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O KONKURSIE LIDER ZMIAN 2019

Już po raz trzeci Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 

Unijnych zorganizowała konkurs Lider Zmian, którego 

celem jest wyróżnienie beneficjentów Funduszy Europejskich. 

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka 

Województwa Mazowieckiego. Laureaci konkursu wyłonieni zostali 

w czterech kategoriach: Samorząd, Firma, Nagroda Internautów 

oraz Nagroda Specjalna. 

Z podziwem patrzę na aktywność Mazowszan i cieszę się, że 

podejmują trud zmian służących całej mazowieckiej społeczności. 

Umiejętnie korzystamy z możliwości, jakie daje członkostwo w Unii 

Europejskiej, skutecznie aplikujemy o środki i – co najważniejsze 

– zmieniamy oblicze naszego regionu. Nie zawsze potrzebujemy re-

wolucyjnych zmian by całkowicie odmienić nasze życie. Każdy projekt 

czy inicjatywa odpowiadająca na potrzeby mieszkańców jest cenna, 

ponieważ ma szansę zwiększać komfort funkcjonowania w naszych 

małych ojczyznach. Cieszę się, że nasi Liderzy nie boją się podej-

mować ryzyka, a dzięki temu często realizują projekty pionierskie, 

będące przykładem dla innych.

Adam Struzik 

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Kapituły Konkursowej

ABOUT LEADER OF CHANGE 2019 COMPETITION

For the third time, the Mazovian Unit for the Implementation of EU 

Programmes organised the Leader of Change competition with 

an aim of distinguishing the beneficiaries of European funds. The 

event was held under the honorary patronage of the Marshal of the 

Mazovian Voivodeship. The winners of the competition were selected 

in the following four categories: Local Government, Company, Inter-

net Users' Award and Special Award. 

I look with utmost admiration at the activity of Mazovians and I am 

glad that they are undertaking the effort of changes serving the entire 

Mazovian community. We skillfully take advantage of the opportuni-

ties offered through membership in the European Union, we effec-

tively apply for funds and - what is most important - we change the 

image of our region. We do not always need revolutionary changes to 

completely change our lives. Every project or initiative responding to 

the needs of residents is valuable because it has a chance to increase 

the comfort of functioning within our small homelands. I am glad that 

our Leaders are not afraid to take risks, and thanks to that they often 

carry out pioneering projects that constitute an example to others.

Adam Struzik 

Marshal of the Mazovian Voivodeship

Chairman of the Competition Jury
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Podstawą do wyłonienia zwycięzców w większości 

konkursowych kategorii były projekty dofinansowane 

ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-

twa Mazowieckiego 2014–2020. Decyzję o przyznaniu nagrody 

specjalnej podjęła Kapituła Konkursu za wpływ podejmo-

wanych działań na społeczno-ekonomiczny rozwój regionu 

podczas 15 lat obecności Polski w Unii Europejskiej.

Program regionalny znajduje się już na zaawansowanym etapie 

realizacji, a efekty dofinansowanych projektów stają się coraz 

bardziej widoczne w całym województwie. Dlatego szczegól-

nie cieszy nas zaangażowanie beneficjentów, którzy zgłosili 

swoje projekty do udziału w rywalizacji o nagrodę internautów. 

Fundusze Europejskie wspierają działania na rzecz miesz-

kańców, a więc to ich opinia jest najlepszą nagrodą za pracę. 

Gratuluję wszystkim Laureatom konkursu oraz zachęcam 

do korzystania z efektów projektów dofinansowanych ze 

środków europejskich.

Wiesław Raboszuk 

Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

Członek Kapituły Konkursowej

Wyróżnienia w kategorii Samorząd przyznano na podstawie 

danych statystycznych dotyczących podpisanych umów do 

końca sierpnia 2019 roku. O wynikach konkursu w kategorii Firma 

zdecydowała Kapituła Konkursu, w której gronie znaleźli się 

przedstawiciele instytucji zaangażowanych w dystrybucję Funduszy 

Europejskich oraz uznani na rynku eksperci. Mieszkańcy z kolei 

docenili wybrane projekty nagrodą internautów.

Zależało nam na tym, aby konkurs Lider Zmian 2019 stwarzał 

możliwość udziału w rywalizacji wszystkim beneficjentom Funduszy 

Europejskich. Dlatego tylko w przypadku kategorii Samorząd 

wzięliśmy pod uwagę dane statystyczne, w pozostałych kategoriach 

oddaliśmy natomiast inicjatywę beneficjentom. Dzięki temu po raz 

pierwszy w historii tytułem Lidera Zmian wyróżnione zostały projekty 

przedsiębiorstw, instytucji kultury, instytucji zdrowotnych, 

czy organizacji pozarządowych. 

Mariusz Frankowski

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Organizator Konkursu

The basis for selecting the winners in most of the competition 

categories are projects co-financed by the Regional Operational 

Programme of the Mazovian Voivodeship 2014-2020. The decision 

to award a special prize was made by the Competition Jury for the 

impact of the undertaken activities on the socio-economic develop-

ment of the region during the 15 years of Poland's presence in the 

European Union.

 

The regional programme is already at an advanced stage of imple-

mentation and while the results of the co-financed projects are be-

coming more and more visible throughout the voivodship. Therefore, 

we are particularly pleased with the commitment of the beneficiaries 

who submitted their projects to participate in the competition for 

the Internet Users' Award. European funds support activities for the 

benefit of residents, hence it is their opinion that comprises the best 

reward for their work. I wish to congratulate all the winners of the 

competition and encourage them to take advantage of the effects of 

projects co-financed from European funds.

Wiesław Raboszuk 

Deputy Marshal of the Mazovian Voivodeship

Member of the Competition Jury

Distinctions in the Local Government category were awarded on 

the basis of statistical data on contracts signed until the end of 

August 2019. The results in the Company category were decided by 

the Competition Jury, which included representatives of institu-

tions involved in the distribution of EU funds and experts recog-

nized in the market. Residents, in turn, appreciated the selected 

projects with the Internet Users' Award.

 

We wanted the Leader of Change 2019 competition to provide 

a possibility of participation for all beneficiaries of European funds. 

Therefore, only in the case of the Self-Government category we took 

into account statistical data, while in the other categories we gave 

the initiative to the beneficiaries. Thus, for the first time in history, 

projects launched by enterprises, cultural institutions, health insti-

tutions or non-governmental organisations were awarded with the 

title of Leader of Change.

Mariusz Frankowski

Director of the Mazovian Unit for the Implementation of EU Programmes

Competition Organizer
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Test Flusensor pozwala na wykrycie wirusa grypy nawet na 

bardzo wczesnym etapie infekcji. Flusensor jest cennym źró-

dłem informacji medycznej dającym szansę na skuteczne wdroże-

nie terapii inhibitorami neuraminidazy. Dzięki testowi możliwe jest 

wyrycie wirusa na każdym etapie infekcji – zarówno w początkowej 

fazie choroby, jak również w przypadku przemieszczenia się wirusa 

do dolnych dróg oddechowych – bez konieczności dostarczenia do 

badania dużego stężenia patogenu, które występuje najczęściej 

w ciągu 48 godz. od zainfekowania. 

The Flusensor test allows to detect influenza viruses even at 

a very early stage of infection. Flusensor is a valuable source 

of medical information, providing a chance to effectively implement 

neuraminidase inhibitor therapy. The test makes it possible to 

detect the virus at every stage of infection - both in the initial phase 

of the disease as well as in the case of virus transfer to the lower 

respiratory tract - without the need to provide a high concentration 

of the pathogen for testing, which occurs most often within 

48 hours after infection. 

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. FIRMA 

PODKATEGORIA:
ZDROWIE

ZA PROJEKT PN.: PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE 
NAD INNOWACYJNYM, ULTRACZUŁYM, SZYBKIM 
I TANIM, MINIATUROWYM TESTEM DO WYKRYWANIA 
WIRUSA GRYPY — FLUSENSOR

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. COMPANY

SUB-CATEGORY:
HEALTH

FOR THE PROJECT: RESEARCH AND DEVELOPMENT 
WORKS ON AN INNOVATIVE, ULTRA-SENSITIVE, 
FAST AND COST-EFFECTIVE MINIATURE TEST FOR 
INFLUENZA VIRUS DETECTION — FLUSENSOR

ZWYCIĘZCA
SENSDX S.A.

THE WINNER
SENSDX JSC
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Produkt o nazwie Viofor S-PRO powstał z myślą o szerokim 

gronie użytkowników profesjonalnych i indywidualnych korzy-

stających z terapii i rehabilitacji fizykalnej. Dzięki wykorzystaniu 

zaawansowanych technologii ICT (Information and Communication 

Technologies) możliwe stało się wprowadzenie nowych funkcji 

łączących w sobie osiągnięcia medycyny i nowoczesnych technologii. 

WYRÓŻNIONY 

MED & LIFE  
SP. Z O.O.

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. FIRMA 
 
PODKATEGORIA:
ZDROWIE

ZA PROJEKT PN.: WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DO 
TERAPII I REHABILITACJI FIZYKALNEJ, WYKORZY-
STUJĄCY ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE ICT

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. COMPANY

SUB-CATEGORY:
HEALTH

FOR THE PROJECT: MULTIFUNCTIONAL SYSTEM 
FOR PHYSICAL THERAPY AND REHABILITATION 
USING ADVANCED ICT TECHNOLOGIES
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The product Viofor S-PRO was designed for a wide range of 

professional and individual users who benefit from physical 

therapy and rehabilitation. Thanks to the use of advanced ICT tech-

nologies (Information and Communication Technologies) it became 

possible to introduce new functions, combining the achievements of 

medicine and modern technologies. 

HONOURED

MED & LIFE  
LTD.
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Dzięki badaniom przeprowadzonym w ramach projektu powstały 

kosmetyki pod nazwą handlową Nuev, chroniące skórę przed 

alergiami kontaktowymi i zanieczyszczeniami, pielęgnujące ją 

w najlepszy możliwy sposób. Wykorzystanie innowacyjnych roz-

wiązań pozwoliło na stworzenie produktu zawierającego w sobie 

sprawdzone składniki kremów i balsamów. Pozwala to na skutecz-

ną, codzienną ochronę i pielęgnację nawet bardzo wrażliwej skóry.

Thanks to research carried out within the project, cosmetics 

under the Nuev trade name were created designed to protect 

the skin against contact allergies and impurities, while at the same 

time provide care in the best possible way. The use of innovative 

solutions allowed to create a product containing proven ingredients 

of creams and lotions. This allows for effective, everyday protection 

and care of even the most sensitive skin.

WYRÓŻNIONY  

KF NICCOLUM 
SP. Z O.O.

HONOURED 

KF NICCOLUM 
LTD.

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. FIRMA 
 
PODKATEGORIA:
ZDROWIE

ZA PROJEKT PN.: OPRACOWANIE TECHNOLOGII 
OTRZYMYWANIA SUBSTANCJI CHELATUJĄCYCH 
JONY CHROMU I KOBALTU, OPARTEJ NA SYNTEZIE 
AKTYWNYCH BIOPOLIMERÓW

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. COMPANY

SUB-CATEGORY:
HEALTH

FOR THE PROJECT: DEVELOPMENT OF 
A TECHNOLOGY FOR OBTAINING SUBSTANCES 
CHELATING CHROMIUM AND COBALT IONS BASED 
ON THE SYNTHESIS OF ACTIVE BIOPOLYMERS
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Realizowany w ramach RPO WM 2014–2020 projekt ma na celu zbu-

dowanie potencjału wytwórczego w obszarze wysokich technologii 

skupionych wokół krzemowych ogniw fotowoltaicznych. Dotąd w historii 

polskiej fotowoltaiki nie zanotowano przypadku uruchomienia produkcji 

fotowoltaicznych ogniw krzemowych. Działania Centrum Badań 

i Rozwoju Technologii dla Przemysłu przyczyniły się do uruchomienia 

pierwszego w Polsce zestawu reaktorów ALD (Atomic Layer Deposition), 

które, jako zestaw urządzeń klasy przemysłowej, pozwalają na prowa-

dzenie badań o charakterze aplikacyjnym na niespotykaną dotąd skalę. 

