


Projekt jest współfinansowany przez Uni
w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014

RAPORT 

STRATEGII ROZWOJU 

DYREKTOR BIURA: 

Ewa Paturalska-Nowak 

 

Opracowanie wykonano  

w REGIONALNYM OBSERWATORIUM TERYTORIALN

pod kierownictwem Anny Szymańsk

 

Zespół autorski: 

Maciej Bąk 

Justyna Dolaczyńska 

Współpraca: 

Bartosz Trojanowski 

 

 

 

 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 

 

 

 

RAPORT ROCZNY Z REALIZACJI 

ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020

ZA ROK 2015 

SYNTEZA 

 

 

OBSERWATORIUM TERYTORIALNYM WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Szymańskiej 

 

Łódź, grudzień 2016 r. 

 z Europejskiego Funduszu Społecznego  

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020 

WÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 



2 
 

Spis treści  
Wprowadzenie ........................................................................................................................................ 3 

Wnioski wynikające z oceny sytuacji społeczno-gospodarczej województwa ........................................ 5 

Gospodarka i rynek pracy ................................................................................................................ 5 

Społeczeństwo i jakość życia ........................................................................................................... 6 

Infrastruktura i ochrona środowiska ............................................................................................... 8 

Wnioski wynikające z poziomu realizacji celów SRWŁ ............................................................................ 9 

Polityka horyzontalna .......................................................................................................................... 9 

Filar I – Spójność gospodarcza ....................................................................................................... 11 

Filar II – Spójność społeczna .......................................................................................................... 13 

Filar III – Spójność przestrzenna .................................................................................................... 16 

Polityka terytorialno-funkcjonalna .................................................................................................... 18 

Obszary miejskie i wiejskie ............................................................................................................ 18 

Obszary funkcjonalne .................................................................................................................... 19 

Wnioski dotyczące systemu monitorowania ......................................................................................... 21 



3 
 

Wprowadzenie 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jest najważniejszym dokumentem 
Samorządu Województwa Łódzkiego określającym wizję rozwoju, cele oraz główne sposoby ich 
osiągania w kontekście występujących uwarunkowań. Samorząd Województwa pełni rolę głównego 
koordynatora i organizatora procesu realizacji Strategii. W realizację Strategii zaangażowane jest 
wiele różnorodnych podmiotów działających m.in. w sferze gospodarczej, naukowej, społecznej oraz 
jednostki samorządu terytorialnego.  

Realizacja Strategii wymaga systematycznego obserwowania zmian zachodzących w regionie, 
a także reagowania na pojawiające się problemy i zagrożenia w osiąganiu założonych przez strategię 
rezultatów. Zadania te są realizowane dzięki systematycznie prowadzonemu monitoringowi, 
począwszy od 2013 roku, tj. momentu uchwalenia Strategii przez Sejmik Województwa Łódzkiego. 
Niniejsze opracowanie stanowi Syntezę z Raportu Rocznego z realizacji SRWŁ 2020 za rok 2015, 
które jest już czwartą edycją monitoringu SRWŁ. 

Podstawą systemu monitorowania jest baza 104 wskaźników odnosząca się do 
poszczególnych celów strategicznych i celów operacyjnych w ramach polityki horyzontalnej, a także 
celów strategicznych dla obszarów miejskich, obszarów wiejskich i obszarów funkcjonalnych 
w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej. Taki sposób gromadzenia i prezentowania danych 
umożliwia monitorowanie efektów realizacji polityki rozwoju oraz zmian sytuacji społeczno-
gospodarczej regionu w odniesieniu do konkretnych terytoriów. 

Zakres Syntezy 

Synteza raportu z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego obejmuje następujące 
obszary:  

• Wnioski wynikające z oceny sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, 

• Wnioski wynikające z oceny poziomu realizacji celów, 

• Wnioski dotyczące systemu monitorowania 

Pełna treść analiz dostępna jest w Raporcie rocznym z realizacji Strategii Rozwoju Województwa 
Łódzkiego za 2015 rok. 

Wnioski wynikające z oceny sytuacji społeczno-gospodarczej  

Ocena została opracowana na podstawie wybranych wskaźników makroekonomicznych 
i obejmuje lata 2010-2015. Jej celem jest zobrazowanie sytuacji województwa łódzkiego na tle kraju 
i innych regionów w ujęciu statycznym (dla 2015 roku1) oraz dynamicznym, na przestrzeni ostatnich 5 
lat, co pozwala na ocenę kierunków zmian sytuacji społeczno-gospodarczej regionu łódzkiego. W 
syntezie zaprezentowano najważniejsze wnioski z oceny, które stanowią tło i punkt wyjścia dla 
przeprowadzonych działań realizujących Strategię w roku 2015, a zarazem są w pewnym stopniu 
rezultatem realizacji Strategii w latach wcześniejszych. 

Wnioski wynikające z poziomu realizacji celów 

Ocena stopnia realizacji poszczególnych celów strategii została przeprowadzona w 3 
aspektach: 

• Postępu rzeczowego 

• Postępu finansowego 

• Analizy wskaźnikowej 

                                                           
1
 Nie wszystkie dane statystyczne za rok 2015 zostały opublikowane w momencie składania tekstu raportu. 
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Postęp rzeczowy – do jego oceny posłużyły informacje zebrane z departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego oraz jednostek podległych na temat podjętych przez nich działań realizujących 
dany cel strategii. Uzupełnieniem tych informacji były dane nt. realizacji strategii i programów 
sektorowych wdrażanych na poziomie regionalnym, takich jak np. Regionalna Strategia Innowacji 
LORIS 2030, Strategia Polityki Zdrowotnej, Plan przeciwdziałania depopulacji, Program rozwoju 
kultury. Jako niezwykle istotny element oceny postępu rzeczowego w realizacji strategii uznano 
informacje o największych projektach/przedsięwzięciach realizowanych ze wsparciem funduszy UE 
w ramach programów operacyjnych szczebla krajowego i regionalnego.  

Postęp finansowy – do jego oceny wykorzystano dane o projektach zbieżnych tematycznie 
z poszczególnymi celami strategii, sumując ich wartość ogółem, jak również wartość dofinansowania 
ze środków UE. 

Analiza wskaźnikowa – podstawą oceny stopnia realizacji celów strategicznych 
i operacyjnych była lista 104 wskaźników uwzględnionych w systemie monitorowania strategii. 
Rokiem bazowym dla większości wskaźników jest rok 2010, zaś docelową wartością jest stan w roku 
20202. 

W niniejszej syntezie zaprezentowano najistotniejsze wnioski wynikające z realizacji 
poszczególnych celów polityki horyzontalnej i terytorialno-funkcjonalnej w odniesieniu do wniosków 
wynikających z oceny sytuacji społeczno-gospodarczej. 

Podsumowanie 

Podsumowanie przeprowadzonych analiz w zakresie oceny sytuacji społeczno-gospodarczej 
regionu i stopnia realizacji celów strategicznych i operacyjnych stanowi podstawę do formułowania 
wniosków dotyczących prowadzenia efektywnej polityki rozwoju regionalnego.  

Coroczne monitorowanie realizacji Strategii i planowane ewaluacje warunkują efektywne 
wykorzystanie dostępnych środków finansowych oraz umożliwiają wprowadzanie odpowiednich 
korekt w przypadku pojawienia się odchyleń od zakładanych kierunków. Zintegrowany system 
monitorowania Strategii pozwala na informowanie opinii publicznej i decydentów o postępach 
w osiąganiu celów określonych w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. 

Materiały źródłowe 

Dane do monitorowania Strategii pochodzą w głównej mierze ze statystyki publicznej: 
Głównego Urzędu Statystycznego, w tym Banku Danych Lokalnych oraz Urzędu Statystycznego 
w Łodzi, a także Eurostatu. Poza statystyką publiczną cennym źródłem informacji był m.in. Urząd 
Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Zarząd Dróg i Transportu 
w Łodzi, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej, Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Krajowy Ośrodek 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także firmy takie jak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Łódzka 
Kolej Aglomeracyjna, zakłady energetyczne, operatorzy terminali intermodalnych. Duża grupa danych 
do obliczenia wskaźników została pozyskana dzięki ankietom skierowanym do gmin oraz starostw, 
a także dzięki badaniom własnym.  

                                                           
2
 Poprawność w określaniu stanu docelowego wskaźników została również oceniona za pomocą makroekonomicznego 

modelu HERMIN gospodarki województwa łódzkiego oraz za pomocą modeli ekonometrycznych i modeli szeregów 
czasowych skonstruowanych dla wybranych wskaźników w ramach przeprowadzonego przez Wrocławską Agencję Rozwoju 
Regionalnego „Badania ewaluacyjnego ex-ante projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2020” z listopada 2012 r.  
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Wnioski wynikające z oceny sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa  

Gospodarka i rynek pracy 

Gospodarka 

Analiza dynamiki zmian podstawowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak wartość 
PKB per capita, czy produktywność pracy, mierzona wartością dodaną brutto na jednego pracującego 
wykazuje, że województwo łódzkie jest regionem doganiającym. W latach 2010-2014 
systematycznie zmniejszał się dystans dzielący województwo łódzkie od średniej krajowej (średnia 
krajowa = 100%): w zakresie PKB per capita z 92,6% w 2010 r. do 93,6% w 2014 r., natomiast 
w zakresie produktywności pracy z 89,0% w 2010 r. do 91,2% w 2014 r. Zewnętrzną konwergencję 
gospodarczą regionu potwierdzają także: produkcja sprzedana przemysłu per capita (wzrost z 85,1% 
w 2010 r. do 89,0% w 2014 r.) oraz wartość brutto środków trwałych w gospodarce per capita 
(wzrost z 85,5% w 2010 r. do 96,5% w 2014 r.). Region łódzki należy także do stosunkowo mało 
zróżnicowanych pod względem wewnętrznego poziomu rozwoju, a postępującą konwergencję 
wewnętrzną potwierdza relacja pomiędzy PKB per capita w podregionie najsłabszym i najsilniejszym, 
która utrzymuje się na stosunkowo niskim i ustabilizowanym poziomie (ok. 1 : 1,84)3. Należy jednak 
zwrócić uwagę na fakt, że pomimo dobrej dynamiki powyższych wskaźników, żaden z nich nie 
przekroczył średniej krajowej, a intensywne procesy depopulacyjne, które dotykają region łódzki, 
wywołują efekt statystyczny przyspieszonego wzrostu per capita. 

