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Warszawa, 12 grudnia 2018 r. 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

przekazuję Państwu opracowanie podsumowujące trzy lata sprawowania przeze mnie urzędu Wojewody  

Mazowieckiego, powierzonego mi przez Prezesa Rady Ministrów 8 grudnia 2015 r. Reprezentowanie władzy 

wykonawczej w regionie to misja i służba, w których pełnieniu wspiera mnie zespół Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie oraz podległych mi służb, straży i inspekcji.  

Minione trzy lata miały szczególny charakter. Lata 2016 i 2017 były okresem przygotowań do uroczystych obchodów 

setnego jubileuszu odzyskania niepodległości przez Polskę, które wypełniły rok 2018. Wspólne świętowanie sprzyjało 

kultywowaniu tradycji niepodległościowych, umacnianiu patriotyzmu i wyrażaniu jedności naszego narodu. Było 

także okazją do wzmocnienia inicjatyw lokalnych oraz utrwalenia więzi pomiędzy obywatelami i państwem. 

Powodem do satysfakcji jest dla mnie fakt, że mieszkańcy województwa aktywnie włączyli się w obchody. Istotną 

rolę w inspirowaniu ich zaangażowania odegrała administracja rządowa. Spośród wydarzeń zorganizowanych przez 

nas w ramach programu „Mazowieckie – historia Niepodległości” popularnością cieszyły się między innymi konkursy: 

„Ku Niepodległości” dla uczniów szkół podstawowych i „Moje symbole patriotyzmu” adresowany do wszystkich 

Mazowszan. Duże zainteresowanie wzbudziły także wystawa Ojcowie Niepodległości prezentowana w Warszawie, 

Siedlcach, Radomiu, Płocku, Ciechanowie i Ostrołęce oraz piknik wojskowy w Ostrołęce. Przedsięwzięcia te 

przybliżały drogę naszego narodu do niepodległości i dokonania postaci najbardziej zasłużonych dla odrodzenia 

i utrwalenia naszej państwowości. 

Ostatnie trzy lata to okres systematycznej pracy, służącej podnoszeniu komfortu życia mieszkańców i poprawie 

jakości obsługi interesantów. Wdrażaliśmy rządowe programy wsparcia społecznego, takie jak: Rodzina 500+, 

Maluch+, Senior+, Za życiem, Dobry Start, służące wyrównywaniu szans grup dotychczas zaniedbanych. Troszczyliśmy 

się o bezpieczeństwo mieszkańców – przywróciliśmy 13 posterunków policji i usprawniliśmy system obsługi zgłoszeń 

z numeru alarmowego 997. W naszych siedzibach na pl. Bankowym w Warszawie, w Radomiu i Ostrołęce 

przeprowadziliśmy remonty, dzięki którym powstały nowoczesne i wygodne strefy obsługi interesantów 

dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Realizowaliśmy także inwestycje w infrastrukturę. Wydaliśmy 

decyzje o znaczeniu strategicznym dla regionu, dotyczące m.in. budowy linii najwyższych napięć pomiędzy 

aglomeracją warszawską a Siedlcami, inwestycji drogowych i kolejowych oraz budowy II linii metra w stolicy. 

Potwierdzeniem sprawności działania administracji szczebla regionalnego jest jej coraz lepsza umiejętność 

rozwiązywania codziennych problemów mieszkańców województwa. Skuteczność pracowników urzędu Wojewody 

oraz służb, straży i inspekcji w osiąganiu tego celu to efekt ich wysokich standardów zawodowych, wielkiego 

zaangażowania w pracę i nieustannego doskonalenia. Za tę postawę wyrażam im serdeczną wdzięczność.  Wszyscy 

pracujemy dla dobra mieszkańców Mazowsza.   
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Wojewoda Mazowiecki 

Zdzisław Sipiera 

Wicewojewodowie Mazowieccy 

Sylwester Dąbrowski I Wicewojewoda Mazowiecki  

Artur Standowicz II Wicewojewoda Mazowiecki 

Jarosław Szajner Dyrektor Generalny 

Kierownicy Delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 

Robert Kochański – Ciechanów, Marcin Grabowski – Ostrołęka, Marlena Mazurska – Płock,  

Krzysztof Murawski – Radom, Siedlce - wakat. 

Wydział/ Biuro Dyrektor Zastępca 

Biuro Wojewody Alicja Walecka Ewa Filipowicz 

Biuro Rozwoju i Inwestycji Tomasz Szlązak Katarzyna Harmata, Katarzyna Kościesza 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Paweł Błasiak Marek Szymański 

Biuro Kadr i Obsługi Prawnej Olga Jarmołowicz Katarzyna Galas 

Wydział Spraw Cudzoziemców Agata Ewertyńska Marcin Wodziński 

Wydział Infrastruktury Aleksandra Krzoska  

Wydział Kontroli  Bogusław Krupa 

Wydział Spraw Obywatelskich Kamila Jeziorska-Chojecka  

Wydział Polityki Społecznej Anna Olszewska Anna Karpińska, Kinga Jura 

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Katarzyna Łuba Marcin Świtka 

Wydział Nadzoru Prawnego Bogdan Brożyna  

Biuro Obsługi Urzędu Tomasz Kałduś Mariusz Gietka 

Biuro Ochrony Magdalena Kamińska  

Wydział Finansów Marta Niedzielska Anna Czaplicka 

Wydział Zdrowia Jarosław Chmielewski Halina Krajkowska 

Wydział Geodezji/ Mazowiecki Wojewódzki 
Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 

Sebastian Bała  

Zespół Audytu Wewnętrznego Marta Wrzesińska  

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego Ewa Filipowicz  
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           Obsługa mieszkańców – urząd otwarty na potrzeby klientów 

W ostatnich trzech latach w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wprowadzono zmiany, które 
usprawniły obsługę interesantów. Na początku 2018 r. w siedzibie urzędu przy pl. Bankowym 
w Warszawie otwarto nowo zbudowany profesjonalny punkt informacyjny dla mieszkańców. 
Kontynuowane są remonty w delegaturach. W 2016 roku przeprowadzony został kompleksowy 
remont budynku płockiej Delegatury. Natomiast 2018 r. zmodernizowano budynek w Ostrołęce, 
wyremontowano też budynek archiwum w Radomiu.  