The project, implemented within the period 2014–2020, aims 

at building high technology production capacity in terms of 

silicon photovoltaic cells. No case of launching production of silicon 

photovoltaic cells has been recorded thus far in the history of Polish 

photovoltaics. The activities run by the Research and Development 

Center of Technology for Industry contributed to the launch of the 

first in Poland set of ALD (Atomic Layer Deposition) reactors, which, 

as a set of industrial class devices, allow to conduct research of an 

application nature on an unprecedented scale.

ZWYCIĘZCA

CENTRUM BADAŃ 
I ROZWOJU  
TECHNOLOGII  
DLA PRZEMYSŁU S.A.

THE WINNER

RESEARCH 
AND DEVELOPMENT 
CENTER OF TECHNOLOGY 
FOR INDUSTRY JSC

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. FIRMA 
 
PODKATEGORIA:
TECHNOLOGIE

ZA PROJEKT PN.: OPRACOWANIE UNIWERSAL-
NEJ ELEKTRODY TRANSPARENTNEJ DO ZASTO-
SOWAŃ W OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH I, II 
I III GENERACJI

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. COMPANY

SUB-CATEGORY:
TECHNOLOGIES

FOR THE PROJECT: DEVELOPMENT OF 
A UNIVERSAL TRANSPARENT ELECTRODE FOR 
USE IN FIRST, SECOND AND THIRD–GENERATION 
PHOTOVOLTAIC CELLS

Fo
t. 

R
. M

es
zk

a



16 17

Fo
t. 

R
. M

es
zk

a

Fo
t. 

R
. M

es
zk

a



18 19

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach RPO WM 2014–2020 

przeprowadzono szereg prac badawczych, których celem było 

opracowanie prototypu OLMS (Optical Lens Measurement System) 

przy wykorzystaniu unikatowej, całkowicie polskiej technologii 

światłowodowej. Celem prac było opracowanie szybkiego, precyzyj-

nego i zautomatyzowanego systemu pomiaru grubości soczewki. 

Niewielkich rozmiarów urządzenie spełnia przemysłowe wymagania 

dokładności pomiaru (typowa dokładność 5 μm) i oferuje szybki 

pomiar z możliwością automatyzacji za mniej niż 20 000 EUR.

Thanks to the financing obtained from the RPO WM 2014–2020, 

a number of research works were carried out to develop a pro-

totype of OLMS (Optical Lens Measurement System) using a unique, 

entirely Polish fiber optic technology. The aim of the work was to devel-

op a fast, precise and automated system for measuring lens thickness. 

The small size device meets the industrial requirements for measuring 

accuracy (typical accuracy of 5 μm) and offers fast measurement with 

the possibility of automation for less than 20,000 EUR.

WYRÓŻNIONY  

INPHOTECH SP. Z O.O.
HONOURED 

INPHOTECH LTD.

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. FIRMA 
 
PODKATEGORIA:
TECHNOLOGIE 

ZA PROJEKT PN.: OPRACOWANIE UKŁADU DO 
ZAUTOMATYZOWANEGO MIERZENIA WYBRANYCH 
PARAMETRÓW SOCZEWEK

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. COMPANY 
 
SUB-CATEGORY:
TECHNOLOGIES

ZA PROJEKT PN.: DEVELOPMENT OF A SYSTEM 
FOR AUTOMATED MEASUREMENT OF SELECTED 
LENS PARAMETERS
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Dzięki szeroko zakrojonym badaniom i zastosowanym technologiom 

możliwe stało się wytwarzanie ram rowerowych o znacznie 

podniesionych parametrach jakościowych. W rezultacie stworzono 

autorski sposób wykorzystania włókien karbonowych w ramach 

rowerowych oraz 2 nowe produkty: kompozytową ramę rowerową 

i rower z ramą karbonową. Efektem projektu opracowania pilotażo-

wej linii do produkcji ram było wdrożenie w polskiej fabryce własnej 

technologii produkcji: w fabryce Kross ramy powstają w całości, na 

każdym etapie procesu ich wytwarzania. 

Thanks to extensive research and applied technologies, it has 

become possible to manufacture bicycle frames with signifi-

cantly improved quality parameters. The result was a proprietary 

method of using carbon fibres in bicycle frames and two new 

products: composite bicycle frame and a bicycle with carbon frame. 

The result of a project for the development of a pilot line for frame 

production was the implementation of own production technology 

in the Polish factory: in the Kross factory, frames are produced 

entirely at each stage of the production process. 

WYRÓŻNIONY  

KROSS S.A. 
HONOURED 

KROSS JSC

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. FIRMA 
 
PODKATEGORIA:
TECHNOLOGIE

TYTUŁ PROJEKTU: OPRACOWANIE INNOWACYJNEJ 
PILOTAŻOWEJ LINII DO PRODUKCJI 
KOMPOZYTOWYCH RAM ROWEROWYCH 
NA BAZIE WŁÓKNA WĘGLOWEGO

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. COMPANY 
 
SUB-CATEGORY:
TECHNOLOGIES

TYTUŁ PROJEKTU: DEVELOPMENT OF AN 
INNOVATIVE PILOT LINE FOR THE PRODUCTION 
OF COMPOSITE CARBON FIBRE–BASED 
BICYCLE FRAMES
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Miejska Biblioteka Publiczna mieszcząca się w historycznym 

centrum miasta poddana została kompleksowej modernizacji. 

Uzyskano większą powierzchnię na cele kultury, lepszą ekspozycję 

zbiorów oraz dostępność w formie audio lub multimedialnej. War-

tością w realizacji zadania było przywrócenie dla kultury i ocalenie 

przed całkowitym zniszczeniem budynku Teatru Miejskiego. Dzięki 

realizacji projektu stare mury nowej Biblioteki wypełnia gwar 

publiczności i dźwięki muzyki. 

The Municipal Public Library located in the historical city centre 

has undergone comprehensive modernization, which ensured 

space for cultural purposes, better exposition of collections and 

accessibility in audio or multimedia form. The aim of the task was 

to restore for culture and save the Municipal Theatre building from 

complete destruction. Thanks to the project, the old walls of the 

new Library are now filled with the bustle of the public and the 

sounds of music.

ZWYCIĘZCA

MIEJSKA BIBLIOTEKA 
PUBLICZNA IM. ZOFII 
NAŁKOWSKIEJ  
W PRZASNYSZU

THE WINNER

ZOFIA NAŁKOWSKA 
MUNICIPAL PUBLIC 
LIBRARY 
IN PRZASNYSZ

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. NAGRODA INTERNAUTÓW

PODKATEGORIA:
CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

ZA PROJEKT PN.: ROZSZERZENIE OFERTY KULTU-
RALNEJ W PRZASNYSZU POPRZEZ INWESTYCJĘ 
INFRASTRUKTURALNĄ I DOPOSAŻENIE MIEJSKICH 
INSTYTUCJI KULTURY

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. INTERNET USERS' AWARD
 
SUB-CATEGORY:
THE MAN IN THE SPOTLIGHT

FOR THE PROJECT: EXPANDING THE CULTURAL 
OFFER IN PRZASNYSZ BY MEANS OF 
INFRASTRUCTURE INVESTMENT AND EQUIPPING 
MUNICIPAL CULTURAL INSTITUTIONS
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Program badań realizowany jest w 4 miastach i 37 powiatach 

w Polsce. Podstawowym celem programu jest wczesne 

wykrycie zaburzeń słuchu u dzieci rozpoczynających naukę 

w szkole podstawowej, a tym samym umożliwienie diagnostyki 

i odpowiedniego leczenia. Projekt ma na celu m.in.: podniesie-

nie świadomości rodziców/opiekunów i pracowników oświaty 

w zakresie celowości wykonywania badań przesiewowych słuchu. 

The research program is implemented in four cities and 37 coun-

ties across Poland. The primary objective is the early detection 

of hearing disorders amongst children entering primary school, thus 

enabling diagnostics and appropriate treatment. The project aims 

to raise awareness among parents/guardians and educational staff 

about the desirability of conducting hearing screening test. 

WYRÓŻNIONY  

INSTYTUT FIZJOLOGII 
I PATOLOGII SŁUCHU 

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. NAGRODA INTERNAUTÓW 

PODKATEGORIA:
CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

ZA PROJEKT PN.: PROGRAM BADAŃ 
PRZESIEWOWYCH SŁUCHU DLA UCZNIÓW 
KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ROKU 
SZKOLNYM 2017/2018 ORAZ 2018/2019

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. INTERNET USERS' AWARD
 
SUB-CATEGORY:
THE MAN IN THE SPOTLIGHT

FOR THE PROJECT: HEARING SCREENING PROGRAMME 
FOR FIRST GRADE STUDENTS OF PRIMARY SCHOOLS 
IN THE MAZOVIA VOIVODESHIP IN THE SCHOOL YEARS 
2017/2018 AND 2018/2019
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HONOURED 

THE INSTITUTE OF 
PHYSIOLOGY AND 
PATHOLOGY OF HEARING 
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Głównym celem projektu był wzrost jakości ursynowskiej 

edukacji przedszkolnej poprzez realizację w roku szkolnym 

2016/2017 zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnością 

w Przedszkolu Specjalnym nr 213. Prowadzone aktywności miały za 

zadanie wzmocnienie kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci 

oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie 

terapii dziecka z niepełnosprawnością.

The main objective of the project was to increase the quality of 

Ursynów-based pre-school education through the implemen-

tation of specialist classes for children with disabilities in Special 

Kindergarten No. 213 in the school year 2016/2017. The activities 

were aimed at strengthening emotional and social competences of 

children and increasing the professional competence of teachers 

in the field of therapy of children with disabilities.

WYRÓŻNIONY  

DZIELNICA  
URSYNÓW MIASTA  
ST. WARSZAWY

HONOURED 

URSYNÓW DISTRICT 
OF THE CAPITAL CITY 
OF WARSAW

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. NAGRODA INTERNAUTÓW 
 
PODKATEGORIA:
CZŁOWIEK W CENTRUM UWAGI

ZA PROJEKT PN.: MALI AKTYWNI

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. INTERNET USERS' AWARD
 
SUB-CATEGORY:
THE MAN IN THE SPOTLIGHT

FOR THE PROJECT: SMALL ACTIVE ONES
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Celem remontu i przebudowy kościoła ewangelicko-augsburskiego 

Świętej Trójcy w Warszawie było poprawienie warunków 

użytkowania świątyni przez zbór oraz osoby ją odwiedzające, a także 

zadbanie o stan techniczny obiektu i jego estetykę. Przeprowadzona 

renowacja pozwoliła na szersze otwarcie się na osoby zwiedzające 

oraz rozszerzenie bezpłatnej oferty kulturalnej kościoła (spotkania, 

koncerty, wystawy), dostępnej dla osób w każdym wieku, bez względu 

na posiadaną niepełnosprawność ruchową oraz bariery językowe. 

Przygotowano materiały i oprowadzania kuratorskie po kościele 

w kilku językach obcych.

