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Wstęp 

Niniejsze opracowanie sporządzone przez Regionalne Obserwatorium Terytorialne 
Województwa Łódzkiego jest regionalnym komponentem ogólnokrajowego Badania potencjałów 
i specjalizacji polskich regionów przygotowywanym przez Krajowe Obserwatorium Terytorialne. 
Wspólne, dla wszystkich części regionalnych, ramy metodologiczne zostały określone w przyjętym 
przez Krajowe Obserwatorium Terytorialne „Zarysie metodologicznym badania potencjałów 
i specjalizacji polskich regionów”. Badanie na terenie województwa łódzkiego prowadzone było od 
kwietnia do września 2013 roku przy współudziale naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego (grupa 
ekspercka).  

Celem badania jest analiza trendów rozwojowych, diagnoza potencjałów, identyfikacja 
specjalizacji regionalnych oraz sporządzenie katalogu rekomendacji. Przedmiotem badania są 
potencjały i specjalizacje regionalne natomiast podmiotem badania jest województwo łódzkie 
w swych granicach administracyjnych. Poszczególne cele opracowania zostały zrealizowane dzięki 
połączeniu ilościowych i jakościowych metod badawczych w tym w szczególności przy użyciu technik 
heurystycznych. 

Analiza trendów rozwojowych i wynikająca z nich diagnoza potencjałów województwa 
łódzkiego została przeprowadzona na podstawie uwarunkowań społecznych, gospodarczych, 
instytucjonalnych, przestrzennych i przyrodniczo-kulturowych. Dzięki przeprowadzonemu wśród 
przedsiębiorstw województwa łódzkiego badaniu ankietowemu uzyskano materiał wejściowy 
pozwalający na klasyfikację specjalizacji regionalnych wskazanych w dokumentach szczebla 
wojewódzkiego. Opracowanie zawiera także analizę komplementarności wsparcia potencjałów 
i specjalizacji regionalnych w dokumentach i programach strategicznych. Na podstawie 
wymienionych elementów sformułowano wnioski i rekomendacje dla administracji rządowej 
i samorządowej. 

Badanie potencjałów i specjalizacji województwa łódzkiego jest elementem projektu 
„Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim” i jest 
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, poddziałanie 5.2.1. 
„Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”. 
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1. Metodologia badań 

1.1. Metody i techniki badawcze 

Dla potrzeb identyfikacji potencjałów i specjalizacji regionalnych, ich uwarunkowań rozwoju 
oraz wsparcia regionalnego zastosowano triangulację metod badawczych, umożliwiającą pełną 
i obiektywną weryfikację przedmiotu analizy. W opracowaniu wykorzystano szeroką gamę metod 
zarówno ilościowych jak i jakościowych, sugerowanych w „Zarysie metodologicznym badania 
potencjałów i specjalizacji polskich regionów”. Główne metody i techniki badawcze wykorzystane 
w analizie to: 

Metody statystyczne, 

Analiza SWOT, 

Scenariusze rozwoju, 

Analiza źródeł wtórnych, 

„Burza mózgów”, 

Grupa ekspertów, 

Badanie ankietowe w trzech wymiarach, w tym badania z zastosowaniem metody „pięciu sił” 
Portera, 

Seminarium z udziałem ekspertów zewnętrznych. 

Metody statystyczne znalazły zastosowanie głównie w diagnostycznej części opracowania 
(rozdział 2) i stały się podstawą oceny stanu i trendów rozwoju w każdej z pięciu opisywanych sfer. 
Zastosowano tu głównie analizy zmian szeregów dynamicznych, tj.: indeksy jednopodstawowe oraz 
łańcuchowe. Świadomie zrezygnowano ze statystycznej analizy struktury gałęziowej (np. przy 
wykorzystaniu wskaźnika Rodgersa czy indeksu Krugmana). Jak wynika z wcześniejszych doświadczeń 
analitycznych zespołu realizującego badanie, metody te nie sprawdzają się na gruncie regionu 
łódzkiego i dostarczają nie realistycznego i mało wiarygodnego obrazu struktury gospodarki regionu. 
Ponadto istotnym problemem pozostaje tu także słaba dostępność dobrych miar statystycznych  na 
odpowiednim (subregionalnym) poziomie agregacji. 

Analiza SWOT zastosowana została do określenia mocnych i słabych stron oraz szans 
i zagrożeń zdiagnozowanych potencjałów regionalnych (rozdział 3.1). Dla każdego zidentyfikowanego 
potencjału, w formie tabeli, pokazano cząstkowe kategorie określające pozytywnie i negatywnie 
uwarunkowania rozwój tych zasobów. Układ ten, w ocenie autorów, w większym stopniu odpowiada 
specyfice opracowania, porządkuje prowadzoną analizę i pozwala na szybką weryfikację 
strategicznych determinant rozwoju poszczególnych potencjałów regionalnych. 

Metoda scenariuszowa wykorzystana została dla określenia trendów przemian potencjałów 
regionalnych w perspektywie do 2020. Opisane zostały trzy warianty rozwoju potencjałów 
regionalnych w kontekście ogólnych procesów rozwoju województwa łódzkiego. Przyjęte w analizie 
warianty to: 

scenariusz optymistyczny – dynamicznego rozwoju i optymalnego wykorzystania zasobów 
regionalnych i szans rozwojowych,  

scenariusz realistyczny – zakładający przeciętną dynamikę procesów rozwoju i utrzymanie się 
obecnych trendów pozytywnych przemian w potencjałach rozwojowych, 

scenariusz pesymistyczny – zakładający stagnację i ujawnienie się negatywnych trendów 
rozwoju prowadzących do regresu zdiagnozowanych potencjałów. 

Istotną wartością dodaną Badania potencjałów i specjalizacji województwa łódzkiego są 
wyniki trójelementowych badań ankietowych realizowanych wśród trzech różnych grup 
respondentów. Najważniejsze z nich to identyfikacja i klasyfikacja cech oraz determinant 
sektorowych, a także regionalnych specjalizacji gospodarczych z zastosowaniem metody „pięciu sił 
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Portera” (rozdział 5). Dostosowana do potrzeb opracowania logiczna konstrukcja analizy „pięciu sił” 
stała się przedmiotem badań ankietowych w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego 
w wybranych branżach. Analiza ta koncentrowała się głównie na identyfikacji uwarunkowań 
sektorowych otoczenia przedsiębiorstwa i polegała na określeniu pięciu wzajemnie na siebie 
oddziałujących uwarunkowań: 

Konkurencji w sektorze; 

Sile przetargowej dostawców; 

Sile przetargowej nabywców; 

Groźbie nowych wejść; 

Groźbie substytutów. 

Realizowane badania stały się także podstawą do klasyfikacji specjalizacji regionalnych do 
grupy: obecnych branży kluczowych, starterów, bądź specjalizacji inteligentnych.  

Badania zrealizowano wśród 156 przedsiębiorstw z następujących sektorów: włókienniczego, 
medycznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, przemysłów kreatywnych, rolno-spożywczego, 
materiałów budowlanych, maszynowego i elektromaszynowego, BPO, IT i logistycznego. Są to branże 
wskazane jako „inteligentne specjalizacje” w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 
i Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030. Zastosowano dobór celowy respondentów, a badania 
zrealizowano w czerwcu i lipcu 2013 roku (szerszy opis metodologii znajduje się w rozdziale 5). 

Ponadto wewnętrzne badanie ankietowe realizowane było wśród zespołu badawczego. 
Respondenci – pracownicy ROT – udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące potencjałów uśpionych 
i utraconych (próba zdefiniowania, przykłady). Wyniki z tej ankiety posłużyły jako materiał wejściowy 
do „burzy mózgów” zespołu badawczego i zespołu ekspertów. 

Kolejne badania ankietowe realizowane zostały wśród ekspertów zewnętrznych w trakcie 
trwania Letniej Szkoły Innowacji. W badaniach udział wzięło 19 ekspertów, reprezentujących różne 
ośrodki akademickie oraz ważne instytucje zajmujące się wspieraniem procesów przedsiębiorczości, 
innowacji i transferu technologii. Celem tych badań była weryfikacja siły i charakteru 
zdiagnozowanych specjalizacji oraz sektorowych i regionalnych uwarunkowań ich rozwoju.   

Podstawową techniką badawczą najpowszechniej używaną w realizowanym badaniu była 
analiza źródeł wtórnych (desk research). Wtórne źródła informacji były wykorzystywane dla 
opracowania wszystkich analiz cząstkowych niniejszego opracowania. Kluczowe źródła informacji to: 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego Łódzkie 2020; 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020; 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego; 

 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030; 

 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2005-2013; 

 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013; 

 Diagnoza do Programu Rozwoju Kultury Województwa Łódzkiego 2011; 

 Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny; 

 Dochody i warunki życia ludności Polski, GUS; 

 Warunki życia w województwie łódzkim w 2011 roku, GUS; 

 M. Turała: Analiza sprawności instytucjonalnej gmin województwa łódzkiego; 

 A. Rogut, B. Piasecki: Analiza możliwości rozwoju specjalizacji regionalnych z uwzględnieniem 
innowacyjnego potencjału sfery badawczo-rozwojowej; 

 Z. Wysokińska: Konkurencyjność gospodarcza regionu łódzkiego i jego perspektywy rozwojowe; 

 J. Jabłkowska, A. Ciszewska, J. Czernecka: Analiza i prognoza rozwoju potencjału akademickiego 
regionu łódzkiego w kontekście struktury kształcenia, potrzeb regionu i oczekiwań 
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przedsiębiorstw, potrzeb kształcenia ustawicznego, jakości kształcenia – jako podstawy dla 
wzmocnienia kreatywności i innowacyjności regionu; 

 E. Kryńska, I. Kukulak-Dolata, Ł. Arendt: Analiza regionalnego rynku pracy –metropolitalnego, 
subregionalnych, na potrzeby aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2020”; 

 W. Rudolf: Kształtowanie zdolności do partnerskiej współpracy z sektorem prywatnym 
i organizacjami pozarządowymi; 

 P. Starosta: Zasoby kapitału ludzkiego i społecznego w województwie łódzkim. 

Pełen wykaz wykorzystanych w opracowaniu publikacji znajduje się w rozdziale „Bibliografia”.  

Ważną techniką analityczno-badawczą zastosowaną w badaniu była „burza mózgów” zespołu 
badawczego z grupą ekspertów przy opracowaniu każdego z elementów tej analizy. Dzięki 
wykorzystaniu tej techniki dokonano identyfikacji istniejących i przyszłych potencjałów uśpionych 
i utraconych oraz ponownie zweryfikowano specjalizację regionalną i uwarunkowania jej rozwoju. 
Przy użyciu tej techniki dokonano także modyfikacji układu całości dokumentu oraz zawartości 
poszczególnych rozdziałów. 

W ramach seminarium zorganizowanego podczas VII Letniej Szkoły Innowacji w dniu 
9 września bieżącego roku dokonano pogłębionej dyskusji nad rezultatami prowadzonych prac. 
W szczególności weryfikacji poddano trafność przeprowadzonej klasyfikacji specjalizacji regionalnych 
i oceny sektorowych i regionalnych determinant rozwoju. Elementami seminarium była: prezentacja 
zidentyfikowanych specjalizacji i ich uwarunkowań rozwoju, dyskusja – „burza mózgów” nad 
trafnością zdiagnozowanych specjalizacji oraz badania ankietowe poświęcone percepcji i klasyfikacji 
specjalizacji regionalnych w województwie łódzkim. W badaniu wzięli udział specjaliści z zakresu 
innowacji (Uniwersytet Warszawski – Zakład Innowacji Rynkowych i Logistyki), ekonomii i zarządzania 
(Uniwersytet Łódzki – Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Szczeciński – Wydział 
Zarządzania i Ekonomiki Usług, Politechnika Łódzka – Wydział Organizacji i Zarządzania, Politechnika 
Gdańska – Wydział Zarządzania), nauk społecznych (Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk 
Społecznych) oraz specjaliści z centrów innowacji i transferu technologii (CI FIRE, CTT Uniwersytetu 
Łódzkiego oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego). 

1.2. Struktura i zakres badania 

Zakres tematyczny realizowanego badania potencjałów i specjalizacji województwa łódzkiego 
jest zgodny z „Zarysem metodologicznym badania potencjałów i specjalizacji polskich regionów” 
przyjętym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Ze względu na specyfikę regionu łódzkiego, 
bogatą paletę i zakres zastosowanych metod i technik badawczych dokonano nieznacznej korekty 
zaproponowanej struktury dokumentu, układu jego treści wraz z poszerzeniem niektórych 
elementów analizy. 

Tabela 1.1: Wykorzystanie metod i technik badawczych oraz konstrukcja analizy z uwzględnieniem „Zarysu 
metodologicznego badania potencjałów i specjalizacji polskich regionów”. 

Badanie potencjałów i specjalizacji 
województwa łódzkiego – struktura 

dokumentu 

Zastosowane w dokumencie 
metody i techniki badawcze 

Zaproponowana w Zarysie metodologicznym 
struktura dokumentu 

1.Metodologia badań  1.Metodologia badań 

1.1.Metody i techniki badawcze Desk research 

Grupa ekspertów 

1.1.Metody badawcze 

1.2.Techniki badawcze 

1.3.Struktura i zakres badania 1.3.Zakres badania 

2.Potencjały regionalne województwa 
łódzkiego 

 2.Uwarunkowania potencjałów regionalnych 

2.1.Sfera społeczna Desk research 

Grupa ekspertów 

2.1.Potencjały regionalne oparte 
o uwarunkowania demograficzne 

2.2.Sfera gospodarcza 2.2.Potencjały regionalne oparte 
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Metody statystyczne o uwarunkowania przyrodniczo-
kulturowe 

2.3.Sfera instytucjonalna 2.3.Potencjały regionalne oparte 
o uwarunkowania gospodarcze 

2.4.Sfera przestrzenna 2.4.Potencjały regionalne oparte 
o uwarunkowania przestrzenne 

2.5.Sfera przyrodniczo-kulturowa  

3.Analiza strategicznych uwarunkowań 
rozwoju 

 3.Analizy stanu zastanego i studia 
prospektywne potencjałów regionalnych 

3.1.Analiza SWOT regionu łódzkiego w 
kontekście potencjałów 

Desk research 

Analiza SWOT 

Grupa ekspertów 

3.1.Analiza SWOT regionów w kontekście ich 
potencjałów 

3.2.Uśpione i utracone potencjały 
województwa łódzkiego 

Desk research 

Ankieta 

Grupa ekspertów 

3.2.Określenie przyszłych potencjałów 
regionalnych 

3.3.Określenie potencjałów „zmarnowanych” 

3.3.Scenariusze rozwoju potencjałów 
regionalnych 

Desk research 

Grupa ekspertów 

 

4.Komplementarność wsparcia 
potencjałów regionalnych 
w dokumentach i programach 
strategicznych 

Desk research 

Grupa 

ekspertów 

4.Komplementarność wsparcia z potencjałami 
regionalnymi 

4.1.Analiza dokumentów strategicznych 
szczebla regionalnego w zakresie 
wyznaczania potencjałów 

4.2.Wsparcie potencjałów regionalnych w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych oraz innych programów 
strategicznych szczebla regionalnego 

4.3.Określenie zgodności działań 
podejmowanych w regionach 
z wyznaczonymi potencjałami 

5.Identyfikacja i klasyfikacja 
specjalizacji regionalnych 

 5.Determinanty specjalizacji regionalnej 

5.1.Determinanty specjalizacji 
regionalnych 

Desk research 

Grupa 

ekspertów 

 

5.1.Gospodarcze determinanty specjalizacji 
regionalnej w ujęciu kontekstów decyzji 
strategicznych oraz potencjału regionu 

5.2.Społeczne determinanty specjalizacji 
regionalnej w ujęciu kontekstów decyzji 
strategicznych oraz potencjału regionu 

5.3.Przestrzenne determinanty specjalizacji 
regionalnej w ujęciu kontekstów decyzji 
strategicznych oraz potencjału regionu 

5.4.Przyrodniczo-kulturowe determinanty 
specjalizacji regionalnej w ujęciu 
kontekstów decyzji strategicznych oraz 
potencjału regionu 

 5.5.Instytucjonalne determinanty specjalizacji 
regionalnej w ujęciu kontekstów decyzji 
strategicznych oraz potencjału regionu 

5.2.Analiza specjalizacji sektorowych Desk research 

Grupa 

ekspertów 

Ankieta 

Analiza „pięciu sił” Portera 

6.Rodzaje specjalizacji 

5.3.Klasyfikacja sektorów – obecne 
sektory kluczowe, startery, 

Desk research 6.1.Specjalizacja regionalna – obecne branże 
kluczowe 
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inteligentne specjalizacje Grupa 

ekspertów 

Ankieta 

Analiza „pięciu sił” Portera 

6.2.Specjalizacja regionalna – startery 
gospodarcze (przyszłe branże kluczowe) 

6.3.Specjalizacje inteligentne – branże 
uznawane w regionie za innowacyjne i 
konkurencyjne 

6.Komplementarność wsparcia 
specjalizacji regionalnych 
w dokumentach i programach 
strategicznych 

Desk research 

Grupa ekspertów 

7.Komplementarność wsparcia ze 
specjalizacjami regionalnymi 

7.1.Analiza dokumentów strategicznych 
szczebla regionalnego w zakresie 
wyznaczania specjalizacji 

7.2.Wsparcie specjalizacji regionalnej w 
ramach regionalnych programów 
operacyjnych oraz innych programów 
strategicznych szczebla regionalnego 

7.3.Określenie zgodności działań 
podejmowanych w regionach 
z wyznaczonymi specjalizacjami 

7.Wnioski i rekomendacje Desk research 

Grupa ekspertów 

8.Wnioski i rekomendacje 

8.1.Ekspercka ocena najistotniejszych wyzwań 
przed jakimi stoi region, w kontekście 
priorytetów polityki rozwoju w trakcie 
okresu programowania polityki spójności 
2014-2020. Wnioski w zakresie 
wzmocnienia zidentyfikowanych 
potencjałów regionalnych i specjalizacji 
regionalnej 

8.2.Wnioski w zakresie wzmocnienia 
zidentyfikowanych przyszłych 
potencjałów regionalnych i możliwej 
specjalizacji regionalnej 

8.3.Rekomendacje dotyczące wzmocnienia 
zidentyfikowanych obecnych i możliwych 
potencjałów regionalnych 

Źródło: Opracowanie własne. 