W ramach obsługi mieszkańców wykonano m.in. następujące zadania: 

 

 

 

 zorganizowano Punkt Obsługi Klienta (POK) w MUW przy 
pl. Bankowym 3/5. W ramach POK: 

 przyjmowana jest korespondencja, z możliwością potwierdzenia 
przez profil zaufany ePUAP,  

 działa telefoniczny punkt informacyjny, kasa i terminal, 
 wydawane są formularze i wzory wniosków oraz udostępnione 

jest stanowisko komputerowe z drukarką dla interesantów, 
 funkcjonuje pokój dla rodziców z małymi dziećmi oraz sala zabaw, 
 koszt inwestycji wyniósł prawie 2 mln zł. 

 Remont dziedzińca MUW przy pl. Bankowym 3/5: 

 pierwszy od kilkudziesięciu lat remont zniszczonej nawierzchni 
dziedzińca, 

 kompleksowy remont obejmował m.in.: położenie nowych linii 
wodociągowych, wymianę nawierzchni na granitową kostkę 
brukową oraz wymianę zieleni,  

 infrastruktura dziedzińca została dostosowana do potrzeb osób 
z niepełnosprawnością ruchową (np. obniżenie krawężników 
i centrum dziedzińca), 

 koszt remontu wyniósł blisko 2,5 mln zł. 

 Remont delegatury MUW w Radomiu: 

 remont i wyposażenie sali konferencyjnej oraz remont  
pomieszczeń biurowych,  

 termomodernizacja budynku archiwum MUW, przy 
ul. Zielińskiego w Radomiu, 

 nowe wyposażenie sali obsługi interesantów,  
 uruchomienie elektronicznego systemu kolejkowego,  
 dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami, 
 koszt remontu wyniósł blisko 800 tys. zł. 

 Remont delegatury MUW w Ostrołęce:  

 odnowienie pomieszczeń,  
 termomodernizacja elewacji budynku (I etap prac),  
 koszt remontu wyniósł blisko 1,5 mln zł. 
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 Projekty realizowane ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)  

W ramach projektów realizowanych ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) przez 
Wydział Spraw Cudzoziemców (WSC) prowadzi działania na rzecz wsparcia integracji cudzoziemców 
na Mazowszu, zwiększenia dostępności usług realizowanych na ich rzecz oraz wzmocnienia 
potencjału osób pracujących z obcokrajowcami. Obejmują one m.in. organizację kursów językowych 
i szkoleń dla pracowników wydziału, remont i urządzanie pomieszczeń do obsługi klientów 
w sprawach cudzoziemców, zakup sprzętu informatycznego, przygotowywanie aplikacji 
multimedialnych i filmów instruktażowych, jak również organizację doradztwa dla obcokrajowców 
we współpracy z organizacjami pozarządowymi.    
W chwili obecnej w WSC realizowane są 4 projekty ze środków FAMI: 

– „Cudzoziemiec w centrum uwagi"; 
– „Wsparcie integracji cudzoziemców na Mazowszu”; 
– „Zwiększenie dostępności i poprawa jakości usług dla obywateli państw trzecich na 

Mazowszu”; 
– „Wzmocnienie potencjału osób pracujących z cudzoziemcami oraz zwiększenie komfortu 

pracy służb migracyjnych”. 
 

Ze środków FAMI finansowany jest m.in. punkt informacyjno – doradczy, prowadzony przez 

Polskie Forum Migracyjne przy ul. Marszałkowskiej 3/5 w siedzibie Wydziału Spraw 

Cudzoziemców. W punkcie tym oferowane są różnorodne i  kompleksowe konsultacje dotyczące 

m.in.: legalizacji pobytu, kwestii administracyjnych i prawnych, przysługujących praw 

pracowniczych, doradztwa, pomocy integracyjnej, psychologicznej i socjalnej.   
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 Statystyka spraw rozpatrywanych przez Wydział Spraw 

Cudzoziemców  

w okresie od 9 grudnia 2015 r. do 10 grudnia 2018 r. 
Rodzaj sprawy Liczba  

Zezwolenia na pobyt cudzoziemców 173 837 

Zezwolenia na pracę cudzoziemców 201 707 

Dotyczące obywatelstwa polskiego 35 000  

Uznania obywatelstwa - 2 946 decyzji 

Potwierdzenia obywatelstwa - 29 699 

Wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego przekazane do Prezydenta RP - 2 140 

 Spotkania Wojewodów z mieszkańcami.  W każdy poniedziałek Wojewoda oraz Wicewojewodowie 
spotykają się osobiście z mieszkańcami, żeby omówić sprawy z zakresu działania urzędu. Wojewoda 
Mazowiecki w latach 2016-2018 odbył 273 takie spotkania.  

 
 

 
 

 Spotkania z mediami 

zorganizowano 182 spotkania z mediami z udziałem Wojewody i Wicewojewodów w celu 

przekazania informacji o działaniach urzędu.  
 

 WIPER – Wdrożenie i popularyzacja e-usług realizowanych przez administrację rządową 
w województwie mazowieckim: 
 

 

 dzięki wsparciu unijnemu w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim 
w Warszawie oraz  w podległych Wojewodzie jednostkach administracji 
rządowej (JAR)  jest wdrażany system informatyczny, który zwiększy 
liczbę, dostępność i jakość oferowanych e-usług.   

 w ramach projektu zakupiony został  sprzęt komputerowy, 
oprogramowanie, wyposażenie serwerowni, usługi techniczne 
i doradcze. W 2019 r. powstanie jeden punkt dostępu do katalogu e-
usług publicznych zespolonej administracji rządowej województwa 
mazowieckiego. 
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 Paszporty 

 

 
 Dbałość o dobrą jakość prawa lokalnego dla mieszkańców - nadzór prawny nad organami 

samorządu terytorialnego 
Pod względem formalno-prawnym sprawdzono : 
 w 2016 roku - 25 876 uchwał jednostek samorządu terytorialnego 
 w 2017 roku - 27 523 uchwały jednostek samorządu terytorialnego 
 w 2018 roku - 20 803 uchwały jednostek samorządu terytorialnego (dane za trzy kwartały 2018 r.) 