The aim of the renovation and reconstruction of the Evangeli-

cal-Augsburg Church of the Holy Trinity in Warsaw was to improve 

the conditions for the use of the temple by the church and its visitors, 

as well as to take care of the technical condition of the object and its 

aesthetics. The renovation allowed for a wider opening to the public and 

extension of the free cultural offer of the church (meetings, concerts, 

exhibitions), available to people of all ages, regardless of their physical 

disabilities and language barriers (materials and guided tours of the 

church were prepared in several foreign languages).

ZWYCIĘZCA

PARAFIA 
EWANGELICKO- 
-AUGSBURSKA ŚWIĘTEJ 
TRÓJCY W WARSZAWIE

THE WINNER

THE HOLY TRINITY 
EVANGELICAL CHURCH 
OF THE AUGSBURG 
CONFESSION IN WARSAW

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. NAGRODA INTERNAUTÓW 
 
PODKATEGORIA:
ŚWIAT WOKÓŁ NAS

ZA PROJEKT PN.: REMONT I PRZEBUDOWA 
EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO KOŚCIOŁA 
ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE — ETAP I

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. INTERNET USERS' AWARD 
 
SUB-CATEGORY:
THE WORLD AROUND US

FOR THE PROJECT: RENOVATION AND 
RECONSTRUCTION OF THE EVANGELICAL-AUGSBURG 
HOLY TRINITY CHURCH IN WARSAW — STAGE I
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W ramach projektu zrealizowano prace termomodernizacyjne 

w czterech budynkach użyteczności publicznej należących 

do gminy Jabłonna: w Gminnym Centrum Kultury i Sportu, Filii 

Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Skierdach, Szkole Podstawo-

wej nr 2 im. Orła Białego w Chotomowie (dawniej: Publiczne Gim-

nazjum w Chotomowie) oraz w gminnym Przedszkolu w Jabłonnie. 

Łączna powierzchnia całkowita obiektów poddanych procesowi 

termomodernizacji oraz tzw. robotom towarzyszącym wyniosła po-

nad 5 175 m². Przebudowano systemy grzewcze. Obecnie instalacja 

OZE wykorzystywana jest w modernizowanych energetycznie 

budynkach.

As part of the project, thermal modernization works were 

carried out in four public buildings belonging to the Jabłonna 

Commune: in the Municipal Centre of Culture and Sports, Branch 

Office of the Municipal Cultural and Sports Centre in Skierdy, White 

Eagle Primary School No. 2 in Chotomowo (formerly: Public Middle 

School in Chotomowo) and Municipal Kindergarten in Jabłonna. 

The total area of the objects subjected to the process of thermo-

modernisation and the so-called accompanying works was over 

5,175 m². Heating systems were rebuilt. Currently, the RES instal-

lation is used in energy-efficiently upgraded buildings.

WYRÓŻNIONY  

GMINA JABŁONNA 
HONOURED 

COMMUNE OF JABŁONNA

KATEGORIA 
LIDER ZMIAN. NAGRODA INTERNAUTÓW 
 
PODKATEGORIA:
ŚWIAT WOKÓŁ NAS

TYTUŁ PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
W GMINIE JABŁONNA

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. INTERNET USERS' AWARD 
 
SUB-CATEGORY:
THE WORLD AROUND US

FOR THE PROJECT: THERMOMODERNISATION 
OF PUBLIC UTILITY BUILDINGS IN JABŁONNA 
COMMUNE 
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Wybudowany w 1903 roku budynek „Jatek” wpisany jest do 

rejestru zabytków. Ma on charakter przestrzennego obiek-

tu handlowo-przemysłowego i jako jeden z nielicznych przetrwał 

II wojnę światową w stanie nienaruszonym. Przez wiele lat pełnił 

funkcję miejsca do uboju zwierząt hodowlanych, sprzedaży mięsa 

i ryb. Nie był użytkowany i systematycznie niszczał. Samorząd Miasta 

Ostrów Mazowiecka podjął decyzję o remoncie i modernizacji bu-

dynku, mając na celu jego ochronę oraz nadanie mu nowych funkcji. 

Obecnie w „Jatkach” odbywają się spotkania autorskie, konferencje, 

koncerty, warsztaty oraz ekspozycje i przedstawienia teatralne.

Built in 1903, the "Jatek" building is entered in the register of 

monuments. It has the character of a spatial commercial and 

industrial object and as one of the few survived World War II intact. 

For many years it served as a place to slaughter farm animals, sell 

meat and fish. Yet, it had not been used for many years and thus 

underwent systematical deterioration.. The local government of 

Ostrów Mazowiecka decided to renovate and modernize the building 

in order to protect it and give it new functionality. Currently, "Jatki" 

hosts author's meetings and conferences, concerts, workshops and 

exhibitions and theatre performances.

WYRÓŻNIONY  

MIASTO OSTRÓW  
MAZOWIECKA 

HONOURED 

TOWN OF OSTRÓW 
MAZOWIECKA 

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. NAGRODA INTERNAUTÓW 

PODKATEGORIA:
ŚWIAT WOKÓŁ NAS

TYTUŁ PROJEKTU: OCHRONA ZABYTKOWEGO 
BUDYNKU „JATEK” W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 
I NADANIE MU NOWYCH FUNKCJI KULTURALNYCH

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. INTERNET USERS' AWARD 
 
SUB-CATEGORY:
THE WORLD AROUND US

FOR THE PROJECT: PROTECTION OF “JATEK” 
HISTORIC BUILDING IN OSTRÓW MAZOWIECKA 
AND INTRODUCTION OF NEW CULTURAL FUNCTIONS
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Głównym celem projektu była rozbudowa (nadbudowa) 

Multimedialnego Centrum Natura, innowacyjnego miejsca 

edukacji ekologicznej i kulturalnej. Przebudowa pomieszczeń 

umożliwiła realizację działań związanych ze sztuką trash art oraz 

innymi zajęciami artystycznymi. Rozbudowano centrum o salę 

widowiskową, w której odbywają się przedstawienia teatralne, 

koncerty, wydarzenia multimedialne. W obiekcie znajdują się 

pomieszczenia przeznaczone na pracownie artystyczne oraz 

nowoczesna sala kinowa z cylindrycznym ekranem 360° do wy-

świetlania filmów 3D. W ten sposób widz „wchodzi do wirtualnej 

rzeczywistości” pełnej efektów specjalnych. W centrum prowa-

dzone są zajęcia edukacyjne. W kawiarni i czytelni odbywają się 

spotkania autorskie.

The main objective of the project was the extension (superstruc-

ture) of the Multimedia Nature Centre, an innovative place of 

ecological and cultural education. The reconstruction of the rooms 

made it possible to carry out activities related to trash art and 

other artistic activities. The centre was extended by an auditorium 

where theatre performances, concerts and multimedia events are 

organised. The building also provides rooms for art studios and a 

modern cinema room with a cylindrical 360° screen for displaying 

3D films. Therefore, the viewer can "enter virtual reality" full of 

special effects. Educational activities are organized in the centre 

while author meetings are held in the café and reading room.

ZWYCIĘZCA

FUNDACJA DRABINA 
ROZWOJU

THE WINNER

DRABINA ROZWOJU 
FOUNDATION

KATEGORIA
LIDER ZMIAN. NAGRODA INTERNAUTÓW 
 
PODKATEGORIA:
PRODUKT LUB USŁUGA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

TYTUŁ PROJEKTU: MULTIMEDIALNE CENTRUM 
NATURA — EKOLOGICZNE INNOWACJE 
NA RZECZ KULTURY

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. INTERNET USERS' AWARD 
 
SUB-CATEGORY:
RESIDENT–FRIENDLY PRODUCT OR SERVICE

FOR THE PROJECT: MULTIMEDIA NATURE 
CENTRE — ECOLOGICAL INNOVATIONS 
FOR CULTURE
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Projekt to kolejny etap działań inwestycyjnych Spółki Koleje 

Mazowieckie — (KM) sp. z o.o. polegających na modernizacji 

elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57, wykorzystywanych 

w ruchu regionalnym i aglomeracyjnym. Zakres rzeczowy projektu 

obejmował modernizację 39 pojazdów szynowych typu EN57 podczas 

napraw poziomu V utrzymania. Realizacja projektu wpłynęła bezpo-

średnio na poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania oraz 

na zwiększenie sprawności taboru. Wszystkie pojazdy wyposażone 

zostały m.in.: w klimatyzację przedziałów pasażerskich, komfortowe 

i wyciszone wnętrze, nowe okna, podłogi, ściany, wygodne fotele, 

gniazdka elektryczne i monitoring. Składy przystosowano do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami. Przejrzysty system informacji pasa-

żerskiej, a także dostęp do Wi-Fi, ułatwia komunikację podróżnym.

The project constitutes the next stage of investment made by Koleje 

Mazowieckie — (KM) sp. z o.o. consisting in the modernization 

of EN57 electric multiple units, used in regional and agglomeration 

traffic. The material scope of the project covered the modernization 

of 39 EN57 rail vehicles during maintenance level V repairs. The 

implementation of the project directly contributed to the improvement 

of safety and comfort of travel and increased the efficiency of railway 

rolling stock. All vehicles were equipped with air conditioning in pas-

senger compartments, along with comfortable and quiet interiors, new 

windows, floors, walls, comfortable armchairs, electric sockets and 

monitoring systems. The carriage sets have been adapted to the needs 

of people with disabilities. Transparent passenger information system 

as wellas access to Wi-Fi facilitate communication for the passengers.

WYRÓŻNIONY  

KOLEJE MAZOWIECKIE 
– KM SP. Z O.O.

HONOURED 

KOLEJE MAZOWIECKIE 
– KM SP. Z O.O.

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. NAGRODA INTERNAUTÓW 
 
PODKATEGORIA:
PRODUKT LUB USŁUGA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

TYTUŁ PROJEKTU: MODERNIZACJA 39 SZTUK 
ELEKTRYCZNYCH ZESPOŁÓW TRAKCYJNYCH 

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. INTERNET USERS' AWARD 
 
SUB-CATEGORY:
RESIDENT–FRIENDLY PRODUCT OR SERVICE

FOR THE PROJECT: MODERNIZATION OF 
39 ELECTRIC MULTIPLE UNITS
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Projekt inwestycyjny zakładał rewitalizację, modernizację 

i przystosowanie do potrzeb projektów edukacyjnych i kultu-

ralnych obiektu znajdującego się na terenie dawnej bazy cyrkowej 

— Dużej Areny. Zakupiono niezbędne wyposażenie oraz zdigitalizo-

wano i udostępniono w internecie zbiory dawnego Muzeum Sztuki 

Cyrkowej. W każdy weekend i święto w odrestaurowanej Dużej Arenie 

w Julinku odbywają się pokazy cyrkowe i teatralne.

The investment project assumed revitalization, modernization 

and adaptation to the needs of educational and cultural projects 

of a facility located in the area of the former circus base — the Big 

Arena. The necessary equipment was purchased and the collections 

of the former Museum of Circus Art were digitalized and made 

available online. Every weekend and holiday, circus and theatre 

shows are held in the renovated Big Arena in Julinek.