Niestety, pomimo znacznych wysiłków organizacyjnych i dużych nakładów finansowych ze 
strony samorządu, gospodarka województwa łódzkiego nie jest nowoczesna. W latach 2010-2015 
zmniejszył się poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw województwa łódzkiego mierzony 
odsetkiem spółek z udziałem kapitału zagranicznego – z 19,2% do 16,6% (20% na poziomie kraju). 
W regionie łódzkim tak pod względem wartości dodanej brutto, jak i poziomu zatrudnienia, wciąż 
większe znaczenie niż w Polsce ma rolnictwo (Łódzkie – 3,8%; Polska – 3,1%) i przemysł wraz 
z budownictwem (Łódzkie – 36,6%; Polska – 33,5%), natomiast mniejszy udział mają usługi ogółem 
(Łódzkie – 59,6%; Polska – 63,4%). Między innymi dzięki funduszom strukturalnym rolnictwo 
województwa łódzkiego przeszło w ostatnich latach głęboką modernizację, przez co jest 
konkurencyjne w kraju i Europie. Sektor przemysłowy także się unowocześnia, jednak nie zmienia to 
faktu, że produkcja sprzedana przemysłu rośnie w województwie zbyt wolno. Należy mieć jednak na 
uwadze, że sektor rolniczy i przemysłowy mają niewielki udział w tworzeniu WDB w rozwiniętych 
gospodarkach. Wszystko to świadczy o nadal zbyt wolnych zmianach strukturalnych, dużej skali 
zapóźnienia gospodarczego oraz niskim poziomie umiędzynarodowienia. Na te problemy nakłada 
się jeszcze przeciętny poziom przedsiębiorczości mieszkańców regionu mierzony liczbą podmiotów 
wpisanych do rejestru REGON na 1 000 mieszkańców (Łódzkie – 97; Polska – 109). Utrzymująca się 
dość wysoka skala nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach niestety nie współwystępuje 
z wysokimi nakładami na badania i rozwój w stosunku do regionalnego PKB (Łódzkie – 0,67%; Polska 
– 0,94%). Mimo zdiagnozowania tych wszystkich niekorzystnych cech gospodarki województwa 
łódzkiego zanotowano wzrost udziału sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych 
(z 6,60% w 2010 r. do 10,85% w 2015 r.) wobec spadku tego wskaźnika dla Polski ogółem oraz 
znaczącą dynamikę przychodów podmiotów przemysłowych ze sprzedaży na eksport (z 2,4% w 2010 
r. do 4,4% w 2015 r.). 

                                                           
3
 W województwie mazowieckim relacja ta wynosi 1:3,99. 
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Rynek pracy 

Od roku 2013 następuje systematyczne obniżanie stopy bezrobocia w województwie 
łódzkim, która kumulatywnie od 2013 do 2015 roku spadła o 3,8 p.p. Spadek bezrobocia w regionie 
był więc relatywnie nieco dynamiczniejszy niż przeciętnie w kraju (o 0,2 p.p.), jednak sam poziom 
stopy bezrobocia na koniec 2015 r. był w województwie nieco wyższy niż średnia dla Polski (Łódzkie 
– 10,3%; Polska – 9,8%) i sytuował region łódzki na 8. miejscu w kraju. Warto odnotować, że pod 
względem dywersyfikacji wewnętrznej stopy bezrobocia w 2015 r., województwo łódzkie należy do 
bardzo mało zróżnicowanych: stopa bezrobocia waha się od 6,6% (powiat skierniewicki) do 14,1% 
(powiat kutnowski), co oznacza, że brakuje powiatów o szczególnie złej i bardzo dobrej sytuacji na 
rynku pracy. Globalny kryzys gospodarczy z lat 2008-2009 wpłynął na spowolnienie gospodarcze kraju 
i negatywne zmiany na rynku pracy, który zareagował na zmianę koniunktury z opóźnieniem. 
W województwie łódzkim liczba pracujących ogółem obniżyła się od 2010 do 2012 r. o blisko 20 tys. 
pracujących (do 925 tys.), zaś względny spadek liczby pracujących w latach 2010-2012 był w tym 
czasie w województwie łódzkim najmocniejszy w całej Polsce i wyniósł ok. 2% (w tym czasie liczba 
pracujących w Polsce wzrosła o 0,5%). Istotne odwrócenie negatywnego trendu przyniósł dopiero rok 
2014, w którym liczba pracujących wzrosła o blisko 19 tys. Niestety głębokość kryzysu na rynku 
pracy w województwie łódzkim była tak duża, że region zdołał dotychczas jedynie wyrównać 
bezwzględną liczbę pracujących na poziomie sprzed załamania ekonomicznego, co w wartościach 
względnych dla 2014 r. (2010 = 100%) plasuje łódzkie na ostatnim miejscu w kraju (Łódzkie – 100,1%; 
Polska – 103,3%). Dekoniunktura gospodarcza regionu łódzkiego znalazła także swoje odbicie we 
wskaźniku zatrudnienia, który w latach 2010-2013 oscylował wokół wartości 61-62, a dynamicznie 
zaczął rosnąć dopiero w 2014 r., by na koniec 2015 r. osiągnąć wartość 64,8 plasując województwo 
na 3. miejscu w kraju. Dochody do dyspozycji brutto osiągane przez mieszkańców województwa 
łódzkiego w 2013 r. były zbliżone do średniej krajowej i lokowały region na 5. pozycji w Polsce 
(Łódzkie - 26 529 zł; Polska - 26 166 zł). Jednocześnie poziom wynagrodzeń brutto był przeciętny 
(8. miejsce w kraju w 2015 r.) i stanowił 91,3% średniej krajowej. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto wzrosło w latach 2010-2015 z 3066 zł do 3791 zł, a tempo wzrostu 
wynagrodzeń w regionie łódzkim było wyższe niż średnio w kraju. 

Społeczeństwo i jakość życia 

Demografia 

Najważniejszą cechą demograficzną województwa łódzkiego jest utrwalona i głęboka 
depopulacja, która dotyka region od początku lat 80-tych XX wieku. Wyludnianiu podlegają przede 
wszystkim miasta, ze stolicą województwa na czele. Przepływ ludności z Łodzi na sąsiednie obszary 
wiejskie nie bilansuje jednak stanu ludności Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, który stopniowo 
się wyludnia. Liczba ludności województwa łódzkiego wynosiła w 2015 r. 2 493 603 osób, co lokowało 
region na 5. miejscu w Polsce. Od 2010 do 2015 r. liczba ludności województwa łódzkiego 
zmniejszyła się ogółem o 48 833 mieszkańców (do 98,1% ludności z roku 2010), co stanowiło 
odpowiednio 15. i 14. wynik w kraju pod względem ubytku względnego i bezwzględnego. Migracje 
miały stosunkowo niewielki udział w depopulacji regionu kształtując się na poziomie -0,8‰ w 2015 r. 
(6. miejsce w Polsce). Zdecydowanie gorzej przedstawia się jednak sytuacja pod względem przyrostu 
naturalnego, gdyż od wielu lat województwo łódzkie zajmuje ostatnie miejsce w kraju, z wartością 
wskaźnika -3,6‰ w 2015 r. Województwo łódzkie charakteryzuje się niekorzystnymi zmianami 
struktury wiekowej mieszkańców związanymi ze starzeniem się. W Łódzkiem notuje się jeden 
z najniższych w kraju udziałów ludności w wieku przedprodukcyjnym (14. miejsce w Polsce) oraz 
najwyższy udział ludności w wieku poprodukcyjnym (1. miejsce w Polsce). Z powodu bardzo niskiego 
przyrostu naturalnego można zauważyć systematyczne kurczenie się grupy ludności w wieku 
przedprodukcyjnym i produkcyjnym oraz rozrost grupy ludności najstarszej, co wpływa na stale 
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rosnący wskaźnik obciążenia demograficznego, kształtujący się w 2015 r. na poziomie 62,9 osób 
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym (15. miejsce w Polsce).  

Kapitał ludzki i społeczny 

Zdolność do akumulacji i poziom kapitału ludzkiego i społecznego stanowią ważne czynniki 
budowania przewag konkurencyjnych w regionie. Jedną z istotniejszych cech stymulujących jakość 
kapitału ludzkiego jest poziom wykształcenia mierzony odsetkiem osób z wykształceniem wyższym, 
który zwiększył się w latach 2010-2015 z 16,8% do 21,6% (5. miejsce w kraju), wobec 22,3% w Polsce. 
Niestety, inna ważna cecha definiująca kapitał ludzki, czyli stan zdrowia mieszkańców, pozycjonuje 
region łódzki na ostatnim miejscu w kraju. Województwo łódzkie charakteryzuje się jedną 
z najniższych w kraju wartością przeciętnego dalszego trwania życia. Mężczyźni żyją średnio 71,7 lat 
(ostatnie miejsce w kraju) przy średniej dla Polski 73,8 lat, zaś kobiety 80,8 (przedostatnie miejsce 
w kraju) przy średniej dla Polski 81,6 lat. Długość życia wydłuża się w całej Polsce, w latach 2010-2015 
w województwie łódzkim wartość wskaźnika dla mężczyzn wzrosła o 1,6 roku, a kobiet o 1,4 – 
podobną dynamikę w obydwu przypadkach zanotowano średnio dla kraju.  

 W 2014 r. zasięg ubóstwa ekonomicznego w województwie łódzkim był niższy niż w Polsce, 
jednakże w latach 2010-2014 nastąpił wzrost ubóstwa relatywnego, skrajnego oraz ustawowego. 
Poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło w Łódzkiem 5,4% ludności (o 1,5 p.p. więcej niż w 2010 r.), 
w Polsce – 7,4%. Poziom ubóstwa relatywnego zwiększył się z 12,5% do 13,1% (Polska – 16,2%), zaś 
ustawowego z 5,2% w 2010 r. do 9,4%. (Polska – 12,2%). Na tle innych województw jest to sytuacja 
korzystna, ponieważ region zajmował odpowiednio 3., 4. i 4. pozycję w kraju. Za główne przyczyny 
ubóstwa w województwie łódzkim uważa się bezrobocie, niepełnosprawność, wielodzietność, 
podeszły wiek i uzależnienia. Pomimo wzrostu zasięgu ubóstwa ekonomicznego od lat maleje liczba 
osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej na 1000 mieszkańców. Może to wynikać 
z polepszenia się sytuacji dochodowej dotychczasowych beneficjentów, przez co nie przysługują im 
już świadczenia. W 2015 r. w województwie łódzkim z pomocy korzystało 461 osób na 1000 
mieszkańców (Polska – 460), co dawało 7. miejsce w kraju. W latach 2010-2015 wartość wskaźnika 
spadła o 84 osoby na 1000 mieszkańców, czyli o ponad 15%. Ogólnie rzecz biorąc sytuacja 
dochodowa mieszkańców województwa jest zadowalająca, jednak ze względu na strukturę 
wiekową ludności duże i rosnące znaczenie mają świadczenia pieniężne (renty i emerytury). 