Pierwszy rozdział dokumentu – Metodologia badań – poświęcony jest zastosowanym 
w opracowaniu metodom i technikom badawczym, uzasadnieniu ich wyboru, metodyce 
przeprowadzonych badań oraz ich umiejscowieniu w strukturze niniejszego raportu. W rozdziale tym 
syntetycznie opisano także strukturę dokumentu oraz dokonano uzasadnienia jej modyfikacji 
w stosunku do propozycji zawartej w Zarysie metodologicznym.  

Rozdział drugi - Potencjały regionalne województwa łódzkiego – składa się z pięciu 
podrozdziałów, w których dokonano opisu stanu i trendów rozwoju zachodzących w sferach: 
społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej, przestrzennej i przyrodniczo-kulturowej. Każdy 
z podrozdziałów składa się z części diagnostycznej, opisującej zachodzące przemiany 
z uwzględnieniem zalecanego katalogu wskaźników statystycznych, oraz części identyfikującej 
kluczowe potencjały rozwojowe, wraz z ich krótkimi charakterystykami.  

Rozdział trzeci – Analiza strategicznych uwarunkowań rozwoju – zawiera analizę SWOT 
zdiagnozowanych potencjałów regionalnych województwa łódzkiego a także charakterystykę 
uśpionych i utraconych potencjałów regionalnych1. Analizę strategicznych uwarunkowań rozwoju 

                                                           
1
 Określenie „uśpionych potencjałów” mieści się w definicji „przyszłych potencjałów regionalnych” zawartej 

w Zarysie metodologicznym, natomiast definicja „potencjałów zmarnowanych” przysparza interpretacyjnych 
trudności, bowiem „nakłada się” ona na definicję przyszłych potencjałów, wszak „poniesienie ogromnych 
nakładów” (definicja potencjału zmarnowanego) może być tożsame z „zaistnieniem pewnych warunków” 
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kończą trzy prospektywne scenariusze (optymistyczny, realistyczny i pesymistyczny) pokazujące 
możliwe trendy rozwoju potencjałów regionalnych. 

Rozdział czwarty - Komplementarność wsparcia potencjałów regionalnych w dokumentach 
i programach strategicznych – analizuje zakres i formy wsparcia rozwoju potencjałów regionalnych 
w ramach polityki regionalnej realizowanej przez samorząd województwa. Podstawowym narzędziem 
analizy są zestawienia tabelaryczne przedstawiające wsparcie zdiagnozowanych potencjałów w takich 
dokumentach jak: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Strategia 
Rozwoju Województwa na lata 2007-2020, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, 
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2005-2013, Regionalna Strategia 
Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 i Regionalny Program Operacyjny 2007-2013. 
W rozdziale tym pokazano zmiany w podejściu do wsparcia potencjałów regionalnych w nowym 
okresie programowania w wybranych dokumentach oraz dokonano oceny sposobu wsparcia 
potencjałów. 

W rozdziale piątym - Identyfikacja i klasyfikacja specjalizacji regionalnych – zidentyfikowane 
i opisane zostały specjalizacje regionalne i determinanty ich rozwoju. W rozdziale tym następuje 
analiza specjalizacji regionalnych zgodnie z metodyką „pięciu sił” Portera, która w połączeniu 
z wiedzą ekspercką pozwoliła na sklasyfikowanie specjalizacji jako „branży kluczowej”, „startera”, 
bądź „inteligentnej specjalizacji”. Rozdział ten łączy treści i zakres tematyczny dwóch rozdziałów: 
„Determinanty specjalizacji regionalnej” i „Rodzaje specjalizacji” zaproponowanych w Zarysie 
metodologicznym.  

Rozdział szósty - Komplementarność wsparcia specjalizacji regionalnych w dokumentach 
i programach strategicznych – posiada konstrukcję analogiczną do rozdziału czwartego. Pokazuje on 
wsparcie specjalizacji  regionalnych w dokumentach strategicznych. 

Rozdział siódmy – Wnioski i rekomendacje – zawiera konkluzje końcowe oraz wskazuje 
katalog wyzwań i rekomendacji w zakresie wzmacniania rozwoju zdiagnozowanych potencjałów 
i specjalizacji regionalnych. 

                                                                                                                                                                                     

(definicja przyszłego potencjału) – i tak w istocie często bywa. Brak rozłączności definicji spowodował 
konieczność nowego spojrzenia na te zagadnienia i zaproponowania innego rozwiązania. Prócz potencjałów 
uśpionych (niewykorzystywanych, bądź wykorzystywanych w sposób nieefektywny) zaproponowano kategorię 
potencjałów utraconych, z dwoma podkategoriami: utraconych nietrwale (brak w średniookresowej 
perspektywie możliwości uruchomienia potencjału) i utraconych trwale (nieopłacalność lub trwała niemożność 
uruchomienia czynnika rozwojowego, który w przeszłości był potencjałem). 
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2. Potencjały regionalne województwa łódzkiego  

Struktura administracyjna województwa łódzkiego 

Województwo łódzkie położone jest w centrum Polski, na pograniczu Niżu 
Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Polskich, w geometrycznych osiach kraju, krzyżujących się w rejonie 
miejscowości Piątek. Powierzchnia województwa wynosi 18 219 km2, co lokuje region na 9. miejscu 
w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w 2011 r. wynosiła 139 osób/km2(5. miejsce w Polsce), 
przy czym dla miast 1 397 osób/km2 a dla obszarów wiejskich 54 osoby/km2. Udział ludności miejskiej 
wynosił w 2011 r. 63,7% (6. miejsce w kraju). 

Strukturę administracyjną województwa, według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r., tworzą: 

 24 powiaty, w tym 3 powiaty grodzkie, skupiające 34,1% ludności, oraz 21 powiatów ziemskich, 

 177 gmin, w tym 18 miejskich, 26 miejsko-wiejskich oraz 133 wiejskich. 

Do celów statystycznych województwo łódzkie podzielone jest na następujące podregiony 
na poziomie NUTS 3: 

podregion m. Łódź, 

podregion łódzki, skupiający powiaty: zgierski, brzeziński, łódzki wschodni i pabianicki, 

podregion skierniewicki, w skład którego wchodzą powiaty: łęczycki, kutnowski, łowicki, 
skierniewicki grodzki, skierniewicki ziemski i rawski, 

podregion piotrkowski, skupiający powiaty: bełchatowski, radomszczański, piotrkowski grodzki, 
piotrkowski ziemski, opoczyński i tomaszowski, 

podregion sieradzki, w skład którego wchodzą powiaty: poddębicki, zduńskowolski, sieradzki, łaski, 
wieruszowski, wieluński i pajęczański. 

Region łódzki sąsiaduje z sześcioma województwami: mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, 
opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. 

Mapa 1: Struktura administracyjna województwa łódzkiego 
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2.1. Sfera społeczna 

2.1.1.  Stan i trendy rozwoju w sferze społecznej – wybrane elementy 

Województwo łódzkie na koniec 2012 r. zamieszkiwało 2 524 651 osób. Pod względem liczby 
ludności Łódzkie zajmowało 6. miejsce w kraju (6,6% liczby ludności Polski). W latach 2003 - 2012 
liczba ludności województwa sukcesywnie spadała i w sumie zmniejszyła się o 72 443 osoby 
(do 97,2% wartości z 2003 r.). Największy względny spadek ludności zaobserwowano w powiatach: 
łódzkim grodzkim (do 92,3% wartości z 2003 r.) i piotrkowskim grodzkim (do 94,9% wartości 
z 2003 r.). Powiatami, w których w omawianym okresie nastąpił wzrost liczby ludności są: powiat 
łódzki wschodni, zgierski, pabianicki i brzeziński (odpowiednio do 109,4%, 102,9%, 100,1% i 100,9% 
wartości z 2003 r.) wchodzące w skład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, a także powiat 
piotrkowski (101,4%), bełchatowski (100,8%), zduńskowolski (100,4%), skierniewicki i skierniewicki 
grodzki (ok. 100,1%) Postępujący proces depopulacji regionu wynika przede wszystkim z ujemnego 
przyrostu naturalnego oraz, w mniejszym stopniu, z ujemnego salda migracji.  

Wykres 2.1: Liczba ludności w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Chwilowe wahnięcie trendu w liczbie ludności Polski w 2010 roku wynika z uwzględnienia w bieżącej ewidencji 
ludności danych ze spisu powszechnego. Dane spisowe skorygowały wartość ogólnopolską, jednak w przypadku 
województwa łódzkiego doprowadziły jedynie do chwilowego wyrównania trendu, co oznacza nie tylko wysoką dokładność 
szacunków ludności na terenie województwa, ale również potwierdza utrwalony trend depopulacyjny. 

Utrzymująca się w regionie łódzkim przewaga liczby zgonów nad urodzeniami żywymi 
skutkuje ujemnym przyrostem naturalnym. Pomimo tego, iż wartość przyrostu naturalnego na 1 000 
mieszkańców w regionie ma tendencję wzrostową (z -3,5 w 2003 r. do -2,7 w 2011 r.), to 
województwo łódzkie w dalszym ciągu znajduje się pod tym względem na ostatnim miejscu w kraju. 
W ujęciu wewnątrzregionalnym największą dynamikę wskaźnika przyrostu naturalnego notuje się w 
powiecie bełchatowskim (od 0,4 w 2004 r. do 2,4 w 2011 r.). W 2011 r. pod względem wskaźnika 
przyrostu naturalnego najlepszą sytuację zanotowano również w powiatach: skierniewickim grodzkim 
(1,9) i rawskim (0,8). W pozostałych powiatach nastąpiło zmniejszenie wartości wskaźnika przyrostu 
naturalnego a najniższe wartości zanotowano w powiatach: łódzkim grodzkim (-5,6), kutnowskim (-
4,3) i poddębickim (-3,8). 
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Wykres 2.2: Przyrost naturalny na 1000 ludności w Polsce i w województwie łódzkim 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Od 2003 r. współczynnik salda migracji na 1 000 mieszkańców w województwie utrzymuje się 
na ujemnym poziomie, wynoszącym od -0,42 w 2003 r. do -1,13 w 2006 r. Lata 2010-2012 przyniosły 
stabilizację wskaźnika na poziomie ok. -0,72. Na tle kraju region łódzki wypada niekorzystnie, 
zwłaszcza w ostatnich czterech latach, bowiem współczynnik salda migracji ogółem dla kraju 
oscylował w tym czasie od 0 do -0,17. W ujęciu wewnątrzregionalnym w 2011 r. najwyższy 
współczynnik salda migracji zanotowano w powiatach: łódzkim wschodnim (10,5), zgierskim (4,2), 
pabianickim (3,2), piotrkowskim (1,5), skierniewickim (1,2) oraz brzezińskim (0,2). Zjawisko ma 
wyraźną koncentrację terytorialną w powiatach otaczających  duże ośrodki miejskie, a największą 
intensywność wykazuje w strefie podmiejskiej Łodzi, co dowodzi postępującej suburbanizacji tych 
obszarów. Natomiast największy względny odpływ migracyjny w 2011 r. zanotowano w powiatach: 
piotrkowskim grodzkim (-3,4), kutnowskim (-2,8), bełchatowskim (-2,7), łęczyckim (-2,5), 
opoczyńskim (-2,5), rawskim (-2,3) oraz tomaszowskim (-2,0). 

Województwo łódzkie charakteryzuje niekorzystna struktura wiekowa ludności, którą 
cechuje jeden z najniższych w kraju udziałów ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz najwyższy 
w Polsce udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Analiza danych w ujęciu dynamicznym wskazuje 
na pogłębianie się problemów demograficznych regionu z uwagi na postępujący szybki spadek liczby 
ludności w wieku produkcyjnym. 

Wykres 2.3: Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Należy zauważyć, że o ile w 2003 r. i 2004 r. względny potencjał grupy ludności w wieku 
produkcyjnym w kraju i województwie łódzkim był zbliżony i wynosił ok. 63% ludności ogółem, o tyle 
od 2007 r. przyrost ludności w wieku produkcyjnym w regionie został wyhamowany i rozpoczęła się 
tendencja spadkowa.  
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W kraju tendencja spadkowa rozpoczęła się dopiero w 2010 r. i nie osiągnęła takiej skali jak 
w Łódzkiem. Układ proporcji grup ekonomicznych ludności oraz zdiagnozowane trendy (trwały 
spadek liczebności grupy ludności w wieku przedprodukcyjnym i wzrost liczebności grupy ludności 
w wieku poprodukcyjnym) wskazują na intensywnie postępujący proces starzenia się społeczeństwa 
i wyludniania się województwa łódzkiego. 

Stosunek liczby osób w wieku nieprodukcyjnym do liczby osób w wieku produkcyjnym 
najlepiej pokazuje wskaźnik obciążenia demograficznego. Zależności te, wyrażone liczbą ludności 
w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym pokazały, że województwo ma jeden 
z najwyższych w kraju wskaźników obciążenia demograficznego (powyżej średniej krajowej), który 
w 2012 r. był wyższy niż w 2003 r. i wynosił odpowiednio 51,43 i 48,85. W Polsce wskaźnik ten 
w 2012 r. wynosił 48,92. 

Wykres 2.4: Wskaźnik obciążenia demograficznego w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W układzie wewnątrzregionalnym w 2012 r. najkorzystniej pod tym względem prezentowały 
się powiaty: bełchatowski (41,08), skierniewicki grodzki (48,43), łódzki wschodni (48,96), kutnowski 
(49,19) oraz wieruszowski (49,37). Należy podkreślić, iż w 9 powiatach wskaźnik obciążenia 
demograficznego w latach 2003-2012 miał tendencję rosnącą. Najbardziej wzrósł w powiatach 
grodzkich: łódzkim (o 8,92), piotrkowskim (o 8,63) i skierniewickim (o 7,07).  

W nawiązaniu do danych dotyczących udziału ekonomicznych grup ludności można 
stwierdzić, że za stopniowo wzrastające obciążenie ekonomiczne ludności regionu łódzkiego 
w większym stopniu odpowiadają ludzie w wieku poprodukcyjnym i w najbliższych latach trend ten 
ulegnie przyspieszeniu. 

Województwo łódzkie charakteryzuje się bardzo złym stanem zdrowia jego mieszkańców, 
czego efektem jest najkrótsze w kraju przewidywane życie mężczyzn i kobiet. Długość życia zależy 
nie tylko od dostępu do usług medycznych, ale jest silnie zróżnicowana przez czynniki społeczne, 
w tym zamożność i warunki socjalne, poziom wykształcenia, środowisko zamieszkania i styl życia. 
Statystyczny mężczyzna z województwa łódzkiego w 2011 r. żył 70,4 lat (w Polsce 72,4 lat) natomiast 
przeciętna długość życia kobiet wyniosła 79,5 lat (w Polsce 80,9 lat). Negatywnym zjawiskiem 
w województwie jest również duża umieralność na choroby cywilizacyjne. W 2011 r. region pod tym 
względem zajmował 1. miejsce w kraju ze wskaźnikiem zachorowalności na choroby układu krążenia 
wynoszącym 5,4 na 1 000 ludności a na choroby nowotworowe 2,8 na 1 000 ludności. Poza tym 
w regionie zanotowano wysoki wskaźnik zachorowalności na gruźlicę, który wynosił 
2,9 na 10 000 ludności i plasował województwo łódzkie na 3. miejscu w kraju. 

Na poprawę warunków leczenia zawałów serca istotny wpływ miało wprowadzenie 
w regionie nowoczesnych metod kardiologii inwazyjnej. 
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Pod względem dostępności do zakładów opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców 
w 2011 r. województwo zajmowało 1. miejsce w kraju, jednak problemem było zróżnicowanie 
wewnątrzregionalne pod tym względem. Analiza danych pokazuje, że od wielu lat w województwie 
maleje liczba łóżek szpitalnych (w latach 2003–2011 o 7%), czego konsekwencją jest wzrost liczby 
osób przypadających na 1 łóżko szpitalne. Na przestrzeni lat 2003-2011 liczba ta zwiększyła się 
ze 180 do 189 (o 5%). Podobna sytuacja występowała w większości województw kraju. 
Rozmieszczenie przestrzenne i wykorzystanie łóżek szpitalnych na terenie województwa było 
nierównomierne. W układzie podregionów w latach 2008-2011 (brak danych w latach 2003-2007) 
liczba osób na jedno  łóżko szpitalne wzrosła w podregionie łódzkim (o 15,5%), skierniewickim 
(o 5,6%) i sieradzkim (o 3,9%). Korzystniej sytuacja kształtowała się w podregionie piotrkowskim 
i podregionie m. Łódź, gdzie liczba osób na jedno łóżko szpitalne spadła (odpowiednio o 4,5% i 3,1%).  

Wykres 2.5: Liczba osób na łóżko w szpitalach ogólnych w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

O dostępności społeczeństwa do opieki zdrowotnej świadczy również liczba praktykujących 
lekarzy. W 2011 r. opiekę zdrowotną mieszkańcom województwa zapewniało 6 213 lekarzy. 
W porównaniu z rokiem 2006 liczba lekarzy wzrosła o 95 osób. Pod względem liczby osób 
przypadających na 1 lekarza województwo w 2011 r. zajmowało 1. miejsce w kraju z wartością 
408 osób (Polska 480 osób). W ujęciu wewnątrzregionalnym znaczny potencjał medyczny 
skoncentrowany był w powiecie łódzkim grodzkim, gdzie pracowało najwięcej lekarzy (3 355 osób, 
co stanowiło 54% ogółu lekarzy w regionie) a na jednego lekarza przypadało 216 pacjentów (najmniej 
w województwie).  Ma to związek m. in. z funkcjonowaniem w Łodzi uczelni medycznej i szpitali 
klinicznych. Podobnie przedstawiała się sytuacja w powiecie piotrkowskim grodzkim, gdzie 
na 1 lekarza przypadały 252 osoby (wzrost w stosunku do 2006 r. o 0,9). Najgorszą sytuację pod 
względem dostępności do opieki zdrowotnej odnotowano w powiecie piotrkowskim, gdzie na 
1 lekarza przypadało 5 717 osób a wskaźnik ten wzrósł o 153,3% w stosunku do 2006 roku.  