WYRÓŻNIONY  

STOWARZYSZENIE 
MENEDŻERÓW FIRM 
DZIAŁAJĄCYCH W ZAKRESIE ROZRYWKI, 
KOMUNIKACJI I KULTURY

HOOURED 

ASSOCIATION OF 
BUSINESS MANAGERS 
OPERATING IN THE FIELD OF 
ENTERTAINMENT, COMMUNICATION 
AND CULTURE

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. NAGRODA INTERNAUTÓW 

PODKATEGORIA:
PRODUKT LUB USŁUGA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM

TYTUŁ PROJEKTU: ROZWÓJ I EFEKTYWNE 
WYKORZYSTANIE ZASOBÓW KULTURY 
(W TYM SZTUKI CYRKOWEJ) POPRZEZ POPRAWĘ 
DOSTĘPNOŚCI DO ZESPOŁU BUDYNKÓW DUŻEJ 
ARENY W JULINKU NA CELE ZWIĄZANE 
Z KULTURĄ

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. INTERNET USERS' AWARD 
 
SUB-CATEGORY:
RESIDENT–FRIENDLY PRODUCT OR SERVICE

FOR THE PROJECT: DEVELOPMENT AND EFFECTIVE 
USE OF CULTURAL RESOURCES (INCLUDING 
CIRCUS ART) THROUGH THE IMPROVEMENT OF 
ACCESS TO THE BIG ARENA BUILDING COMPLEX 
IN JULINEK FOR CULTURAL PURPOSES
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ZWYCIĘZCA
GMINA  
POKRZYWNICA

THE WINNER
COMMUNE OF 
POKRZYWNICA

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 

PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — GMINY 
WIEJSKIE PONIŻEJ 5 TYS. MIESZKAŃCÓW

Gmina zrealizowała w ramach RPO WM 2014–2020 m.in. projekty 

takie jak: „Kompleksowa termomodernizacja Samorządowego 

Przedszkola w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł 

energii” oraz „Rozwój cyfrowych usług publicznych w gminie 

Pokrzywnica”. Wszystkie projekty zrealizowane przy wsparciu 

Funduszy Europejskich pomogły w rozwoju gminy oraz podwyższyły 

standard życia jej mieszkańców. Projekt pn.: „Rozwój cyfrowych 

usług publicznych w gminie Pokrzywnica” obejmuje wszystkie 

jednostki gminy tj.: szkołę, GOPS, bibliotekę i urząd. Pozyskane 

dofinansowanie pozwoliło na realizację zadań, których gmina nie 

byłaby w stanie wykonać w ramach kosztów własnych. Na tere-

nie gminy Pokrzywnica realizowane są obecnie m.in.: projekty 

dotyczące wymiany urządzeń grzewczych oraz instalacji OZE.

The commune implemented, within the framework of the MFF 

2014–2020 ROP, such projects as "Comprehensive thermal mod-

ernization of Local Government Kindergarten in Pokrzywnica with the 

use of renewable energy sources" and "Development of digital public 

services in the municipality of Pokrzywnica". All projects implemented 

with the support of EU Funds have helped in the development of the 

commune and increased the standard of living of its residents. The 

project entitled: "Development of digital public services in the munic-

ipality of Pokrzywnica" is implemented in all units of the municipality, 

i.e.: schools, GOPS, library and office. The obtained funding made it 

possible to carry out tasks that the commune would not be able to 

carry out as part of its own costs. The following projects are currently 

being implemented in the Pokrzywnica commune: projects concerning 

the replacement of heating devices and the installation of RES.
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CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO-FINANCING FROM THE UE PER 
CAPITA — RURAL COMMUNES BELLOW 
5,000 INHABITANTS
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Gmina Przesmyki zrealizowała projekt „Słoneczne Gminy 

Wschodniego Mazowsza – energia solarna energią przyszło-

ści”. Pozyskane środki z Funduszy Europejskich pozwoliły na 

zakup oraz instalację kolektorów słonecznych. Zakupiono panele 

fotowoltaiczne, których zastosowanie pozwala na ograniczenie 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Zainstalowano je na bu-

dynkach mieszkalnych, gospodarczych, obiektach użyteczności 

publicznej lub bezpośrednio na gruncie. Gmina pozyskała także 

środki z Funduszy Europejskich na projekt dotyczący podniesienia 

sprawności jednostki OSP Przesmyki, włączonej do KSRG poprzez 

zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem 

ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz sprzętem 

dla specjalistycznych grup.

The Commune of Przesmyki implemented the project "Sunny 

Communes of Eastern Mazovia - solar energy as the energy of 

the future". The sources obtained from the European Funds allowed 

for the purchase and installation of solar collectors. Photovoltaic 

panels were purchased as well, the use of which allows to reduce 

the emission of pollutants to the atmosphere. They were installed 

on residential buildings, utility buildings, public utility buildings or 

directly on the ground. The commune also obtained help from the 

European Funds for the project entitled: Improving the efficiency 

of Przesmyki OSP unit, incorporated into KSRG by the purchase 

of a new rescue and fire-fighting vehicle with permanently 

installed rescue and fire-fighting equipment and equipment for 

specialist groups.

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 
 
PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — GMINY 
WIEJSKIE PONIŻEJ 5 TYS. MIESZKAŃCÓW

WYRÓŻNIONY  

GMINA  
PRZESMYKI 

HONOURED 

COMMUNE OF 
PRZESMYKI
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CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO-FINANCING FROM THE UE PER 
CAPITA — RURAL COMMUNES BELLOW 
5,000 INHABITANTS
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Środki pozyskane z Funduszy Europejskich gmina Rzeczniów 

przeznaczyła na budowę instalacji odnawialnych źródeł 

energii na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp 

ciepła. Instalacje zlokalizowane zostaną na dachach budynków 

mieszkalnych oraz na obiektach publicznych. Celem głównym 

projektu jest zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery i zwiększe-

nie efektywności energetycznej w gminie Rzeczniów. W tym celu 

przygotowano również broszury informacyjne dla mieszkańców 

dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Zwiększenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców gminy oraz wzmocnienie 

zrównoważonego rozwoju środowiska, poprzez poprawę jakości 

powietrza, zawsze było i jest jednym z priorytetów Samorządu 

w gminie Rzeczniów.

The Commune of Rzeczniów allocated the obtained European 

Funds for the construction of Renewable Energy Sources instal-

lations based on photovoltaics, solar collectors and heat pumps. 

The installations will be located on the roofs of residential and 

public buildings. The main objective of the project is to reduce CO2 

emissions to the atmosphere and increase energy efficiency in the 

entire Rzeczniów Commune. Information brochures concerning the 

use of renewable energy sources were prepared for the inhabit-

ants. Increasing the ecological awareness amongst inhabitants of 

the commune and strengthening the sustainable environmental 

development in the Mazovian Voivodeship by improving the quality 

of air has always been and still is one of the priorities of the 

self-government of Rzeczniów Commune.

WYRÓŻNIONY  

GMINA  
RZECZNIÓW  

HONOURED  

COMMUNE 
OF RZECZNIÓW 
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KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 
 
PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — GMINY 
WIEJSKIE PONIŻEJ 5 TYS. MIESZKAŃCÓW

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO-FINANCING FROM THE UE PER 
CAPITA — RURAL COMMUNES BELLOW 
5,000 INHABITANTS
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W ramach projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej 

mobilności w gminie Pomiechówek” zakupiono 8 autobu-

sów elektrycznych wraz ze stacjami do ładowania. Zainwestowano 

w budowę przystanków autobusowych wyposażonych w inteli-

gentny system sterowania ruchem. Autobusy wyposażono m.in.: 

w autokomputery, system łączności głosowej, tablice zewnętrz-

ne i wewnętrzne, biletomaty, system monitoringu. Dodatkowo 

zostanie wybudowana sieć 25 km ścieżek rowerowych, łączących 

miejscowości gminy z centrum przesiadkowym w Pomiechówku.

As part of the project "Development of sustainable multimodal 

mobility in the commune of Pomiechówek" eight electric buses 

with charging stations were purchased. The investment was made 

in the construction of bus stops equipped with intelligent traffic 

control system. The buses were equipped with, among other things: 

auto-computers, voice communication systems, external and 

internal boards, ticket machines, monitoring system. Additionally, 

a network of 25 km of bicycle paths will be built, connecting the 

towns of the commune with the transfer centre in Pomiechówek.

ZWYCIĘZCA

GMINA  
POMIECHÓWEK 

THE WINNER

COMMUNE OF 
POMIECHÓWEK

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 
 
PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — GMINY 
WIEJSKIE OD 5 TYS. MIESZKAŃCÓW

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO-FINANCING FROM THE UE PER 
CAPITA — RURAL COMMUNES COMMUNITIES 
FROM 5,000 INHABITANTS
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Gmina Stoczek pozyskała blisko 9,9 mln zł z RPO WM 2014–2020, 

które przeznaczyła na instalacje fotowoltaiczne na 161 

obiektach prywatnych oraz na 8 budynkach użyteczności publicznej. 

Realizacja projektów przyczyniła się przede wszystkim do obniżenia 

wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej i cieplnej. 

Wpłynęła także na poprawę jakości powietrza.

Stoczek Commune obtained nearly 9.9 million PLN from RPO 

WM 2014–2020, which it allocated for photovoltaic installations 

on 161 private buildings and 8 public buildings. The implementation 

of the projects contributed primarily to the reduction of expenses 

related to the consumption of electricity and heat. It also contribut-

ed to the improvement of air quality.

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 
 
PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — GMINY 
WIEJSKIE OD 5 TYS. MIESZKAŃCÓW

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO-FINANCING FROM THE UE PER 
CAPITA — RURAL COMMUNES WITH OVER 
5,000 INHABITANTS

WYRÓŻNIONY  

GMINA  
STOCZEK  

HONOURED 

COMMUNE OF  
STOCZEK  
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Projekt o szczególnym znaczeniu dla gminy to budowa sieci dróg 

rowerowych w ramach ZIT dla WOF 2014–2020+. W ramach 

projektu wybudowano drogi rowerowe i pieszo-rowerowe w pasie 

drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na tere-

nie gminy Nadarzyn. Otwarto 20,75 km ścieżek rowerowych na 

terenie gminy Nadarzyn oraz 7 punktów „Bike & Ride”, w których 

udostępniono 70 miejsc postojowych. Kolejnym ważnym przed-

sięwzięciem był projekt pn.: „OZE w Gminie Nadarzyn”, w ramach 

którego 271 gospodarstw domowych z terenu gminy korzysta 

z odnawialnych źródeł energii.

A project of particular importance for the commune is the con-

struction of a network of bicycle paths within the ZIT for WOF 

2014–2020+, consisting in the construction of bicycle and pedestri-

an routes in the road zone of public, communal and district roads 

in the Nadarzyn commune. 20.75 km of bicycle paths were built 

in the Nadarzyn commune and 7 "Bike & Ride" points, where 70 

parking spaces were made available. Another important under-

taking was the project entitled: "RES in Nadarzyn Commune", 

under which 271 households from the area of the commune use 

renewable energy sources.

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 
 
PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — GMINY 
MIEJSKIE OD 5 TYS. MIESZKAŃCÓW

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
PODKATEGORIA:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP IN 
TERMS OF CO-FINANCING FROM THE UE PER 
CAPITA — URBAN COMMUNES FROM 
5,000 INHABITANTS

WYRÓŻNIONY  

GMINA  
NADARZYN  

HONOURED 

COMMUNE OF 
NADARZYN 
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W ramach RPO WM 2014–2020 gmina realizuje projekt 

ekologiczny pt.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, 

w efekcie którego w 35 gospodarstwach domowych wymienione 

zostały stare kotły grzewcze na nowe, wykorzystujące biomasę 

(pellet), 12 z nich posiada zbiorniki ciepłej wody. Dodatkowo zamon-

towano 10 instalacji fotowoltaicznych. Realizacja tej inwestycji przy-

czyniła się nie tylko do ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy 

jakości powietrza. Pozwoliła również obniżyć koszty ogrzewania oraz 

zużycia energii cieplnej w budynkach objętych projektem.

Within the framework of the RPO WM 2014–2020, 

the commune implements an ecological project entitled: 

"Reduction of air pollution emissions", as a result of which, 

35 households could replace old heating boilers with new ones 

- using biomass (pellet). Twelve of them have hot water tanks. 