Kapitał społeczny, odnoszący się do intensywności relacji i poziomu zaufania obywateli, 
w województwie łódzkim jest bardzo niski. Łódzkie w 2015 r. zajęło dopiero 13 miejsce w Polsce 
z liczbą 3,3 organizacji i stowarzyszeń społecznych na 1000 mieszkańców (Polska – 3,5). Liczba 
organizacji systematycznie rośnie i w 2015 r. wyniosła 8195 (1030 fundacji i 7020 stowarzyszeń 
i organizacji społecznych), istnieje więc szansa na poprawę zaangażowania społecznego w regionie. 

Baza ochrony zdrowia 

Województwo łódzkie wyróżnia się pozytywnie na tle innych pod względem dostępu do usług 
ochrony zdrowia. Charakteryzuje się największą liczbą lekarzy na 10 tys. mieszkańców, w latach 2010-
2014 wskaźnik wzrósł o 3,5 do wartości 27,5 (Polska – 22,8). Także pod względem liczby łóżek 
w szpitalach na 10 tys. mieszkańców województwo zajmowało w 2014 r. wysokie, 2. miejsce w kraju. 
W porównaniu z 2010 r. nastąpiła niewielka zmiana, ponieważ wartość wskaźnika spadła z 53,2 do 
53,1. Problemem jest natomiast dostępność do usług medycznych dla osób starszych. W całym 
województwie znajdują się jedynie dwa oddziały geriatryczne. Łącznie te dwie placówki w 2014 r. 
dysponowały 21 łóżkami, a na oddziałach leczono 619 osób (odpowiednio 10. i 11. miejsce w kraju) - 
w stosunku do roku 2011 liczba łóżek geriatrycznych się podwoiła. Wzrosła również liczba lekarzy 
geriatrów z 7 w 2010 r. do 8 w 2015 r., nie zmienia to jednak faktu, że dostępność usług 
geriatrycznych w regionie jest niewystarczająca, zwłaszcza w perspektywie prognoz 
demograficznych i zwiększającego się odsetka osób starszych. 
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Rynek mieszkaniowy 

Łódzkie charakteryzuje się wyższą niż przeciętnie w kraju liczbą mieszkań wybudowanych 
w latach 1945-1988 (Łódzkie – 66%; Polska – 59%), niższą natomiast w późniejszym okresie. Z lat 
1989-20114 pochodzi jedynie 16% mieszkań, przy 20% udziale w Polsce. Tempo przyrostu liczby 
nowych mieszkań jest zdecydowanie za niskie, w 2015 r. wynosiło 2,9 mieszkania na 1000 
mieszkańców, przy średniej dla Polski 3,8. Wartość ta plasowała łódzkie na 13. miejscu wśród 
województw. Pomimo tego region wyróżnia się większą niż przeciętnie w kraju liczbą mieszkań na 
1000 mieszkańców. Pod tym względem województwo łódzkie w 2014 r. zajmowało 2. miejsce 
z wartością wskaźnika 398, przy średniej dla Polski 363. Jednakże duża liczba mieszkań nie przekłada 
się na ich jakość, region zajmuje 15. miejsce pod względem przeciętnej powierzchni użytkowej 
mieszkań. Niska aktywność na rynku nowych mieszkań świadczy więc z jednej stronie o dużym 
wysyceniu rynku mieszkaniami starymi i o złych parametrach technicznych, ale także o stosunkowo 
małej atrakcyjności osadniczej województwa, a szczególnie jego stolicy. 

Kultura i turystyka 

Istotnym problemem w dziedzinie kultury jest niski poziom uczestnictwa mieszkańców 
województwa w wydarzeniach kulturalnych. W latach 2010-2015 spadła zarówno liczba teatrów 
i instytucji muzycznych (z 11 do 10), jak i liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach 
muzycznych na 1000 mieszkańców z 236,8 w 2010 r. (11. miejsce w kraju) do 224,5 w 2015 r. (12. 
miejsce w kraju). Jeszcze gorzej wygląda sytuacja pod względem liczby uczestników imprez 
organizowanych przez centra, domy, ośrodki kultury, kluby i świetlice na 1000 mieszkańców. Od kilku 
już lat Łódzkie zajmuje ostatnie miejsce wśród województw, znacząco odbiegając od średniej dla 
Polski (Łódzkie – 645; Polska – 892).  

Walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe regionu łódzkiego nie są w pełni 
wykorzystywane ze względu na zbyt małą liczbę miejsc noclegowych na 1000 mieszkańców. Pomimo 
wzrostu wartości wskaźnika w latach 2010-2015 (z 7,8 do 9,3) województwo łódzkie zajmowało 
przedostatnie 15. miejsce w kraju. W 2015 r. w województwie łódzkim działało 113 hoteli, w tym 11 
czterogwiazdkowych, 23 trzygwiazdkowe, 30 dwugwiazdkowych, 10 jednogwiazdkowych i 7 w trakcie 
kategoryzacji. Największy przyrost można zauważyć w grupie hoteli cztero- i trzygwiazdkowych. 
Liczba ta przekłada się na 11 179 miejsc noclegowych w hotelach, co stanowi 4,7% wszystkich miejsc 
noclegowych w Polsce. 

Infrastruktura i ochrona środowiska 

Infrastruktura transportowa i techniczna  

Największe przemiany w ostatnich latach przeszła w województwie łódzkim sieć dróg 
najwyższych kategorii (ekspresowych i autostrad). Dzięki nowym inwestycjom Łódź i województwo 
łódzkie stało się jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w kraju. Łączna długość dróg 
ekspresowych i autostrad w województwie łódzkim osiągnęła w 2015 r. wartość 405,4 km, co stawia 
je na 1. miejscu w Polsce. Na długość tę składa się 187,6 km autostrad (A1 i A2) i 217,8 km dróg 
ekspresowych (S8 i S14). Województwo łódzkie zanotowało największy w ostatnich latach wzrost 
gęstości dróg ekspresowych i autostrad do wartości 2,2 km / 100 km2, co daje 2. pozycję w kraju po 
województwie śląskim. Stopniowej poprawie podlega również infrastruktura kolejowa, z tym, że nie 
buduje się nowych odcinków, a poprawia parametry eksploatacyjne odcinków istniejących. W 2014 r. 
województwo łódzkie dysponowało 1068 km eksploatowanych linii kolejowych, co stanowiło 5,6% 
wszystkich linii kolejowych w Polsce i plasowało województwo na 10. miejscu w kraju. Podobnie 10. 
miejsce zajmowało pod względem gęstości linii kolejowych (Łódzkie – 5,9 km/100 km2; Polska – 6,2 
km/100 km2). W latach 2010-2014 wartości obu wskaźników dla województwa łódzkiego uległy 

                                                           
4
 Dane NSP 2011 
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niewielkiej poprawie. Bardzo niekorzystnie wygląda natomiast sytuacja pod względem transportu 
lotniczego. Liczba pasażerów Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta spadła w latach 2010-2015 
o blisko 30% do wartości 297 tys. rocznie. Województwo łódzkie jest również jedynym, które nie 
zanotowało wzrostu liczby pasażerów, która ogólnie w Polsce zwiększyła się w tym czasie o 50% 
osiągając w 2015 r. wartość 31 mln. Z tego też względu udział ruchu pasażerów spadł 
w województwie łódzkim z 2% w 2010 r. do 0,9% w 2015 r. Lepsze wykorzystanie potencjału 
łódzkiego lotniska może jednak zapewnić rozwój funkcji „cargo”. 

Istotnym problemem związanym z wyposażeniem i dostępem mieszkańców do 
infrastruktury komunalnej jest wciąż zbyt niski udział ludności korzystającej z wodociągów 
i kanalizacji. Co prawda wartości obu wskaźników systematycznie rosną, jednak pod względem 
dostępu do wodociągów województwo łódzkie zajmuje 10. miejsce, zaś do kanalizacji 13. miejsce 
w kraju. Z powodu niedostatecznie rozwiniętej sieci kanalizacyjnej województwo łódzkie zajmowało 
w 2015 r. dopiero 15. miejsce pod względem stosunku długości sieci wodociągowej do kanalizacyjnej. 
Dysproporcja ta wynosiła 3,5 (Polska – 2,0) i w ostatnich 5 latach spadła o 1,1. Niedostatecznie 
rozwinięty jest również system sieci gazowej. Gazyfikacja koncentruje się głównie w dużych miastach 
i przylegających do nich gminach, omijając tereny wiejskie.  

Ochrona środowiska 

Pomimo systematycznego wzrostu, lesistość województwa łódzkiego jest wciąż najniższa 
w kraju. W 2015 r. wynosiła 21,3% i znacząco odbiegała od średniej krajowej (29,5%). Niekorzystnie 
wygląda również sytuacja pod względem udziału powierzchni obszarów prawnie chronionych. 
Łódzkie zajmowało w 2015 r. 15. miejsce z wartością wskaźnika 19,6% (Polska – 32,5%), a od 2010 r. 
zwiększył się on jedynie o 0,05 p.p.  

Problemem województwa łódzkiego w zakresie ochrony środowiska jest zanieczyszczenie 
powietrza. W regionie emitowane było 20% krajowych zanieczyszczeń gazowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych (w 2015 r. 42 mln t / rok). Podnosi się natomiast poziom zatrzymania lub 
zneutralizowania zanieczyszczeń, w 2010 r. uległo mu 64,5% wytworzonych zanieczyszczeń 
gazowych, zaś w 2015 r. już 77,4%. Region znacząco wyprzedza pod tym względem średnią dla Polski 
(58,6%), jednak przy skali wytwarzanych zanieczyszczeń nadal znaczna ich część nie jest 
neutralizowana. 

Korzystniej przedstawia się sytuacja pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych 
z zakładów szczególnie uciążliwych. W województwie łódzkim w 2015 r. wytworzono 6,3% krajowych 
zanieczyszczeń, tj. 2787 t /rok, a wartość wskaźnika spadła od 2010 r. o 34%. Na bardzo dobrym 
poziomie od lat utrzymuje się udział zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych – 
urządzenia do redukcji w województwie łódzkim zatrzymują 99,9% zanieczyszczeń. 