Dużym problemem w województwie jest długie oczekiwanie na wizyty u specjalistów i usługi 
rehabilitacyjne. Nie w pełni wykorzystywane są również możliwości związane z promocją zdrowia 
i propagowaniem profilaktyki zdrowotnej. 

Wychowaniem przedszkolnym w regionie łódzkim w 2011 r. objętych było 53 115 dzieci 
w wieku 3-5 lat (70,5%) i było to o 96,3% więcej niż w 2003 r. W analizowanym okresie pozytywnym 
zjawiskiem był wzrost liczby przedszkoli i miejsc w przedszkolach.  Funkcjonowało o 16,2% więcej 
przedszkoli niż w 2003 r. i przybyło 16,7% miejsc w przedszkolach. Zauważalny był również wzrost 
odsetka dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (o 32,8 p.p.). Pod względem 
odsetka dzieci uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego w województwie 
występowało znaczne zróżnicowanie wewnątrzregionalne. W 2011 r. najwięcej dzieci objętych 
wychowaniem przedszkolnym było w powiatach grodzkich: łódzkim (86,1%), skierniewickim (85,6%) 
i piotrkowskim (78,1%) natomiast najmniej w powiecie łęczyckim (48,5%). Problemem była niska 
uczęszczalność dzieci do placówek wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich. 
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Wskaźnik mówiący o liczbie dzieci na 100 miejsc w przedszkolach pokazuje poziom rozwoju 
infrastruktury przedszkolnej w stosunku do występujących potrzeb. W 2011 r. w województwie na 
100 miejsc w przedszkolach przypadało 100 dzieci. W kraju było to 98 miejsc na 100 dzieci. 
W układzie powiatowym najbardziej przeciążone były przedszkola w powiatach: sieradzkim 
(122 przedszkolaków na 100 miejsc przedszkolnych), piotrkowskim (107) i opoczyńskim (104). Wolne 
miejsca były w przedszkolach powiatu poddębickiego (90 dzieci na 100 miejsc), radomszczańskiego 
(95), skierniewickiego grodzkiego (95) i pajęczańskiego (96).  

W latach 2003 – 2011, zarówno w kraju jak i w województwie łódzkim, nastąpił duży postęp 
w rozwoju edukacji przedszkolnej. Z roku na rok wzrasta liczba placówek przedszkolnych i miejsc 
w tych placówkach. 

Wykres 2.6: Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych edukacją przedszkolną w Polsce i w województwie 
łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Województwo łódzkie w 2011 r. charakteryzowało się korzystnym wskaźnikiem skolaryzacji 
na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum (odpowiednio 96,1% i 94,5%) a wartości te były wyższe 
niż w kraju (odpowiednio 95,3% i 93,3%). W stosunku do 2003 r. wskaźnik ten zmniejszył się 
w województwie w szkołach podstawowych o 2,84 p.p. a w gimnazjach o 1,72 p.p. 

W układzie powiatowym poziom skolaryzacji, zarówno w szkołach podstawowych 
jak i gimnazjach,  najwyższy poziom osiągnął w powiecie skierniewickim grodzkim i wynosił 
odpowiednio 101,39 % i 109,88%. Najniższa wartość wskaźnika w szkołach podstawowych 
zanotowana była w powiecie łódzkim wschodnim (89,29%), natomiast w gimnazjach w powiecie 
skierniewickim (83,17%).  

Wykres 2.7: Wskaźnik skolaryzacji netto w Polsce i w województwie łódzkim (szkoły podstawowe i gimnazja) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Największą popularnością wśród absolwentów gimnazjów w regionie cieszą się licea 
ogólnokształcące. Świadczy o tym poziom skolaryzacji wynoszący w 2011 r. 48,04% (Polska 44,39%) 
i plasujący województwo na 4. miejscu w kraju. W układzie wewnątrzregionalnym na poziomie 
podregionów najwyższym wskaźnikiem pod tym względem charakteryzował się podregion m. Łódź 
(71,4%) natomiast najniższym podregion łódzki (29,9%).  
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Wykształcenie zawodowe nie cieszy się w województwie łódzkim dużą popularnością, mimo 
że rynek pracy potrzebuje absolwentów kierunków technicznych szkół średnich oraz robotników 
wykwalifikowanych po szkołach zasadniczych. Problemem są również mało elastyczne programy 
nauczania niedostosowane do potrzeb rynku pracy, słaba współpraca szkolnictwa zawodowego 
z przedsiębiorcami, a także organizacja praktyk i staży zawodowych. W 2011 r. w regionie wskaźnik 
skolaryzacji w szkołach zawodowych i ogólnozawodowych wynosił 29,23%, w zasadniczych szkołach 
zawodowych 11,34% a w szkołach policealnych 8,18%. Małe zainteresowanie nauką w szkołach 
dających wykształcenie zawodowe przejawiała zwłaszcza młodzież w podregionie łódzkim (wskaźnik 
skolaryzacji 6,16%)  natomiast w szkołach policealnych w podregionie sieradzkim (4,56%). 

Wykres 2.8: Wskaźnik skolaryzacji netto w Polsce i w województwie łódzkim (licea, szkoły policealne i szkoły 
zawodowe) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi średnie wyniki z egzaminu 
matematyczno – przyrodniczego w regionie w 2005 r. wynosiły 49,75%, były wyższe od średniej 
krajowej o 1,24 p.p. i lokowały województwo na 3. miejscu w kraju. Średnie wyniki z egzaminu 
matematyczno – przyrodniczego w województwie w 2011 r. kształtowały się na poziomie 47,62%, 
były wyższe od średniej krajowej o 0,36 p.p., a region pod tym względem zajmował 5. pozycję 
w Polsce.  

Według danych GUS w 2005 r. średni wynik egzaminów maturalnych wyniósł 
w województwie łódzkim 87,1% (6. miejsce w Polsce) i był wyższy od średniej krajowej o 0,6 p.p. 
W roku 2011 wskaźnik ten kształtował się na poziomie 76% (4. miejsce w Polsce) i był wyższy 
od średniej krajowej o 1,0 p.p.  

Należy zauważyć, że zarówno w 2005 r. jak i 2011 r., prawie wszystkie średnie wyniki 
egzaminów w województwie łódzkim przekraczały średnią krajową i region zajmował pod tym 
względem średnio 6. miejsce w kraju. 

W analizie wyników egzaminów osobno opisano dane za rok 2005 i 2011 z uwagi na zastrzeżenie Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej średnich wyników egzaminów w danym roku nie należy 
bezpośrednio porównywać ze średnimi wynikami egzaminów z lat poprzednich. 

 

W 2012 r. w województwie łódzkim funkcjonowało 29 uczelni wyższych (o 4 więcej 
niż w 2003 r.). Sześć z nich to państwowe szkoły wyższe mieszczące się w Łodzi. Są to: Uniwersytet 
Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych 
oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. Poza Łodzią, silnymi w skali regionu 
ośrodkami akademickimi są miasta: Piotrków Trybunalski, Skierniewice i Kutno. W roku 2012 r. 
w wyższych uczelniach kształciło się 6% ogółu studiujących w kraju czyli 101 732 osób (o 18,3% mniej 
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niż w 2003 r.). Spadek liczby studentów spowodowany był m.in. przez procesy demograficzne. 
Jednocześnie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Łódzki przyjął na studia stacjonarne 
pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie 8 960 chętnych, czyli o 620 osób więcej 
niż w poprzednim roku akademickim.  

Udział ludności z wykształceniem wyższym w 2012 r. w Łódzkiem stanowił 20,7% 
mieszkańców regionu i był niższy niż przeciętnie w kraju (21,5%). W latach 2003 – 2012 liczba osób 
posiadających wykształcenie wyższe w województwie wzrosła o 9 p.p., co plasowało województwo 
na 7. pozycji w kraju.  

W latach 2003-2006 wskaźnik kształcenia ustawicznego i szkolenia osób dorosłych 
(od 25 do 64 lat) w regionie łódzkim był zbliżony do wartości krajowej i wahał się w przedziale 4,3%-
5,0%. Od 2009 roku w województwie powszechność kształcenia ustawicznego stopniowo malała 
i w 2012 r. region łódzki, z wartością wskaźnika na poziomie 3,1%, zajmował 13. miejscu w kraju. 

Wykres 2.9: Udział ludności z wykształceniem wyższym w Polsce i w województwie łódzkim  

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Badania budżetów domowych stanowią podstawowe źródło informacji o poziomie życia 
ludności w kraju. Na badania te składają się: struktura dochodów i wydatków, wielkość spożycia 
artykułów spożywczych oraz wyposażenie gospodarstw domowych w dobra stałego użytkowania. 
Wyniki badań pokazują, iż na przestrzeni lat 2003-2011 odnotowano, zarówno w kraju jak 
i w województwie łódzkim, systematyczny wzrost przeciętnego dochodu do dyspozycji na 1 osobę 
w gospodarstwie domowym. Dochód ten, przeznaczony na zakup towarów i usług konsumpcyjnych 
oraz przyrost oszczędności, w porównaniu do 2003 r. wzrósł w 2011 r. w województwie łódzkim 
o 40,64% (w Polsce o 42,4%). Mimo to, region łódzki, z przeciętnym dochodem wynoszącym 
1 148,54 zł (Polska 1 183,66 zł) znajdował się na 8. miejscu w kraju. 
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Wykres 2.10: Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę w gospodarstwie domowym w Polsce 
i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Analiza wskaźników charakteryzujących sytuację mieszkaniową pokazuje, iż w latach 2003 – 
2011 nie nastąpiły istotne zmiany, które zdecydowanie poprawiłyby sytuację na rynku 
mieszkaniowym w województwie łódzkim. Liczba oddawanych mieszkań w dalszym ciągu nie 
zaspokaja występujących potrzeb. Problemem są również stare zasoby mieszkaniowe 
charakteryzujące się złym i pogarszającym się stanem technicznym oraz mała liczba 
przeprowadzanych remontów. 

W 2011 r. w województwie zostały oddane do użytku 6 022 mieszkania tj. o 6,8% mniej 
niż w 2003 r. Liczba oddawanych mieszkań w kraju w tym czasie zmniejszyła się o 19,5%. 
Pod względem liczby mieszkań oddanych do użytku region zajmował 9. pozycję w kraju.  

Analiza liczby mieszkań oddawanych do użytku w poszczególnych powiatach w 2011 r. 
pokazała, iż najwięcej mieszkań oddano do użytku w powiecie łódzkim grodzkim 1 525 (wzrost 
o 19,8% w stosunku do roku 2003) i zgierskim 495 (spadek o 35,5% w stosunku do roku 2003). 
Najgorszą sytuację odnotowano w powiecie łęczyckim, gdzie w 2011 r. oddano do użytku 
45 mieszkań (spadek o 37,5 %). 

Samodzielność mieszkaniowa mierzona m.in. liczbą mieszkań oddanych do użytku 
w odniesieniu do liczby zawartych małżeństw wykazała, iż w województwie łódzkim oddano 
do użytku 462 mieszkania w przeliczeniu na 1 000 zawartych małżeństw, co plasowało region na 12. 
pozycji w kraju (Polska 634).  

Wykres 2.11: Liczba mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1 000 zawartych małżeństw w Polsce 
i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W układzie wewnątrzregionalnym w 2011 r. w porównaniu do 2003 r. w 18 powiatach 
województwa nastąpił spadek liczby oddawanych mieszkań w przeliczeniu na 1 000 zawartych 
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małżeństw. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w powiecie bełchatowskim (spadek o 68,8%) 
i łódzkim wschodnim (spadek o 46%). Najwięcej mieszkań w przeliczeniu na 1 000 zawartych 
małżeństw oddano w powiecie brzezińskim (1 358) i łódzkim wschodnim (1 000), najmniej 
w powiecie łęczyckim (147).  

Ważnym elementem kształtującym świadomość społeczną jest poziom rozwoju 
społeczeństwa obywatelskiego. Na tle kraju, województwo łódzkie charakteryzuje średni, 
ale wykazujący tendencję wzrostową, poziom zaangażowania obywatelskiego społeczeństwa. 
W wyborach samorządowych w 2010 r. w regionie zanotowano frekwencję poniżej średniej krajowej 
w obydwu turach (w I turze 10. miejsce, w II turze 14. miejsce w kraju). 

Wykres 2.12: Frekwencja wyborcza w Polsce i w województwie łódzkim - wybory samorządowe 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W wyborach do Sejmu w 2011 r. frekwencja w województwie była o ok. 0,2 p.p. wyższa 
niż frekwencja w kraju (6. miejsce w Polsce). W wyborach do Senatu województwo pod względem 
frekwencji zajęło 11. pozycję w kraju, natomiast w wyborach prezydenckich w 2010 r. pozycję 4, 
z frekwencją w II turze wyborów na poziomie 56%. Przeciętnym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców województwa cieszyły się wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. W wyborach 
tych frekwencja wyniosła 23,55% przy średniej krajowej 24,53%. 

Organizacje pozarządowe województwa łódzkiego działają na różnych polach aktywności 
społecznej i gospodarczej. Według Stowarzyszenia Klon/Jawor głównym polem działania większości 
organizacji pozarządowych w regionie jest sport, turystyka, rekreacja i hobby. Organizacje 
pozarządowe działają także w sektorze kultury i sztuki, edukacji i wychowania, usług socjalnych 
i pomocy społecznej oraz ochronie zdrowia. Istnieją również organizacje pozarządowe zajmujące się 
wspieraniem rozwoju lokalnego zarówno w wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym.  

Liczba aktywnych organizacji NON-PROFIT w województwie łódzkim, podobnie jak w całej 
Polsce, powoli lecz systematycznie rośnie. W 2010 r. w stosunku do 2008 r. ich liczba w regionie 
wzrosła o 4,3% i wynosiła 4 800, co plasowało Łódzkie na 6. Pozycji w Polsce. W 2008 r. liczba 
organizacji NON-PROFIT  w regionie w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców wynosiła 18,0 co dawało 
13. miejsce w kraju. W 2010 r., województwo, ze wskaźnikiem wynoszącym 18,9, osiągnęło 9. pozycję 
w Polsce. Wskaźnik organizacji pożytku publicznego w przeliczeniu na 10 tys. ludności wynosił 1,6 
i plasował region na 12. miejscu w kraju, natomiast wskaźnik stowarzyszeń wynoszący 17,3, lokował 
region na miejscu 11. Lepsza sytuacja w województwie miała miejsce pod względem aktywności 
fundacji. Region łódzki, ze wskaźnikiem wynoszącym 1,6, zajmował 6. pozycję w kraju. 



 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

 

23 

 

Wykres 2.13: Liczba aktywnych organizacji NON-PROFIT na 10 tys. ludności w Polsce i w województwie 
łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Słabością trzeciego sektora w Łódzkiem jest jego nierównomierny rozwój, mała liczba osób 
zatrudnionych w organizacjach pozarządowych i działających wolontariuszy, a także brak współpracy 
między poszczególnymi organizacjami. Pozytywną tendencją jest natomiast wzrost aktywności 
mieszkańców województwa w zakresie propagowania i kultywowania tradycji, czego efektem 
są działające w 2011 r. 23 Lokalne Grupy Działania (7. miejsce w kraju).  

Dane statystyczne GUS opracowywane na poziomie województw (dostępne tylko za 2008 r.) 
wskazują na to, iż pod względem mediany liczby członków organizacji NON-PROFIT województwo 
łódzkie, ze wskaźnikiem wynoszącym 32 osoby, zajmowało 1. miejsce w kraju, przy średniej dla Polski 
wynoszącej 29 osób. Mediana członków organizacji NON-PROFIT pracujących społecznie w tym czasie  
była równa średniej krajowej i wynosiła 10 osób. Pod względem mediany wolontariuszy 
niezrzeszonych województwo, ze wskaźnikiem wynoszącym 6 osób, zajmowało 12. miejsce w Polsce 
(średnia dla kraju 7 osób). Natomiast pod względem mediany wszystkich osób pracujących społecznie 
województwo plasowało się na 1. pozycji w kraju z liczbą 12 osób.  

Wykres 2.14: Mediana wolontariuszy i członków organizacji NON-PROFIT w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Dane o wolontariacie dostępne jedynie za 2008 r. nie oddają całości zjawiska zachodzącego zarówno w Polsce 
jak i w województwie. 
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W Polsce od wielu lat obserwuje się również wzrost liczby osób i instytucji angażujących się 
w działania filantropijne polegające na bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub 
materialnej potrzebującym. Sprzyjają temu m.in. przepisy podatkowe pozwalające przeznaczać 
na taką działalność 1% dochodu za rok podatkowy. W 2005 r. z tej możliwości skorzystało 0,3% osób 
uprawnionych w kraju, zaś w 2012 r. 43%, tj. 11 mln osób. 

W latach 2004-2011 w skali kraju wzrosła liczba organizacji, którym udzielone zostało 
wsparcie (z 6 533 do 6 859) oraz średnia kwota przekazana na rzecz tych organizacji z 39 zł do 41 zł. 
W 2011 r. w województwie łódzkim na ten cel wpłynęło ogółem 26 559 908 zł (7. miejsce w kraju). 
W  2012r. kwota ta wynosiła 27 755 948 i była wyższa od kwoty przeznaczonej w 2003 r. o 3902%. 
W układzie powiatowym największe kwoty w przeliczeniu na 1 podatnika przekazano w powiatach: 
poddębickim (32,1 zł), bełchatowskim (15,6 zł) i łódzkim grodzkim (14,4 zł) natomiast najniższą 
w powiecie łęczyckim (5,3 zł). 

