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ENERGIA

ROLNICTWO

TRANSPORT 

BUDOWNICTWO 

USŁUGI KOMUNALNE  (WODA, ŚMIECI, ŚCIEKI)

POZOSTAŁE BRANŻE?
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EKOLOGICZNE ROLNICTWO

 Polska plasuje się na 3 miejscu w UE pod względem liczby ekologicznych producentów
rolnych. Ich liczba systematycznie rosła aż do 2014.

 Województwo mazowieckie jest 3 w kraju pod względem liczby ekologicznych producentów, 4
pod względem powierzchni ekologicznych użytków rolnych oraz 1 pod względem liczby
ekologicznych przetwórni rolnych.



5|STRONA

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

Polska plasuje się na jednym z ostatnich miejsc w Unii 
Europejskiej pod względem udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w zużyciu energii.
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Cel 15%

Dominacja biopaliw 
stałych 
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Województwo mazowieckie, po zachodniopomorskim, kujawsko pomorskim oraz świętokrzyskim było w 2014r. 4
największym producentem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (1982 GW/h). Udział produkcji energii
elektrycznej ze źródeł odnawialnych systematycznie się zwiększa.

W 2014 rok były na Mazowszu 156 instalacje OZE. W strukturze instalacji dominują elektrownie wiatrowe, a
drugą pozycję zajmują elektrownie na biogaz
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BUDOWNICTWO 

Kubatura budynków oddanych do użytkowania na 1 mieszkańca. 
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BUDOWNICTWO 

Wyniki badania NFOŚ Termomodernizacja domów jednorodzinnych w
Polsce, iż region centralny wyprzedza inne regiony pod względem
skali wykonanych i planowanych prac związanych ze zwiększeniem
energooszczędności domów.
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TRANSPORT KOLEJOWY I PASAŻERSKI  

 Ranking jakości transportu (EU Transport Scoreboard) przygotowany przez Komisję
Europejską w 2015 r. pokazuje, że w dziedzinie tej Polska wypada bardzo słabo,
zajmując przedostatnie miejsce w Europie.

 Kluczowe obszary, w których Polska wypada słabo na tle Unii Europejskiej to
wysoka liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych, niska jakość dróg,
infrastruktury lotniczej oraz kolejowej.

 Pozytywne elementy jakości transportu w naszym kraju w dużej mierze dotyczą
transportu kolejowego. Dostrzegalne jest otwarcie się rynku kolejowego i
zwiększenie poziomu konkurencji, a także wysoki jest udział zelektryfikowanych linii
kolejowych (ponad 62 proc.). Mimo to zadowolenie pasażerów z transportu
kolejowego jest najniższe w całej Unii. Polacy bardziej zadowoleni są z transportu
miejskiego i lotniczego.
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 Polska należy w Europie do krajów o największej długości torów. Jednakże z drugiej strony potencjał
transportu kolejowego nie jest wykorzystany.

 Największe rynki kolejowe – Francja, czy Niemcy, ale również kraje skandynawskie notują od 2005 roku
wzrost bezwzględnej liczby pasażerów kolei, ale również wskaźnika pasażero-kilometrów. Tymczasem w
Polsce liczba bezwzględna pasażerów utrzymuje się w ostatnich latach na zbliżonym poziomie, jednakże
wskaźnik pasażero-kilometrów w latach 2005-2014 zmalał. Oznacza to, że realne wykorzystanie kolei jako
środka transportu jest mniejsze.

 Ogólnopolska tendencja zmniejszania sieci kolejowej zauważalna jest również w województwie
mazowieckim, gdzie na 100 km2 przypada 4,7 km linii kolejowej w 2014 r., a 5 km w 2009 r. Na tle kraju
Mazowsze to region o stosunkowo słabej sieci kolejowej w stosunku do zajmowanej powierzchni.