Additionally 10 photovoltaic installations were installed. Imple-

mentation of this investment has contributed not only to reducing 

emissions and improving air quality. It has also reduced heating 

costs and thermal energy consumption in the buildings covered 

by the project.

ZWYCIĘZCA

GMINA  
MYSZYNIEC  

THE WINNER

COMMUNE 
OF MYSZYNIEC  

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 
 
PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POD 
WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — GMINY 
MIEJSKO–WIEJSKIE PONIŻEJ 15 TYS. MIESZKAŃCÓW

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO-FINANCING FROM THE UE PER 
CAPITA — URBAN-RURAL COMMUNES BELLOW 
15,000 INHABITANTS
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Dzięki środkom europejskim w Pilawie przy dworcu PKP 

powstanie centrum przesiadkowe z parkingiem „Parkuj i Jedź”, 

drogami dojazdowymi oraz ścieżkami rowerowymi. Zakupiono 

autobusy IRIZAR I6S oraz supernowoczesny niskopodłogowy 

autobus IRIZAR i3 HYBRID. Uruchomione zostały nowe połą-

czenia autobusowe dla mieszkańców i turystów korzystających 

z transportu publicznego. Komfortowe przejazdy to jeden z atutów 

tej inwestycji.

Thanks to the European funds, an interchange centre with "Park 

and Drive" parking will be built in Pilawa at the PKP station, 

along with access roads and bicycle paths. The IRIZAR I6S buses 

and the super modern low-floor IRIZAR i3 HYBRID bus were 

purchased. New bus connections for residents and tourists using 

public transport were launched. Comfortable journeys are one of 

the advantages of this investment.

WYRÓŻNIONY  

MIASTO I GMINA  
PILAWA 

HONOURED  

PILAWA TOWN 
AND COMMUNE
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KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 
 
PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — GMINY 
MIEJSKO-WIEJSKIE PONIŻEJ 15 TYS. MIESZKAŃCÓW

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO-FINANCING FROM THE UE PER 
CAPITA — URBAN-RURAL COMMUNES BELLOW 
15,000 INHABITANTS



64 65

Na szczególną uwagę zasługuje projekt pn.: „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej w gminie Brok”, w efekcie 

którego zwiększył się poziom wykorzystania energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych. Obniżeniu uległy koszty eksploatacji budyn-

ków oraz emisja zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery. 

Wzrósł poziom bezpieczeństwa energetycznego na terenie całej 

gminy. W ramach projektu pn.: „Rozwój oferty kulturalnej gminy 

Brok dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wyko-

rzystywanej na cele kulturalne” mieszkańcy gminy zyskali większy 

dostęp do zasobów kultury.

Particularly noteworthy is the project entitled: "Thermomodern-

isation of public utility buildings in the Brok commune", which 

resulted in an increased level of use of energy coming from renew-

able sources. The costs of building operation and the emission of 

pollutants entering the atmosphere have been reduced. The level of 

energy security increased in the whole commune. Within the frame-

work of the project entitled: "Development of the cultural offer of 

the Brok commune by adapting and making available new space 

for cultural purposes" the inhabitants of the commune have gained 

more access to cultural resources.

WYRÓŻNIONY  

MIASTO I GMINA  
BROK 

HONOURED 

BROK TOWN AND 
COMMUNE
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KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 
 
PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO POD 
WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — GMINY 
MIEJSKO–WIEJSKIE PONIŻEJ 15 TYS. MIESZKAŃCÓW

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP
IN TERMS OF CO-FINANCING FROM THE UE PER 
CAPITA — URBAN-RURAL COMMUNES BELLOW 
15,000 INHABITANTS
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Pozyskiwane przez Gminę Grodzisk Mazowiecki Fundusze 

Europejskie na nowe drogi, modernizację placówek zdrowia 

i oświaty, organizację staży i projektów dla dzieci i młodzieży, to 

tylko niektóre przykłady skutecznie realizowanych inwestycji. 

Największe dofinansowanie uzyskały działania z zakresu: przejścia 

na gospodarkę niskoemisyjną – przyjazną środowisku oraz po-

prawy jakości życia mieszkańców. Projekty realizowane wspólnie 

z innymi samorządami to m.in.: budowa sieci tras rowerowych 

w ramach ZIT oraz budowa parkingów „Parkuj i Jedź". Wsparciem 

objęto również działania z zakresu wyłączenia społecznego. Osoby 

z niepełnosprawnościami korzystają z zajęć w świetlicy integra-

cyjnej i w ramach warsztatów terapii zajęciowej, organizowanych 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Malwa 

Plus z Grodziska Mazowieckiego. Wprowadzono także e–usługę 

w urzędach i placówkach medycznych.

European Funds obtained by the Commune of Grodzisk Mazowiecki 

and aimed at developing new roads, modernizing health and edu-

cation facilities, organizing internships and projects for children and 

youth, constitute just some of the examples of effectively implemented 

investments. The largest amount of funding was provided for activities 

related to the shift to a low-carbon economy, improving the quality of 

life and environmentally-friendly economy. Projects carried out jointly 

with other local governments - e.g. the construction of a network of 

cycling routes within ZIT, development of "Park and Ride" parking lots. 

European funds also support activities in the field of social inclusion. 

People with disabilities can benefit from classes in an integration day-

room and occupational therapy workshops organised by the Malwa 

Plus Association for the Disabled from Grodzisk Mazowiecki.Funds 

from the regional programme also support the revitalisation and intro-

duction of e–services in offices and medical institutions. 

ZWYCIĘZCA

GMINA GRODZISK  
MAZOWIECKI 

THE WINNER

COMMUNE OF GRODZISK 
MAZOWIECKI

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 
 
PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — GMINY 
MIEJSKO–WIEJSKIE OD 15 TYS. MIESZKAŃCÓW

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO-FINANCING FROM THE UE PER 
CAPITA — URBAN-RURAL COMMUNES OVER 
15,000 INHABITANTS
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W ramach RPO WM 2014–2020 Gmina Pułtusk zrealizowała 

3 projekty, kolejnych 6 jest w trakcie realizacji. Pozyskane 

Fundusze Europejskie poprawiły jakość życia mieszkańców, także 

tych najmłodszych — przedszkolaków i uczniów szkół podstawo-

wych. Zakupione zostały materiały dydaktyczne, sprzęt TIK, odbyły 

się szkolenia nauczycieli. Projekty te są ważne dla rozwoju Gminy 

ze względu na prowadzone zajęcia dodatkowe dla dzieci. 

Within the framework of the RPO WM 2014–2020, the Pułtusk 

Commune has implemented 3 projects, another 6 are in pro-

gress. The acquired Funds have improved the quality of life of the 

residents, including the youngest ones — preschoolers and primary 

school pupils. Teaching materials were purchased, and ICT equip-

ment, and teachers received training. These projects are important 

for the development of the Commune due to the additional classes 

for children.

WYRÓŻNIONY  

GMINA PUŁTUSK
HONOURED 

COMMUNE OF PUŁTUSK
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KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 
 
PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — GMINY 
MIEJSKO-WIEJSKIE OD 15 TYS. MIESZKAŃCÓW

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO-FINANCING FROM THE UE PER 
CAPITA — URBAN-RURAL COMMUNES OVER 
15,000 INHABITANTS
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Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój 

sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, 

Leszno i Stare Babice”. Głównym celem projektu jest polepszenie 

jakości powietrza w gminach na obszarze Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego poprzez wzrost wykorzystania zeroemisyjnych form 

transportu w ramach wzmacniania zrównoważonej mobilności miej-

skiej. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie infrastruktura 

rowerowa, która umożliwi rozwój alternatywnych form przemiesz-

czania się w stosunku do transportu zmotoryzowanego. Budowa dróg 

dla rowerów oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą to ok. 20 km ścieżek rowerowych na terenie 3 gmin. Do-

finansowana inwestycja jest elementem tworzącego się, powiązanego 

systemu sieci dróg rowerowych podwarszawskich gmin.

Promoting sustainable urban mobility through the develop-

ment of a cycling route network in the communes of Ożarów 

Mazowiecki, Leszno and Stare Babice”. The main objective of the 

project is to improve air quality in the municipalities in the Warsaw 

Functional Area by increasing the use of zero-emission forms of 

transport in order to strengthen sustainable urban mobility. As a 

result of the project, a bicycle infrastructure will be created, which 

will enable the development of alternative forms of transport. The 

construction of roads for bicycle and bicycle-pedestrian routes with 

accompanying infrastructure consists of about 20 km of bicycle 

paths in the area of three communes. The subsidized investment 

constitutes an element of the emerging, cross-related system of 

a bicycle path network in the suburban communes of Warsaw.

WYRÓŻNIONY  

GMINA OŻARÓW  
MAZOWIECKI

HONOURED 

COMMUNE OF 
OŻARÓW MAZOWIECKI
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KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 
 
PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — GMINY 
MIEJSKO–WIEJSKIE OD 15 TYS. MIESZKAŃCÓW

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO-FINANCING FROM THE UE PER 
CAPITA — URBAN–RURAL COMMUNES OVER 
15,000 INHABITANTS
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Działając zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju Gmina Miasto 

Płońsk w ramach pozyskanych Funduszy Europejskich realizuje 

przedsięwzięcia z różnych dziedzin działalności samorządu. Szczególnym 

projektem jest „Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograni-

czenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”. To nie tyl-

ko najdroższa w historii inwestycja w mieście, której wartość sięga ponad 

65 mln zł, ale także proekologiczny projekt rozwijający infrastrukturę. 

Dzięki dofinansowaniu w Płońsku powstanie m.in.: arteria łącząca trasę 

nr 10 z ul. Młodzieżową, nowy most na rzece Płonce i obwodnica centrum 

miasta od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Grunwaldzkiej, co przyczyni się 

do ograniczenia ruchu samochodowego na rynku miasta.

Acting in accordance with the principle of sustainable develop-

ment, the Municipal Commune of Płońsk, within the framework 

of the European Funds obtained, implements projects from various 

areas of local government activity. Special project is the "Construc-

tion of bicycle paths within the framework of the action to reduce air 

pollution and develop urban mobility". It is the most expensive invest-

ment in the city's history, with a value reaching over PLN 65 million, 

but it also has a pro-ecological aim for developing infrastructure. 

Thanks to the funding, it will be possible to build, among others: 

an artery connecting route no. 10 with Młodzieżowa Street, a new 

bridge over the Płonka River and city centre ringroad from Żołnierzy 

Wyklętych to Grunwaldzka Street, which will contribute to reduced car 

traffic in the city square.

ZWYCIĘZCA

MIASTO PŁOŃSK

THE WINNER

TOWN OF PŁOŃSK

KATEGORIA:  
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD

PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — MIASTA 
PONIŻEJ 25 TYS. MIESZKAŃCÓW

CATEGORY:  
LEADER OF CHANGE SELF–GOVERNMENT

SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO–FINANCING FROM THE UE 
PER CAPITA — CITIES WITH LESS THAN 
25,000 INHABITANTS
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Miasto aktywnie wykorzystuje Fundusze Europejskie. Projekt 

Platforma e–Urząd w Raciążu polegał na informatyzacji 

urzędu wraz z zakupem serwerów, komputerów i utworzeniem 

sieci. Wszystko po to, by ułatwić życie mieszkańcom, którzy bez 

wychodzenia z domu mogą załatwić sprawy w Urzędzie Miejskim 

w Raciążu. Wśród wielu inwestycji zrealizowanych z RPO WM 

2014–2020 miasto zainwestowało w instalację systemów odna-

wialnych źródeł energii (OZE). Mikroinstalacje OZE są przyjazne 

dla środowiska, praktycznie nie emitują szkodliwych związków 

do atmosfery, a ich źródła są niewyczerpane. Termomodernizację 

wykonano w budynkach Urzędu Miejskiego, Miejskiego Centrum 

Kultury, Sportu i Rekreacji, Biblioteki Miejskiej i Miejskiego Ośrod-

ka Pomocy Społecznej, Przedszkolu Miejskim, Miejskim Zespole 

Szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Hali Sportowej.