Wykres 2.15: Średnia kwota 1% podatku przekazanego w 2012 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego 
przypadająca na 1 podatnika w powiatach województwa łódzkiego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Izby Skarbowej w Łodzi 

* mieszkańcy powiatów piotrkowskiego grodzkiego i piotrkowskiego ziemskiego dokonują rozliczeń podatkowych w Urzędzie 
Skarbowym w Piotrkowie Trybunalskim 

* brak danych dla powiatu łódzkiego wschodniego, mieszkańcy powiatu dokonują rozliczeń podatkowych w Urzędzie 
Skarbowym Łódź – Widzew, wliczonym do powiatu łódzkiego grodzkiego 

** mieszkańcy powiatów skierniewickiego grodzkiego i skierniewickiego ziemskiego rozliczają się w Skierniewicach 

 

Ważną rolę w upowszechnianiu kultury wyższej w regionie odgrywają liczne instytucje kultury 
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym (muzea, teatry, filharmonia, galerie sztuki), zlokalizowane 
głównie w stolicy województwa. Poziom aktywności kulturalnej w regionie zależy również od 
dostępności do instytucji kultury takich jak kina i biblioteki. Jednym z głównych elementów bazy 
kulturalnej województwa jest kinematografia, której rozwój przez kilkadziesiąt lat stymulowała 
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Z kinem 
związane jest również, jedyne w kraju, Muzeum Kinematografii. W 2011 r. w województwie 
funkcjonowały 24 kina stałe (o 7 mniej w stosunku do 2004r.) a na jedno miejsce w kinie przypadało 
221,8 osób, co plasowało województwo na 6. miejscu w kraju. W układzie wewnątrzregionalnym, 
najwięcej osób na jedno miejsce w kinie przypadało w powiecie pabianickim (705,9) (wzrost 
w stosunku do 2003 r. o 106,5%) i łowickim (586,9) (wzrost w stosunku do 2003 r. o 140%).  
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Rozmieszczenie kin w województwie jest nierównomierne. W 2003 r. dostępu do kina stałego 
byli pozbawieni mieszkańcy powiatów: brzezińskiego, skierniewickiego, sieradzkiego i łaskiego, 
w 2004 r. mieszkańcy powiatu poddębickiego, w 2007r. mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego 
a w 2010 r. zgierskiego. Jednocześnie, w dużych ośrodkach miejskich – Łodzi i Piotrkowie 
Trybunalskim - zauważalne jest zjawisko powstawania dużych kompleksów kinowych (Multipleksy), 
składających się z kilkunastu sal  (wzrost z 10 sal kinowych w 2003 r. do 24 w 2011 r.).  

Wykres 2.16: Liczba osób na 1 miejsce w kinach stałych w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W latach 2003-2011 w Łódzkiem zauważalny był proces zmniejszania się liczby osób 
korzystających z bibliotek publicznych. Od 2003 r. liczba czytelników korzystających z zasobów 
bibliotecznych zmniejszyła się o 14,4%. Spadła również liczba bibliotek wraz z filiami bibliotecznymi 
(o 3,5%). Nowe biblioteki otworzono w powiatach: brzezińskim, piotrkowskim, tomaszowskim 
i łowickim. W 2011 r. najwięcej bibliotek mieściło się w powiecie łódzkim grodzkim (82) oraz 
sieradzkim (40) i piotrkowskim (39). O dostępności do bibliotek świadczy wskaźnik liczby ludności 
przypadającej na 1 placówkę biblioteczną, który w 2011 r. w województwie wynosił 4 120 osób 
(11. pozycja w kraju) i od 2003 r. zwiększył się o 4,2%. 

Wykres 2.17: Liczba osób przypadająca na 1 placówkę biblioteczną w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Po zlikwidowaniu w latach 2003-2011 kilkunastu bibliotek w województwie łódzkim nastąpiło 
również zmniejszenie liczby woluminów w bibliotekach. W 2011 r. liczba ta wynosiła 8 884 955 
i w porównaniu z rokiem 2003 była niższa o 10 638. Liczba woluminów w przeliczeniu na 1 000 
ludności wynosiła 3 506,7, w analizowanym okresie wzrosła o 81,5 sztuk (4. miejsce w kraju) i była 
wyższa niż przeciętnie w kraju o 67,7 woluminów w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców. 
W województwie najwięcej woluminów w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców było w powiecie 
poddębickim (6 233,4), natomiast najmniej w powiecie pabianickim (2 437,7). 
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Wykres 2.18: Liczba księgozbioru (w woluminach) w bibliotekach na 1 000 mieszkańców w Polsce 
i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Przestępczość, będąca zjawiskiem społecznym, stanowi zagrożenie dla obowiązującego 
porządku prawnego. W 2011 r. na terenie województwa łódzkiego stwierdzono 73 919 przestępstw 
(7. miejsce w Polsce), co stanowiło 6,4% wszystkich przestępstw w kraju. W latach 2003-2011 liczba 
przestępstw stwierdzonych spadła o 20,8%, co plasowało województwo na 8. pozycji w kraju, 
natomiast liczba przestępstw w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców zmniejszyła się z 35,9 do 29,2 
przestępstw (w Polsce odpowiednio 38,4 i 30,09) co plasowało region na 9. miejscu w kraju. 
Najwięcej przestępstw w województwie łódzkim to przestępstwa o charakterze kryminalnym 
(6,87%). 

W ujęciu wewnątrzregionalnym w 2011 r. najwięcej przestępstw odnotowano w podregionie 
m. Łódź (28 324) a ich liczba w porównaniu z 2003 r. spadła o 32,3%. Pod względem liczby 
przestępstw w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców 1. miejsce również zajmował podregion m. Łódź ze 
wskaźnikiem wynoszącym 36,6 (spadek o 17,4% w stosunku do 2003 r.). Najmniej przestępstw 
odnotowano w podregionie sieradzkim ( 23,6, spadek o 4,8%).  

W Łódzkiem największa skuteczność ścigania w 2011 r. dotyczyła przestępstw przeciwko 
bezpieczeństwu powszechnemu i bezpieczeństwu komunikacyjnemu (98,5%) oraz przeciwko czci 
i nietykalności cielesnej (97,1%), natomiast mało skuteczna była wykrywalność przestępstw 
przeciwko mieniu (38,4%). 

Wykres 2.19: Liczba przestępstw stwierdzonych na 1 000 ludności w Polsce i w województwie łódzkim 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bank Danych Lokalnych GUS 
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2.1.2. Potencjały regionalne wynikające z uwarunkowań społecznych 

Przeprowadzona analiza, wiedza ekspercka oraz informacje z istniejących analiz i opracowań 
naukowych pozwalają na identyfikację następujących potencjałów rozwojowych w sferze społecznej: 

Znaczące zasoby pracy - potencjałem w województwie łódzkim jest dobrze wykształcone 
społeczeństwo, wykazujące się dużą mobilnością zawodową. Według danych Narodowego Spisu 
Powszechnego w 2011 r. odsetek ludności z wykształceniem średnim i wyższym wyniósł 
w województwie łódzkim 49,3% (3. miejsce w kraju), wobec średniej krajowej 48,5%. Łódź – stolica 
regionu – jako miasto akademickie daje mieszkańcom województwa szeroki wybór szkół na różnych 
poziomach i kierunkach kształcenia m.in. Politechnika Łódzka jedna z najlepszych wyższych uczelni 
kształcąca na kierunkach technicznych, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny a także unikatowy 
potencjał wyższych uczelni artystycznych  (Akademia Sztuk Pięknych, Państwowa Wyższa Szkoła 
Filmowa Telewizyjna i Teatralna, Akademia Muzyczna i Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania) 
w zakresie wykształcenia artystycznego. Poza szkołami wyższymi w Łodzi uzupełniona jest przez 
ofertę innych szkół wyższych m.in. Publiczną Wyższą Szkołę Zawodowa w Skierniewicach i szkół 
niepublicznych. Ważnym elementem jest dobrze rozwinięte szkolnictwo zawodowe przygotowujące 
kadry na potrzeby lokalnej gospodarki. 

Społeczność województwa łódzkiego wyróżnia się dużą skłonnością do tworzenia nowych 
przedsiębiorstw. Szczególnie widoczne było to w okresie przed rokiem 2008, kiedy nastąpił ogromny 
„boom” przedsiębiorczości zwłaszcza mikro przedsiębiorstw. Światowy kryzys gospodarczy wpłynął 
niekorzystnie na dynamikę tego zjawiska. Ponowne pobudzenie drzemiącego w społeczności regionu 
ducha przedsiębiorczości to najważniejsze wyzwanie w sferze gospodarczej. 

Biały sektor2 - Istotnym potencjałem województwa jest dobrze rozbudowana i dostępna baza 
materialna podstawowej opieki medycznej, liczne kadry medyczne i wysokiej klasy specjaliści oraz 
dobrze rozwinięte specjalistyczne usługi medyczne o znaczeniu krajowym i międzynarodowym 
w Łodzi (pediatria, onkologia, medycyna pracy, ginekologia i położnictwo). 

Działające w Łodzi placówki naukowo-badawcze (Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera 
zajmujący się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi 
dziedzinami powiązanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy. W 1975 roku stał się ośrodkiem 
referencyjnym WHO, a jednocześnie największym w Polsce ośrodkiem szkoleniowym dla 
przemysłowej służby zdrowia oraz służby sanitarnej, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki - wiodąca 
placówka medyczna i badawczo-rozwojową o profilu perinatologicznym, ginekologiczno-położniczym 
oraz pediatrycznym i Instytut Biologii Medycznej PAN prowadzący badania w zakresie nauk 
biomedycznych, które w 2010 r. uzyskały wyróżnienie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla 
najlepszych jednostek naukowych). Istotnym czynnikiem w rozwoju „białego sektora” jest 
Uniwersytet Medyczny - silny ośrodek dydaktyczny, naukowy i kliniczny kształcący na różnych 
kierunkach . 

Potencjał kultury wyższego rzędu – w Łodzi występuje największa koncentracja instytucji 
kultury wyższej. Są to muzea, teatry i galerie sztuki. Działa tu unikalne, wpisane do Państwowego 
Rejestru Zabytków prowadzonego przez MKiDN - Muzeum Sztuki, które posiada jedną 
z najciekawszych i najbogatszych kolekcji sztuki XX I XXI wieku w Europie powstałej na bazie 
Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej Grupy "a.r." oraz wpisane do rejestru Muzeum 
Archeologiczne i Etnograficzne zajmujące się m. in. gromadzeniem eksponatów z zakresu kultury 
materialnej, scenografii teatrów lalkowych i lalkowego filmu animowanego, jak również 
upowszechnianiem i reklamą osiągnięć naukowych. Kolejne, to jedyne w kraju Muzeum 
Kinematografii posiadające m.in. zbiory kamer, aparatów fotograficznych czy pamiątek po twórcach 
filmowych z ugruntowaną w Europie i świecie pozycją w dziedzinie propagowania polskiej sztuki 

                                                           
2
 Stanowiska i czynności podejmowane w lecznictwie, ochronie zdrowia, farmaceutyce, w jednostkach medyczno-

opiekuńczych i na stanowiskach paramedycznych oraz w przemysłach wyrobów medycznych. 
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filmowej. Na uwagę zasługuje również Centralne Muzeum Włókiennictwa posiadające największą na 
świecie kolekcję tkaniny artystycznej, od 1972 r. współorganizator, a od 1982 jedyny organizator 
Międzynarodowego Triennale Tkaniny i Muzeum Kanału „Dętka” – jedno z najnowszych 
i nietypowych muzeów w Polsce stanowiące fragment podziemnej sieci kanalizacji z początku XX 
wieku. Poza ww. na terenie Łodzi działają jeszcze 22  muzea i oddziały muzealne. 

Dużą rolę w upowszechnianiu kultury na terenie Łodzi odgrywają również teatry. Ich atutem 
jest bogata różnorodność specjalizacji teatralnych m.in.: teatry dramatyczne (Teatr im. Stefana 
Jaracza, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka, Teatr Logos, Teatr Mały w Manufakturze, Teatr Studyjny 
PWSFTviT), teatry lalkowe (Teatr Arlekin, Teatr Pinokio, Teatr MER), teatry muzyczne (Teatr 
Muzyczny, Teatr Wielki) i Filharmonia Łódzka. Teatry nie ograniczają się jedynie do wystawiania 
spektakli. Odgrywają również ważną rolę przy organizowaniu festiwali teatralnych o randze zarówno 
krajowej jak i międzynarodowej, są to m.in.: Łódzkie Spotkania Baletowe „Dotknij Teatru”, 
Międzynarodowy Festiwal i Konkurs Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana, Wędrowny 
Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”, Międzynarodowy Festiwal Klasyki Światowej – Nowa 
Klasyka Europy, Festiwal Kultury Chrześcijańskiej, Ogólnopolski Festiwal Sztuk Przyjemnych 
i Nieprzyjemnych, Międzynarodowy Festiwal Solistów Lalkarzy. 

Ważne miejsce na mapie Łodzi stanowią także 44 galerie sztuki zajmujące się działalnością 
wystawienniczą. Do najprężniej działających galerii na terenie miasta należą m.in.: Miejska Galeria 
Sztuki, która jest miejscem ekspozycji sztuki najnowszej (w galerii organizowane są wystawy 
malarstwa, rysunku, rzeźby fotografii, tkaniny artystycznej ale przede wszystkim grafik), Galeria 
Akademii Sztuk Pięknych - miejsce debiutu artystycznego studentów Akademii, oraz galerie Łódzkiego 
Domu Kultury. Galeria Imaginarium (ŁDK) jest miejscem prezentacji sztuki nowych technologii – 
nowych mediów ze szczególnym uwzględnieniem m.in. mediów elektronicznych, filmu 
eksperymentalnego, sztuki tworzonej w nowych materiach artystycznych. Galeria Nowa, Stara 
i Galeria FF (ŁDK) organizują m.in. wystawy fotografii, grafiki, malarstwa i plakatów. Z kolei galeria 
Atlas Sztuki, gdzie organizowane są wystawy sztuki współczesnej m.in.: videoartu, fotografii, 
malarstwa, rysunku, rzeźby – autorstwa wybitnych twórców światowego formatu, w 2010 roku 
zdobyła I miejsce na najlepszą "galerię prywatną" w rankingu tygodnika „Polityka”. 

2.2. Sfera gospodarcza 

2.2.1  Stan i trendy rozwoju sfery gospodarczej – wybrane elementy 

Według danych Eurostatu w 2010 r. regionalny produkt krajowy brutto (PPS na 
1 mieszkańca w %)  w województwie łódzkim w stosunku do średniej unijnej (UE 27)  wyniósł 58% 
(43% w 2000 r.). W latach 2000-2010 PKB na 1 mieszkańca w Łódzkiem  wzrósł o 15 p.p., 
co zapewniło regionowi pod względem dynamiki 4. pozycję w Polsce. 

Niezmiennie od lat, województwo łódzkie zajmuje 6. miejsce w kraju pod względem 
PKB ogółem i PKB na 1 mieszkańca. W 2010 r. region wytworzył 6,12% produktu krajowego brutto 
Polski, a w 2004 r. udział ten wynosił 6,24%. W latach 2004-2010 udział większości województw 
w tworzeniu PKB Polski spadł, za wyjątkiem województw mazowieckiego i dolnośląskiego, które 
w tym okresie cechowały się dynamicznym wzrostem gospodarczym. Dynamika wzrostu 
gospodarczego w latach 2004-2010 była w województwie łódzkim wyższa lub zbliżona do dynamiki 
krajowej. W latach 2007-2008 tempo wzrostu PKB (rok do roku) było w regionie wyższe niż w kraju, 
natomiast w 2009 r. niższe. W 2010 r. PKB na 1 mieszkańca województwa wynosił 92,1% średniej 
krajowej, a rok wcześniej 91,4% tej średniej, czyli mniej niż w 2004 r.(91,9%). Osiągnięte wyniki 
plasują województwo łódzkie w gronie tzw. regionów doganiających - PKB regionu rośnie szybciej 
niż średnia, ale cały czas jego wartość jest niższa niż przeciętna w kraju. 

 

 

 

http://www.muzeumwlokiennictwa.pl/aktualna-edycja/
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Wykres 2.20: PKB na 1 mieszkańca w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Wykres 2.21: Udział województw w tworzeniu PKB Polski w 2010r 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W układzie wewnątrzregionalnym, pod względem PKB na 1 mieszkańca najwyższą wartość 
w 2010 r. osiągnął podregion m. Łódź (45 838 zł/M; Polska – 30 706 zł/M). Następnymi w kolejności 
były podregiony piotrkowski i łódzki oraz skierniewicki i sieradzki. W 2009 r. PKB na 1 mieszkańca 
podregionów sieradzkiego i skierniewickiego spadł w porównaniu z rokiem poprzednim: 
w podregionie sieradzkim o 4,8%, w skierniewickim o 0,06 %. W 2010 r. m. Łódź wytworzyło 39,1 % 
PKB województwa, podregion piotrkowski 23,9%, podregion łódzki 13,4%, sieradzki 12,5%, 
skierniewicki 11,1%. 
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Wykres 2.22: PKB na 1 mieszkańca w złotych w podregionach województwa łódzkiego 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

 

Mapa 2: Produkt krajowy brutto w przeliczeniu na 1 mieszkańca w relacji do średniej wojewódzkiej 
w 2010 r.(województwo=100%) 

 

Kolejnym miernikiem poziomu rozwoju i potencjału gospodarczego jest wartość dodana 
brutto (WDB), która mierzy wartość nowo wytworzoną w wyniku działalności produkcyjnej 
i usługowej krajowych jednostek instytucjonalnych. Wartość dodana brutto stanowi różnicę między 
produkcją globalną a zużyciem pośrednim. WDB ma decydujący wpływ na wielkość PKB. WDB 
w przeliczeniu na 1 pracującego służy ocenie produktywności (wydajności) pracy całej gospodarki 
narodowej, jej poszczególnych sektorów, a także gospodarek regionalnych. WDB na 1 pracującego 
w województwie łódzkim jest znacząco niższa od średniej krajowej, co świadczy o niskiej 
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produktywności pracy. W 2004 r. w regionie WDB na 1 pracującego wyniosła 88,1% średniej 
krajowej, a w 2010 r. 89,1% średniej dla Polski. Od 2004 r. województwo zajmuje niezmiennie 
6. miejsce w kraju pod względem udziału regionu w wypracowywaniu wartości dodanej brutto Polski, 
natomiast dopiero 10. miejsce pod względem wydajności pracy mierzonej WDB w przeliczeniu 
na 1 pracującego. Relatywnie niski poziom WDB na 1 pracującego wynikał ze struktury sektorowej 
regionalnej gospodarki, w której znaczącą rolę odgrywa rolnictwo mające niewielki udział 
w wypracowaniu PKB, a zbyt małą usługi rynkowe generujące w największym stopniu PKB, a także 
ze struktury branżowej przemysłu, w której nadal przeważają pracochłonne gałęzie przemysłu 
wytwarzające niską wartość dodaną. 