Udział poszczególnych form transportu w przewozach pasażerskich i towarowych 

TRANSPORT KOLEJOWY I PASAŻERSKI  
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ZIELONE INWESTYCJE I DZIAŁANIA NA MAZOWSZU
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Zielone inwestycje na Mazowszu 

EUROSTAT:  Nakłady na inwestycje i działania związane z ochroną środowiska 
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Nakłady 
inwestycyjne 

przedsiębiorstw

Fundusze 
europejskie 

Fundusze krajowe 
(NFOŚ)

Wydatki 
samorządów (2009 

– 2014) 

1,56 mld zł

3,39 mld zł

Fundusze krajowe 
(WFOŚ)

1,46 mld zł8, 85 mld zł 26, 79 mld zł

Województwo mazowieckie jest pierwszym w kraju pod 
względem kwoty wydatkowanych środków na działania 
związane z ochroną środowiska.  

Zielone inwestycje I działania na Mazowszu 

Lata 2009 - 2014
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Beneficjenci „zielonych” środków 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE: beneficjenci z województwa mazowieckiego zrealizowali najwięcej
projektów zielonych w skali całego kraju, również poza województwem mazowieckim –
ogółem 1868 projektów na łączną wartość 59,6 mld, co stanowi 40% wszystkich
zainwestowanych środków. W przypadku żadnego innego województwa nie
obserwujemy tak dużej skali ekspansji.
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EFEKTY RZECZOWE INWESTYCJI  

 Województwo mazowieckie plasuje się na pierwszym miejsce w kraju pod względem 
liczby nowo wybudowanych oszczędzali ścieków (68) oraz zdolności 
zamontowanych urządzeń do uzdatnienia wody (90 260 m3/dobę), 

 Na drugim pod względem zdolności zamontowanych urządzeń do redukcji pyłowych i gazowych 

zanieczyszczeń powietrza (18419 t/rok). 
 W latach 2009 – 2014 wybudowano na Mazowszu 4764 km sieci 

kanalizacyjnej (3 miejsce w kraju).   

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

 Na Mazowszu obserwujemy dużo większą, niż w innych województwach koncentrację wydatków na transport
miejski i ITS, kolej oraz oczyszczenie ścieków (81,4% wartości projektów, w skali kraju 62,6%).

 Więcej, niż w skali całego wydatkowano na projekty w obszarze ochrony powietrza, energii elektrycznej oraz na badania i rozwój - 2,6
mld zł (8,7% środków).

 Mniej środków przeznaczono natomiast na inwestycje wspierające efektywność energetyczną (0,35 mld zł, 1,3%) oraz na
odnawialne źródła energii (0,21 mld zł., 0,8%). Dla porównania, w skali całego kraju na inwestycje związane z
odnawialnymi źródłami energii wydatkowano 5,8% ogólnego budżetu na „zielone” inwestycje i działania

Zielone inwestycje I działania na Mazowszu
Lata 2009 - 2014 
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Obserwujemy nierównomierną alokację wydatkowanych środków w poszczególnych 
podregionach województwa.

W zł na mieszkańca: 

Zielone inwestycje I działania na Mazowszu
Lata 2009 - 2014 
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Obserwowane różnice dotyczą również kierunków realizowanych działań/inwestycji

Zielone inwestycje I działania na Mazowszu
Lata 2009 - 2014 
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Ostrołęcki 

Energia elektryczna 
Gospodarka odpadami 
Kolej
Oczyszczenie ścieków i uzdatnienie 
wody 

Ciechanowski 

Kolej
Oczyszczanie ścieków
Transport  miejski i ITS
Energia odnawialna

Płocki 

Redukują zanieczyszczeń 
powietrza, 
oczyszczenie ścieków, ochrona 
walorów przyrodniczych 

Siedlecki 

Transport kolejowy 
Oczyszczenie ścieków i uzdatnienie 
wody 
energia elektryczna 
Uzdatnienie wody 
Energia odnawialna

Radomski 

jakość powietrza i system 
zapobiegania i kontroli 
zanieczyszczeń, 
Oczyszczanie ścieków
efektywność energetyczna.
Zielone innowacje w 
przedsiębiorstwach

Warszawa 

Transport  miejski i ITS
Kolej
Oczyszczanie ścieków
Jakość powietrza
Badania i rozwój 

Warszawski wschodni

Oczyszczanie ścieków i uzdatnienie wody, sieć 
kanalizacyjna 
Transport  miejski i ITS
Kolej
Energia elektryczna 
Technologie informacyjne i komunikacyjne 
Wsparcie i inwestycje w przedsiębiorstwach