Wnioski wynikające z poziomu realizacji celów SRWŁ  

Polityka horyzontalna 

Istotę Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 stanowi polityka horyzontalna. 
Realizowana jest ona na obszarze całego województwa oraz adresowana do wszystkich podmiotów 
funkcjonujących w regionie. Składają się na nią 3 filary rozwoju regionu pozwalające na 
zrównoważony rozwój całego województwa: Filar I – Spójność gospodarcza, Filar II – Spójność 
społeczna oraz Filar III – Spójność przestrzenna, zaś każdy z filarów dzieli się na 3 cele operacyjne.  

W 2015 roku polityka horyzontalna realizowana była przez ponad 1800 projektów 
zidentyfikowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Najwięcej 
projektów zostało zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (635) i Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (445), najmniej zaś z programów z nowej perspektywy finansowej – 



10 
 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (4) oraz Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (19). Łącznie, ze wszystkich programów na realizację 
projektów zakończonych w roku 2015 wydatkowano kwotę 14,7 mld zł, a łączne unijne 
dofinansowanie wyniosło 8,8 mld zł.  

 

Tabela 1 Sumaryczne zestawienie projektów zakończonych w 2015 r. realizujących Politykę horyzontalną wg programów 
operacyjnych 

 

Rozpatrując politykę horyzontalną w podziale na poszczególne cele operacyjne można 
zauważyć, że największa liczba projektów zakończonych w 2015 r. realizowała cel 5 (527), kolejno zaś 
cel 3 (299) oraz 2 (292). Jedynie 14 projektów zrealizowano w celu 8, zaś 35 w celu 9. Wynika z tego, 
że najwięcej projektów realizowało I cel strategiczny, czyli Spójność gospodarczą (791), następnie II 
cel strategiczny Spójność społeczną (737), najmniej zaś III cel strategiczny Spójność przestrzenną 
(286). Mimo niezbyt dużej liczby projektów najdroższe z nich realizowały 7. cel operacyjny. Łączna 
wartość projektów wyniosła aż 10,5 mld zł, czyli ponad 70% wartości wszystkich projektów 
zakończonych w 2015 r. Podobnie wysoka była kwota unijnego dofinansowania wynosząca 6,6 mld zł 
(75% wartości dofinansowania wszystkich projektów). Następny w kolejności był cel 1., z kwotą 1,8 
mld zł łącznej wartości projektów i 0,8 mld zł dofinansowania. Najmniejsze kwoty trafiły zaś do celu 8. 
– 45 mln zł łącznej wartości projektów i 27 mln zł łącznej kwoty dofinansowania unijnego. Największe 
kwoty wydane na realizację celu 7. wynikają z tego, iż znalazły się tam projekty najdroższe, czyli 
transportowe i infrastrukturalne. 
 

Tabela 2 Sumaryczne zestawienie projektów zakończonych w 2015 r. realizujących Politykę horyzontalną wg celów 
operacyjnych 

 

 

program 
liczba 

projektów 
łączna wartość 
projektów [zł] 

łączna wartość 
dofinansowania UE [zł] 

średnia wartość 
projektu [zł] 

średnia wartość 
dofinansowania UE [zł] 

POIG 321 2 039 321 662 984 292 676 6 353 027 3 066 332 

POIiŚ 76 9 915 413 234 6 389 154 079 130 465 964 84 067 817 

POKL 635 489 283 633 409 545 244 770 525 644 953 

POWER 19 42 700 700 39 238 300 2 247 405 2 065 174 

RPO WŁ 2007-2013 314 1 910 926 622 843 761 276 6 085 754 2 687 138 

RPO WŁ 2014-2020 4 4 365 700 3 710 800 1 091 425 927 700 

PROW 445 310 076 583 165 283 870 696 801 371 424 

razem 1814 14 712 088 135 8 834 986 245 8 110 302 4 870 444 

cel operacyjny 
liczba 

projektów 
łączna wartość 
projektów [zł] 

łączna wartość 
dofinansowania UE [zł] 

średnia wartość 
projektu [zł] 

średnia wartość 
dofinansowania UE [zł] 

cel 1 200 1 806 341 745 875 790 108 9 031 709 4 378 951 

cel 2 292 354 406 999 298 727 755 1 213 723 1 023 040 

cel 3 299 709 033 967 323 908 932 2 371 351 1 083 307 

cel 4 112 62 458 837 47 705 820 557 668 425 945 

cel 5 527 287 882 614 201 012 122 546 267 381 427 

cel 6 98 199 096 291 169 079 808 2 031 595 1 725 304 

cel 7 237 10 507 379 241 6 664 922 605 44 334 934 28 122 036 

cel 8 14 45 126 426 26 788 725 3 223 316 1 913 480 

cel 9 35 739 707 116 227 705 269 21 134 489 6 505 865 

razem 1814 14 711 433 235 8 835 641 145 8 109 941 4 870 805 

Filar I – Spójność gospodarcza Filar II – Spójność społeczna Filar III – Spójność przestrzenna 
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Największe środki finansowe w ramach polityki krajowej zostały zaangażowane w 2015 roku 
w Łodzi oraz południowo-zachodniej części województwa. Wpływ na to miało rozliczenie w 2015 roku 
dużego projektu infrastrukturalnego: budowy drogi ekspresowej S8. Podobnie kształtuje się rozkład 
przestrzenny środków w ramach polityki regionalnej (RPO WŁ) – z racji wielkości i skali potrzeb rysuje 
się wyraźna koncentracja w Łodzi i powiatach w zachodniej części województwa. 

  

Filar I – Spójność gospodarcza 

Za realizację Filaru I – Spójności gospodarczej – odpowiadają w Urzędzie Marszałkowskim 
departamenty: Europejskiego Funduszu Społecznego, Kultury i Edukacji, Polityki Zdrowotnej, 
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, ds. Przedsiębiorczości, a także Łódzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Najistotniejsze dokumenty realizujące zapisy Strategii 
w obszarze spójności gospodarczej to: Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2030 oraz Strategia 
Polityki Zdrowotnej na lata 2014-2020. 

Realizacja celów operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa w zakresie spójności 
gospodarczej była w 2015 roku zrównoważona pod względem rozkładu przestrzennego alokowanych 
środków. Widoczne skupienie środków widoczne jest w Łodzi, co jednak wynika z jej wielkości, 
a przez to skali potrzeb. Poszczególne cele operacyjne spójności gospodarczej były realizowane przez 
podobną liczbę projektów zbieżnych z nimi tematycznie, jednak znaczna koncentracja środków miała 
miejsce w celu pierwszym (63% środków ogółem). Łącznie w ramach spójności gospodarczej 
zrealizowano 791 projektów na kwotę 2,87 mld zł. 

Do monitorowania tego celu strategicznego wykorzystano 6 wskaźników 
makroekonomicznych, z których 3 potwierdzają (wskaźnik konwergencji wewnętrznej, PKB per 
capita, PKB wg parytetu siły nabywczej w stosunku do średniej UE), a 2 potwierdzają częściowo 
realizację strategii (wydajność pracy, środki trwałe brutto per capita). Świadczy to o dobrym kierunku 
i wysokiej dynamice rozwoju gospodarczego regionu oraz o postępującej konwergencji gospodarczej 
w ujęciu wewnętrznym i zewnętrznym. 
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W ramach pierwszego celu operacyjnego (zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji) 
działania samorządu województwa skoncentrowane był m.in. na realizacji zapisów RSI LORIS 2030, 
głównie w zakresie zwiększania świadomości, wiedzy i współpracy poprzez realizację działań 
miękkich. Ponadto Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął pakiet Polityk Sektorowych Województwa 
Łódzkiego – swoistych planów operacyjnych mających na celu podniesienie konkurencyjności 
i innowacyjności specjalizacji regionalnych. W 2015 roku zakończono 200 projektów zbieżnych ze 
strategicznymi kierunkami działań celu na kwotę ok. 1,8 mld zł. Dofinansowanie otrzymały projekty 
rozwijające B+R, wspierające absorpcję nowoczesnych technologii w kluczowych przemysłach 
regionu, a także wspierające opracowywanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach, 
termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, czy budowę prosumenckich mikroinstalacji 
wykorzystujących OZE. W ramach celu zrealizowano w 2015 roku także wiele projektów 
modernizujących placówki opieki zdrowotnej w oparciu o najnowocześniejsze technologie medyczne. 
Łącznie na 14 wskaźników monitorujących realizację pierwszego celu 3 potwierdzają realizację, 5 
wskazuje na prawidłowy kierunek zmian lecz niewystarczającą dynamikę, zaś wartości 6 mierników 
wskazują na problemy z realizacją założonych kierunków działań. Pozytywnymi aspektami realizacji 
zaawansowanej gospodarki wiedzy i innowacji w regionie łódzkim są: wzrastający udział energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz modernizacja przemysłu skutkująca mniejszym 
zanieczyszczeniem środowiska pyłami i gazami. Korzystny kierunek zmian, choć niewystarczającą 
dynamikę osiągają: zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych w sferze B+R, udział 
pracujących w innowacyjnych sekcjach gospodarki, udział innowacyjnych przedsiębiorstw 
przemysłowych, udział odpadów odzyskanych oraz całkowita emisja CO2 do powietrza. Oprócz 
pozytywnych zmian zdiagnozowano także obszary, w których strategia nie jest realizowana zgodnie 
z przyjętymi założeniami tj. nakłady na działalność B+R są zbyt niskie, znacząco spadła liczba 
udzielonych patentów i zgłoszonych wynalazków, niewystarczający jest udział innowacyjnych 
przedsiębiorstw usługowych oraz udział przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie 
ulepszonych, spadkową tendencję ma również udział oczyszczonych ścieków. Potwierdza to wnioski 
z diagnozy: struktura gospodarcza województwa zmienia się w dobrym kierunku, jednak następuje 
to zbyt wolno. Najszybsze i najkorzystniejsze zmiany zachodzą w zakresie rozwoju OZE oraz 
zmniejszania wpływu przemysłu na środowisko. 