Zrealizowano też szkolenia dla gmin na temat planowania przestrzennego, aby poprawić jakość 
uchwał związanych z tą tematyką. Pracownicy urzędu wojewódzkiego przeszkolili 375 
przedstawicieli samorządów z 219 gmin. 

 Dbałość o sprawne przekazywanie informacji mieszkańcom - Orzekanie o niepełnosprawności 
i stopniu niepełnosprawności 
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 Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami. W strukturze urzędu działają: 

 

 Pełnomocnik ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Do jego zadań należy m.in.: 

– koordynowanie współpracy jednostek administracji rządowej w województwie 
z organizacjami pozarządowymi,  

– pomoc lokalnym organizacjom w dostępie do wiedzy na temat Narodowego Programu 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz innych działań prowadzonych przez  
pełnomocnika rządu ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i inne agencje rządowe, 

– spotkania dla ponad 500 przedstawicieli organizacji społecznych, w celu informowania 
o zakresie działalności pełnomocnika rządu ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 

– opracowanie wieloletniego programu współpracy Wojewody z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 
2017-2019. 

 
 Dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w województwie mazowieckim  

w 2018 r. , realizowanych przez organizację pozarządowe: 
 
 W 2018 r. w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej zostały podpisane 

24 umowy z organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 720 tys. zł. w zakresie m.in.: 
przeciwdziałania bezdomności, lokalnej profilaktyki społecznej czy systemu pomocy 
żywnościowej.   

 
 

 

 Pełnomocnik ds. Kombatantów i Osób  Represjonowanych, 
który ma zadania:  

 - koordynowanie spraw związanych z integracją środowisk 
kombatanckich w województwie mazowieckim, 

 - zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady 
Konsultacyjnej do spraw działaczy opozycji 
antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów 
politycznych (18 posiedzeń), Wojewódzkiej Rady 
Kombatanckiej (5 posiedzeń), 

 - działanie na rzecz pomocy kombatantom i osobom 
represjonowanym we współpracy z Urzędem do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

 

 

 Pełnomocnik ds. mniejszości narodowych i etnicznych w województwie mazowieckim. Do jego 
zadań należy m.in.: 

– opiniowanie programów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania 
i rozwoju języka regionalnego, 

– prowadzenie działań służących respektowaniu praw mniejszości narodowych 
i etnicznych oraz przeciwdziałaniu ich naruszania, 

– pomoc w rozwiązywaniu problemów mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
zapobieganie ewentualnym konfliktom, 
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– współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi 
oraz podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości. 

 
 Pełnomocnik ds. równego traktowania mający następujące zadania: 

– podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz służących 
promowaniu zasad równego traktowania, 

– podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych 
w wyniku naruszenia zasady równego traktowania, 

– promowanie, upowszechnianie i propagowanie problematyki równego traktowania, 
– współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania 

oraz przeciwdziałania dyskryminacji, 
– współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania w zakresie 

realizacji i ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na Rzecz 
Równego Traktowania. 

 
 Mazowiecki Urząd Wojewódzki jako miejsce rozwoju zawodowego prowadzi nabory otwarte 

dla mieszkańców 

 

 Oferty pracy dostępne są na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego – 

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/praca. Praca w urzędzie wojewódzkim daje możliwość 

efektywnego rozwoju indywidualnej ścieżki zawodowej m.in. w obszarze budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarowania nieruchomościami Skarbu 

Państwa, organizacji projektów i programów unijnych dot. polityki społecznej i zdrowia  

oraz spraw dot. cudzoziemców, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. 

 W urzędzie organizowane są różne formy aktywizacji zawodowej. Dzięki organizowanym  

płatnym stażom zawodowym absolwenci szkół średnich, studenci i osoby bezrobotne mogły 

zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia w administracji publicznej. We współpracy 

z organizacjami pożytku publicznego były realizowane działania wspierające rozwój 

praktycznych kompetencji zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami.  

 

 

 

  Współpraca z samorządami - programy rządowe 

Jednym z priorytetów Wojewody Mazowieckiego jest sprawna i skuteczna współpraca z samorządami. 

W tym celu organizowano liczne spotkania, na których omawiano najważniejsze kwestie związane 

z pomocą społeczną, planowaniem przestrzennym, edukacją czy pozyskiwaniem środków na inwestycje. 

Dzięki dobrej współpracy z samorządami udało się m.in. zapewnić sprawne wdrożenie programu Dobry 

start oraz przekazać środki na budowę, przebudowę i remont dróg lokalnych.  

 Rezerwy budżetu państwa przeznaczone na potrzeby mazowieckich gmin i powiatów 

W latach 2016-2018 dotacje dla mazowieckich samorządów na infrastrukturę drogową oraz 
inwestycje służące mieszkańcom Mazowsza wyniosły ponad 127 mln zł. Dzięki tym środkom 
możliwa była m.in.: modernizacja infrastruktury społecznej (np.: budowa domu pomocy 

https://mazowieckie.pl/pl/urzad/praca
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społecznej czy przedszkola ze żłobkiem) i drogowej; zakup aparatury medycznej, ambulansów 
i karetek; budowa kompleksu boisk szkolnych. 

 

 Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 

Infrastruktury Drogowej 

 Łączna kwota dotacji na zadania realizowane w 2018 roku w województwie mazowieckim 
wynosi prawie 48 mln złotych.  

 Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 

 28 grudnia 2017 roku Wojewoda Mazowiecki zatwierdził listę zakwalifikowanych wniosków 
o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019 na 2018 rok. Po uwzględnieniu oszczędności dofinansowanie 
przyznano na realizację 52 zadań. Kwota dotacji rządowej dla tych zadań to ponad 76 mln zł. 
W poprzednich latach dofinansowanie wyniosło: 

- w 2016 roku 76 mln zł przeznaczone na 73 zadania, 

- w 2017 roku  76 mln zł przeznaczone na 47 zadań. 

 

 Program „Rodzina 500+” w latach 2016-2018 

 

 
 

Infolinia 

Od kwietnia do lipca 2016 r., a następnie od  sierpnia 2017 r. do października 2017 r. oraz w okresie 

od czerwca 2018 r. do sierpnia 2018 r. w MUW działała specjalna infolinia, za pośrednictwem której 

można było uzyskać informacje na temat programu „Rodzina 500+”. Z infolinii korzystali zarówno 

rodzice i  opiekunowie zainteresowani świadczeniem, jak i pracownicy samorządów, którzy realizują 

ustawę. 
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 Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 

W styczniu br. Wojewoda Mazowiecki przejął od Marszałka Województwa Mazowieckiego 14 750 

niezakończonych spraw z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym 12 585 

nierozpatrzonych wniosków o świadczenia wychowawcze i rodzinne. Wojewoda Mazowiecki przez 

10 miesięcy realizacji zadania wydał ponad 4 tysiące decyzji i sukcesywnie likwiduje przejęte 

zaległości. 

 

 

 Ze wszystkich województw największa liczba tworzonych i dofinansowanych miejsc w ramach 
Programu przypada na województwo mazowieckie.  Suma środków przyznanych beneficjentom na 
terenie województwa mazowieckiego w 2018 r. we wszystkich 4 modułach wynosi 76,5 mln zł i 
stanowi prawie 20 proc. wszystkich środków rozdysponowanych w ramach Programu. W latach 
2016-2017 zawarto umowy na łączna kwotę ponad 38,2 mln zł. 

 Efekty programu to: 

– poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad małymi dziećmi, 

– stworzenie warunków dla rozwoju instytucji opiekuńczo-edukacyjnych dla dzieci do lat 3. 

 
 
 

 
 strategicznym założeniem programu jest zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym seniorów 

poprzez rozbudowę ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie liczby miejsc 
w placówkach „Senior+”, 

 W latach 2016-18 w województwie mazowieckim przeznaczono blisko 13 mln zł z budżetu państwa 
na utworzenie placówek wsparcia dziennego dla seniorów (59 samorządów) oraz dofinansowanie 
na funkcjonowanie już istniejących placówek (28 samorządów). 

 
 

 
 

 celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. Od zapewnienia dostępu do 
wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

 w ramach programu przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł z tytułu urodzenia 
dziecka mającego zaświadczenie o ciężkim upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej 
życiu,   

 na Mazowszu wypłacono 988 świadczeń na kwotę 4,1 mln zł, 
  55 środowiskowych domów samopomocy z terenu województwa mazowieckiego uzyskało 

dofinansowanie dla uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu na 
zabezpieczenie potrzeb osób wymagających dodatkowej pomocy lub opieki. Kwota dofinansowania 
wyniosła 2,8 mln zł, 

  445 asystentów rodziny było gotowych do udzielania wsparcia rodzinom oczekującym dziecka 
niepełnosprawnego lub zmagającym się z trudnościami po jego urodzeniu, 
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  zorganizowano 6 narad z przedstawicielami wszystkich jednostek samorządu terytorialnego 
województwa mazowieckiego, podczas których omówiono cele i priorytety programu oraz 
zaprezentowano dotychczasowe działania prowadzone w ramach programu. W każdej z nich brał 
udział przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

 program wspiera publikacja przygotowana przez urząd wojewódzki „Mazowiecki Informator dla 
Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością”. Celem publikacji jest przekazanie 
rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki 
medycznej, psychologicznej oraz społecznej. 

 

 

 

 „Dobry Start” jest programem zapewniającym bezpośrednie wsparcie rodzinom w związku 
z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się 
w szkole do ukończenia 20. lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych  – 24. roku życia, bez 
względu na dochód w rodzinie. Pomocą w ramach programu objęte są również wszystkie uczące się 
dzieci przebywające w pieczy zastępczej. 
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 Programy w obszarze edukacji: 

 aktywna tablica – rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. 
W latach  2017-2018 na realizację programu przekazano blisko 14,5 mln zł. Wsparcie finansowe 
otrzymały 453 organy prowadzące. Program jest realizowany przez 1 046 szkół,  

 wyprawka szkolna – rządowy program pomocy uczniom. W latach 2016-2018 przekazano na 
realizację programu blisko 5 mln zł. Wsparciem finansowym objętych zostało 15 095 uczniów, 

 wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, dostęp do bezpłatnych podręczników,  
materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. W latach 2015-2018 przekazano 
organom prowadzącym blisko 199,5 mln zł na realizację zadania dla szkół podstawowych (klasy 
I-VIII)   i gimnazjów, 

 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – w latach 2016-2018 na realizację programu 

przekazano  blisko 13,5 mln zł. Wsparcie finansowe otrzymało 366 organów prowadzących, 

Program był realizowany przez 1 719 szkół i bibliotek pedagogicznych. 

 „Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, 
pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom 
i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych”: 

 W latach 2016-2018 na realizację programu przekazano blisko 90 tys. zł. Wsparciem finansowym 

objętych zostało 108 uczniów. 

 Wypoczynek letni dotowany ze środków Wojewody Mazowieckiego: 
 na realizację programu w latach 2016-2018 przekazano ponad 6,5 mln zł. Wsparcie finansowe 

otrzymały 144 podmioty organizujące wypoczynek letni, dotacją objętych zostało 16 588 dzieci 
i młodzieży. 