Warszawski zachodni 

Oczyszczanie ścieków i uzdatnienie wody, sieć 
kanalizacyjna 
Energia elektryczna 
Wsparcie i inwestycje w przedsiębiorstwach 
Transport  miejski i ITS
efektywność energetyczna 

Zielone inwestycje I działania na Mazowszu
Lata 2009 - 2014 
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ZIELONY SEKTOR NA MAZOWSZU 
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 Biomasa, biopaliwa, biogaz 
 Energia odnawialna - woda, słońce, wiatr, ziemia 
 Odzyska ciepła, rekuperacja 
 Oczyszczenie ścieków i asenizacja 
 Gospodarka odpadami, surowce wtórne– wywóz, utylizacja, recykling, 
 Woda, uzdatnienie, filtracja 
 Ziemia, rekultywacja, usuwanie zanieczyszczeń
 Powietrze, usuwanie zanieczyszczeń 
 Izolacja akustyczna, redukcja hałasu 
 Energooszczędne instalacje energetyczne, elektryczne, hydrauliczne
 Usługi budowlane - Termoizolacji i ocieplanie budynków, domy pasywne i energooszczędne 

 Budowalne materiały energooszczędne – okna, materiały izolacyjne itp. 
 Usługi architektoniczne i projektowe w obszarze minimalizacji odziaływania na środowisko 

 Usługi doradcze/konsultingowa w zakresie ochrony środowiska, opinie, pomiary, raporty 
środowiskowego 

 Prace badawcze i rozwojowe w zakresie ochrony środowiska 
 Produkcja wyrobów ekologicznych, innych niż artykuły rolnicze 
 Rolnictwo i przetwórstwo ekologiczne
 Zieleń, nasadzenia, leśnictwo 
 Transport kolejowy 
 Transport morski i śródlądowy 

Zielony sektor na Mazowszu  

Ile firm działa w zielonym sektorze?

REGON 

PANORAMA FIRM  

BAZY BRANŻOWE 
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Zielony sektor na Mazowszu  

REGON 
100 113 
FIRM

PANORAMA FIRM: 2659 FIRM
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PODMIOTY ZAREJESTROWANE W REGON 
DYNAMIKA 2009 - 2014 

Ogólna liczba podmiotów z zielonego sektora nie zmieniła się. Wzrasta liczba firm z sektora
energetycznego oraz z sekcji E: dostawa wody, gospodarowanie, odpadami i ściekami. Spada
liczebność firm z sekcji Rolnictwo oraz Transport.
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PODMIOTY Z ZIELONEGO SEKTORA 

REGON 
100 113 FIRM

PANORAMA 
FIRM 

2659 FIRM
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BAZY OZE
406 FIRM

SEKTOR OZE



27|STRONA

PODMIOTY ZAREJESTROWANE W REGON

ROLNICTWO ENERGETYKA TRANSPORT

DOSTAWA WODY, 
GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI

BUDOWNICTWO
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EKOLOGICZNE ROLNICTWO

Liczba ekologicznych producentów rolnych oraz przetwórni w województwie mazowieckim znacząco wzrosła
pomiędzy latami 2009 i 2014 – przybyło w tym czasie prawie 900 nowych podmiotów. Największy wzrost
odnotowano w podregionie warszawskim zachodnim oraz Warszawie. W podregionie radomskim, jako jedynym,
w analizowanym okresie zmniejszyła się liczba ekologicznych producentów rolnych oraz przetwórni – o 65
podmiotów
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ZIELONY SEKTOR – PERSPEKTYWY ROZWOJU
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charakterystyka zielonego sektora na podstawie próby

Duże zróżnicowanie branż

PREZENTOWANE DANE SĄ DANYMI ROBOCZYMI. 
OPRACOWANE ZOSTAŁY NA PODSTAWIE NIEPEŁNEJ PRÓBY . 
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kondycja zielonego sektora na Mazowszu

czas istnienia firmy na rynku: średnio 12,9 lat 

Ogólna kondycja firmy: 72% dobra

84% badanych uznaje 
„zieloną działalność za 
dobry lub bardzo dobry 
interes 
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kondycja zielonego sektora na Mazowszu