Drugi cel operacyjny (nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy) samorząd województwa 
realizował poprzez działania skierowane do najzdolniejszych naukowców, doktorantów 
i absolwentów, a także do przedsiębiorców, osób chcących założyć działalność gospodarczą oraz 
bezrobotnych. Cel był realizowany ponadto przez 292 projekty zbieżne z jego zapisami na kwotę ok. 
354 mln zł. Dofinansowanie otrzymały projekty rozwijające potencjał akademicki regionu, 
wzmacniające kierunki kształcenia na rzecz specjalizacji regionalnych, aktywizujące zawodowo 
ludność i wspierające „srebrną gospodarkę”. Na 6 wskaźników monitorujących realizację drugiego 
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celu 1 potwierdza realizację, 2 wskazują na prawidłowy kierunek lecz niewystarczającą dynamikę, a 3 
mierniki wskazują na problemy z realizacją celu. Strategia realizowana jest w zakresie wysokiego 
udziału osób z wyższym wykształceniem, a korzystne zmiany można zauważyć również w przypadku 
wzrostu wynagrodzeń, spadku stopy bezrobocia oraz wskaźnika zatrudnienia ludności w wieku 20-64 
lata, choć zmiany zachodzą w nich wolniej niż zakładano. Istotne problemy zanotowano natomiast 
w zakresie wysokiego bezrobocia osób z wyższym wykształceniem oraz niskiego udziału osób 
objętych kształceniem ustawicznym. W przypadku tego celu operacyjnego istnieje pewna trudność 
z przełożeniem działań strategii na sytuację społeczno-gospodarczą, bowiem realizowane działania 
i projekty dotyczą skali lokalnej, a wskaźniki z diagnozy, bądź z systemu monitorowania (np. stopa 
bezrobocia, udział osób z wykształceniem wyższym, przeciętne wynagrodzenie brutto) prezentują 
globalne ujęcie zjawisk gospodarczych. Biorąc powyższe pod uwagę, niepokoić może fakt, że 
wskaźnik najlepiej oddający skalę realizowanych działań w tym celu operacyjnym, czyli udział osób 
objętych kształceniem ustawicznym, spada kolejny rok z rzędu. 

Działania samorządu w ramach trzeciego celu operacyjnego (zintegrowane środowisko 
przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki) koncentrowały się m.in. na wspieraniu inwestorów 
prywatnych poprzez finansowanie ich działalności, wyszukiwanie inwestorów strategicznych oraz 
poprzez doradztwo biznesowe. W ramach tego celu zakończono w 2015 roku największą pulę 
projektów realizujących spójność gospodarczą (299), choć ich łączna wartość była znacznie niższa niż 
w przypadku celu pierwszego i wyniosła ok. 709 mln zł. Dofinansowanie otrzymały projekty: instytucji 
otoczenia biznesu, wspierające proeksportowy rozwój przedsiębiorstw, tworzenie klastrów, 
zwiększające atrakcyjność inwestycyjną miast i gmin. Na 6 wskaźników monitorujących realizację 
trzeciego celu 1 potwierdza realizację, 1 wskazuje na prawidłowy kierunek zmian lecz 
niewystarczającą dynamikę, wartości 3 mierników wskazują na problemy z realizacją założonych 
kierunków działań, zaś 1 wskaźnik ma jedynie wartość bazową i nie tworzy szeregu czasowego, który 
można poddać analizie. Zgodnie z założeniami kształtuje się wskaźnik rolniczej produkcji globalnej, 
pozytywny trend charakteryzuje również odsetek osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą. Problemów przysparza natomiast zbyt niska liczba jednostek nowozarejestrowanych 
w rejestrze REGON, a także 2 wskaźniki obliczone na podstawie badania z instytucjami otoczenia 
biznesu – liczba pracowników zatrudnionych w IOB oraz udział podmiotów gospodarczych 
korzystających z ich usług. Wartości wskaźników monitorujących potwierdzają wnioski płynące 
z diagnozy oraz realizacji celu 1: województwo ma przeciętny poziom przedsiębiorczości i dość 
nowoczesne rolnictwo. Niestety wskaźniki dotyczące instytucji otoczenia biznesu świadczą o nie 
dość dynamicznej budowie środowiska przedsiębiorczości. 

Filar II – Spójność społeczna 

Za realizację Filaru II – spójności społecznej – w największym stopniu odpowiadają 
departamenty: Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Kultury i Edukacji, Promocji i Współpracy 
Zagranicznej oraz jednostki: Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy, 
a także Filharmonia Łódzka, Łódzki Dom Kultury oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Najistotniejsze 
dokumenty realizujące zapisy spójności społecznej to: Strategia polityki zdrowotnej na lata 2014-
2020, Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2007-2020, Plan przeciwdziałania 
depopulacji w województwie łódzkim, Wieloletni plan działań na rzecz rozwoju i upowszechniania 
ekonomii społecznej na lata 2013-2020, Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 
2007-2020 oraz Program rozwoju kultury na lata 2014-2020. Inne dokumenty realizowane w regionie 
odpowiadające tematycznie filarowi to: Wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych na lata 2011-2015, Wojewódzki program wyrównywania szans osób 
niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych na lata 2014-2020, Wojewódzki program przeciwdziałania narkomanii na 
lata 2011-2016, Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy na lata 2011-2016, Wojewódzki 
program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2014-2020. 
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Rozkład przestrzenny realizowanych projektów w ramach spójności społecznej jest dość 
równomierny, choć wartość dofinansowania realizowanego z poziomu regionalnego jest większa 
w zachodniej części województwa, a mniejsza w południowej i wschodniej. Najwięcej projektów 
zbieżnych z zapisami spójności społecznej zrealizowano w 5 celu operacyjnym, który również 
skoncentrował największą łączną wartość projektów w ramach celu strategicznego. W sumie 
w ramach spójności społecznej w 2015 roku zrealizowano 737 projektów na łączną kwotę ok. 0,55 
mld zł. 

Monitoring spójności społecznej prowadzony jest przy pomocy 3 przekrojowych wskaźników, 
z których 1 potwierdza (korzystający ze świadczeń pomocy społecznej), 1 potwierdza częściowo 
(udział bezrobotnych długoterminowych) i 1 nie potwierdza realizacji strategii (Eurostat zaniechał 
publikacji wskaźnika dotyczącego poziomu ubóstwa). 

Działania samorządu województwa w ramach czwartego celu operacyjnego (wysoki poziom 
kapitału społecznego i silne społeczeństwo obywatelskie) skoncentrowane były na organizacji 
wydarzeń takich jak: „Mixer Regionalny”, Festiwal Myślenia Projektowego, promocji lokalnych kin 
oraz realizacji koncertów, działań promocyjnych (w tym dalsze rozwijanie marki „Łódzkie”) 
i współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury. Zrealizowano 112 projektów zbieżnych 
z zapisami celu na kwotę ok. 62 mln zł. Istotny wkład w realizację celu miały środki pochodzące 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dzięki którym sfinansowano funkcjonowanie licznych 
Lokalnych Grup Działania. Prócz tego finansowano promocje marek turystycznych miast i gmin oraz 
wiele mniejszych inwestycji ważnych dla lokalnych społeczności. Na 7 wskaźników monitorujących 
realizację trzeciego celu 1 potwierdza realizację, 3 wskazują na prawidłowy kierunek zmian lecz 
niewystarczającą dynamikę, wartość 1 miernika wskazuje na problemy z realizacją założonego 
kierunku działań, zaś 2 wskaźniki mają jedynie wartość bazową i nie tworzą szeregu czasowego, który 
można poddać analizie. Zgodnie z założeniami postępuje przyrost organizacji pozarządowych, 
a szansa na osiągnięcie wartości docelowej jest bardzo duża. Systematycznie, lecz zbyt wolno wzrasta 
udział osób oddających 1% podatku na rzecz organizacji pozarządowych. W grupie wskaźników 
częściowo realizujących strategię znajduje się frekwencja w wyborach samorządowych oraz liczba 
produktów i wydarzeń symbolicznych o znaczeniu regionalnym objętych patronatem Marszałka 
Województwa. Zmniejszeniu uległ natomiast udział wydatków samorządów gmin na inicjatywy 
obywatelskie, mimo że liczba tych inicjatyw wzrosła. Wskaźniki operacyjne tego celu dość dobrze 
oddają jego istotę i potwierdzają wysoki poziom zaangażowania jednostek samorządu 
terytorialnego, w tym samorządu województwa w budowę społeczeństwa obywatelskiego. Choć 
kierunek zmian jest prawidłowy, to jednak ich dynamika w wielu przypadkach jest 
niewystarczająca, a ogólny zdiagnozowany poziom kapitału społecznego nadal w województwie 
łódzkim jest niski. 
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Piąty cel operacyjny (wysoki standard i dostęp do usług publicznych) samorząd 
województwa realizował działaniami skupionymi na budowie Regionalnego Systemu Informacji 
Medycznej, wdrażaniu zapisów Strategii Polityki Zdrowotnej, organizowaniu szkoleń podnoszących 
kwalifikacje zawodowe kadr wspierania rodziny i pieczy zastępczej, tworzeniu wojewódzkiego 
systemu szlaków turystycznych oraz tworzeniu regionalnej platformy e-Usług. Niniejszy cel 
operacyjny realizowało aż 527 projektów zbieżnych tematycznie z jego kierunkami działań, 
zakończonych w 2015 roku. Łączna kwota realizowanych projektów wyniosła ok. 288 mln zł. Znaczna 
część projektów dotyczyła rozwoju infrastruktury edukacji przedszkolnej, wyrównywania szans 
edukacyjnych dzieci, poprawy dostępności obiektów leczniczych dla niepełnosprawnych, budowy 
i modernizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych, promocji dobrych praktyk w obszarze kultury 
oraz rozwoju e-administracji. Na 10 wskaźników monitorujących cel piąty 3 potwierdzają realizację 
strategii, zaś 4 potwierdzają częściowo. Korzystne zmiany zachodzą w zakresie upowszechnienia 
wychowania przedszkolnego, dostępu do lekarzy oraz komputeryzacji szkół podstawowych 
i gimnazjów (jednakże publikacja tego wskaźnika została zaniechana, dane dostępne są do 2014 r.). 
Po okresie spadków korzystny kierunek przybrały wskaźniki dotyczące wykorzystania miejsc 
noclegowych oraz liczby widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych, jednak nadal nie 
osiągnęły poziomu wyjściowego analizy z 2010 roku. Niekorzystne zmiany zaszły natomiast 
w dostępie do hospicjów, wykorzystaniu miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego 
zakwaterowania oraz liczbie uczestników imprez w domach kultury. Ponadto 2 wskaźniki dotyczące 
informatyzacji urzędów gmin zostały objęte badaniem w 2015 r. i wskazują na częściową realizację 
założeń strategii. Przekrojowy charakter celu piątego uniemożliwia jednoznaczne stwierdzenie 
dotyczące jego realizacji. Wskaźniki systemu monitorującego strategię potwierdzają 
zdiagnozowane problemy dotyczące turystyki, upowszechnienia kultury czy opieki paliatywnej oraz 
wysoką pozycję województwa w zakresie dostępu do opieki przedszkolnej i szpitali (co jednak nie 
przekłada się bezpośrednio na stan zdrowia mieszkańców województwa, który jest bardzo zły). 