 Realizacja Narodowego Programu Stypendialnego – wypłata stypendiów socjalnych i zasiłków 
szkolnych.  

W latach 2016-2018 do mazowieckich gmin przekazano dotację celową w wysokości ponad 
74 mln zł.  

 Dotacja celowa z budżetu państwa udzielona jednostkom samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego: 

 W latach 2016-2018 jednostkom samorządu terytorialnego przekazano dotację celową 

w wysokości ponad 929 mln zł dla 698 452 dzieci w wieku do 5 lat korzystających z wychowania 

przedszkolnego.   

 

   Współpraca z samorządami  

 Wsparcie finansowe samorządów w zakresie pomocy dla repatriantów: 

 W latach 2016-2018 na teren województwa mazowieckiego przybyło 510 repatriantów z rodzinami. 

Otrzymali pomoc w wysokości prawie 8 mln zł., przeznaczoną na pokrycie kosztów przejazdu, 

przewozu mienia, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, pokrycie kosztów związanych 
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z podjęciem nauki przez osoby małoletnie. Ponadto Wojewoda zawarł 4 porozumienia z gminami 

w sprawie zapewnienia repatriantom warunków do osiedlenia się na kwotę 400 tys. zł.  

 

 
 

 Wojewoda przyznaje też środki na świadczenia na częściowe pokrycie kosztów 

zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Polsce dla posiadaczy Karty Polaka. Od stycznia 

2017 r. zakończono 2 595 postępowań w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego. Łączna 

kwota świadczeń to 15,9 mln zł. 

 

 
 

 Konferencje i narady dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i systemu wspierania 
rodziny i pieczy zastępczej: 

 spotkania z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-

wychowawczych ze wszystkich gmin i powiatów Mazowsza, dotyczące realizacji programów 

rządowych oraz funkcjonowania i wdrażania standardów,    
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  Szkolenia dla pracowników samorządu terytorialnego – członków powiatowych zespołów 
orzekania o niepełnosprawności: 

 w latach 2016-2018 zorganizowano 53 szkolenia dla członków powiatowych zespołów 
orzekania o niepełnosprawności, 

 w szkoleniach wzięli udział lekarze i specjaliści: psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, 
doradcy zawodowi oraz przewodniczący i sekretarze zespołów, 

 445 osób otrzymało zaświadczenia uprawniające do orzekania. 

 Cykl szkoleń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej  
i systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 

 zrealizowano szkolenia na terenie 24 powiatów (dla 630 pracowników) oraz największych miast 
województwa mazowieckiego, które miały na celu naukę radzenia sobie w sytuacjach 
kryzysowych oraz przyczyniły się do zwiększenia poczucia bezpieczeństwa kadry pomocy 
społecznej,  

 przy współpracy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przeszkolono dyrektorów i pracowników 
placówek opiekuńczo-wychowawczych w zakresie praw dziecka. 

 

 Działania służb geodezyjnych Wojewody. Kwota wsparcia finansowego przekazanego jednostkom 
samorządu terytorialnego z budżetu państwa na zadania z zakresu geodezji i kartografii w ostatnich 
trzech latach wyniosła blisko 39,5 mln zł. Środki te przeznaczono na pokrycie należności za m.in.: 

 zakładanie oraz modernizację ewidencji gruntów, budynków i lokali (kataster nieruchomości), 
 usuwanie błędów w ewidencji gruntów i budynków, opracowanie dokumentacji geodezyjnej 

w celu wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków, 
 aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków, 
 mapę zasadniczą w tym aktualizację, opracowanie dokumentacji technicznej związanej ze 

zleceniem wykonania numerycznej mapy zasadniczej, zakładanie i aktualizację mapy zasadniczej, 
wykonanie i aktualizację numerycznej mapy zasadniczej, 

 utworzenie i aktualizacja Bazy Danych Obiektów Topograficznych. 
 
 

 W latach 2016-2018 dzięki porozumieniu z mazowieckimi powiatami zapewniony został dostęp do 
baz danych 40 powiatów. Obecnie trwają rozmowy z pozostałymi 3 powiatami. Dzięki temu 
pracownicy MUW, przy realizacji zadań publicznych przez Wojewodę, korzystają z danych 
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Możliwość wglądu w zawarte tam 
informacje skraca czas rozpatrywania sprawy przez Wydział Geodezji MUW.  

 Narady Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Mazowieckiego. Spotkanie 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 
z przedstawicielami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej Województwa Mazowieckiego, w których 
uczestniczyli również m. in. goście z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie 
i PKP S.A. Podczas 5 narad oraz kilkudziesięciu spotkań zespołów konsultacyjnych złożonych 
z przedstawicieli wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej i kartograficznej oraz powiatów, które odbyły 
się na przestrzeni ostatnich trzech lat służby geodezyjne spotykały się, aby m.in.: 
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 omawiać bieżące problemy,  
 wyjaśniać pojawiające się wątpliwości dot.  udostępniania danych z ewidencji gruntów 

i budynków na potrzeby Wojewody, 
 ujednolicić zasady podejmowanych działań w celu poprawy wizerunku organu. 

 
 
 

 Kontrola Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej.  Przeprowadzono 42 
kontrole dotyczące prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie 
wdrożenia systemu teleinformatycznego do prowadzenia tego zasobu, jak również stopnia 
cyfryzacji dokumentacji geodezyjnej stanowiącej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. 
Celem przeprowadzonych kontroli było sprawdzenie stopnia wdrożenia infrastruktury 
informatycznej do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym 
utworzenie baz danych: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu, rejestru cen i wartości nieruchomości, szczegółowych osnów geodezyjnych, baz danych 
obiektów topograficznych zgodnie z obowiązującym modelem pojęciowym dla tych baz.  