The city actively uses European Funds. Project Platform e–Office 

in Raciąż, i.e. computerisation of the Office along with the 

purchase of servers, computers and the creation of networks. All 

this is to make life easier for the residents who, without leaving their 

homes, now can do things at the Raciąż City Hall" Among the many 

investments carried out with RPO WM 2014–2020 the city has in-

vested in the installation of renewable energy systems energy (RES). 

RES micro-installations are environmentally friendly, emit virtually 

no harmful compounds into the atmosphere, and their sources 

are inexhaustible. The thermomodernization was performed in 

the buildings of the Municipal Office, Municipal Centre of Culture, 

Sports The Museum of the History of Polish Jews, the City Library 

and the Municipal Social Welfare Centre, Municipal Kindergarten, 

Municipal School Complex, Volunteer of the Fire Department and 

the Sports Hall.

WYRÓŻNIONY  

MIASTO RACIĄŻ
HONOURED 

TOWN OF RACIĄŻ
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KATEGORIA:  
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD

PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA — MIASTA 
PONIŻEJ 25 TYS. MIESZKAŃCÓW

CATEGORY:  
LEADER OF CHANGE SELF–GOVERNMENT

SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO–FINANCING FROM THE UE 
PER CAPITA — CITIES WITH LESS THAN 
25,000 INHABITANTS
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W ramach projektu „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla 

rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF” miasto wybudo-

wało i zmodernizowało ścieżki rowerowe. Liderem projektu było 

Miasto Józefów, a należały do niego również miejscowości takie jak: 

Otwock, Karczew, Wiązowna, Sulejówek i Halinów. Łącznie na tere-

nie tych miejscowości powstało blisko 50 km ścieżek rowerowych 

i ciągów pieszo-rowerowych. W samym Józefowie było to ponad 

8 km dróg przeznaczonych dla rowerzystów. Ponadto odrestauro-

wano i przebudowano budynek mieszkalny w stylu „świdermajer” 

z okresu międzywojennego. Obecnie to siedziba Domu Nauki 

i Sztuki powadzonego przez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie. 

Mieszkańcy zyskali nowe miejsce na mapie kulturalnej miasta. 

With the support from European Funds, Józefów has built and 

modernized bicycle paths within the framework of the project 

"Choose a bicycle - Partnership for the development of low-carbon 

transport WOF". The project was led by Józefów but also included 

Otwock, Karczew, Wiązowna, Sulejówek and Halinów. In total, 

nearly 50 km of bicycle paths and pedestrian routes will be built 

in the above-mentioned towns. In Józefów alone, there will be more 

than eight kilometres of roads for cyclists. The residential building 

in the "Świdermajer" style from the interwar period has been 

both restored and rebuilt. Nowadays, it serves as the seat of the 

House of Science and Art set up by the Municipal Cultural Centre 

in Józefów. Thus, the inhabitants gained a new place on the cultural 

map of the city. 
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Miasto Marki realizuje z Funduszy Europejskich ważny dla miasta 

projekt pn.: „Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie 

gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka w ramach ZIT WOF”. Powstanie 

ponad 23 km ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Nowa sieć ścieżek rowerowych i ciągów rowerowo-pieszych połączona 

zostanie z istniejącymi drogami rowerowymi w kilku gminach powiatu 

wołomińskiego. Przebieg ścieżek skorelowany będzie z przebiegiem 

przystanków komunikacji publicznej, stacji kolejowych, a także z wę-

złami przesiadkowymi. Projekty edukacyjne realizowane przez miasto 

podnoszą kompetencje kluczowe oraz oferują doradztwo zawodowe 

dla uczniów szkół podstawowych. Działania miasta z zakresu opieki 

społecznej skierowane są do rodzin w trudnej sytuacji życiowej, potrze-

bujących wsparcia w wykonywaniu podstawowych funkcji opiekuńczych 

(wsparcie prawne, psychologiczne, socjalne). Realizowane projekty 

e-usług dla mieszkańców na smartfony i inne urządzenia elektroniczne 

zyskały wielu zwolenników.

The town of Marki is using the European Funds for an important 

project entitled: "Integrated network of bicycle paths in the area 

the communes of Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka within ZIT WOF". 

The creation of over 23 km of bicycle paths with accompanying 

infrastructure, new bicycle and pedestrian paths network will be 

connected with the existing bicycle paths in several municipalities 

of the Wołomin County. The course of the paths will be correlated 

with the course of public transport stops, railway stations as well as 

interchange nodes. Educational projects implemented by the town 

improve key competences and offer career guidance for primary 

school students. The social care activities are addressed to families 

in difficult life situations, in need of support in performing basic 

care functions (legal, psychological, social support). Implemented 

e-services projects for smartphones and other electronic devices 

have gained many fans amongst residents.
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Fundusze Europejskie w Płocku wykorzystano m.in. na 

zagospodarowanie i rewitalizację terenów nadwiślańskich, 

będących częścią Starego Miasta. Zakupiono specjalistyczną apa-

raturę i sprzęt medyczny dla wojewódzkiego szpitala i rodzinnego 

systemu opieki, świadczonego na poziomie lokalnych społeczno-

ści. Obecnie sprzęt ten jest wykorzystywany przy diagnostyce i le-

czeniu schorzeń: urologicznych, neurologicznych, nefrologicznych, 

ortopedycznych i onkologicznych.

European funds in Płock concern, among others, the develop-

ment and revitalization of the Vistula riverside areas being 

part of the Old Town, purchase of specialist devices and medical 

equipment used in the diagnosis and treatment of urological, 

nephrological, oncological, neurological and orthopedic diseases 

for the provincial hospital, family care system, provided at the 

level of local communities.
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Zintegrowany projekt rewitalizacji Centrum Osady Fabrycznej 

w Żyrardowie to jeden z priorytetowych projektów miasta. 

Głównym jego celem jest ożywienie społeczno-gospodarcze zmar-

ginalizowanego, kryzysowego obszaru miasta Żyrardowa poprzez 

nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych. Dzięki 

Funduszom Europejskim w mieście powstały nowe parkingi P&R 

i ścieżki rowerowe. Zakupiono autobusy i wdrożono Inteligentny 

System Transportowy. Miasto planuje realizację kolejnych działań 

z zakresu rewitalizacji, w tym projekty z zakresu odnowy zabyt-

ków oraz tkanki mieszkaniowej. Kluczowe będą także działania 

związane z rozwojem mobilności miejskiej, ochroną środowiska 

i rozwojem gospodarczym.

The integrated project of revitalization of the Factory Settlement 

Center in Żyrardów is one of the priority projects of the city. Its 

main goal is to revitalize the marginalized, crisis area of Żyrardów 

by giving it new socio-economic functions. Thanks to the European 

Funds, new P&R car parks and bicycle paths were created in the 

town. Buses were purchased and the Intelligent Transport System 

was implemented. The city plans to implement further revitalization 

activities, including projects in the field of restoration of historical 

monuments and housing tissue. Projects related to the development 

of urban mobility, environmental protection and economic develop-

ment will also be crucial.
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Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich na terenie powiatu 

Przasnysz zamontowano 421 instalacji wykorzystujących od-

nawialne źródła energii. Instalacje te przyczynią się do zwiększenia 

udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, 

a także ograniczą emisję szkodliwych gazów do atmosfery. 

Partnerami projektu są: powiat przasnyski, gmina Krasne i gmina 

Sońsk. Powiat Przasnyski przy wsparciu Funduszy Europejskich 

realizuje także projekt obejmujący przebudowę drogi wojewódz-

kiej nr 544, prowadzącej do terenów inwestycyjnych Przasnyskiej 

Strefy Gospodarczej.

Thanks to the European Funds, 421 installations using renewable 

energy sources were installed in the Przasnysz County. These 

installations will increased the share of RES in the total production 

of electricity and heat, as well as reduce the emission of harmful 

gases into the atmosphere. Project partners include: Przasnysz, 

Krasne and Sonia communes. With the support of European Funds, 

Przasnysz County also carries out a project involving the recon-

struction of a provincial road No 544 leading to the investment 

areas of the Przasnysz Economic Zone.
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Powiat sokołowski stawia na rozwój mobilności miejskiej. 

Projekt pt.: „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie 

Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunika-

cyjnego powiatu sokołowskiego” to: Park&Ride, ścieżki rowerowe, 

system wypożyczalni rowerów oraz centrum przesiadkowe, które 

będzie połączone z Węzłem Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach. 

Ułatwi to mieszkańcom korzystanie z transportu kolejowego. 

Fundusze Europejskie wykorzystane zostały także na przebudowę 

dróg powiatowych w Sokołowie i okolicach, nowe oznakowania pio-

nowe i poziome, pasy dla rowerów oraz śluzy i przejazdy rowerowe 

przez skrzyżowania.

The Sokołów County is committed to developing urban mobili-

ty. The project entitled: "Creation of an interchange centre in 

Sokołów Podlaski together with the development of the related 

transport system of the Sokołów County" includes: Park&Ride, 

bicycle paths, a bicycle rental system and an interchange cen-

tre, which will be connected with the Passenger Exchange Node 

in Siedlce. This will make it easier for the residents to use rail 

transport. European funds have also been used to rebuild roads of 

Sokołów and its surroundings, new vertical signs and horizontal, 

bicycle lanes and sluices and bicycle crossings through crossroads.
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Dzięki wsparciu ze środków europejskich w powiecie makowskim 

przebudowano drogi powiatowe. Wykonane zostały prace 

drogowe polegające na budowie nawierzchni jezdni, umocnieniu 

obustronnym pobocza czy pogłębieniu istniejących rowów. Ponadto 

powstały elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowe-

go, m.in.: chodniki, zjazdy oraz oznakowanie stałe. Zrealizowano 

również projekt pn. „Zdrowie smakuje — przeciwdziałanie otyłości 

wśród dzieci w powiecie makowskim”. 

The county roads in the Maków County were rebuilt thanks to 

European support. Road works were carried out consisting in 

the construction of road surface, strengthening of both sides of the 

roadside or deepening of the existing ditches. In addition, elements 

improving road traffic safety were created, including sidewalks, 

exits and permanent signs. The project "Health tastes good 

— counteracting obesity among children in the Maków County" was 

implemented as well.
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W ramach projektu z RPO WM 2014–2020 zakupiono 119 sztuk 

sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla SPZZOZ 

w Płońsku. To sprzęt medyczny służący do diagnostyki pacjentów 

poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, z chorobami 

układu krążenia, układu oddechowego oraz z chorobami 

kostno-stawowo-mięśniowymi. Poza tym zakupione zostaną 

łóżka szpitalne na oddziały: rehabilitacyjny, kardiologiczny 

oraz reumatologiczny.

As part of the RPO WM 2014–2020 project, 119 pieces of 

medical equipment and apparatus for SPZZOZ in Płońsk 

were purchased. These are medical equipment used to diagnose 

patients injured in traffic accidents, cardiovascular, respiratory and 

osteoarticular and muscular diseases. Moreover, hospital beds will 

be purchased for rehabilitation, cardiology and rheumatology wards.
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Dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich Mazowiecki 

Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce wprowadził innowacyjny 

system dystrybucji leków. Wdrożone zostały też inne e-usługi, 

np: rejestr zdarzeń medycznych, e-Kontrahent czy elektroniczny 

obieg dokumentów, które usprawnią funkcjonowanie placówki. 