W latach 2004-2010 zmieniła się nieco struktura sektorowa WDB w województwie łódzkim. 
W 2004 r. w 6,78% składało się na nią rolnictwo, w 32,22% sektor przemysłowy, a w 61 % sektor 
usług.  W 2010 r. zwiększył się udział przemysłu w WDB regionu (do 35,61%), kosztem spadku w jej 
strukturze sektora rolniczego (do 4,81%) oraz usług (do 59,58 %). Struktura sektora WDB regionu 
różni się od struktury sektorowej WDB Polski. W strukturze WDB kraju wyższy niż w Łódzkiem jest 
udział sektora usługowego, a niższy sektora rolniczego i przemysłowego. Przemysł i rolnictwo 
odgrywają więc ważniejszą rolę w regionie łódzkim aniżeli  przeciętnie w Polsce.  

Wykres 2.23: Struktura sektorowa wartości dodanej brutto w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Wartość dodana brutto na 1 pracującego była zróżnicowana wewnątrz regionu i wyniosła 
w 2010 r. od 96 103 zł w podregionie m. Łódź do 58 577 zł w podregionie sieradzkim (średnia krajowa 
90 193 zł). W latach 2004-2010 produktywność pracy najsilniej wzrosła w podregionie piotrkowskim, 
a najsłabiej w podregionie sieradzkim. 

Wykres 2.24: WDB na jednego pracującego w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Wykres 2.25: WDB na 1 pracującego w podregionach województwa łódzkiego 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Podregiony województwa łódzkiego różnią się znacząco pod względem struktury WDB. 
We wszystkich podregionach, poza piotrkowskim  największy udział w generowaniu WDB ma sektor 
usług. W podregionie piotrkowskim udział przemysłu w strukturze WDB wynosi niemal połowę 
(49,2%) i jest wyższy niż udział w strukturze sektora usług (44,9%). W Łodzi przemysł tworzy jedynie 
29,3% WDB, a rolnictwo ma znaczenie marginalne (0,1 %). W stolicy województwa najważniejszą rolę 
odgrywa sektor usług, który tworzy 70,6% WDB. Bardzo ważną rolę w podregionach sieradzkim 
i skierniewickim odgrywa sektor rolniczy, który wytwarza odpowiednio 12,1% oraz 11,5% WDB. 

Mapa 3: Udział sektorów gospodarki w tworzeniu WDB podregionów w 2010 r. 
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Odzwierciedleniem dobrej koniunktury gospodarczej jest wysoki poziom inwestycji 
przedsiębiorstw. W latach 2003-2008 miał miejsce dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych 
w przedsiębiorstwach regionu, po czym w latach 2009-2011 nastąpił ich spadek, szczególnie 
widoczny w 2009 r., kiedy rozpoczął się globalny kryzys gospodarczy i finansowy. W roku 2009 spadek 
nakładów inwestycyjnych w województwie w porównaniu z rokiem poprzednim był znacznie wyższy 
niż przeciętnie w kraju. Jeszcze w 2011 r. nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw regionu nie osiągnęły 
pułapu z rekordowego 2008 r. W 2012 r. wielkość nakładów inwestycyjnych poniesionych przez 
przedsiębiorstwa w województwie była niższa niż w roku poprzednim. Spadek ten, na poziomie 4,0%, 
był jednak znacznie niższy niż w kraju. W strukturze nakładów wzrost odnotowano w przypadku 
zakupu maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi (o 8,3%). W 2012 r. wzrosła liczba rozpoczętych 
inwestycji (o 8,1%).  

Wykres 2.26: Nakłady przedsiębiorstw na inwestycje w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W 2012 r. w województwie łódzkim zadziałały dwa czynniki, które najprawdopodobniej 
przełożyły się na szybszy niż przeciętnie w Polsce wzrost gospodarczy. W 2012 r. w kraju, 
w porównaniu z rokiem poprzednim, PKB wzrósł zaledwie o 2% (w 2011 r. o 4,3 %, w 2010 r. o 3,9%). 
W województwie łódzkim wzrost regionalnego PKB mógł być wyraźnie wyższy, gdyż w minionym roku 
w regionie miał miejsce najwyższy w kraju wzrost produkcji sprzedanej przemysłu oraz, po głębokim 
spadku, szczególnie w 2009 r., nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 
REGON. W 2012 r. produkcja sprzedana przemysłu w województwie łódzkim wzrosła o 10% 
w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, natomiast w Polsce zaledwie o 1%. 
Ten wysoki wzrost produkcji przemysłowej wynikał z tego, iż w Łódzkiem wytwarzane są podstawowe 
produkty takie jak m.in.: artykuły spożywcze, odzież, czy energia elektryczna, zakup których nawet 
w dobie kryzysu czy spowolnienia gospodarczego ograniczany jest w ostateczności. W kolejnych 
kwartałach 2012 r. dynamika produkcji sprzedanej przemysłu  w Łódzkiem jednak spadała. 

W układzie wewnątrzregionalnym powiatami, w których przedsiębiorstwa ponoszą 
największe nakłady inwestycyjne są powiat łódzki grodzki i powiat bełchatowski. W 2011 r. na te 
2 powiaty przypadło aż 61% nakładów inwestycyjnych wszystkich przedsiębiorstw regionu. Najniższe 
nakłady inwestycyjne przypadały na powiaty: brzeziński i wieruszowski. W 2011 r. nakłady 
inwestycyjne w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa wyniosły 3 147 zł, 
przy czym wskaźnik ten najwyższy był w powiecie bełchatowskim (19 434 zł), a najniższy w powiecie 
brzezińskim (764 zł). 
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Pod względem wartości brutto środków trwałych przedsiębiorstw województwo łódzkie 
zajmuje 6. miejsce w kraju. W ujęciu dynamicznym widoczny jest wyraźny spadek wartości brutto 
środków trwałych przedsiębiorstw w 2010 r., co jest efektem wysokiego spadku nakładów 
inwestycyjnych w roku 2009. 

Analizy wartości brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 
1 mieszkańca na poziomie powiatów pokazują znaczne zróżnicowanie wewnątrzregionalne (od 6 091 
zł w powiecie brzezińskim do 173 771 zł w powiecie bełchatowskim). Wysokie nagromadzenie 
majątku trwałego w powiecie bełchatowskim wynika z lokalizacji na jego obszarze Elektrowni 
Bełchatów oraz Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. 

Wykres 2.27: Wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
w złotych w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 

Wykres 2.28: Wartość brutto środków trwałych przedsiębiorstw na 1 mieszkańca w 2011r. w województwie 
łódzkim oraz wybranych powiatach województwa łódzkiego 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Pomimo wskazywanej wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej regionu, liczba podmiotów 
gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców jest 
w województwie niższa niż przeciętnie w kraju. W 2011 r. w regionie funkcjonowało 2 827 spółek 
z udziałem kapitału zagranicznego, co stanowiło 4,0 % pomiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce 
(wobec 6,6% udziału województwa w ludności Polski i 6,12% udziału w PKB). Spółki z udziałem 
kapitału zagranicznego są skupione przede wszystkim w Łodzi oraz powiatach tworzących Łódzki 
Obszar Metropolitalny: zgierskim, brzezińskim, łódzkim wschodnim i pabianickim. Czynnikiem 
mającym bardzo istotny wpływ na lokalizację działalności gospodarczej jest możliwość inwestowania 
w specjalnych strefach ekonomicznych, w tym Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Spośród 
wielu inwestorów zagranicznych, którzy zainwestowali w tej  strefie wyróżniają się inwestorzy 
z sektora AGD: włoski „Indesit” oraz niemiecki BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego, którzy 
zbudowali w regionie od podstaw nową branżę przemysłu i uczynili województwo łódzkie czołowym 
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producentem sprzętu AGD w Europie. Inwestorzy zagraniczni funkcjonujący w Łódzkiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej w znacznym stopniu przyczynili się do dywersyfikacji gospodarczej regionu, 
w którym wcześniej dominowała monokultura przemysłu włókienniczo-odzieżowego. W latach 2007-
2010 udział województwa łódzkiego w ogólnopolskim napływie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych (BIZ) wyniósł zaledwie 3,3%, co dawało regionowi 8. miejsce w kraju3. Największym 
beneficjentem całości napływu BIZ do Polski jest województwo mazowieckie, którego udział w całości 
napływu BIZ do Polski wynosił średniorocznie około 42%.  

Okres 2007-2010 był okresem spadku napływu BIZ  do Polski. Średnioroczna dynamika 
napływu BIZ w tym okresie wyniosła  dla województwa łódzkiego zaledwie 86,3%.  W ostatnich latach 
zmienia się także struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych w regionie. Obok inwestycji 
w przetwórstwo przemysłowe pojawia się coraz więcej inwestycji w sektorze usług, zwłaszcza BPO i IT. 

Wykres 2.29: Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na 10 000 ludności w Polsce i w województwie 
łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W regionie łódzkim przeważają firmy mikro, małe i średnie. Najwięcej firm znajduje się 
w grupie mikroprzedsiębiorstw, natomiast największy udział w skali kraju z pozostałych grup 
przedsiębiorstw mają firmy małe (6,8%). W latach 2004-2005 województwo wyróżniało się na tle 
kraju wysokim poziomem przedsiębiorczości mierzonym liczbą podmiotów gospodarki narodowej 
zarejestrowanych w systemie REGON oraz liczbą osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Pod względem tych wskaźników województwo 
przekraczało średnią krajową, a pod względem przedsiębiorczości osób fizycznych zajmowało 
4. miejsce w Polsce. W 2006 r. przedsiębiorczość w regionie spadła. Kolejny spadek 
przedsiębiorczości w województwie zanotowano w 2009 r. W regionie nastąpił wtedy spadek liczby 
podmiotów gospodarczych o około 10%, co się przełożyło na zmniejszenie dynamiki regionalnego 
PKB i obniżenie relatywnego poziomu PKB w stosunku do średniej krajowej. Regionalna gospodarka 
okazała się być podatna na wahania koniunkturalne. W latach 2010-2012 liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarki narodowej w województwie ponownie wzrosła, ale nie osiągnęła już poziomu 
z najlepszego 2005 r. i poziom przedsiębiorczości w regionie pozostał poniżej średniej krajowej 
(10. miejsce w kraju  wobec 6. miejsca w 2004 r.).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 „Szacunek PKB per capita i bezpośrednich inwestycji w Polsce w województwach oraz wskaźniki 

wyprzedzające koniunktury” (ekspertyza) , BIEC, Warszawa, maj 2011  
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Wykres 2.30: Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON na 10 000 ludności w Polsce 
i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Załamanie przedsiębiorczości w 2009 r. jest wyraźnie widoczne przy analizie wskaźnika 
przeżywalności przedsiębiorstw, liczonego, jako różnica między nowo zarejestrowanymi podmiotami 
w rejestrze REGON a podmiotami wykreślonymi z tego rejestru w przeliczeniu na 1 000 
zarejestrowanych podmiotów. W 2009 r. wskaźnik przeżywalności przedsiębiorstw w województwie 
był dramatycznie niski i wynosił - 90,6 . 

Wykres 2.31: Wskaźnik przeżywalności podmiotów gospodarczych w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Mapa 4: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON na 10 000 mieszkańców 
w relacji do średniej wojewódzkiej w 2011 r. (województwo = 100%) 

 
 

W 2012 r. najwyższym poziomem przedsiębiorczości charakteryzował się powiat łódzki 
grodzki (1 244 podmioty w REGONIE na 10 tys. ludności), powiaty wchodzące w skład Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego: łódzki wschodni (1 089), pabianicki (1 011), a także powiat skierniewicki 
grodzki (1 045). Najniższy poziom przedsiębiorczości zanotowano w powiatach: opoczyńskim 
(561 na 10 tys. ludności), piotrkowskim (568), skierniewickim (602) oraz łęczyckim (614).  W latach 
2004-2012 wskaźnik przedsiębiorczości spadł najbardziej (o ponad 10%) w powiatach: opoczyńskim, 
tomaszowskim, piotrkowskim grodzkim oraz pabianickim, a wzrósł najbardziej (o ponad 5 %) 
w powiatach: skierniewickim grodzkim, skierniewickim ziemskim, rawskim i wieruszowskim. 

Niepokojącym zjawiskiem w ostatnich trzech latach jest spadek liczby pracujących oraz 
wzrost poziomu bezrobocia. W latach 2010-2012 w regionie nastąpił spadek liczby pracujących 
ogółem, łącznie z rolnictwem indywidualnym, o prawie 10 tys. osób (z 943 169 do 933 578 osób)4. 
W 2012 r. nastąpił dalszy spadek (o 2,9% w porównaniu z rokiem poprzednim). 

Struktura pracujących według sektorów gospodarki narodowej w województwie łódzkim 
różniła się od struktury krajowej. W Łódzkiem wyższy niż w kraju udział w strukturze zatrudnienia 
wykazywały sektor rolniczy i przemysłowy, a niższy sektor usług rynkowych i nierynkowych. 

 
 
 
 

                                                           
4
 Bez pracujących w podmiotach o zatrudnieniu poniżej 10 osób 
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Wykres 2.32: Pracujący według sektorów gospodarki w 2011r. 

  
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Analiza struktury pracujących w podregionach wykazała, że istnieją zasadnicze różnice 
w strukturze pracujących w układzie wewnątrzregionalnym. Największy udział pracujących 
w rolnictwie w strukturze pracujących ogółem notuje się w podregionach skierniewickim i  sieradzkim 
(odpowiednio 36,5 i 35,4%). Nieco mniejszy odsetek pracuje w rolnictwie w podregionie 
piotrkowskim (24,1%) oraz łódzkim (15,1%). Pod względem liczby pracujących w sektorze 
przemysłowym (przemysł i budownictwo) 1. miejsce zajmuje podregion łódzki z udziałem 36% ogółu 
pracujących, a następnie podregion piotrkowski (32%), sieradzki (27,4%), podregion m. Łódź (25,8%) 
i podregion skierniewicki (22,9%). W podregionach skierniewickim i sieradzkim w rolnictwie pracuje 
więcej ludności niż w przemyśle. W Łodzi największy udział w strukturze zatrudnienia ma sektor usług 
nierynkowych (37,9%) oraz usług rynkowych (35,6%). W Łodzi w usługach pracuje 73,5% ogółu 
pracujących, natomiast w pozostałych podregionach poniżej 50%. 

Mapa 5: Udział pracujących w sektorach gospodarki w podregionach w % w 2011 r. 
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Wykres 2.33: Pracujący wg sekcji PKD w 2005 roku w województwie łódzkim 

 

Źr
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Wykres 2.34: Pracujący wg sekcji PKD w 2011 roku w województwie łódzkim 

 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Analiza struktury zatrudnienia według sekcji PKD 2007 pozwala stwierdzić, że 
w województwie łódzkim w 2011 r. w porównaniu z 2008 r. spadł odsetek pracujących w rolnictwie, 
przemyśle i handlu. Jednak jedynie w tych 3 sekcjach PKD udział pracujących przekracza 10% wśród 
pracujących ogółem w województwie. We wszystkich pozostałych sekcjach udział ten jest niższy niż 
10%. Z pozostałych sekcji najwyższymi udziałami w strukturze pracujących wyróżniają się: edukacja 
(7%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (6%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (5%). 
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Od 2004 r. stopa bezrobocia w województwie łódzkim oscyluje wokół średniej krajowej, przy 
czym najwyższy poziom osiągnęła w 2004 r. (19,5%) a najniższy w 2008 r. (9,2%). W 2004 r. pod 
względem bezrobocia województwo zajmowało 9. miejsce w kraju. W układzie wewnątrzregionalnym 
najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: kutnowskim (26,5%), zgierskim (25,8%) 
i tomaszowskim (25,6%), zaś najniższą stopę bezrobocia, poniżej 14%, powiatach: skierniewickim 
grodzkim i skierniewickim ziemskim, wieluńskim i wieruszowskim. 

W 2012 r. stopa bezrobocia w regionie wynosiła 14% i przekroczyła średnią krajową (Polska 
13,4 %) a województwo pod tym względem zajmowało 10. pozycję w Polsce. Na wzrost stopy 
bezrobocia wpłynął przede wszystkim spadek liczby pracujących, zwłaszcza pracujących w przemyśle. 
Najniższą (poniżej 10%) stopę bezrobocia na koniec 2012 r. zanotowano w powiatach: skierniewickim 
i rawskim, najwyższą (powyżej 18%) w powiatach: łaskim, tomaszowskim i zgierskim. Bezrobocie 
dotyczyło przede wszystkim ludzi młodych. Na koniec 2012 r. najliczniejszą grupę wśród 
bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (41,5 tys.), a ich odsetek w ogólnej liczbie 
bezrobotnych zwiększył się w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,1 p.p. (do 27,5%). Udział 
bezrobotnych osób w wieku 45-54 lata zmniejszył się o 0,9 p.p. (do 20,1%). Wśród bezrobotnych 
rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy dominowały osoby o niskim poziomie kwalifikacji 
jednak  od kilku lat coraz większe problemy na rynku pracy odczuwają osoby z wyższym 
wykształceniem. W 2012 r. w porównaniu z rokiem 2004 pod względem bezrobocia na poziomie 
powiatów swoją pozycje poprawiły powiaty: kutnowski i radomszczański. Pogorszyła się sytuacja 
powiatów łaskiego i pabianickiego. 

Wykres 2.35: Stopa bezrobocia w % w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Mapa 6: Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach (XII 2012 r.) 

 
Problemem na regionalnym rynku pracy jest niedostosowanie kształcenia do potrzeb rynku 

pracy. Wojewódzkie Urzędy Pracy prowadzą monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych 
na podstawie danych powiatowych urzędów pracy dotyczących struktury zarejestrowanych 
bezrobotnych według wyuczonego zawodu oraz zgłaszanych do urzędów ofert pracy. W 2011 r. 
podobnie, jak w latach poprzednich, zdecydowana większość ofert pracy dotyczyła Łodzi (59,2%). 

Zawody nadwyżkowe to zawody, w których liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych jest 
większa niż zapotrzebowanie na dany zawód na rynku. Przyjęto, że zawody nadwyżkowe to zawody 
o wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów W<0,9.  