 

 

 

 Opieka nad miejscami pamięci:  

 pod opieką Wojewody Mazowieckiego znajdują się 1 324 obiekty, 

 w ostatnich trzech latach na opiekę nad miejscami pamięci Wojewoda przeznaczył 7 392 000 zł,  

 dzięki współpracy Wojewody Mazowieckiego i Muzeum Powstania Warszawskiego w bieżącym 

roku wyremontowano kolejne powstańcze groby, wśród nich remonty mogił zlokalizowanych na 

Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, kwatery żołnierzy batalionów "Zośka", "Gozdawa”, 

"Chrobry I” oraz "Gustaw – Harnaś” oraz „Pomnik Poległych w Bitwie pod Grochowem” 

znajdujący się na Olszynce Grochowskiej. Całościowo odremontowano pierwszą powstańczą 

nekropolię w stolicy -  Cmentarz Powstańców Warszawy w Powsinie. Renowacje grobów 

sfinansowane zostały ze środków Wojewody Mazowieckiego, w kwocie 750 tys. zł. 

 systematycznie prowadzone są remonty mające na celu odtworzenie mogił i godne 

upamiętnienie poległych. 
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  Bezpieczeństwo 

 

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na bieżąco przekazuje samorządom ostrzeżenia 
o niebezpiecznych zjawiskach hydro - i meteorologicznych.  

 Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza dzięki przywróceniu 13 posterunków 
policji w: Łysych, Maciejowicach, Sobolewie, Miastkowie Kościelnym, Korytnicy, Jastrzębi, Przytyku, 
Zabrodziu, Zbuczynie, Staroźrebach, Kampinosie, Lesznie i Kowali. 

 

 Posiedzenia Mazowieckiego Wojewódzkiego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.  

Kilka razy do roku odbywają się posiedzenia, 
których celem jest omówienie przygotowania 
służb np. do sezonu zimowego. Podczas 
posiedzeń Wojewoda wydaje rekomendacje 
mające zwiększyć bezpieczeństwo 
mieszkańców.  

 

 Dzięki przejęciu obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 997 przez Centra Powiadamiania 
Ratunkowego z terenu województwa mazowieckiego:  

 możliwe jest jednoczesne powiadomienie o zdarzeniu wszystkich właściwych służb; 

 odciążono dyspozytorów służb ratunkowych; 

 wyeliminowano bezpośrednie kierowanie do służb zgłoszeń niezasadnych lub fałszywych; 

 ujednolicono sposób obsługi zgłoszeń kierowanych na numery alarmowe, w tym zgłoszeń 
obcojęzycznych. 

 

 Zwalczanie Afrykańskiego Pomoru Świń poprzez:  

 powołanie Zespołu do spraw zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa 
mazowieckiego; 

 przeprowadzenie szkoleń dla rolników, samorządowców oraz służb, inspekcji i straży mających 
na celu podniesienie świadomości na temat ASF; 

 kontrole produktów spożywczych na targowiskach oraz transportów trzody chlewnej;  

 poszukiwania padłych dzików przenoszących wirus ASF; 

 informowanie o zakazie wwozu na teren Polski produktów pochodzenia zwierzęcego. 

 

 Ćwiczenia pk. "ANAKONDA 18" 

W roku 2018 Wojewoda Mazowiecki w ramach ćwiczenia pk. "ANAKONDA 18" zaktywizował służby 
wojewódzkie i  ponad stu mieszkańców Mazowsza, którzy jako osoby "poszkodowane" zostali 
ewakuowani z północno-wschodniej części województwa do jego centrum.   

 w ćwiczeniu wzięło udział siedem powiatów, dwa miasta, cztery gminy oraz obie komendy Policji 
i jednostki MON.  
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 struktury działania Obrony Cywilnej na Mazowszu zostały pozytywnie zweryfikowane w tym 
największym do tej pory epizodzie praktycznym. 

 

 Szkolenia dla samorządów w zakresie zarządzania kryzysowego obejmujące:  

 tworzenie powiatowych planów zarządzania kryzysowego, 

 korzystanie z Centralnej Aplikacji Raportującej do zgłaszania zdarzeń kryzysowych, 

 realizację zadań obronnych i obrony cywilnej. 

 

 Dofinansowanie w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań 

Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”, w tym: 

 edycja na lata 2016 i 2017: 

– kwota wsparcia na projekty z Mazowsza to blisko 591,5 tys. zł; 

– projekty dotyczą obszarów: bezpieczeństwa w miejscach publicznych, przeciwdziałania 

zjawiskom patologii, ochrona dzieci i młodzieży, a także edukacji dla bezpieczeństwa; 

– dofinansowanie otrzymało 11 projektów (10 dla jednostek samorządu terytorialnego i 1 dla 

organizacji pozarządowej).     

 edycja na lata 2018-2020: 

– kwota wsparcia na projekty z Mazowsza to blisko 690 tys. zł; 

– projekty dotyczą obszarów: bezpieczeństwa w miejscach publicznych, modernizacji przejść dla 

pieszych, przeciwdziałania zjawiskom patologii, ochrony dzieci i młodzieży oraz edukacji dla 

bezpieczeństwa; 

– dofinansowanie otrzymało 10 projektów (8 dla jednostek samorządu terytorialnego i 2 dla 

organizacji pozarządowych).    

Łącznie dofinansowanie projektów zadań publicznych w latach 2016-2018 r. w ramach 

„Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej 

im. Władysława Stasiaka”  dla województwa mazowieckiego to kwota blisko 1 281,4 tys. zł. 

 

 

 Bezpieczeństwo podczas zimy – infolinia 987: 

 przez całą zimę pracownicy Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji 
o miejscach w schroniskach dla bezdomnych, punktach 
pomocy i jadłodajniach. Infolinia jest bezpłatna 
i całodobowa.   