Ponad 10 mln zł z Funduszy Europejskich powiat ostrołęcki zain-

westował w budowę blisko 6 km drogi z pasem pieszo-rowerowym 

i utwardzonymi poboczami, a także w budowę i przebudowę skrzy-

żowań, chodników i przejazdu kolejowego w gminie Goworowo. 

Thanks to the EU co-financing, the Mazovian Specialist Hospital 

in Ostrołęka has introduced an innovative drug distribution 

system. Other e-services have also been implemented, such as 

the register of medical events, e-Contractor or electronic docu-

ment circulation, which will improve the functioning of the facility. 

Ostrołęka County invested over PLN 10 million from EU funds in the 

construction of nearly 6 km of a road with a pedestrian and bicycle 

lanes and hardened roadsides, as well as in the construction and 

reconstruction of crossings, sidewalks and a railway crossing in the 

commune of Goworowo.
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Miliony z Funduszy Europejskich dla Kozienic w powiecie 

radomskim przeznaczono m.in.: na termomodernizację 

dwóch budynków wchodzących w skład bloku głównego kozienic-

kiego szpitala powiatowego oraz wolnostojący budynek należący 

do pawilonu zakaźnego. We wszystkich obiektach zainstalowane 

zostaną instalacje fotowoltaiczne. Duże zmiany czekają też ra-

domskie Miasto Kazimierzowskie. Zrewitalizowane zostaną dwie 

zabytkowe kamienice znajdujące się przy ul. Rynek 1 i ul. Wałowej 

22. Dzięki realizacji tej inwestycji w jednej z kamienic funkcjono-

wać będzie stacjonarny ośrodek rehabilitacji, świadczący specjali-

styczną opiekę medyczną dla mieszkańców.

Millions of EU funds for Kozienice in Radom County. Thermo-

modernisation of two buildings forming part of the main unit 

of the Kozienice county hospital and a detached building belonging 

to the infectious diseases pavilion. Photovoltaic installations will be 

installed in all buildings. The Town of Kazimierz will also undergo 

major changes. Furthermore, two historic tenement houses located 

at Rynek 1 and Wałowa 22 Streets will be revitalized thanks to EU 

support. Upon implementation of this investment, an inpatient 

rehabilitation centre will operate in one of the tenement houses, 

providing specialist medical care for the residents.
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Gmina Pomiechówek to gmina aktywnie pozyskująca środki, 

opierająca swoją strategię i rozwój na funduszach zewnętrz-

nych. To dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich zrealizowano 

tutaj wiele inwestycji, takich jak: zakup autobusów elektrycznych 

i budowa stacji ładowania pojazdów. Na blisko 10 ha zaprojektowa-

no trasy do spacerów poprowadzone tak, by chronić bogactwo fauny 

i flory — tak powstał Park Dolina Wkry w Pomiechówku. Wybudo-

wano wieżę widokową z lornetkami do obserwacji ptaków, otwarto 

łąkę motyli z trójwymiarowymi rzeźbami odzwierciedlającymi mo-

tyle w skali 50:1. Powstało stanowisko edukacyjne obrazujące życie 

zwierząt kopiących nory, labirynt tropów zwierząt, a także pomost 

widokowy nad odnogą Wkry. W najbliższej przyszłości mają powstać 

również nowe przystanki autobusowe wyposażone w inteligentny 

system sterowania ruchem.

Pomiechówek Commune is a municipality that actively raises 

funds basing its strategy and development on external funds. It is 

thanks to the use of European Funds that many investments such as: 

purchase of electric buses and construction of vehicle charging sta-

tions were completed. Walking routes have been designed on an area 

of nearly 10 so as to protect the wealth of flora and fauna. This is how 

the Wkra Valley Park in Pomiechówek came about. A lookout tower 

was built with binoculars for bird watching and a butterfly meadow 

with 3D sculptures reflecting butterflies on a 50:1 scale. An educa-

tional stand has been created to illustrate the life of digging animals, 

along with burrows with a maze of animal tracks as well as a viewing 

platform over the branch of Wkra. In the near future, new bus stops 

equipped with intelligent movement control system will be developed.

ZWYCIĘZCA

GMINA  
POMIECHÓWEK  

THE WINNER

COMMUNE OF 
POMIECHÓWEK 

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD

PODKATEGORIA:
LIDER WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 
POD WZGLĘDEM DOFINANSOWANIA Z UE 
W PRZELICZENIU NA MIESZKAŃCA

CATEGORY: 
LEADER OF CHANGE. SELF–GOVERNMENT 
 
SUB-CATEGORY:
THE LEADER OF THE MAZOVIAN VOIVODESHIP 
IN TERMS OF CO–FINANCING FROM THE UE 
PER CAPITA

Fo
t. 

U
rz

ąd
 G

m
in

y 
w

 P
om

ie
ch

ów
ku



100 101

Fo
t. 

U
rz

ąd
 G

m
in

y 
w

 P
om

ie
ch

ów
ku

Fo
t. 

U
rz

ąd
 G

m
in

y 
w

 P
om

ie
ch

ów
ku



102 103

W ramach pozyskanych Funduszy Europejskich utworzono 

20 dodatkowych miejsc w Przedszkolu nr 5 w Płońsku. 

Zainwestowano w podniesienie kompetencji kluczowych oraz 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkół Podsta-

wowych nr 1,2,3 i 4 w Płońsku. Podobnym wsparciem objęto 

łącznie 270 uczniów ze Szkół Podstawowych w miejscowo-

ściach Siedlin i Lisewo.  

As part of the obtained funds, the city implemented several 

projects: creation of 20 additional places in Kindergarten No. 

5 in Płońsk; improvement of key competences and equalizing the 

educational opportunities for pupils from Primary Schools No. 1, 2, 

3 and 4 in Płońsk and supporting a total of 270 pupils from Primary 

Schools in Siedlin and Lisewo.
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Miasto Marki zrealizowało 10 projektów w ramach RPO WM 

2014–2020. Były to zarówno projekty w partnerstwie z innymi 

Gminami w ramach ZIT WOF, jak i realizowane indywidualnie. 

Ważną inwestycją jest projekt pn.: „Zintegrowana sieć ścieżek 

rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka 

w ramach ZIT WOF”, w trakcie którego powstało ponad 23 km 

ścieżek rowerowych z infrastrukturą towarzyszącą oraz parkinga-

mi dla rowerów, stojakami i punktami samoobsługi serwisowej. 

Na tę inwestycję przeznaczono ponad 23,5 mln zł. Tym samym 

miasto Marki stało się liderem projektu partnerskiego. W ramach 

obecnej perspektywy miasto Marki realizuje także projekty edu-

kacyjne oraz doradztwa zawodowego.

The Town of Marki implemented 10 projects within the frame-

work of RPO WM 2014–2020. These were both projects in 

partnership with other Communes within the framework of ZIT 

WOF, as well as implemented individually. An important investment 

is a project entitled: "Integrated network of bicycle paths in the 

communes of Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka within ZIT WOF", 

during which over 23 km of bicycle paths were created with accom-

panying infrastructure and parking spaces for bicycles, stands and 

self-service points. Over PLN 23.5 million was allocated. Thus, the 

Town of Marki has become leader of the partnership project. Within 

the current perspective it also carries out educational and profes-

sional consulting projects.
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Gmina Miasto Płock w ramach RPO WM 2014–2020 zrealizowała 

i realizuje łącznie 36 projektów (w tym 10 projektów infra-

strukturalnych). Jednym z nich jest projekt pn.: „Aktywizacja 

społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich 

przestrzeni miasta Płocka”. Głównym celem jest powstrzymanie 

postępującego procesu marginalizacji i degradacji nadwiślań-

skich terenów miasta poprzez wdrożenie pakietu zintegrowanych 

działań inwestycyjnych i społecznych. Korzyści z realizacji pro-

jektu to m.in.: poprawa jakości życia mieszkańców i aktywizacja 

społeczno-gospodarcza najstarszej części miasta. Inne walory to 

także: atrakcyjna i uporządkowana przestrzeń publiczna i kreowa-

nie „mody” na śródmieście jako miejsce do zamieszkania, pracy, 

wypoczynku, czy różnego rodzaju aktywności.

Within the framework of RPO WM 2014–2020, the Municipal 

Commune of Płock implemented and is implementing 

a total of 36 projects (including 10 infrastructural projects). One 

of them is the project entitled: "Socio-economic activation of mar-

ginalized downtown areas of Płock". The main objective is to halt 

the progressing process of marginalisation and degradation of 

the Vistula riverside areas of the city by implementing a package 

of integrated investment and social activities. The benefits of the 

project implementation include: improvement of the quality of life 

of the inhabitants and social and economic activation of the oldest 

part of the city. Other advantages are also: attractive and orderly 

public space and creating a "fashion" for the city centre as a place 

to live, work, rest, and various types of activity.

ZWYCIĘZCA

GMINA-MIASTO 
PŁOCK 

THE WINNER

PŁOCK MUNICIPAL 
COMMUNE 

KATEGORIA: 
LIDER ZMIAN. SAMORZĄD 
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Miasto Stołeczne Warszawa wdrożyło m.in.: projekt rewitalizacji 

tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych 

na terenie m.st. Warszawy. Rewitalizacja dwóch budynków komu-

nalnych na Pradze-Północ poprawiła warunki lokalowe mieszkań-

ców warszawskiej Pragi. Zwiększyła się efektywność energetyczna 

budynków o ponad 50%, a także zmniejszyło się ryzyko degradacji 

obiektów objętych ochroną konserwatorską. Budowa parkingów 

strategicznych „Parkuj i Jedź” to zintegrowane, spójne i komplek-

sowe przedsięwzięcie, które umożliwi rozwój infrastruktury na 

rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej oraz ograniczenia emisji 

zanieczyszczeń powietrza. 

The Capital City of Warsaw has implemented, among other 

things: a project to revitalize the residential tissue in select-

ed municipal buildings in the area of the Capital City of Warsaw. 

Revitalization of two municipal buildings in Praga-North improved 

the housing conditions of the residents of Warsaw's Praga district. 

Energy efficiency of the buildings has increased by over 50% and 

the risk of degradation of the buildings under conservation protec-

tion has decreased. Construction of strategic "Park and Drive" car 

parks is integrated, a coherent and comprehensive undertaking 

that will enable development infrastructure for sustainable urban 

mobility, and reduce air pollutant emissions.

WYRÓŻNIONY  

MIASTO STOŁECZNE 
WARSZAWA  
 

HONOURED 

CAPITAL CITY 
OF WARSAW 
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Rozwój infrastruktury w zakresie zrównoważonej mobilności 

miejskiej na terenie gminy–miasta Radom, to projekt którego 

celem jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń, rozwój bezpiecznych, funkcjo-

nalnych i nowoczesnych form transportu publicznego i indywidual-

nego. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich Radom zyska 10 au-

tobusów elektrycznych, 15 wiat przystankowych, ścieżki rowerowe 

i ciągi pieszo-rowerowe. Przebudowany zostanie parking P&R przy 

ul. K. Kelles-Krauza w Radomiu i rozbudowane drogi powiatowe.

The project for developing infrastructure for sustainable urban 

mobility in the Radom Municipal Commune aims at improving 

the quality of life of the local community by reducing the pollutant 

emissions, and developing safe, functional and modern forms of 

public and private transport. Thanks to the support from European 

Funds Radom will gain 10 electric buses, 15 bus shelters, bicycle 

paths and pedestrian and bicycle lanes. The P&R car park at 

K. Kelles-Krauze Street in Radom will be re-built and county roads 

will be extended.