Zawody deficytowe to zawody, w których liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych jest 
mniejsza niż zapotrzebowanie na dany zawód na rynku. Przyjęto, że zawody deficytowe to zawody 
o wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów W>1,1. 

W 2006 r. w strukturze zawodów zawody nadwyżkowe stanowiły 77%, zawody deficytowe 
19% a zawody równoważne 4%5. W 2011 r. odsetek zawodów nadwyżkowych wynosił 81,3%, 
zawodów deficytowych 14,7 %, zawodów zrównoważonych 4%. W 2006 r. było rekordowo duże 
zapotrzebowanie na operatorów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych 
w przemyśle elektromaszynowym (W=474), co wiązało się z uruchomieniem w Łodzi dwóch zakładów 
produkcji sprzętu AGD (BSH i Indesit). W 2011 r. zawód ten należał nadal do grupy zawodów 
deficytowych, ale wskaźnik intensywności deficytu nie był aż tak wysoki i znalazł się poza pierwszą 
dziesiątką rankingu. Obok tego zawodu poszukiwanymi profesjami w 2006 r. były zawody związane 
z budownictwem (zbrojarz, tynkarz, cieśla, glazurnik) i zawody nie wymagające kwalifikacji 

                                                           
5
 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2006 r. Województwo łódzkie”, WUP w Łodzi, 2007 r. 
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(zamiatacz). Najbardziej nadwyżkowymi zawodami były zawody związane z rolnictwem, przemysłem 
odzieżowym oraz technicy różnych specjalności. 

W 2011 r. ranking zawodów deficytowych w porównaniu z rokiem 20066 częściowo się 
zmienił. Do zawodów deficytowych należały: pracownicy do prostych robót, operatorzy maszyn 
i urządzeń (pracujący przede wszystkim w budownictwie drogowym), spawacze i monterzy, 
telemarketerzy, sprzedawcy na telefon, pracownicy call center, ankieterzy, specjaliści ds. obrotu 
nieruchomościami, agenci ubezpieczeniowi, doradcy finansowi, personel medyczny w zakresie opieki 
długoterminowej, opiekunowie osób starszych i małych dzieci. Zwraca uwagę wzrost 
zapotrzebowania na zawody związane z obrotem nieruchomościami, finansami, telepracą oraz 
„białym sektorem” (ochrona zdrowia). 

Zawody nadwyżkowe w 2011 r. to: operatorzy maszyn i urządzeń w różnych gałęziach 
przemysłu przetwórczego, szwaczki, krawcy i dziewiarze, kucharze i barmani, fryzjerzy, mechanicy 
samochodowi, rolnicy i ogrodnicy, technicy żywienia, technicy ekonomiści, technicy informatycy 
i elektrycy, pedagodzy, ekonomiści, specjaliści ds. administracji publicznej, specjaliści ds. marketingu, 
specjaliści ds. turystyki. W krajach najbardziej rozwiniętych gospodarczo najwyższy udział w 
finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej (B+R) mają przedsiębiorstwa, a w znacznie 
mniejszym stopniu sektor państwowy i instytucjonalny.  W Polsce sytuacja jest odwrotna: działalność 
B+R finansowana jest przede wszystkim przez budżet państwa, a udział sektora przedsiębiorstw 
wynosi jedynie ok. 26-30%. Przeciętnie w Polsce w 2011 r. B+R były finansowane przez firmy jedynie 
w 26,6% i wskaźnik ten od roku 2006 systematycznie maleje. Pod tym względem sytuacja w regionie 
łódzkim jest jeszcze gorsza, gdyż jedynie 16,7% wydatkowanych środków na B+R pochodzi z sektora 
przedsiębiorstw. Zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 udział przedsiębiorców w finansowaniu 
B+R powinien osiągnąć poziom 50% w 2020 r. 

Województwo łódzkie znacznie lepiej wypada  pod względem wynalazczości. W latach 2009-
2011 liczba przyznanych patentów na 100 tys. ludności  była w regionie wyższa niż przeciętnie 
w Polsce. W 2011 r. spadła nieco poniżej średniej krajowej (Polska 4,8, Łódzkie 4,6). Do roku 2004 
nakłady na innowacje przedsiębiorstw przemysłowych regionu były niskie i stanowiły 2,4% nakładów 
na innowacje w przemyśle w Polsce. W 2007 r. w regionie nastąpił gwałtowny, ponad 4-krotny, 
wzrost tych nakładów (z 447 758 tys. zł w 2006 r. do 1 872 049 tys. zł) i stanowiły one 9,4% nakładów 
na innowacje przedsiębiorstw przemysłowych w kraju. Wysoki poziom nakładów na innowacje w 
przemyśle utrzymał sie do 2011 r., w którym wyniósł 11%. Było to spowodowane budową w latach 
2007-2011 przez Elektrownię „Bełchatów” najnowocześniejszego w Polsce bloku energetycznego o 
mocy 858 MW. 

Wykres 2.36: Udział przedsiębiorstw w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej w Polsce 
i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
 

                                                           
6
 „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. Województwo łódzkie”, WUP w Łodzi, 2012 r. 
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Wykres 2.37: Liczba patentów na 100 tys. ludności w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
 

Wykres 2.38: Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce 
i w województwie łódzkim 

 
*dla roku 2010 dane dotyczące nakładów na innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa łódzkiego 

objęte tajemnicą statystyczną 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Przedsiębiorstwa usługowe regionu cechowały niższe wskaźniki dotyczące nakładów 
na innowacje aniżeli wskaźniki dla przedsiębiorstw przemysłowych. Przedsiębiorstwa usługowe 
najwyższe nakłady na innowacje poniosły w 2008 r. (345 319 tys. zł, co stanowiło 3,2% nakładów 
na innowacje w usługach w Polsce). W 2009 r. nakłady te spadły do poziomu 25 638 tys. zł. 
a w 2011 r. stanowiły jedynie 0,6% nakładów na innowacje w usługach w Polsce. 

Niekorzystnie dla województwa łódzkiego przedstawia się wskaźnik komercjalizacji 
innowacji liczony jako udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych 
w przychodach ze sprzedaży wyrobów ogółem. W latach 2006-2011 wskaźnik ten w Łódzkiem 
systematycznie spadał (z 8,95% w 2006 r. do 4,29%  w 2011 r). Wskaźnik komercjalizacji innowacji dla 
Polski wykazywał w tym okresie również tendencję spadkową, jednakże poziom tego wskaźnika dla 
Polski był średnio 2-krotnie wyższy niż dla województwa łódzkiego. W strukturze przemysłu i usług 
regionu dominują podmioty niskiej i średniej techniki oraz mniej wiedzochłonne, co wpływa na niski 
udział przychodów ze sprzedaży produktów innowacyjnych dla rynku w ogólnej sprzedaży 
przedsiębiorstw. 
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Wykres 2.39: Wskaźnik poziomu komercjalizacji przemysłowych w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Miarą zaawansowania technologicznego gospodarki jest wysoki udział w strukturze 
podmiotów gospodarki narodowej ogółem podmiotów wysokiej i średniowysokiej techniki. W 2011 r. 
struktura podmiotów w sekcji przetwórstwo przemysłowe przedstawiała się w województwie 
łódzkim następująco: wysoka technika – 2,3%, średnio wysoka technika – 10,3 %, średnio niska 
technika – 21,7%, niska technika – 64,8%.7 Struktura ta była gorsza niż przeciętnie w Polsce z uwagi 
na niższy udział podmiotów średnio-wysokiej i średnio-niskiej techniki i znacznie wyższy udział 
podmiotów reprezentujących niską technikę (Łódzkie 64,8%, Polska 49,3%). Pod względem udziału 
w przychodach netto ze sprzedaży produktów przemysłowych na eksport według poziomu techniki 
województwo łódzkie przewyższało średnią krajową, gdyż produkty wysokiej i średniowysokiej 
techniki stanowiły w 2011 r. aż 63,2% wartości całego eksportu (Polska 61,5%).  W regionie łódzkim 
głównym źródłem innowacji byli inwestorzy zagraniczni, a produkowane wyroby wysokiej 
i średniowysokiej techniki trafiały głównie na eksport (komputery, sprzęt AGD w 80-90%), dzięki 
czemu wskaźnik dotyczący eksportu według poziomu techniki jest dla województwa tak korzystny. W 
przychodach netto ze sprzedaży produktów przemysłowych ogółem według zaawansowania 
technologicznego województwo wypada znacznie gorzej. Udział w sprzedaży ogółem wyrobów 
średniowysokiej i wysokiej techniki stanowi w Łódzkiem 22,9% (w Polsce 32,9%). 

Struktura podmiotów gospodarczych według poziomu techniki w powiatach regionu 
wskazuje na niski udział w jej strukturze podmiotów wysokiej i średniowysokiej techniki8. W 2009 r. 
relatywnie najwięcej podmiotów gospodarczych wysokiej i średniowysokiej techniki, powyżej 1% 
wszystkich podmiotów, funkcjonowało w powiatach: zduńskowolskim, łódzkim grodzkim, 
kutnowskim, pabianickim, piotrkowskim grodzkim oraz zgierskim, natomiast najmniej, poniżej 0,5%, 
w powiatach: opoczyńskim, poddębickim i wieruszowskim. W 2012 r. powiatami z najwyższym 
odsetkiem podmiotów wysokiej i średniowysokiej techniki były powiaty: kutnowski, pabianicki, łódzki 
grodzki, zduńskowolski, zgierski i skierniewicki, a najniższym (podobnie jak w 2009 r.) powiaty: 
opoczyński, wieruszowski i poddębicki. Spektakularny jest awans w zestawieniu powiatu 
skierniewickiego, z 21. miejsca w 2009 r. na 6. miejsce w 2012 r. Wysoką pozycję w analizowanym 
okresie zachowały powiaty: kutnowski, zduńskowolski, łódzki grodzki i zgierski. 

2.2.2 Potencjały regionalne wynikające z uwarunkowań gospodarczych 

Przeprowadzona analiza, wiedza ekspercka oraz informacje z istniejących analiz i opracowań 
naukowych pozwalają na identyfikację następujących potencjałów rozwojowych w sferze 
gospodarczej: 

Potencjał rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Wyróżnikiem województwa są 
duże zasoby ziemi i znaczący potencjał rolniczy z obszarami intensywnej produkcji ogrodniczej 
(sadowniczej, warzywniczej) i stosunkowo wydajnym rolnictwem, mimo niezbyt korzystnej jakości 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz niekorzystnej struktury agrarnej z przewagą małych 

                                                           
7
 Nauka i technika w 2011r., GUS 2013 

8
 Działy przemysłu wysokiej i średniowysokiej techniki według klasyfikacji PKD 2007 w załączniku 
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gospodarstw o powierzchni do 5 ha. Bogata baza surowcowa pochodząca z produkcji roślinnej 
i zwierzęcej stanowi potencjał dla rozwijania przemysłu rolno–spożywczego; znacząca pozycja w kraju 
pod względem produkcji warzyw gruntowych (4.), owoców z drzew (3.), mleka (4.) i żywca rzeźnego 
(3.). Dynamicznie rozwija się także przetwórstwo rolno-spożywcze, które jest konkurencyjne nie tylko 
w skali kraju, ale ma także znaczący udział w eksporcie. Dodatkowy impuls dla rozwoju tego 
przemysłu stanowi wzrost zainteresowania ekologiczną i funkcjonalną żywnością. Do czołowych 
przedsiębiorstw tej branży pod względem wartości produkcji sprzedanej i liczby zatrudnionych 
zaliczają się: zakłady mleczarskie (Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu, Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Radomsku, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska „Wart-Milk” z Sieradza, 
Spółdzielnia Dostawców Mleka Wieluń, Łódzka Spółdzielnia Mleczarska „Jogo”, „Fleur” Łódź (sery), 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Ozorkowie), przetwórcy warzyw i owoców („Agros Nova” 
w Łowiczu, „Polski Ogród” w Skierniewicach, „Sonda” w Zduńskiej Woli, „Agrico” S.A. z Łęczycy), oraz 
zakłady przetwórstwa mięsnego („Food Service” z Rawy Mazowieckiej, „Exdrob” Kutnowskie Zakłady 
Drobiarskie, Zakłady Mięsne „Pamso” w Pabianicach, „Roldrob” Tomaszowskie Zakłady Drobiarskie, 
„Pini” Polonia sp. z o.o. w Kutnie, Zakłady Mięsne „Marko” Walichnowy w Sokolnikach, 
Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego „Polesie” spod Wieruszowa, „Aves” sp. z o.o. ze Zduńskiej 
Woli, Zakłady Mięsne „Brat-Pol” Wielgomłyny, Ubojnia Drobiu Wyrębski we Wróblewie, „Kawiks” 
Widawa). Giełdowa spółka „Pamapol” SA z Ruśca k/Belchatowa jest największym w kraju 
producentem konserw mięsno-warzywnych, a Przedsiębiorstwo „Anita” z Działoszyna specjalizuje się 
w produkcji mrożonych dań gotowych. Słodycze są produkowane przez: „Barry Callebeaut” Łódź 
(czekolada), „Union Chocolate” w Żychlinie, Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Unitop – Optima” SA 
w Łodzi. Znaczącymi w kraju producentami przekąsek słonych i słodkich są zakłady z Tomaszowa 
Mazowieckiego: „Star Foods” (przejęty przez PepsiCo) i „Chipita”. „Kofola” SA GK w Kutnie 
specjalizuje się w produkcji napojów bezalkoholowych, a „Bewa” w Piaskach gm. Kleszczów - wód 
mineralnych i napojów. 

Potencjał rozwoju sektora TSL (transport, spedycja, logistyka) Województwo łódzkie jest 
dobrze wyposażone w drogi publiczne o nawierzchni twardej, rozpoczęto realizację strategicznego 
układu drogowego tworzonego przez autostrady i drogi ekspresowe należące do sieci TEN-T (A-1, A-
2, S-8), natomiast nadal wyzwaniem na najbliższe lata jest realizacja dróg dojazdowych do węzłów 
autostradowych i ekspresowych. Z uwagi na rosnące zainteresowanie usługami transportu 
multimodalnego niekwestionowanym atutem w międzynarodowych łańcuchach dostaw jest 
platforma multimodalna w sieci TEN-T (Łódź i Stryków). W województwie funkcjonuje duża kolejowa 
stacja rozrządowo-towarowa Zduńska Wola-Karsznice oraz terminale Łódź-Olechów, Radomsko, oraz 
oddany w 2011 r. terminal w Kutnie. W coraz większym stopniu wykorzystywany jest Terminal Cargo 
na łódzkim lotnisku. W Łodzi rozpoczęła się budowa nowoczesnego dworca multimodalnego wraz 
z tunelem średnicowym Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska i rozbudowa systemu Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej, która przyczyni się do ukierunkowania procesu urbanizacji, poprawi efektywność 
systemu transportu i wpłynie na wzrost mobilności mieszkańców aglomeracji. Obiekty magazynowo – 
dystrybucyjne o największej powierzchni zlokalizowane są głównie w tzw. „złotym trójkącie” Stryków 
– Łódź – Piotrków Trybunalski i stanowią podstawę budowy strategicznego europejskiego centrum 
logistycznego. W regionie znajduje się aktualnie 15 parków logistycznych i biznesowych, w których 
usytuowanych jest wiele podmiotów działających w sferze logistyki, handlu i produkcji.  

Potencjał rozwoju sektora usług rynkowych wysoko wyspecjalizowanych (BPO, ICT) 
Okołobiznesowe usługi dla przedsiębiorczości (rachunkowe, prawne, informatyczne) świadczone 
przez wyspecjalizowane firmy na rzecz innych przedsiębiorstw zwiększają ich efektywność i pełnią 
istotną rolę w procesach gospodarczych. Zapleczem dla rozwoju usług okołobiznesowych – BPO 
(Business Process Offshoring) w Łodzi jest duża podaż absolwentów kierunków ekonomicznych 
i biznesowych, a także informatycznych, którzy co roku kończą studia na licznych uczelniach 
państwowych i prywatnych. W Łodzi powstały centra księgowo-finansowe i informatyczne 
zachodnich koncernów m.in.: „Philips” (obecnie „Infosys”), „General Electric”, „Accenture”, „Indesit”, 
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„Bayer”, „SWS”, „Fuijtsu”. Czołową firmą związaną z branżą telekomunikacyjną jest „Ericpol” SA, 
a inne firmy z branży ICT to m.in.: AMG.NET SA, „Jason Mackenzie” sp. z o.o., „Makolab” SA, Centrum 
Komputerowe „ZETO” SA, LSI SOFTWARE SA.  Poza tym w regionie funkcjonują także call centra. 