Przychody 

Zatrudnienie W ciągu trzech ostatnich lat…
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zatrudnienie w zielonym sektorze 

Większy niż ogółem udział w strukturze firm 
zatrudniających 10 i więcej pracowników 

77% wszystkich pracowników 
zatrudnionych przy „zielonych 
produktach/usługach”

20% firm zamierza zatrudnić nowych 
pracowników zaangażowanych z 
zielone produkty/usługi 
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Większość badanych pozytywnie ocenia zewnętrzne warunki rozwoju działalności związanej z „zielonymi”
produktami/usługami.

perspektywy rozwoju zielonego sektora na Mazowszu  



35|STRONA

perspektywy rozwoju zielonego sektora na Mazowszu  

Czy Pana(i) firma posiada….

Zdecydowanie 
tak + raczej tak 

Większość pozytywnie ocenia również własne możliwości/potencjał w zakresie rozwoju działalności związanej z
„zielonymi” produktami/usługami.



36|STRONA

perspektywy rozwoju zielonego sektora na Mazowszu  

Z DRUGIEJ STRONY: Firmy z zielonego sektora z dużą niepewnością i raczej pesymistycznie oceniają
przyszłość swojej branży. Jedynie ok. 20% spodziewa się rozwoju firmy i branży. Ok 10% za
bardziej prawdopodobne uważa organicznie swojej działalności.
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Przedsiębiorcy z Mazowsza –
Perspektywa zazielenienia 
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Perspektywa zazielenienia firm z Mazowsza

 Około, połowy respondentów twierdzi, iż w ich firmie prowadzono działania na rzecz
ograniczenia negatywnego odziaływania na środowisko.

 Ok ¾ firm segreguje śmieci. Jedna trzecia optymalizuje łańcuch dostaw, wykorzystuje
recykling, przeprowadziła prace związane z termoizolacją. Mniej niż co dziesiąta firma
wykorzystuje odnawialne źródła energii i/lub prowadzi odzysk ciepła.

 Mniej więcej co szósta firma uczestniczyła w szkoleniach i/lub korzystał z doradztwa w
zakresie ograniczenia negatywnego odziaływania na środowisko

Mniej niż połowa respondentów 
słyszała o zielonych miejscach 
pracy 

Tworzy je, mniej niż 1/5
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Perspektywa zazielenienia firm z Mazowsza

Co trzeci respondent uznał kwestie związane z ochroną środowiska za bardzo ważne dla 
firmy  

Większość gotowa jest ponieść nakłady (zazwyczaj do 5 tys.) związane z ochroną 
środowiska, ale pod warunkiem że zwrócą się one w przyszłości. 

Mniej niż co piąty badany, uważa, iż promowanie firmy jako ekologicznej przyczyniło by się 
do wzrostu zainteresowania klientów.

Jedynie co piąty badany, uważa, iż wdrożenie „zielonych” zmian wpłynęłoby pozytywnie na 
koszty funkcjonowania firmy. Odwrotnie myśli podobny odsetek badanych. Większość 
uważa, iż „zielone” działania nie mają wpływu na koszty funkcjonowania.  

Obserwujemy brak oporu, ale i brak chęci do intensyfikacji działań na rzecz ochrony 
środowiska. Do zmian zachęcić mogą przedsiębiorców PIENIĄDZE!


	Slajd numer 1
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13
	Slajd numer 14
	Slajd numer 15
	Slajd numer 16
	Slajd numer 17
	Slajd numer 18
	Slajd numer 19
	Slajd numer 20
	Slajd numer 21
	Slajd numer 22
	Slajd numer 23
	Slajd numer 24
	Slajd numer 25
	Slajd numer 26
	Slajd numer 27
	Slajd numer 28
	Slajd numer 29
	Slajd numer 30
	Slajd numer 31
	Slajd numer 32
	Slajd numer 33
	Slajd numer 34
	Slajd numer 35
	Slajd numer 36
	Slajd numer 37
	Slajd numer 38
	Slajd numer 39