WYRÓŻNIONY  

GMINA-MIASTO  
RADOM 

HONOURED  

RADOM MUNICIPAL 
COMMUNE
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Miasto zrealizowało m.in.: projekt budowy i wdrożenia 

zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych 

opartego na narzędziach TIK na terenie WOF. Liderem pro-

jektu jest m. st. Warszawa, a partnerami 10 gmin: Grodzisk 

Mazowiecki, Jabłonna, Karczew, Legionowo, Marki, Prusz-

ków, Raszyn, Wieliszew, Zielonka i Żyrardów oraz Stołeczne 

Centrum Opiekuńczo-Lecznicze. W ramach projektu powstał 

system wsparcia usług opiekuńczych w oparciu o rozwiązania 

informatyczne i teleinformatyczne Uczestnicy otrzymali opaski 

z czerwonym przyciskiem, który mogą użyć w przypadku zagro-

żenia życia lub zdrowia. Dzięki wbudowanej funkcji GPS mogą 

wezwać pomoc. Są one również wyposażone w detektor upadku, 

monitorowanie tętna, a także funkcję przypominania o koniecz-

ności zażycia leków. Dodatkowo, seniorzy zostali wyposażeni 

w tablety, które pełnią funkcję integracyjną oraz pobudzają do 

działania w lokalnej społeczności. W przypadku trudności pomoc 

zapewniają opiekunowie, wspierając swoich podopiecznych 

w codziennych aktywnościach.

T The city carried out, amongst others, a project for the construc-

tion and implementation of an integrated care services support 

system based on ICT tools in the WOF area. The project leader is 

the capital city of Warsaw, partnered by 10 communes: Grodzisk 

Mazowiecki, Jabłonna,Karczew, Legionowo, Marki, Pruszków, 

Raszyn, Wieliszew, Zielonka and Żyrardów, and the Capital Care and 

Treatment Centre. The project included creation of a care services 

support system based on IT and ICT solutions. Participants received 

wristbands with a red button that they can use in case of danger 

to either life or health. Thanks to a built-in GPS function they can 

call for help. They are also equipped with a fall detector, heart rate 

monitoring, as well as a function reminding to take medication. 

In addition, seniors have been equipped with tablets that have an 

integrating function and stimulate participation in community activ-

ities. In case of difficulties, assistance is provided by guardians who 

support their wards in daily activities.

ZWYCIĘZCA

MIASTO STOŁECZNE 
WARSZAWA 

THE WINNER

CAPITAL CITY 
OF WARSAW 
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W ramach Funduszy Europejskich powiat realizuje m.in. projekt 

aktywizacji osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez 

pracy w powiecie radomskim. Wsparciem w szczególności objęte 

są osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, powyżej 

50. roku życia, o niskich kwalifikacjach zawodowych, kobiety oraz 

osoby zamieszkujące obszary wiejskie. W ramach projektu prze-

widziano: doposażenie stanowisk pracy, różnego rodzaju staże 

oraz prace interwencyjne.

As part of the European Funds, the County implements, among 

others, a project to activate people aged 30 and more who 

are unemployed in the Radom County. The support is particular-

ly extended to the long–term unemployed, disabled people, over 

50 years of age, with low professional qualifications, women and 

people living in rural areas. The project provides for: workstation 

retrofitting, various types of internships and intervention works.

WYRÓŻNIONY  

POWIAT RADOMSKI 
HONOURED 

RADOM COUNTY
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Gmina-Miasto Płock realizuje m.in.: projekty aktywizacji osób 

w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście 

Płocku oraz projekt „Z podstawówką w świat”. Celem działania jest: 

podniesienie jakości kształcenia w płockich szkołach podstawowych 

w zakresie budowania i rozwoju kompetencji kluczowych, które 

potrzebne będą uczniom w przyszłości na rynku pracy; indywiduali-

zacja procesu nauczania oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.

The Municipal Commune of Płock implements, among others: 

projects to activate people aged 30 and more who are unem-

ployed in the Town Płock, "With primary school into the world", 

the aim of which is to improve the quality of education in primary 

schools in Płock in the field of building and developing key compe-

tences of students necessary in the labour market and individualis-

ation of the teaching process, as well as increasing the competenc-

es of teachers.

WYRÓŻNIONY  

GMINA-MIASTO 
PŁOCK  

HONOURED 

PŁOCK MUNICIPAL 
COMMUNE  
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LIDER ZMIAN 
NAGRODA SPECJALNA

KOLEJE  
MAZOWIECKIE 
— KM SP. Z O.O.

LEADER OF CHANGE 
SPECIAL AWARD 

KOLEJE  
MAZOWIECKIE  
— KM SP. Z O.O.
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Nagroda Specjalna została przyznana za społeczno- 

-ekonomiczny wkład w rozwój regionu. Przy wyborze 

laureata pod uwagę wzięto projekty dofinansowane ze środków 

europejskich w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego oraz komponentu regionalnego 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, czyli instrumentów, 

które finansowały projekty na Mazowszu od momentu wstąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. Decyzja była trudna, bo łączne 

dofinansowanie wszystkich projektów w latach 2004–2006, 

2007–2013 oraz 2014–2020 przekroczyło kwotę 350 mln zł. 

Decyzją Kapituły Konkursowej pod przewodnictwem Pana Adama 

Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Nagrodę 

Specjalną otrzymała Spółka „Koleje Mazowieckie – KM”, za 

realizację działań mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa 

i komfortu przemieszczania się po Mazowszu.

Wybrany spośród wszystkich podmiotów, które zrealizowały 

projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich wdraża-

nych na poziomie regionalnym na przestrzeni ostatnich 15 lat, 

czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Spółka 

The Special Award was granted as recognition for the so-

cio-economic contribution to the development of the region. 

Upon selecting the laureate, projects co-financed from European 

funds within the Integrated Regional Development Operation-

al Programme, the Regional Operational Programme of the 

Mazovian Voivodeship and the regional component of the Human 

Capital Operational Programme, i.e. instruments which financed 

projects in Mazovia since Poland's accession to the European 

Union, were taken into account. The decision was difficult for the 

total financing of all projects in the years 2004–2006, 2007–2013, 

and 2014–2020 exceeded the amount of PLN 350 million. By the 

decision of the Competition Jury chaired by Mr. Adam Struzik, 

Marshal of the Mazovian Voivodeship, the Special Prize was 

awarded to “Koleje Mazowieckie – KM” for the implementation 

of activities aimed at increasing safety and comfort of transport 

in the Mazovia region. 

Selected from among all entities which implemented pro-

jects co-financed from European Funds at the regional 

level within the last 15 years, i.e. from the moment of Poland's 

accession to the European Union, This year the company 
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“Koleje Mazowieckie – KM”  sp. z o. o. is celebrating its anniversary. 

On 29th July 2019, it has been exactly 15 years since the signing of 

a contract which established it as the first self-government railway 

carrier. Its shareholders included the Self-Government of the 

Mazovian Voivodeship (51% of shares) and “PKP Przewozy Region-

alne” sp. z o.o. (49% of shares), with share capital amounting to 

PLN 50,000. Today, Koleje Mazowieckie transport nearly 60 million 

passengers each year, and the company's share capital rose to near-

ly PLN 482 million. 

 

On 30th December 2004, the Self-Government of the Mazovian 

Voivodeship and the company signed an agreement concerning the 

organization and financing of regional rail passenger transport in 

the Mazovian Voivodeship. The first trains of Koleje Mazowieckie 

departed on 1st January 2005. Since 2008, the self-government unit 

has owned 100% of shares within Koleje Mazowieckie. 

 

Koleje Mazowieckie are constantly raising the standard of servic-

es provided as well as take care to improve safety by modernizing 

the fleet. In 2005, at the beginning of its activity, the company had 

184 well-deserved electric traction units at its disposal. Today, the 

fleet consists of 316 new and modernized vehicles of various types. 

Within 15 years, the Company has invested PLN 3.7 billion in the 

purchase and modernization of its rail rolling stock, of which PLN 

1.9 billion was financed by the European Union. 

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o. o., obchodzi swój jubileusz. 

Dokładnie 29 lipca 2019 roku minęło 15 lat od podpisania umowy, 

która powołała ją do istnienia, jako pierwszego samorządowego 

przewoźnika kolejowego. Jej udziałowcami zostali Samorząd Woje-

wództwa Mazowieckiego (51% udziałów) i „PKP Przewozy Regio-

nalne” sp. z o.o. (49% udziałów), a kapitał zakładowy wyniósł 50 tys. 

zł. Dzisiaj Koleje Mazowieckie przewożą blisko 60 mln pasażerów 

rocznie, a kapitał zakładowy spółki wynosi blisko 482 mln zł. 

 

Dnia 30 grudnia 2004 roku pomiędzy Samorządem Województwa 

Mazowieckiego a spółką podpisano umowę dotyczącą organizowa-

nia i finansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażer-

skich na terenie województwa mazowieckiego. Pierwsze pociągi 

Kolei Mazowieckich wyjechały na szlaki 1 stycznia 2005 roku. 

Od 2008 roku samorząd województwa ma 100% udziałów 

w Kolejach Mazowieckich.  

 

Koleje Mazowieckie stale podnoszą standard świadczonych usług, 

a także dbają o poprawę bezpieczeństwa, unowocześniając park 

taborowy. W 2005 roku Spółka, rozpoczynając działalność, dyspo-

nowała 184 wysłużonymi elektrycznymi zespołami trakcyjnymi. 

Dziś ma w taborze 316 sztuk różnego rodzaju pojazdów nowych 

i zmodernizowanych. Na przestrzeni 15 lat w zakup i modernizację 

taboru Spółka zainwestowała 3,7 mld zł, z czego dofinansowa-

nie z Funduszy Europejskich wynosiło 1,9 mld zł. 
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People are of key importance when it comes to safety, that is why 

Koleje Mazowieckie is constantly investing in improving the qual-

ifications of its employees and staff training. Almost 800 trains of 

Koleje Mazowieckie set off on the tracks of Mazovia every 24 hours, 

carrying 60 million passengers on an annual basis. People employed 

in positions directly related to safety and operation of railway traffic 

constitute about 60% of the crew. For this reason, they have a mod-

ern training centre with a driving simulator at their disposal.  

 

The Company engages large financial resources not only in the 

purchase of new railway rolling stock, but also in the improvement 

of working conditions in operational sections through renovations, 

purchase of specialist equipment and raising awareness of the cul-

ture of safety. Koleje Mazowieckie keep their pace. They plan further 

purchases of railway rolling stock, including: hybrid two-part electric 

traction units, two-floor electric traction units, five–part electric 

traction units.

Kluczowe znaczenie w kwestii bezpieczeństwa ma człowiek, 

dlatego Koleje Mazowieckie stale inwestują w podnoszenie 

kwalifikacji swoich pracowników oraz szkolenia kadr. W ciągu 

każdej doby na tory Mazowsza wyrusza blisko 800 pociągów Kolei 

Mazowieckich, które rocznie przewożą 60 mln pasażerów. Pra-

cownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych bezpośrednio 

z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego stanowią 

ok. 60% załogi. Do ich dyspozycji jest nowoczesny ośrodek szkole-

niowy z symulatorem jazdy.  

 

Spółka angażuje duże środki finansowe nie tylko w zakupy nowego 

taboru, ale także w poprawę warunków pracy na sekcjach eksplo-

atacyjnych poprzez remonty i zakup specjalistycznego sprzętu i 

podnoszenie świadomości kultury bezpieczeństwa. Koleje Mazo-

wieckie nie zwalniają tempa. Planują kolejne zakupy taborowe, 

w tym: hybrydowe dwuczłonowe elektryczne zespoły trakcyjne, 

piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne, pięcioczłonowe elektryczne 

zespoły trakcyjne.
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