W ramach szóstego celu operacyjnego (reintegracja społeczna grup wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym) działania samorządu województwa obejmowały m.in.: 
zwolnienia z opłat za pobyt w bursach uczniów i słuchaczy znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, wspieranie rodzin wielodzietnych w ramach Wojewódzkiej Karty Rodziny Wielodzietnej. 
Utworzono Wojewódzką Poradnię Diagnostyczno-Rehabilitacyjną dla dzieci z FAS (alkoholowy zespół 
płodowy), zorganizowano Międzynarodowe Obchody Dnia Zapobiegania Narkomanii, Wojewódzką 
Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Przegląd Twórczości Plastycznej Osób Chorych, 
Starszych i Niepełnosprawnych „Sztuka jak balsam”, prócz tego organizowano szkolenia kadr, 
współfinansowano uczestnictwo w Międzynarodowych Targach Sprzętu Rehabilitacyjnego 
REHABILITACJA oraz dofinansowano Zakłady Aktywności Zawodowej zatrudniające osoby 
niepełnosprawne. Szósty cel operacyjny realizowało 98 projektów o łącznej wartości 199 mln zł. 
W 2015 roku nie zakończył się żaden projekt, który realizowałby strategiczny kierunek działania 6.1 
(przeciwdziałanie ubóstwu ekonomicznemu). Wszystkie 98 projektów było zbieżnych z działaniem 6.2 
(reintegracja zawodowa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniom społecznym). Większość 
zrealizowanych projektów dotyczyła upowszechniania ekonomii społecznej oraz aktywizacji 
zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na 5 wskaźników 
monitorujących cel szósty, założenia strategii realizuje wskaźnik dotyczący liczby przestępstw 
stwierdzonych, który już w 2014 r. osiągnął wartość zakładaną w 2020 r. Korzystnym kierunkiem 
zmian charakteryzują się wskaźniki udziału osób w gospodarstwach domowych poniżej relatywnej 
granicy ubóstwa, liczby podmiotów nowej gospodarki społecznej oraz liczby osób bezdomnych. Na 
problemy z realizacją strategii wskazuje natomiast spadek udziału zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych. Zdiagnozowano dość dobrą pozycję województwa łódzkiego w zakresie 
sytuacji dochodowej mieszkańców, ubóstwa ekonomicznego i wykorzystania opieki społecznej, co 
znajduje potwierdzenie we wskaźnikach realizujących niniejszy cel strategiczny oraz dużej 
aktywności samorządu województwa w realizowanych działaniach. Jedynym obszarem 
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problemowym w zakresie reintegracji społecznej jest spadający udział zatrudnienia 
niepełnosprawnych. 

Filar III – Spójność przestrzenna 

Za realizację filaru III, czyli spójności przestrzennej, w największym stopniu odpowiadają 
Departament Kultury i Edukacji, Departament Infrastruktury, Departament Cyfryzacji oraz Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Najważniejsze dokumenty realizujące zapisy spójności przestrzennej to 
Projekt Planu Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich Województwa Łódzkiego na lata 2015-2023, Plan 
Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Województwa Łódzkiego do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030 oraz Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w Województwie 
Łódzkim na lata 2012-2015. 

  

Projekty zbieżne tematycznie z celami operacyjnymi spójności przestrzennej charakteryzuje 
duża dysproporcja przestrzenna. Największa wartość projektów realizowanych w ramach programów 
krajowych pokrywa się z przebiegiem drogi S8, natomiast w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego najwyższe wartości zanotowano w centralnym pasie województwa od powiatu 
sieradzkiego na zachodzie do tomaszowskiego i opoczyńskiego na wschodzie. Duża dysproporcja 
występuje także pomiędzy alokacją funduszy pomiędzy celami operacyjnymi. Wartość łączna 
projektów zbieżnych z celem 7 to aż 93% łącznej wartości projektów zbieżnych z zapisami celu 
strategicznego „spójność przestrzenna”. Realizacji spójności przestrzennej służyło 286 projektów 
zakończonych w 2015 r. o łącznej wartości 11,3 mld zł i łącznej wartości unijnego dofinansowania 
w kwocie 6,9 mld zł.  

Niniejszy cel strategiczny realizowany jest za pomocą czterech wskaźników, z czego szeregi 
czasowe dostępne są dla trzech z nich. Spośród nich dwa potwierdzają realizację strategii (przyrost 
terenów przemysłowych, gęstość sieci autostrad), a jeden potwierdza częściowo (liczba mieszkań 
oddanych do użytku). Świadczy to o dużym postępie w realizacji strategii w zakresie spójności 
przestrzennej. 

 

W ramach siódmego celu operacyjnego (wysoka jakość i dostępność infrastruktury 
technicznej i transportowej) działania samorządu skoncentrowane były na rozwijaniu dużego 
projektu usprawniającego regionalny transport zbiorowy czyli Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, 
ukończeniu Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej, przeprowadzono także Generalny Pomiar 
Ruchu na drogach wojewódzkich. Z zapisami strategicznych kierunków działań celu zbieżne były 
projekty o łącznej kwocie 10,5 mld zł. Dotyczyły one budowy i modernizacji sieci dróg ekspresowych, 
autostrad, obwodnic, szlaków kolejowych, budowy systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej 
(modernizacja infrastruktury kolejowej, zakup pociągów). Ponadto w ramach celu 7 realizowano 
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poprawę dostępu do sieci i usług teleinformatycznych, rozwijano sieci wodno-kanalizacyjne, 
budowano i modernizowano oczyszczalnie ścieków oraz sieci ciepłownicze. Cel monitorowany jest za 
pomocą 13 wskaźników, z których 2 nie tworzą jeszcze szeregu czasowego. Cztery wskaźniki 
potwierdzają realizację strategii. Są to: wzrastająca liczba przewozów pasażerskich komunikacją 
miejską oraz Łódzką Koleją Aglomeracyjną, wielkość ładunków obsłużonych w terminalach 
intermodalnych oraz udział odpadów zdeponowanych na składowiskach. Aż 5 wskaźników informuje 
o właściwym kierunku zmian, lecz niewystarczającej dynamice: udział dróg powiatowych i gminnych 
o nawierzchni gruntowej, gęstość dróg rowerowych, długość linii kolejowych dostosowanych do 
prędkości 100 km/h i więcej, udział gospodarstw domowych wyposażonych w komputer z dostępem 
do Internetu oraz udział mieszkańców obsługiwanych przez sieci kanalizacji. Na problemy w realizacji 
strategii wskazuje mniejsza liczba gospodarstw domowych korzystających z gazu przewodowego oraz 
malejący ruch pasażerów na lotnisku im. W. Reymonta. W przypadku niniejszego celu operacyjnego 
zdiagnozowane mocne i słabe strony województwa znajdują pokrycie we wskaźnikach 
monitorowania. Ze względu na wysoki koszt przedsięwzięć infrastrukturalnych, działania 
samorządu koncentrują się na infrastrukturze technicznej, modernizacji sieci dróg wojewódzkich 
oraz finansowaniu lokalnego przewoźnika kolejowego (ŁKA). Najważniejsze problemy dotyczą zaś 
niewykorzystanego potencjału przewozów lotniczych oraz słabego rozwoju sieci gazowych 
w województwie. 

Ósmy cel operacyjny (wysoka jakość środowiska przyrodniczego) samorząd województwa 
realizował głównie dzięki działaniom Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
w Łodzi. Dotyczyły one budowy i modernizacji wałów przeciwpowodziowych i budowli 
hydrotechnicznych oraz budowy zbiorników małej retencji. Prócz tego stworzono ekologiczny 
program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. W 2015 roku zakończyło się jedynie 14 projektów na 
łączną kwotę 45 mln zł. Jakość środowiska przyrodniczego monitorowana jest za pomocą 5 
wskaźników. Jeden z nich potwierdza realizację strategii (wydatki inwestycyjne na małą retencję 
wodną), trzy wskaźniki charakteryzują się prawidłowym trendem, lecz niewystarczającą dynamiką 
(udział powierzchni prawnie chronionej, lesistość, liczba obiektów małej retencji). Ponadto 1 
wskaźnik diagnozuje problem – znacząco wzrasta powierzchnia lasów dotkniętych pożarami. 
Podsumowując, sprawnie postępuje zabezpieczenie województwa w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej oraz przed skutkami susz, natomiast poważny problem stanowi brak działań 
samorządu, zmierzających do objęcia ochroną cennych przyrodniczo terenów. 

Działania samorządu województwa dotyczące dziewiątego celu operacyjnego 
(zrównoważony system osadniczy) skoncentrowane były na stworzeniu Katalogu Budownictwa 
Regionalnego oraz realizacji Wojewódzkiego Programu Opieki Nad Zabytkami. W 2015 roku 
zakończono 35 projektów zbieżnych ze strategicznymi kierunkami działań celu na łączną kwotę 739 
mln zł. Wszystkie projekty dotyczyły działania 9.2 (wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu 
przestrzennego). Działanie 9.1 (wzmacnianie systemu powiązań funkcjonalnych) ze względu na 
przekrojowy charakter było realizowane za pomocą projektów przyporządkowanych do innych celów 
polityki horyzontalnej. Realizacja założeń tego celu strategicznego monitorowana jest za pomocą 6 
wskaźników. Jeden ze wskaźników, dotyczący dynamiki przyrostu dochodów z podatku CIT 
w biegunach wzrostu w 2015 r., przekroczył docelowy poziom z 2020 r. Trzy wskaźniki częściowo 
realizują strategię – dynamika przyrostu podmiotów gospodarczych w biegunach wzrostu, liczba 
podmiotów gospodarczych na obszarach wiejskich oraz udział powierzchni województwa objęty 
planami miejscowymi. Wskaźnik dotyczący stosunku gęstości zaludnienia w biegunach wzrostu do 
gęstości zaludnienia we wszystkich miastach województwa ma tendencję odwrotną do założonej 
i diagnozuje w tym zakresie problem w realizacji strategii, zaś 1 wskaźnik ma jedynie wartość bazową. 
Działania podejmowane w ramach tego celu operacyjnego wpływają na atrakcyjność osadniczą 
i konkurencyjność gospodarczą województwa. Z diagnozy oraz analizy wskaźników monitorujących 
wynika, że atrakcyjność osadnicza województwa nie jest wysoka, jednak ambitne plany 
rewitalizacyjne realizowane w części miast województwa łódzkiego mogą przyczynić się do jej 
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zwiększenia w przyszłości. Natomiast konkurencyjność gospodarczą regionu łódzkiego w znaczący 
sposób zwiększyły niedawne inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną. 