Potencjał rozwoju sektora farmaceutyczno - kosmetyczno - medycznego Sektor ten, na 
który składają się: przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny, a także produkcja materiałów 
opatrunkowych i sprzętu medycznego, jest znaczący w skali kraju. Będący częścią rynku medycznego 
przemysł farmaceutyczny charakteryzuje się dużym umiędzynarodowieniem, a cały sektor medyczny 
wyróżnia się bardzo wysokim poziomem innowacyjności. Na potencjał tego sektora składają się: 
„Polfa” Pabianice wchodząca w skład Grupy „Adamed”, „Polfa” Kutno należąca do Grupy „Teva”, 
„Aflofarm” Farmacja Polska Pabianice, „Medana Pharma” SA z Sieradza, „Polfarmex” Kutno, „Polfa” 
Łódź, „Aflofarm” Fabryka Leków i „Emo-Farm” z Ksawerowa, Adamed Consumer Healthcare S.A. 
z Tuszyna, najnowocześniejszy zakład farmaceutyczny w Polsce „Lek” ze Strykowa przejęty prze 
Grupę „Sandoz” oraz mniejsze zakłady farmaceutyczne usytuowane w Rozprzy, gminie Widawa 
(Chociw), w gminie Łyszkowice, a także producenci leków oraz preparatów ziołowych. Wizytówką 
przemysłu farmaceutycznego w regionie jest spółka „Mabion”, notowana na rynku New Connect. 
W swoich laboratoriach spółka prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad lekami 
biotechnologicznymi najnowszej generacji, stosowanymi w leczeniu nowotworów oraz w chorobach 
metabolicznych. W województwie łódzkim, jest drugie po województwie mazowieckim, największe 
skupisko firm farmaceutycznych w Polsce. Dla potrzeb medycyny wyroby produkują również: 
Pabianickie Zakłady Materiałów Opatrunkowych „Paso” w Pabianicach i Toruńskie Zakłady 
Materiałów Opatrunkowych w Zelowie. Kolejną wizytówką regionu jest spółka „Tricomed”, 
produkująca wyroby i sprzęt medyczny, uważane za jedne z najbardziej innowacyjnych na rynku. 
Firma Tricomed S.A. jest producentem sprzętu ortopedycznego, materiałów opatrunkowych, 
biomateriałów stosowanych w chirurgii, neurochirurgii i urologii. Firma produkuje protezy kości 
czaszki, kości oczodołu, protezy naczyń krwionośnych, wiązadeł i ścięgien. Innowacyjna firma Yavo 
Sp. z o.o. z Bełchatowa jest polskim wytwórcą wyrobów medycznych. Zajmuje się produkcją 
przyrządów do infuzji oraz transfuzji jak również produkcją materiałów szewnych. Sprzęt medyczny 
i laboratoryjny (nakłuwacze) produkuje firma HT „Lancet” w Ozorkowie oraz HTL „Strefa” w Łęczycy. 
Fabryka Aparatury Elektromedycznej Famed Łódź S.A. jest jednym z wiodących w Polsce i dobrze 
znanym na świecie, polskim producentem wysokiej jakości aparatury i sprzętu medycznego 
(produkcja lamp operacyjnych i zabiegowych oraz urządzeń bakteriobójczych).W Aleksandrowie 
Łódzkim powstała największa w Europie fabryka kosmetyków amerykańskiego koncernu „Procter 
& Gamble” (kremy marki „Olay”). Innymi znaczącymi producentami kosmetyków w regionie są także: 
portugalski „Colepccl” sp. z o.o. z Kleszczowa, Fabryka Kosmetyków „Pollena-Ewa” z Łodzi, „Delia 
Cosmetics” Rzgów. W regionie usytuowane są również wielkie hurtownie farmaceutyczne, które pod 
względem przychodów ze sprzedaży znajdują się w czołówce największych przedsiębiorstw Polski. 
Należą do nich: „Pelion” SA z/s w Łodzi, „Hurtap” SA w Łęczycy, ACP „Pharma” Łódź. Swoją siedzibę 
w stolicy województwa mają  także  Markety Drogeryjne „Rossmann”. 

Potencjał przemysłów tradycyjnych (przemysł włókienniczy, odzieżowy i meblarski). 
Przemysły te odgrywały w przeszłości kluczową rolę w gospodarce regionu. Branże te przeżywają 
trudności związane z globalnym kryzysem gospodarczym oraz ekspansją na polski rynek 
konkurencyjnych cenowo, ale gorszej jakości wyrobów tekstylnych z Azji. Okręg łódzki cechuje się 
wciąż jednak największą w kraju koncentracją przemysłu odzieżowego i włókienniczego, choć w tej 
branży dominują obecnie małe i mikro firmy. Pomimo znaczącego spadku produkcji tej branży 
przemysłu województwo przoduje nadal w produkcji wielu wyrobów włókienniczych i odzieżowych. 
Szansą dla tych przemysłów jest wykorzystanie innowacyjnych technologii (np. produkcja 
inteligentnych, wielofunkcyjnych tekstyliów) oraz wejście w nisze rynkowe, a także kooperacja, 
tworzenie i rozwój struktur klastrowych. Przemysł włókienniczo - odzieżowy nadal jest więc w Łodzi 
i regionie obecny, choć w postaci znacznie mniejszych i często nowocześniejszych niż przed laty firm, 
w tym z kapitałem zagranicznym. Do firm z tej branży o największych zatrudnieniu i produkcji 
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sprzedanej należy zaliczyć: „East West Spinning” z Łodzi, „Coats” Polska sp. z o.o. z Łodzi (producent 
nici), „Optex” z Opoczna (największy w Polsce producent tkanin wełnopodobnych), Zakłady 
Przemysłu Wełnianego Tomtex” z Tomaszowa Mazowieckiego, producenci wyrobów pończoszniczych 
i skarpet - „Syntex” z Łowicza, „Zenit” z Łodzi, oraz „Ferax” i Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego 
„Wola” ze Zduńskiej Woli, „Kastor” z Łasku (koszule), , BHI Poland Pabianice (produkcja odzieży 
wierzchniej), Spółdzielnia Inwalidów „Zgoda” w Konstantynowie Łódzkim, „Texton” ze Zgierza 
(producent włóknin), TZMO Tkalnie Zelów, „Kodan” sp. z o. o z Łowicza, „Motex” z Sulejowa 
(producent bielizny damskiej niemieckiej marki „Triumph”), PPH „Legs” w Aleksandrowie Łódzkim 
(przędze), Dekatyzacja i Ścieranie Tkanin z Głowna oraz znane łódzkie przedsiębiorstwa: „Teofilów”, 
„Olimpia”, „Próchnik”, Fabryka Nici „Ariadna”, Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego „WI-
MA”. Ważnymi, pod względem liczby pracujących, zakładami przemysłu drzewnego i meblarskiego na 
terenie województwa są: „HM Helvita Meble” w Wieruszowie , Zakłady Płyt Wiórowych „Prospan” 
w Wieruszowie, spółka „M-Line” z Wieruszowa, Zakłady Mebli Giętych „Fameg” Radomsko, 
„Swedwood Polska” Konstantynów Łódzki, „Formaplan” z Wolborza, „Black, Red, White” w Rawie 
Mazowieckiej, „Mikomax” Fabryka Mebli Biurowych w Łodzi, „Mebin” z Ładzic, „Recticel Komfort 
Snu” sp. z o.o. z Łodzi.  

Potencjał rozwoju sektora energetycznego. Silnym potencjałem o znaczeniu krajowym jest 
energetyka. Województwo łódzkie posiada duży potencjał złóż energetycznych i to zarówno 
konwencjonalnych (węgiel brunatny), jak i niekonwencjonalnych (wody geotermalne). Zespół 
Górniczo-Energetyczny „Bełchatów” jest największym tego typu kompleksem w Europie, a wydobywa 
się tutaj prawie 54% wydobywanego w Polsce węgla brunatnego oraz wytwarza 20% energii 
elektrycznej produkowanej w kraju. Zasobność tych złóż i ich odkrywkowa eksploatacja, umożliwiają 
uzyskiwanie węgla po stosunkowo niskiej, konkurencyjnej cenie, a tani surowiec paliwowy umożliwia 
produkcję najtańszej w Polsce energii elektrycznej. W 2009 roku rozpoczęto eksploatację węgla ze 
złoża „Szczerców”, a w 2011 r. Elektrownia „Bełchatów” uruchomiła najnowocześniejszy w Polsce 
konwencjonalny blok energetyczny o mocy 833 MW. KWB „Bełchatów” czyni też starania o uzyskanie 
koncesji na eksploatację złoża „Złoczew”. Położone bliżej złoże „Kamieńsk” ma niekorzystny wskaźnik 
grubości nakładu w stosunku do miąższości węgla i dlatego obecnie eksploatację tego złoża uważa się 
za nieopłacalną ekonomicznie, choć w przyszłości może być eksploatowane, np. przy użyciu 
technologii zagazowywania tego złoża. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 
z/s w Bełchatowie to jeden z sześciu koncernów wchodzących w skład największej grupy 
energetycznej w kraju – Polskiej Grupy Energetycznej. Przedmiotem działalności spółki jest 
wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. PGE GiEK SA składa 
się z centrali (Bełchatów) i 11 oddziałów, które znajdują się na terenie ośmiu województw naszego 
kraju. Są to kopalnie węgla brunatnego („Bełchatów”, „Turoszów”) , elektrownie konwencjonalne 
(m.in. „Bełchatów”, „Turów”, „Opole”, „Dolna Odra”) oraz elektrociepłownie. Spółka jest liderem 
w branży wydobywczej węgla brunatnego, jej udział w rynku wydobywczym tego surowca stanowi 
76% krajowego wydobycia, a także największym wytwórcą energii elektrycznej - wytwarza ok. 
40 proc. krajowej produkcji energii elektrycznej. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA 
zatrudnia łącznie ponad 22 tys. pracowników. Do systemu wytwarzania energii elektrycznej włącza 
się też odnawialne źródła energii: biomasę w procesie kogeneracji oraz energię wiatru z elektrowni 
wiatrowej na górze Kamieńsk, która jest zrekultywowanym zwałowiskiem zewnętrznym kopalni. Do 
celów produkcji energii planuje się także wykorzystywanie zasobów wód geotermalnych w gminie 
Kleszczów. Województwo posiada wyjątkowe warunki naturalne, szczególnie korzystne dla rozwoju 
odnawialnych źródeł energii. Region łódzki dysponuje dużymi zasobami wód geotermalnych, które 
odgrywają coraz większą rolę w zaopatrzeniu gmin w energię cieplną. Sukces w tej dziedzinie 
odniosło miasto Uniejów, które po uruchomieniu term wykorzystujących wody geotermalne stało się 
pierwszym w Polsce uzdrowiskiem termalnym. Województwo ma znaczące możliwości produkcji 
i wykorzystania na cele energetyczne biogazu rolniczego, a także produkcji biogazu z oczyszczalni 
ścieków i składowisk.  
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Potencjał rozwoju sektora przemysłu materiałów budowlanych w regionie tworzy przemysł 
materiałów budowlanych oraz budownictwo, przede wszystkim drogowe. Czołową firmą w branży 
jest Grupa „Atlas”. „Atlas” będący trzecim w Europie producentem chemii budowlanej rozbudowuje 
swoje zaplecze wydobywcze we wschodniej części regionu, ale i poza województwem łódzkim. 
Te rejony województwa - powiaty opoczyński i tomaszowski – to kształtujące się zagłębie wydobycia 
surowców budowlanych i przemysłu materiałów budowlanych, szczególnie ceramicznego. Na tym 
obszarze działają również potentaci w skali krajowej w produkcji płytek ceramicznych: „Ceramika” 
Opoczno i Grupa „Paradyż”. Lokalizacja tych zakładów w tym rejonie wiąże się z bliskością zaplecza 
surowcowego w postaci glinki kaolinowej niezbędnej do produkcji płytek, która wydobywana jest 
w gminie Żarnów. Glinkę kaolinową pozyskuję się od niedawna również w znanych kopalniach piasku 
kwarcowego w Białej Górze i Grudzeniu-Lesie. „Ceramika” Opoczno, „Paradyż” oraz „Ceramika” 
Tubądzin dostarczają ponad połowę produkcji krajowej płytek ceramicznych. Poza tym materiały 
budowlane produkowane są również w innych częściach województwa m.in: cementownia „Warta” 
w Działoszynie, „Icopal” S.A. Zduńska Wola (papy budowlane), czy też duże zakłady stolarki 
budowlanej („Veka” Skierniewice). Znaczącą  bazą surowcową dla budownictwa i drogownictwa 
dysponuje KWB „Bełchatów”, która wydobywa różne kopaliny budowlane, jako surowce 
towarzyszące złożom węgla brunatnego. Na potencjał sektora budowlanego składają się więc 
przemysł materiałów i surowców budowlanych oraz  liczne firmy budowlane realizujące inwestycje 
budowlane drogowe i kubaturowe w całym regionie. 

Potencjał rozwoju sektora maszynowego i elektromaszynowego W ostatnich latach 
w regionie rozwija się na nowo również przemysł maszynowy i elektromaszynowy. Kadry dla tej 
branży kształcone są na Politechnice Łódzkiej oraz w licznych średnich szkołach zawodowych. 
W województwie łódzkim działa największa w Polsce grupa specjalistów w dziedzinie mechatroniki. 
Łódzkie staje się największym w Polsce i w Europie ośrodkiem produkcji sprzętu gospodarstwa 
domowego. W Łodzi i w Radomsku zainwestowały dwa światowe koncerny z branży AGD: niemiecka 
firma Bosch Siemens (BSH) oraz włoski koncern Merloni Indesit. „Indesit” i BSH wytwarzają około 
4 mln sztuk sprzętu AGD rocznie, z czego większość trafia na eksport, przede wszystkim do krajów 
Unii Europejskiej. Korzystne położenie Łodzi i dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej sprawia, 
że potentaci przemysłowi chętnie tu inwestują. Na terenie Łodzi działają też kooperanci 
i poddostawcy dla tych 2 potentatów z branży AGD. Województwo łódzkie ma też znaczący udział 
w krajowej produkcji naczep i przyczep samochodowych. Przyczepy i naczepy samochodowe 
produkują: „Wielton Trading” z Wielunia, Fabryka Przyczep w Niewiadowie, gm. Ujazd i firma 
„Bodex” ze Szczercowa. AMZ Kutno sp. z o.o. specjalizuje się z kolei w produkcji zabudów specjalnych 
samochodów użytkowych (ambulansy, bankowozy, samochody dla wojska). Do ważnych, pod 
względem wartości produkcji sprzedanej i liczby zatrudnionych, zakładów przemysłu maszynowego 
należy zaliczyć także: Fabrykę Maszyn Górniczych „Pioma” w Piotrkowie Trybunalskim, Zakłady 
Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych w Wieluniu, „Kongskilde” Polska sp. z o.o. Kutna (maszyny 
rolnicze). Przemysł elektromaszynowy ma największy udział w strukturze eksportu z regionu (34,2%). 

Potencjał rozwoju biogospodarki. Biogospodarka to według definicji OECD działalność 
polegająca na zastosowaniu biotechnologii, bioprocesów i bioproduktów w celu tworzenia dóbr 
i usług. Pojęcie „biogospodarka" oznacza też gospodarkę, w której lądowe i morskie zasoby 
biologiczne wykorzystuje się w sposób inteligentny, jako wkład w produkcję żywności i paszy oraz 
produkcję przemysłową i wytwarzanie energii. Ponadto obejmuje ono wykorzystywanie bioodpadów 
oraz stosowanie bioprocesów w celu zrównoważenia działalności przemysłowej. Biogospodarka, jest, 
więc bardzo szeroką dziedziną międzysektorową obejmującą m.in. zrównoważone rolnictwo, 
zrównoważoną eksploatację odnawialnych zasobów biologicznych, produkcję przemysłową 
(biomateriały, bioprodukty), odnawialne źródła energii (bioenergia), ochronę zdrowia wykorzystującą 
bioprocesy i organizmy żywe w leczeniu. We wszystkich tych sektorach województwo łódzkie posiada 
znaczący potencjał zarówno, jeśli chodzi o zasoby, jak i sferę badawczo-rozwojową (Instytut 
Ogrodnictwa, Centrum Biologii Medycznej PAN oraz Międzynarodowy Instytut PAN – Europejskie 
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Regionalne Centrum Ekohydrologii, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera). Łódź należy do czołowych 
w kraju ośrodków specjalizujących się w biotechnologiach, czego wyrazem jest uruchomienie 
w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Bionanoparku oraz organizowanie od 
2012r. międzynarodowych kongresów bioekonomii. Województwo charakteryzuje duża liczba 
studentów i absolwentów kierunków: biotechnologia, biologia molekularna, mikrobiologia, chemia, 
kształconych na 3 największych łódzkich uczelniach wyższych: Politechnice Łódzkiej, Uniwersytecie 
Medycznym w Łodzi, Uniwersytecie Łódzkim. Bioekonomia daje szansę na zmniejszenie 
zanieczyszczenia środowiska oraz zachowanie i zdewastowanych zasobów naturalnych, a wszystko to 
przy zdecydowanie niższych kosztach niż w przypadku procesów przemysłowych opartych na syntezie 
chemicznej. OZE, recykling odpadów, usługi ograniczające ryzyka środowiskowe, czyli ekousługi 
i ekoprzemysły dają także możliwości stworzenia wielu nowych miejsc pracy. 

Potencjał uzdrowiskowy Potencjałem województwa jest również kształtująca się strefa 
uzdrowiskowa. Obecnie w Poddębicach i Uniejowie następuje silny rozwój usług medycznych 
opartych na wykorzystaniu wód geotermalnych. Uniejów jest pierwszym w Polsce Uzdrowiskiem 
Termalnym – miejscem m. in. kuracji, regeneracji i odnowy biologicznej. Na bazie leczniczych wód 
solankowych wybudowano kryte i otwarte baseny oferujące gorące i zimne kąpiele. Wodę solankową 
wykorzystuje się tu szczególnie w leczeniu: chorób reumatoidalnych, chorób ortopedyczno-
urazowych, chorób skóry, nerwobólach dyskopatiach i nerwicach. W przyszłości planuje się również 
realizację usług medycznych z wykorzystaniem solanki z wód geotermalnych, których bogate złoża 
znajdują się w okolicach Skierniewic i Rogóźna. 

Potencjał przemysłów kreatywnych Przemysły kreatywne postrzegane są, jako znaczący 
potencjał regionu. Koncentrują się przede wszystkim w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, głównie 
w stolicy regionu i ogniskują się na działalności twórczej oraz działalności o dużym wykorzystaniu 
wiedzy. Potencjał przemysłów kreatywnych Łodzi wynika m.in. z powojennej historii miasta: tradycji 
filmowych i teatralnych (PWSFTviT w Łodzi, wytwórnie filmowe, teatry, festiwale), rozwoju mody 
i projektowania, obecności plastycznej i muzycznej szkoły artystycznej. Aktualny potencjał 
przemysłów kreatywnych wynikający z powyższych uwarunkowań wzmacniają nowe instytucje 
kultury, np. takie jak Łódź Art Center. W mieście organizowane jest wiele festiwali i imprez 
kulturalnych o ponadregionalnym znaczeniu: Łódź Design, Fashion Week, Soundedit, 
Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Przemysły kreatywne w Łodzi wspierają również takie 
instytucje jak: Muzeum Kinematografii, Muzeum Sztuki, Ms2, Centralne Muzeum Włókiennictwa, 
teatry, Filharmonia Łódzka, Łódzki Oddział TVP, Telewizja TOYA, TOYA Studios, Polskie Radio Łódź, 
kluby i galerie m.in. Klub „Wytwórnia”, Miejska Galeria Sztuki, Galeria „Atlas Sztuki”. Dla rozwoju 
przemysłów kreatywnych w Łodzi szansą może być zabytkowa zabudowa pofabryczna znajdująca się 
w dzielnicy Księży Młyn z Art. Inkubatorem, ułatwiającym wejście na rynek osobom zamierzającym 
prowadzić działalność kulturalną i artystyczną i Projekt Off Piotrkowska zainicjowany na terenie 
dawnej fabryki Ramischa przy ul. Piotrkowskiej, który ma skupiać m.in. muzyków, artystów, 
designerów, projektantów mody i innych działaczy szeroko pojętej kultury Off-owej. 