 

 

 

 

 Odbudowa zniszczonej infrastruktury komunalnej  – usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 

  z rezerwy celowej budżetu państwa przekazano 141,7 mln zł na odbudowę m.in. zniszczonych 
dróg i mostów.  
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 Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców:  

 Ratownictwo medyczne - na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego w 2018 r. 
Wojewoda  przekazał dotację w wysokości blisko 255 mln zł  w tym: 

 ponad 232 mln zł na funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego,  

 blisko 4 mln zł na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych, 

 ponad 18 mln zł na wzrost wynagrodzeń: ratowników medycznych (członków zespołów 

ratownictwa medycznego) dyspozytorów medycznych, pielęgniarek będących członkami zespołów 

ratownictwa medycznego, zatrudnionych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, 

którzy są podwykonawcami w pozaszpitalnym systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego;  

 uruchomiono dodatkowo 2 zespoły ratownictwa medycznego typu P (podstawowe) funkcjonujące 

12 godzin na dobę oraz 1 dodatkowe miejsce wyczekiwania zespołu ratownictwa medycznego, 

 Opracowano i wprowadzono zalecenia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pediatrii oraz 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Ratunkowej dla województwa mazowieckiego 
na wypadek zatrucia/podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla pacjenta pediatrycznego, 

 Uruchomiono szkolenia dla wszystkich członków zespołów ratownictwa medycznego w zakresie: 
„dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego 
z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu”, 

 Zakwalifikowano 10 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) do wsparcia finansowego w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), dedykowane jako wsparcie 

infrastruktury ratownictwa medycznego - dofinansowanie istniejących SOR. 

 

 Działania związane z promocją zdrowia  

 

 
 

 Mazowieckie Dni Zdrowia – dziewięć imprez plenerowych mających na celu upowszechnienie 

zadań służb zespolonych i działań organizacji pozarządowych w zakresie promocji zdrowia 

i zdrowego stylu życia podczas pikników. 

 Dziewięć posiedzeń Zespołu ds. Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV 
i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim,  mających na celu zintegrowanie realizacji zadań 
określonych w Krajowym Programie Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-
2016 oraz 2017-2021, a także koordynację działań wynikających z rocznych harmonogramów 
realizacji zadań Programu;  

 Siedem konferencji transplantologicznych mających na celu popularyzowanie idei transplantacji 
narządów i tkanek w społeczeństwie; 



21 

 

 Odznaczenia Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia” - wyróżnienie osób zasłużonych 
dla ochrony zdrowia. Do Ministerstwa Zdrowia zostało złożonych 250 wniosków o nadanie odznaki 
honorowej „Za zasługi dla ochrony zdrowia”; 

 Narada Dyrektorów i ich Zastępców z wydziałów właściwych do spraw zdrowia w urzędach 
wojewódzkich mająca na celu doskonalenie wiedzy oraz wymianę doświadczeń w zakresie 
organizacji systemu ochrony zdrowia w wymiarze lokalnym; 
 

 

 „spoKREWnieni służbą” - zorganizowanie 
dwóch akcji zbiórki krwi dla chorych i ofiar 
wypadków. Patronat honorowy nad 
wydarzeniami, organizowanymi w ramach 
obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych objęli Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Minister Obrony Narodowej. 
 

 Organizacja 50 szkoleń tematycznych i konferencji dla różnych grup zawodowych wykonujących 
działania związane z ochroną zdrowia; 

 Przygotowywanie informatorów, publikacji oraz raportów z prowadzonych na terenie 
województwa programów dotyczących zdrowia. 
 

 Przygotowywanie i przeprowadzenie corocznych szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 
 

 Gabinety profilaktyki zdrowotnej w szkołach   

 W roku 2018 nastąpiło rozliczenie dotacji celowej na wyposażenie lub utworzenie gabinetu 
medycyny szkolnej  

– W szkołach zorganizowano 1 043 gabinety medyczne, w tym doposażono istniejące w liczbie 788 
i utworzono 255 nowych, 

– Nastąpiła poprawa dostępności do świadczeń medycznych w gabinetach szkolnych, które prowadzą 
działania profilaktyczne dla dzieci, 

– Ogółem na ten cel zostało przyznane ponad 5 mln złotych z budżetu państwa. 
 

 Dentobusy: 

– mobilny gabinet dentystyczny zakupiony przez Ministerstwo Zdrowia, 
– umożliwiony dostęp do opieki stomatologicznej uczniom małych szkół, w których nie ma 

gabinetu dentystycznego, 
– Wojewoda nieodpłatnie udostępnia mobilny gabinet podmiotom wybranym do świadczenia 

opieki stomatologicznej. 
 

  Infrastruktura i inwestycje 

 

W tej dziedzinie usprawniono terminowość wydawania decyzji Wojewody, dotyczących dużych 

inwestycji na Mazowszu. Kluczowe jest tu współdziałanie z inwestorami, przede wszystkim Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, PKP, PSE, Gaz 
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Systemem. Stawiany jest też nacisk na dobrą współpracę ze Starostami, którzy są pierwszą instancją 

w sprawach architektoniczno-budowlanych. 

 

Zezwolenia Wojewody Mazowieckiego na inwestycje:  

Inwestycje drogowe. Realizacja inwestycji drogowych na Mazowszu jest możliwa dzięki 
prowadzonym postępowaniom administracyjnym oraz decyzjom wydawanym przez Wojewodę 
Mazowieckiego.  

 A2 autostrada Warszawa – Kukuryki: 4 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
dla inwestycji polegającej na „Budowie autostrady A2 Warszawa –Kukuryki”. 

 

 S2 Południowa Obwodnica Warszawy 
– droga ekspresowa:  

 na terenie dzielnic: Ursynów, 
Wilanów i Wawer,  

 realizacja inwestycji umożliwi 
połączenie dróg krajowych 
w kierunku Terespola, Lublina, 
Krakowa czy Wrocławia. To 
także połączenie Trasy Armii 
Krajowej z węzłem A2 
Konotopa do Gdańska 
i Białegostoku, 

 S7 – budowa drogi ekspresowej  - 
budowy południowego wylotu 
z Warszawy pomiędzy Południową 
Obwodnicą Warszawy do obwodnicy 
Grójca: na terenie Miasta i Gminy 
Grójec. 