Polityka terytorialno-funkcjonalna 

W województwie łódzkim wyodrębniono specyficzne obszary, które ze względu na swoje 
cechy przestrzenne, potencjał endogeniczny, koncentrację i rozwój specjalistycznych funkcji 
gospodarczych oraz istniejące i kształtujące się powiązania funkcjonalne mogą stanowić podstawę 
budowania silnej pozycji konkurencyjnej regionu. Częścią polityki terytorialno-funkcjonalnej jest 
polityka skierowana do obszarów miejskich i wiejskich. Polityka miejska odnosi się zarówno do miast, 
jak i otaczających je gmin. Jednostki te, powiązane funkcjonalnie i podlegające procesom urbanizacji, 
tworzą obszary miejskie. Obszary wiejskie obejmują wszystkie pozostałe gminy województwa. Drugą 
częścią tej polityki jest polityka odnosząca się do wyspecjalizowanych obszarów funkcjonalnych. 
Zostały one wskazane ze względu na jednolitość potencjałów endogenicznych będących głównym 
czynnikiem rozwoju oraz powiązania funkcjonalno-przestrzenne w układach wewnętrznych 
i ponadregionalnych, wpływające na wzrost konkurencyjności województwa i jego rozwój społeczno-
gospodarczy. Na obszary funkcjonalne składa się: 

• Łódzki Obszar Metropolitalny, 

• Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów – Szczerców – Złoczew, 

• Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki, 

• Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, 

• Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury. 

Polityka terytorialno-funkcjonalna była rozpatrywana odrębnie od polityki horyzontalnej, dlatego też 
niektóre działania oraz projekty unijne mogą się w nich powtarzać. Także w obrębie polityki 
terytorialno-funkcjonalnej poszczególne projekty mogą np. realizować strategiczne kierunki działań 
zarówno obszarów miejskich jak i Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. 

Obszary miejskie i wiejskie 

Działania samorządu województwa w ramach obszarów miejskich i wiejskich koncentrowały 
się na udzielaniu dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, robót 
budowlanych (obszary miejskie), oraz na promocji gospodarstw agroturystycznych, produktów 
regionalnych i publikacji materiałów promocyjnych (obszary wiejskie). Projekty zbieżne tematycznie 
ze strategicznymi kierunkami działań zapisanymi dla obszarów miejskich i wiejskich wykazują 
interesujące właściwości: liczba projektów realizowanych na obszarach miejskich jest znacznie niższa 
niż na obszarach wiejskich (31% wszystkich projektów realizowanych jest na obszarach miejskich) 
jednak znacznie wyższa jest ich ogólna wartość (82% wartości wszystkich projektów realizowanych 
jest na obszarach miejskich).  

Tabela 3 Sumaryczne zestawienie projektów zakończonych w 2015 r. realizujących Politykę terytorialno-funkcjonalna wg 
obszarów funkcjonalnych 

Jest to wynik realizowania w obszarach miejskich największych projektów związanych przede 
wszystkim z rewitalizacją, ale także z edukacją, transportem, gospodarką wodno-ściekową, 
ciepłownictwem, nauką i kulturą. Zakres tematyczny projektów jest bardzo zróżnicowany i w dużym 
stopniu wypełnia zapisane dla celu kierunki działań. Wśród największych przedsięwzięć 

obszar 
liczba 

projektów 
łączna wartość 
projektów [zł] 

łączna wartość 
dofinansowania UE [zł] 

średnia wartość 
projektu [zł] 

średnia wartość 
dofinansowania UE [zł] 

obszary miejskie 156 2 807 685 816 1 557 416 292 17 997 986 9 983 438 

obszary wiejskie 347 598 461 124 247 042 535 1 724 672 711 938 

razem 503 3 406 146 941 1 804 458 827 6 771 664 3 587 393 
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realizowanych w 2015 roku nie znalazły się projekty wspierające działania na rzecz zapobiegania 
negatywnym zjawiskom suburbanizacji5 oraz na rzecz zachowania i kształtowania korytarzy 
napowietrzających oraz ochrony terenów zielonych. W przypadku obszarów wiejskich realizowano 
głównie projekty rozwojowe przedsiębiorstw (w tym dużą grupę projektów innowacyjnych), projekty 
edukacyjne oraz z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Wszystkie strategiczne kierunki działań 
w ramach obszarów wiejskich były realizowane za pomocą projektów zbieżnych. Cel strategiczny 
„Obszary miejskie” w ramach polityki funkcjonalno-terytorialnej jest monitorowany przez cztery 
wskaźniki. Dwa wskazują na realizację strategii (dochody własne gmin w obszarach miejskich 
z podatku CIT; przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań), jeden informuje o problemach 
w realizacji strategii (liczba lekarzy specjalistów geriatrów), a jeden nie tworzy jeszcze szeregu 
czasowego. Natomiast wszystkie cztery wskaźniki w ramach monitorowania celu strategicznego 
„Obszary wiejskie” (liczba podmiotów gospodarczych, upowszechnienie wychowania przedszkolnego, 
proporcja sieci wodociągowej do kanalizacyjnej oraz udział powierzchni użytków rolnych 
gospodarstw ekologicznych) informują o prawidłowym kierunku zmian, lecz ich niewystarczającej 
dynamice, czyli częściowej realizacji strategii w tym zakresie. Podsumowując można stwierdzić, że 
zdecydowana większość strategicznych kierunków działań dla obszarów miejskich i wiejskich była 
w 2015 roku realizowana. Wskaźniki monitorowania dla obszarów miejskich i wiejskich ujawniły 
problem zbyt małej liczby lekarzy geriatrów, co przy zdiagnozowanych problemach 
demograficznych, w tym szczególnie szybkim „starzeniem się” regionu, jest zjawiskiem 
niepokojącym. 

Obszary funkcjonalne 

Największa liczba projektów zakończonych w 2015 r. zrealizowana została w Obszarach 
Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury (134), połowa mniej w Łódzkim Obszarze 
Metropolitalnym (65). Projekty o najwyższej średniej wartości realizowane były w Obszarze Rozwoju 
Intensywnego Rolnictwa (66 mln zł) i Łódzkim Obszarze Metropolitalnym (65 mln zł).  

Tabela 4 Sumaryczne zestawienie projektów zakończonych w 2015 r. realizujących Politykę terytorialno-funkcjonalna wg 
obszarów funkcjonalnych 

 

Łódzki Obszar Metropolitalny 

Spośród wszystkich obszarów funkcjonalnych największa łączna wartość zbieżnych 
tematycznie projektów została zrealizowana w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (4,2 mld 
zł). Projekty te dotyczyły przede wszystkim wsparcia B+R, nowoczesnego transportu zbiorowego, 
inwestycji transportowych, rewitalizacji oraz kultury i sztuki. Niezrealizowane strategiczne kierunki 
działań to: wspieranie działań na rzecz stworzenia sieci współpracy środowiska akademickiego dla 
kreowania kierunków nauczania o znaczeniu krajowym i międzynarodowym zgodnych z istniejącymi 
i przyszłymi potrzebami metropolitalnego i regionalnego rynku pracy oraz wspieranie przedsięwzięć 
na rzecz systemowej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. Do monitorowania 

                                                           
5 Działania tego typu mogą wynikać jedynie z polityki przestrzennej prowadzonej przez samorządy terytorialne 

obszar 
liczba 

projektów 
łączna wartość 
projektów [zł] 

łączna wartość 
dofinansowania 

UE [zł] 

średnia wartość 
projektu [zł] 

średnia wartość 
dofinansowania 

UE [zł] 

Łódzki Obszar Metropolitalny 65 4 231 657 086 2 650 218 656 65 102 417 40 772 595 

Zagłębie Górniczo-Energetyczne 
Bełchatów – Szczerców - Złoczew 

2 96 254 364 17 032 578 48 127 182 8 516 289 

Zagłębie Ceramiczno-Budowlane 
Opoczno – Tomaszów Mazowiecki 

14 48 087 970 33 966 301 3 434 855 2 426 164 

Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa 20 1 333 017 250 885 157 058 66 650 863 44 257 853 

Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych 
Pilicy, Warty i Bzury 

134 453 193 959 260 052 608 3 382 044 1 940 691 

razem 235 6 162 210 629 3 846 427 201 26 222 173 16 367 775 
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celu strategicznego przewidziano trzy wskaźniki, z czego jeden pozyskany z badań własnych. 
Wszystkie trzy wskaźniki (PKB na 1 mieszkańca, udział podmiotów gospodarczych z działów 
gospodarki kreatywnej, liczba imprez wystawienniczo-targowych o charakterze międzynarodowym) 
potwierdzają realizację strategii zgodnie z założonymi trendami. 

Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów – Szczerców – Złoczew 

W ramach obszaru funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – Szczerców 
– Złoczew wyodrębniono jedynie dwa projekty zakończone w 2015 roku zbieżne z jego zapisami. 
Projekty te, na łączną kwotę 96 mln zł, dotyczyły produkcji paliw syntetycznych i opracowania planu 
gospodarki niskoemisyjnej. Niezrealizowane strategiczne kierunki działań w ramach obszaru 
funkcjonalnego dotyczą wspierania działań na rzecz: powstania w regionie specjalistycznego ośrodka 
badawczego oraz szkolnictwa zawodowego z zakresu gospodarki energetycznej, ograniczenia 
negatywnych skutków oddziaływania terenów eksploatacyjnych, szczególnie w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej, zwiększenia dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz rozwoju 
ponadregionalnych powiązań funkcjonalnych z zakresu gospodarki energetycznej – klastrów. 
Monitoring obszaru funkcjonalnego Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – Szczerców – 
Złoczew prowadzony jest obecnie przy pomocy wskaźnika wielkości emisji CO2 z Elektrowni 
Bełchatów, który w 2015 roku zmniejszył się, choć nadal utrzymuje się na zbyt wysokim poziomie. 
Drugi ze wskaźników przewidziany jest do badania (obecnie znana jest jedynie jego wartość bazowa 
i docelowa). 

Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki 

Projekty zbieżne, realizowane w obszarze funkcjonalnym Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego 
Opoczno – Tomaszów Mazowiecki, miały łącznie najniższą wartość spośród wszystkich projektów 
zbieżnych realizowanych w obszarach funkcjonalnych (14 projektów na kwotę ok. 48 mln zł). Były to 
głównie projekty związane z infrastrukturą komunikacyjną (drogową i kolejową), wdrożeniem 
nowych technologii w przedsiębiorstwach oraz przedsięwzięcia edukacyjne. Nierealizowane 
strategiczne kierunki działań w ramach obszaru funkcjonalnego obejmowały wspieranie: powiązań 
sieciowych, w tym m.in. w zakresie wprowadzenia nowoczesnego wzornictwa przemysłowego, 
działań na rzecz powstania w regionie ośrodka badawczo-rozwojowego dla przemysłu ceramicznego 
i szklarskiego, działań w kierunku powstania interaktywnego muzeum przemysłu ceramicznego 
i szklarskiego, działań na rzecz rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kierunku leśnym, działań 
na rzecz kształtowania ponadregionalnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie rozwoju 
nowoczesnego przemysłu materiałów budowlanych – klastrów. Monitoring obszaru funkcjonalnego 
Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowieckie prowadzony jest obecnie przy 
pomocy wskaźnika produkcji sprzedanej przemysłu w powiatach obszaru funkcjonalnego, który już 
w 2014 roku przekroczył wartość docelową. Drugi ze wskaźników przewidziany jest do badania 
(obecnie znana jest jedynie jego wartość bazowa i docelowa). 

Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa 

Projekty zbieżne, realizowane w Obszarze Funkcjonalnym Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, 
miały drugą co do wielkości łączną wartość spośród wszystkich projektów zbieżnych realizowanych 
w obszarach funkcjonalnych (20 projektów na kwotę ok. 1,33 mld zł). Projekty dotyczyły przede 
wszystkim zwiększenia retencji wód, melioracji, ochrony przeciwpowodziowej, innowacyjnych 
technologii upraw roślin oraz usprawnienia systemów transportowych. Projekty zbieżne w 2015 roku 
nie realizowały następujących strategicznych kierunków działań w ramach obszaru funkcjonalnego: 
wspierania utworzenia rynków hurtowych producentów rolnych, wspierania działań na rzecz 
agrobiznesu międzynarodowego, inicjowania i wspierania procesów scalania gruntów rolnych i 
leśnych oraz wspierania działań na rzecz rozwoju ponadregionalnych powiązań funkcjonalno-
przestrzennych z zakresu przetwórstwa rolno-spożywczego – klastrów. Monitorowanie tego obszaru 
funkcjonalnego odbywa się przy użyciu dwóch wskaźników, z których oba wskazują na częściową 
realizację strategii (liczba grup producentów rolnych oraz liczba podmiotów gospodarczych w 
przemyśle rolno-spożywczym zatrudniających powyżej 50 osób). 
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Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury 

W ramach Turystycznego Obszaru Funkcjonalnego Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury 
w 2015 roku zrealizowano aż 134 projekty zbieżne z celami obszaru na łączną kwotę ok. 453 mln zł. 
Projekty dotyczyły głównie: rewitalizacji, promocji, rozwoju turystyki, sieci wodno-kanalizacyjnych 
oraz polepszeniu dostępności komunikacyjnej. Lista nierealizowanych strategicznych kierunków 
działań obejmuje jedynie wspieranie działań na rzecz rozwoju funkcji konferencyjno-kongresowej. 
Monitorowanie tego obszaru funkcjonalnego prowadzone jest na podstawie wskaźników 
określających stan czystości wód dwóch najważniejszych zbiorników wodnych. Dla Jeziorska jest on 
dobry, dla Zalewu Sulejowskiego zły. Trzeci wskaźnik (certyfikowane, zintegrowane produkty 
turystyczne) przewidziany jest do badania (obecnie znana jest jedynie jego wartość bazowa 
i docelowa). 

Wnioski: 

Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego w zakresie polityki 
terytorialno-funkcjonalnej przebiega w sposób zróżnicowany. Założeniem tej polityki jest 
wykorzystanie specyficznych dla określonych obszarów potencjałów, które stymulowane i wspierane 
staną się głównymi motorami rozwoju społeczno-gospodarczego. Tym potencjałom 
podporządkowano strategiczne kierunki działań, które są pośrednio realizowane przez zbieżne z nimi 
projekty. Analiza liczby i wartości zrealizowanych projektów, oraz ich tematyczne zróżnicowanie 
wypełniające zapisy strategicznych kierunków działań pozwala na stwierdzenie, że zapisy polityki 
terytorialno-funkcjonalnej w najpełniejszym stopniu realizowane są na obszarach miejskich 
i wiejskich, a wśród obszarów funkcjonalnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, Obszarze 
Rozwoju Intensywnego Rolnictwa oraz Obszarze Turystycznym Dolin Rzecznych Pilicy, Warty 
i Bzury. 

Wnioski dotyczące systemu monitorowania 

Wyrazem realizacji poszczególnych celów Strategii jest poziom osiąganych wskaźników. 
Syntetyczny obraz tej sytuacji przedstawia diagram, na którym zaprezentowano strukturę poziomu 
realizacji celów strategicznych i operacyjnych. Ocena poziomu realizacji założeń Strategii przez 
danych wskaźnik jest trójstopniowa: 

 rok bazowy wartość wskaźnika w roku bazowym (brak możliwości oceny realizacji celu) 

 
cel nie jest realizowany 
zgodnie z założeniami 

wartość wskaźnika w badanym roku jest niższa (w przypadku stymulant 
rozwoju) lub wyższa (w przypadku destymulant) od wartości prognozowanej na 
podstawie ekstrapolacji trendu liniowego, zakładającego osiągnięcie określonej 
wartości docelowej w 2020 r. lub wartości dla kraju w danym roku 

 
cel jest w pełni 
realizowany zgodnie 
z założeniami 

wartość wskaźnika w badanym roku jest równa lub wyższa (w przypadku 
stymulant rozwoju) lub niższa (w przypadku destymulant) od wartości 
prognozowanej na podstawie ekstrapolacji trendu liniowego, zakładającego 
osiągnięcie określonej wartości docelowej w 2020 r. lub wartości dla kraju 
w danym roku 

 
cel jest częściowo 
realizowany zgodnie 
z założeniami 

wartość wskaźnika w badanym roku nie jest korzystna pod względem 
zakładanych postępów w realizacji celów Strategii, jednak zmiana wartości 
wskaźnika w badanym roku wskazuje na występowanie pożądanej tendencji 
i zapewnia osiągnięcie co najmniej bazowej wartości wskaźnika 



22 
 

 
 

Duża liczba i różnorodność wskaźników monitorowania spowodowała szereg trudności 
związanych z pozyskaniem, interpretacją czy zmianami metodologicznymi wskaźników. Znaczna część 
problemów wynika z czynników zewnętrznych, takich jak rozszerzenie UE, zmiany w konstrukcji 
wskaźników statystyki publicznej, bądź zaniechanie publikacji wskaźnika. W tabeli 5 zamieszczono 
listę wskaźników z systemu monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, których 
pozyskanie bądź interpretacja powoduje istotne trudności, bądź jest niemożliwa. Poniższa lista może 
stanowić wkład do przebudowy systemu monitorowania strategii przy jej najbliższej aktualizacji. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I. Spójność gospodarcza

1. Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji

2. Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy

3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla…

II. Spójność społeczna

4. Wysoki poziom kapitału społecznego i silne…

5. Wysoki standard i dostęp do usług publicznych

6. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub…

III. Spójność przestrzenna

7. Wysoka jakość i dostępność infrastruktury…

8. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego

9. Zrównoważony system osadniczy

1.1 Obszary miejskie

1.2. Obszary wiejskie

2.1. Łódzki Obszar Metropolitalny

2.2. Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów-…

2.3. Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno-…

2.4. Obszar Intensywnego Rozwoju Rolnictwa

2.5. Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy,…
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Tabela 5 Lista wskaźników proponowanych do zmiany. 

numer 

wskaźnika 
nazwa wskaźnika uwagi 

6. 
PKB na 1 mieszkańca województwa wg parytetu siły nabywczej 

w stosunku do PKB na 1 mieszkańca w UE 27 (UE 27 = 100) [%] 
zmiana UE 27 na UE 28 

17. 
Udział odpadów (innych niż komunalne) odzyskanych w odpadach 

wytworzonych w ciągu roku [%] 
zmiana metodologii liczenia wskaźnika przez GUS 

20. Całkowita emisja CO2 do powietrza [%] 
zmiana jednostki wskaźnika na [mln t/rok]; 

trudność w pozyskaniu danych 

29. Produkcja rolnicza globalna na 1 ha użytków rolnych w zł 
korekta wartości bazowej i docelowej ze względu 

na zmianę definicji wskaźnika przez GUS 

31. 
Liczba etatów pracowników merytorycznych zatrudnionych 

w ośrodkach innowacyjności i przedsiębiorczości 

ze względu na brak możliwości przeprowadzenia 

pełnego badania IOB dane są trudne do 

porównywania 

32. 

Udział podmiotów gospodarczych korzystających z usług instytucji 

otoczenia biznesu (parki technologiczne, inkubatory technologiczne, 

centra transferu technologii) w stosunku do liczby podmiotów 

ogółem 

ze względu na brak możliwości przeprowadzenia 

pełnego badania IOB dane są trudne do 

porównywania 

35. 
Ludność zagrożona ubóstwem w województwie łódzkim w stosunku 

do ludności zagrożonej ubóstwem w UE 27 (UE = 100) [%] 

zaniechanie publikacji wskaźnika przez Eurostat na 

poziomie województw; propozycja zmiany tego 

wskaźnika na wskaźnik GUS np. współczynnik 

ubóstwa relatywnego lub minimum egzystencji 

38. 

Udział osób oddających 1% podatku na rzecz organizacji 

pozarządowych zlokalizowanych w regionie w liczbie podatników 

ogółem [%] 

zmiana nazwy ze względu na niemożność 

pozyskania danych przy takim brzmieniu 

44. 
Liczba uczniów przypadająca na 1 komputer z szerokopasmowym 

dostępem do Internetu w szkołach podstawowych i gimnazjach 

zaniechanie przez GUS publikacji danych na temat 

komputeryzacji szkół 

48. 
Liczba całorocznych miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego 

zakwaterowania na 1 000 mieszkańców 

zmiana nazwy wskaźnika, uwzględnia on miejsca 

całoroczne oraz sezonowe 

78. Wydatki inwestycyjne na małą retencję wodną ogółem [tys. zł] 
zmiana konstrukcji wskaźnika ze względu na 

utrudnioną interpretację 

97. 
Roczna wielkość emisji CO2 w Elektrowni Bełchatów na 1 GJ 

wytwarzanej energii [kg] 
trudność w pozyskaniu danych 
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