-
gionalnego widzianą z polskiej perspektywy. Chcemy  zaprezentować aktualne problemy  
i dylematy rozwojowe oraz poinformować o interesujących badaniach i publikacjach. 

Prezentując ten numer w czasie tegorocznych Dni Otwartych w Brukseli zapraszamy do 
współpracy badaczy, ekspertów, przedstawicieli władz samorządowych, planistów i innych 
zainteresowanych publikacją wyników swoich badań oraz chcących podzielić się swoimi 
osiągnięciami czy zaprezentować plany i zamierzenia.  

Wydawcą MAZOWSZE Studia Regionalne jest Mazowieckie Biuro Planowania 
Regionalnego w Warszawie (MBPR). Biuro prowadzi prace studialne nad rozwojem re-
gionu Mazowsza, przygotowuje kluczowe dokumenty planistyczne takie jak:  strategia 
rozwoju województwa czy plan zagospodarowania przestrzennego. MBPR współpracuje 
z instytucjami naukowo-badawczymi oraz jest zaangażowane w międzynarodowe progra-
my badawcze. Współpracuje też z innymi biurami planowania w Europie m.in. z regionów: 
Amsterdamu, Helsinek, Madrytu, Oslo, Paryża, Stuttgartu, Sztokholmu i Sofii. MBPR jest 
również członkiem METREX-u. Jako wydawca MAZOWSZE Studia Regionalne chcemy, aby 
było ono platformą dyskusji i wymiany doświadczeń zarówno dla praktyków jak i teorety-
ków planowania przestrzennego i gospodarczego. Każdy numer naszego czasopisma jest 
na 3 części: Analizy i Studia, Samorząd i Varia. Tematyka i formuła artykułów oraz materia-
łów zamieszczanych w poszczególnych częściach opisana jest na stronie internetowej pisma:  
mazowszestudiaregionalne.pl .

Otwierający ten numer artykuł Zbigniewa Strzeleckiego jest omówieniem polityki regio-
nalnej prowadzonej w Polsce w latach 2004-2013. Obok rozważań teoretycznych zawiera 
on opis uwarunkowań tej polityki, jej ocenę oraz perspektywy kształtowania w przyszłości. 
Wymiar europejski rozwoju regionalnego pojawia się w artykule Romana Szula, w którym 
przedstawione zostało zjawisko regionalizmu jako formy integracji w kontekście rozwoju 
Unii Europejskiej. Kolejne artykuły w części Analizy i studia dotyczą zjawiska urban sprawl 
w obszarze metropolitalnym Warszawy (Tomasz Sławiński, Maciej Sulmicki), kwestii przy-
wództwa w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i demokracji partycypacyjnej oraz 
roli kobiet w tych procesach (Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska), a także wpływu cy-
wilizacji informacyjnej na rynek pracy w Polsce (Andrzej Karpiński). W części drugiej nume-



ru – Samorząd – zamieszczone zostały artykuły poświęcone strategii rozwoju województwa 
mazowieckiego. Pierwszy artykuł przedstawia politykę rozwoju województwa w świetle 
dokumentów strategicznych, prezentujących uwarunkowania i założenia polityki rozwoju 
(Adam Struzik). W artykule E. Kozubek czytelnik znajdzie syntetyczny opis strategii roz-
woju województwa ze wskazaniem podstaw koncepcyjnych, wizji rozwoju, struktury celów  
i sposobów ich realizacji. Ocena przyjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego stra-
tegii rozwoju regionu przedstawiona jest w kolejnych dwóch artykułach. Krzysztof Opolski 
i Sylwia Marciszewska przedstawiają krytyczne refleksje na temat zapisów strategii i moż-
liwych scenariuszy rozwoju, które warunkują osiągniecie zapisanych w strategii celów.  
Z kolei Andrzej Karpiński wskazuje w swoim tekście szanse, których wykorzystanie jest klu-
czowe dla rozwoju regionu. Tę część tomu zamyka artykuł opisujący w skrócie doświadcze-
nia z realizacji projektu badawczego „Trendy Rozwojowe Mazowsza”, jego wyniki i sposób 
ich wykorzystania w programowaniu i planowaniu rozwoju regionu. Część trzecią numeru 
otwierają dwa artykuły poruszające bardzo ważne i aktualne tematy. Pierwszym jest po-
dział województwa mazowieckiego na jednostki NUTS; drugim zaś finansowy mechanizm 
wyrównawczy, którego stosowanie doprowadziło region Mazowsza na skraj bankructwa, 
ograniczając jego potencjał rozwojowy (autorem obu artykułów jest Krzysztof Kacperski). 
Michał Hackiewicz w kolejnym artykule opisuje zmiany na rynku lotniczym, koncentru-
jąc się na analizie zmian w polityce rozwoju portów lotniczych, które, by zwiększyć swą 
konkurencyjność, zwiększają zakres oferowanych funkcji. Numer zamykają recenzje dwóch 
książek. Pierwsza recenzja autorstwa Elżbiety Mączyńskiej dotyczy książki na temat na te-
mat wrażliwości polskich regionów na wyzwania współczesnej gospodarki. W tej niezwykle 
ciekawej książce przedstawiono wpływ zewnętrznych uwarunkowań rozwojowych na for-
mułowanie polityki rozwoju regionalnego w Polsce. W drugiej recenzji autorstwa Mirosława 
Grochowskiego omówiono książkę zawierającą wyniki studiów na założeniami, procesem  
i efektami określania inteligentnych specjalizacji w polskich regionach. 

Zachęcając do lektury tego numeru zapraszam jednocześnie do współpracy przy tworze-
niu czasopisma, tak by stało się ono żywą platforma wymiany informacji, idei i koncepcji dla 
praktyków i teoretyków planowania.
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