 S8 – droga krajowa, która znajduje się 
w ciągu europejskiego korytarza 
transportowego łączącego Wrocław, 
Warszawę, Białystok i dalej Rygę oraz 
Helsinki: 

 

 S17 – budowa drogi ekspresowej pomiędzy końcem obwodnicy Garwolina, a węzłem Kurów 
Zachód (wydane 3 decyzje): 

 jest olbrzymim przedsięwzięciem inżynierskim i logistycznym, na którym powstanie wiele 
obiektów inżynierskich: wiaduktów, przejazdów drogowych, przepustów, mostów oraz 
estakad; 

 przebiega przez teren Gmin: Wiązowna, Otwock, Kołbiel, Celestynów  

 DW579 – Decyzja dotycząca budowy Zachodniej Obwodnicy Grodziska Mazowieckiego – 
droga wojewódzka nr 579  na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, 
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 11 decyzji dotyczących budowy II linii metra w Warszawie (wschodnio-północnego oraz 
zachodniego odcinka) obejmujące  budowę pięciu stacji metra oraz tuneli szlakowych,  
budowie i przebudowie infrastruktury technicznej i obiektów towarzyszących w tym:  

 budowę wejść, wind i przebudowie sieci uzbrojenia terenu, dróg i układu drogowego wynikającego 
z budowy metra, 

 5 decyzji dla odcinka zachodniego (Płocka, Młynów, Księcia Janusza, Wola Park, Powstańców 
Śląskich), 

 7 decyzji dla odcinka wschodnio-północnego (Dworzec Wileński, Szwedzka, Targówek, Trocka, 
Zacisze, Kondratowicza, Bródno). 

 

 Strategiczna inwestycja w zakresie sieci przesyłowej -  budowa linii 400 kV pomiędzy 
aglomeracją warszawską a Siedlcami (na linii Stanisławów – Narew, Stanisławów – Siedlce 
Ujrzanów, Kozienice – Siedlce Ujrzanów) 

 na terenie powiatu mińskiego: gmina - Kałuszyn, Cegłów, Latowicz, Dobre; powiatu 
węgrowskiego: gmina Wierzbno; powiatu siedleckiego: gmina Wodynie oraz województwa 
lubelskiego; powiat łukowski: gmina Stoczek Łukowski. 

 

 Decyzje dotyczące ustalenia lokalizacji linii kolejowej - budowa, przebudowa i rozbudowa linii 
kolejowej nr 8 na odcinku Warka-Radom 

 na terenie miasta Warka (powiat grójecki), gminy Grabów nad Pilicą (powiat kozienicki) 
i gminy Stromiec (powiat białobrzeski), 

 na terenie Gminy Jedlińsk (powiat radomski),  

 na terenie Gminy Jastrzębia (powiat radomski)  

 Inwestycje Kolejowe – 14 decyzji dotyczących przebudowy, rozbudowy lub modernizacji linii 
kolejowych  na terenie województwa. 

 3 decyzje  dotyczące gazociągów wysokiego ciśnienia  

 „budowa gazociągu Rembelszczyzna – Mory – Wola Karczewska wraz z infrastrukturą 
niezbędną do jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego”, w zakresie budowy 
stacji gazowej „MORY”, położonej w granicach gminy Ożarów Mazowiecki, 

 „budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji EC Żerań – Tłocznia Rembelszczyzna, 
w granicach gminy Nieporęt oraz dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, 
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 „Budowa stacji pomiarowej w m. Płock z gazociągiem przyłączeniowym do sieci przesyłowej 
GAZ-SYSTEM S.A.”. 

 Bramki ABC (ang. Automated Border Control) – dzięki podpisanej przez Wojewodę umowie na 
wdrożenie systemu automatycznej odprawy granicznej pasażerów na dwóch mazowieckich 
lotniskach zostanie zainstalowanych 20 bramek biometrycznych. 

 bramki otrzyma Lotnisko Chopina w Warszawie oraz Port Lotniczy Warszawa-Modlin,  

 będą wykorzystane do odprawy granicznej osób, głównie obywateli państw Unii Europejskiej 
i Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, posiadających biometryczne paszporty, 

 podróżny będzie mógł dokonać samodzielnej odprawy granicznej na lotnisku, bez kontaktu 
z funkcjonariuszem Straży Granicznej,  

 wartość podpisanej umowy wynosi 6,7 mln zł.  

 

  Skarb Państwa 

Wojewoda kładzie nacisk na to, żeby Skarb Państwa służył rozwojowi i  przynosił korzyści 
mieszkańcom województwa. Istotne jest prowadzenie racjonalnej gospodarki nieruchomościami 
Skarbu Państwa w nadzorowanych starostwach. Kluczowa jest również sprawna wypłata 
odszkodowań dla mieszkańców w związku z przejmowaniem nieruchomości na budowę dróg.  
 
 

 W postępowaniach odszkodowawczych prowadzonych przez Wojewodę Mazowieckiego 
w zakresie budowy dróg krajowych (S8, S17, S2, S7, Autostrady A2)  

 zostało wydanych dotychczas ponad 7 600 decyzji na kwotę ponad 2 mld 14 mln zł. 
 W tym samym okresie prowadzone były również postępowania odszkodowawcze dotyczące 

nieruchomości przejętych dla potrzeb budowy dróg wojewódzkich oraz linii kolejowych.  
 wydanych zostało dotychczas ponad 1 850 decyzji na kwotę ponad 104 mln zł. 

 W prowadzonych postępowaniach za zajęcie nieruchomości pod budowę gazociągu 
Rembelszczyzna-Gustorzyn  

 wydanych zostało prawie 2 000 decyzji ustalających odszkodowania na kwotę ponad 
6 mln zł. 

 Efektywne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa: 

 utrzymanie stałych dochodów dla Skarbu Państwa poprzez ograniczenie 
niepotrzebnych przekształceń.  
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Szczegółowe informacje dostępne są na stronie 
 www.mazowieckie.pl 

 

 
 
 

http://www.mazowieckie.pl/
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