W rezultacie w Łódzki Obszar Metropolitalny cechuje rozwinięte i prężnie funkcjonujące 
środowisko artystyczne (z branżami kreatywnymi związane jest w Łodzi ok. 3,5 tys. podmiotów 
gospodarczych), zwłaszcza w dziedzinie sztuki filmowej, wzornictwa przemysłowego i off-kultury. 

2.3. Sfera instytucjonalna 

2.3.1.  Stan i trendy rozwoju w sferze instytucjonalnej 

W 2012 r. w regionie było 29 wyższych uczelni (w 2004 roku 25) oraz 25 filii i jednostek 
zamiejscowych. Na 29 szkół wyższych, 22 stanowiły uczelnie niepubliczne, w których studiowało 
24,09% wszystkich studentów (24 515 osób). Województwo charakteryzuje się znacznie mniejszym 
odsetkiem młodzieży studiującej na uczelniach niepublicznych, niż przeciętnie w Polsce (37,7%). 
Aż 58,08% studentów w regionie studiowało w trybie stacjonarnym, pozostali w trybie zaocznym 
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i wieczorowym. Jest to odwrócenie sytuacji z 2008 r., na korzyć studiów stacjonarnych oraz uczelni 
publicznych. 

Tabela 2.1: Szkoły wyższe i studenci w województwie łódzkim  

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W województwie działa 6 wyższych szkół publicznych, wszystkie z siedzibą w Łodzi. 
Dodatkowo, w Skierniewicach mieści się Publiczna Wyższa Szkoła Zawodowa. Trzy największe łódzkie 
uczelnie zajęły w rankingu „Perspektyw” miejsca od 13. do 23. 

Tabela 2.2: Największe szkoły wyższe z województwa łódzkiego w rankingu uczelni akademickich 

Nazwa uczelni 

Pozycja w rankingu 

0
1

3
 

0
1

2
 

0
1

1
 

0
1

0
 

0
0

9
 

0
0

8
 

0
0

7
 

0
0

6
 

0
0

5
 

0
0

4
 

0
0

3
 

Uniwersytet Łódzki 23 13 23 22 30 14 20 15 28 20 23 

Politechnika Łódzka 13 8 8 9 11 13 17 35 38 35 41 

Uniwersytet Medyczny 16 13 23 22 30 30 35 23 13 18 11 

Źródło: Perspektywy.pl 

Najlepszą pozycję w grupie uczelni artystycznych ma Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, 
Telewizyjna i Teatralna. W ranking kierunków teatralnych i filmowych zajmuje 3. miejsce na 
7 możliwych. Wysoką pozycję ma też Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi – w rankingu kierunków plastycznych zajmuje 7. miejsce na 15 jednostek. Najsłabsze pozycje 
mają: Akademia Muzyczna oraz Publiczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach – obie te 
jednostki są przedostatnie w rankingach tematycznych.  

Wśród uczelni niepublicznych regionu w rankingu „Perspektyw” ujęte zostały: Społeczna 
Akademia Nauk (7. miejsce) oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (11. miejsce). 
W ogólnym rankingu  szkół akademickich jednostki te zajmują odpowiednio 64. i 82. miejsce.  
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ŁÓDZKIE 25 28 31 29 12 15 17 25 128 024 134 366 142 456 101732 

Podregion łódzki 1 1 1 1 1 1 1 1 600 539 500 253 

Podregion m. Łódź 19 21 24 22 2 2 2 2 110 745 116 573 127 259 91546 

Podregion piotrkowski 1 1 1 1 5 6 7 11 10 562 9 706 7 836 5199 

Podregion sieradzki 1 1 1 1 2 3 3 8 822 1356 1194 876 

Podregion skierniewicki 3 4 4 4 2 3 4 3 5 295 6 192 5 667 3858 
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Tabela 2.3: Szkoły wyższe województwa łódzkiego 

l.p. Uczelnie niepubliczne w województwie łódzkim
Data 

utworzenia

1 Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu 1993-09-24

2 Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 1993-10-05

3 Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi 1994-07-27

4 Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi 1995-01-30

5
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. Szczepana A. Pieniążka w 

Skierniewicach
1996-01-25

6 Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi 1996-05-28

7 Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi 1997-04-15

8 Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi 1997-06-18

9 Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi 1997-07-21

10 Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi 1998-04-16

11 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Pabianicach 2001-08-14

12 Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi 2002-06-14

13 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu 2002-06-26

14 Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi 2003-04-25

15 Wyższa Szkoła Handlowa im. Króla Stefana Batorego w Piotrkowie Trybunalskim 2003-06-23

16 Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi 2004-12-30

17 Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie 2005-08-25

18 Wschód-Zachód Szkoła Wyższa im. Henryka Jóźwiaka w Łodzi 2006-05-04

19 Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 2007-02-02

20 Wyższa Szkoła Sportowa im. Kazimierza Górskiego w Łodzi 2008-03-06

21 Wyższa Szkoła COSINUS w Łodzi 2008-07-15

22 Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi 2008-11-25
 

Źródło: Wykaz MNiSW 

Do najbardziej wyspecjalizowanej kadry akademickiej, a więc profesorów i docentów 
w województwie łódzkim należało w 2012 r. 1731 osób. Lokuje to region na 6. pozycji w kraju. 
Najwyższa wartość wskaźnika przypadała na rok 2009 (1946 osób) i od tego czasu obserwuje się 
dynamiczny spadek liczebności tej grupy pracowników. Jest to trend odmienny od pozostałych 
województw, w których zaobserwować można zazwyczaj brak zmian w liczbie pracowników 
naukowych najwyższego szczebla lub nawet niewielki wzrost liczebności.  

Kadra adiunktów w województwie łódzkim to najliczniejsza grupa pracowników 
akademickich. Od kilku lat ich liczba wynosi około 3000 osób. Grupa ta doświadcza tych samych 
trendów, co kadra profesorska. Liczebność adiunktów również lokuje region na 6. pozycji w kraju. 
Od roku 2009, na który przypadła najwyższa wartość wskaźnika (3154 osoby), obserwuje się spadek 
zatrudnienia w tej grupie pracowników. Podobnie jak w przypadku kadry profesorskiej, jest to trend 
odmienny od większości województw, w których zaobserwować można zazwyczaj brak zmian 
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w liczbie zatrudnionych adiunktów, lub nawet niewielki wzrost liczebności w tej grupie pracowników 
naukowych.  

Wykres 2.40: Struktura zatrudnienia na uczelniach wyższych pracowników samodzielnych oraz z tytułem 
doktora w latach 2003 - 2011  

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Liczba studentów szkół wyższych liczona na 10 tysięcy ludności ogółem, do 2009 r. 
konsekwentnie rosła i przewyższyła wskaźnik krajowy. Kumulacja trendu nastąpiła w 2009 r., kiedy to 
wskaźnik krajowy wynosił 493 osoby, zaś wskaźnik łódzki 530 osób na 10 tysięcy ludności. Jednak już 
od następnego roku, łódzki wskaźnik liczony dla ogółu ludności spadł poniżej wskaźnika krajowego. 
Podobną tendencję daje się jednak zauważyć w większości województw. W 2011 r. region łódzki 
znajdował się na 8. miejscu w rankingu województw z liczbą 427 studentów na 10 tysięcy ludności 
ogółem.  

Ten sam wskaźnik, liczony dla ludności w wieku 19 – 24 lata, wydaje się być korzystniejszy dla 
województwa. Przez cały okres badania pozostaje wyższy od wskaźników krajowych, 
zaś w rankingach województw lokuje region łódzki przeciętnie na 4. pozycji (w 2011 osiągając 
wartość 5 298 studentów na 10 tys. ludności w wieku od 19 do 24 lat).  

Wykres 2.41:Studenci szkół wyższych na 10 tysięcy ludności (ogółem i w wieku 19-24 lata) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Łódź, jest jednym z największych miast Polski, funkcjonuje tu wiele publicznych oraz 
niepublicznych szkół wyższych, jednak wskaźnik absolwentów szkół wyższych ogółem na 10 tysięcy 
ludności jest dla całego województwa mało korzystny. W rankingu regionów, województwo łódzkie 
zajmuje przeciętnie 6. miejsce. W 2011 r., wskaźnik absolwentów dla regionu wynosił 120 osób na 
10 tysięcy ludności, co oznaczało wynik poniżej wartości krajowej (128 osób) i dość znaczącą różnicę 
w stosunku do najwyższej wartości wskaźnika, odnotowanej w województwie małopolskim 
i wynoszącej 164 osób na 10 tysięcy ludności. 

Analiza absolwentów pod względem kierunków ukończonych studiów wykazała największą 
popularność ekonomii i administracji. W 2011 r. wskaźnik absolwentów tego kierunku wynosił 
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30 osób na 10 tysięcy ludności. Jest to wynik najniższy od początku badania (2005 r.). Jest to również 
wartość poniżej wskaźnika krajowego (33 osoby), który nie przejawia tendencji spadkowych.  

Drugim najpopularniejszym kierunkiem studiów są kierunki pedagogiczne. W latach 2008 – 
2010 wskaźnik dla tego kierunku wynosił około 30 osób, by w 2011 r. spaść do 24 osób, co daje 
wartość równą wskaźnikowi z 2007 r. Jest to powyżej wartości wskaźnika krajowego (19 osób), 
który jednak nie przejawia tendencji spadkowych.  

Trzecim najpopularniejszym kierunkiem studiów są kierunki społeczne. Ich wartość jest 
względnie stała i od lat oscyluje w granicach 11 – 13 osób na 10 tysięcy ludności. Jest to zgodne 
z trendem wskaźnika krajowego, jednak poniżej jego średniej wartości (17 osób). Ponadto, wskaźnik 
absolwentów kierunków społecznych, jako jedyny z najpopularniejszych kierunków w regionie nie 
przejawia tendencji spadkowych.  

Udział kierunków inżynieryjno – technicznych jest bardzo niewielki i zazwyczajwynosił3do 
4 osób na 10 tysięcy ludności. Dopiero w 2011 r. zanotowano wzrost wskaźnika do 6 osób. Jest to 
wartość poniżej wskaźnika krajowego, zaś w rankingach województw daje to 9. miejsce w kraju. 
Najwyższa wartość wskaźnika w 2011 r. wynosiła 14 osób na 10 tysięcy ludności. Podobna sytuacja 
ma miejsce w przypadku kierunków medycznych. Ich udział wynosił zazwyczaj około 5 osób na 10 
tysięcy ludności, jednak od 2009 r. zaczął stopniowo wzrastać i w 2011 roku osiągnął poziom 10 osób. 
Jest to wartość poniżej wskaźnika krajowego, zaś w rankingach województw daje to 9. miejsce w 
kraju. Najwyższa wartość wskaźnika w 2011 r. wynosiła 18 osób na 10 tysięcy ludności.  

Biorąc pod uwagę potencjał naukowo-badawczy Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu 
Medycznego, Uniwersytetu Łódzkiego i uczelni artystycznych, udział studentów szkół wyższych na 
10 tys. ludności w grupie wiekowej 19-24 lat powinien być wyższy. 

Wykres 2.42: Absolwenci na 10 tysięcy mieszkańców według kierunków w województwie łódzkim oraz w 
Polsce w latach 2005 - 2011 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Studia podyplomowe cieszą się w województwie łódzkim coraz większą popularnością. Od 
2005 r. liczba słuchaczy wzrosła z 5946 osób do 9845 osób w 2011 r., co daje przeciętnie 7. miejsce 
w rankingach województw. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku studiów doktoranckich. Od 
2005 roku liczba słuchaczy wzrosła z 1853 osób do 2960 osób w 2011 r., co daje przeciętnie 
6. miejsce w rankingach województw. Najwyższa wartość wskaźnika wynosiła 10 243 słuchaczy. 
Jedną z możliwości uzyskania dofinansowania na projekty badawcze, jest uczestnictwo w Programach 
Ramowych UE. Są to wieloletnie mechanizmy finansowania i kształtowania badań naukowych na 
poziomie europejskim. Dotychczas Polska miała okazję uczestniczyć w dwóch edycjach PR: 6 
Programie Ramowym w latach 2002 – 2006 oraz 7 Programie Ramowym w latach 2007 – 2013. Udział 
w tego typu projektach umożliwia uczestnictwo w głównym nurcie badań naukowych, a jednocześnie 
wymaga funkcjonowania w sieci współpracy międzynarodowej oraz posiadania odpowiedniego 
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aparatu sprawozdawczo-finansowego. W ramach 6 Programu Ramowego najwięcej zyskała 
Politechnika Łódzka - jednostka opracowała 29 projektów badawczych w regionie, co dało 6. pozycję 
w kraju pod kątem ilości projektów realizowanych przez wyższe uczelnie w kraju. Na 9. miejscu 
znalazł się Uniwersytet Łódzki (22 projekty), na 22. Uniwersytet Medyczny w Łodzi (8 projektów), na 
40. Wyższa Szkoła Zarządzania w Łodzi (3 projekty). Jest to dobry wynik, jednak w porównaniu do 
90 projektów zrealizowanych przez zajmującą 1. pozycję Politechnikę Warszawską widać ogromną 
dysproporcję aktywności. Znacznie korzystniejsze są dane ukazujące całkowitą kwotę pozyskanych 
środków – województwo łódzkie zajmuje w tym rankingu 4. miejsce (16,85 mln euro), po 
województwie mazowieckim (88,25 mln euro), małopolskim (34,27 mln euro), i wielkopolskim (22,93 
mln euro). 

Tabela 2.4: Ilość projektów realizowanych przez wyższe uczelnie w 6 Programie Ramowym 
lp. Jednostki Ilość projektów 

1 Politechnika Warszawska 90 

2 Uniwersytet Warszawski 67 

3 Akademia Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie 49 

4 Uniwersytet Jagielloński 49 

5 Politechnika Wrocławska 48 

6 Politechnika Łódzka 29 

7 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 26 

8 Politechnika Śląska 23 

9 Uniwersytet Łódzki 22 

10 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 22 

… 

22 Uniwersytet Medyczny w Łodzi 8 

40 Wyższa Szkoła Zarządzania w Łodzi 3 

Źródło: Ekspertyza „Analiza potencjału innowacyjnego regionu…” Kozakiewicz M., 2011 

Z danych uzyskanych na wrzesień 2011 r. wynika, że po 274 zakończonych konkursach 
województwo łódzkie uzyskało dofinansowanie do 67 projektów, co daje 5. miejsce w rankingu 
województw. Ponownie, jest to wynik korzystny, jednak w porównaniu z 1. miejscem, zajmowanym 
przez województwo mazowieckie, które w tym czasie zrealizowało 496 projektów widoczne są 
ogromne dysproporcje. Jednocześnie należy zauważyć, że zespoły z województwa łódzkiego cechuje 
bardzo niska skuteczność w pozyskiwaniu środków z 7 Programu Ramowego. 

Wykres 2.43: Współczynnik sukcesu w pozyskiwaniu środków na projekty badawcze w 7 Programie 
Ramowym 

 
Źródło: Ekspertyza „Analiza potencjału innowacyjnego regionu…” Kozakiewicz M., 2011 

Jednym z podstawowych wskaźników oceny postępów gospodarki opartej na wiedzy (GOW) 
jest udział nakładów na sferę badawczo-rozwojową w produkcie krajowym brutto (tzw. wskaźnik 
GERD). Zgodnie ze Strategią Europa 2020 kraje Unii Europejskiej mają osiągnąć do 2020r. udział 
nakładów na B+R w  PKB w wysokości 3%(Polska 1,7 %). 
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Wykres 2.44: Udział nakładów na badania i rozwój w PKB w % według województw (GERD) 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Wskaźniki dotyczące udziału nakładów na działalność badawczą i rozwojową w PKB 
w regionie łódzkim są nieznacznie niższe od średniej krajowej. W latach 2004 – 2008 wskaźnik ten dla 
województwa łódzkiego wahał się w granicach od 0,51 do 0,54, a od tego czasu wzrósł od 0,60% 
w 2009r.do 0,64% w 2011r. (Polska 0,74 %). Pozycja regionu łódzkiego w rankingu województw jest 
w miarę stała – zazwyczaj jest to trzecie lub czwarte miejsce. 

W 2011r. na terenie województwa łódzkiego funkcjonowało 131 jednostek prowadzących 
działalność B+R, co stanowiło 5,9 % wszystkich jednostek naukowo-badawczych w Polsce. Wśród nich 
były: 24 jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, 11 szkół wyższych i 105 należących do sektora 
przedsiębiorstw.  Najważniejszymi instytucjami działającymi w sferze naukowo-badawczej są 
placówki Polskiej Akademii Nauk, z których 3 funkcjonują w Łodzi. Są to: Centrum Badań 
Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Centrum Biologii Medycznej PAN oraz Międzynarodowy 
Instytut PAN – Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii. Poza tym na terenie województwa 
działają resortowe instytuty naukowo-badawcze i jednostki badawczo-rozwojowe takie jak: Instytut 
Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Włókiennictwa, Instytut Przemysłu Skórzanego, Instytut 
Biopolimerów i Włókien Chemicznych „Tricomed”, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”, 
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Cenaro”, Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Aparatury Manewrowej „Oram”, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, 
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki (wszystkie w Łodzi).  Instytuty badawcze charakteryzują się 
zróżnicowanym potencjałem badawczym (od 1 do 5 kategorii naukowej). Łódź i region łódzki 
dysponują znacznym i unikatowym w skali kraju potencjałem naukowo-badawczym szczególnie 
w takich dziedzinach jak: medycyna, włókiennictwo, branża chemiczna i ogrodnictwo. Łódzkie ośrodki 
naukowe wyróżniają się w Polsce i są coraz częściej zauważalne na świecie ze względu na 
zaawansowane badania m.in. w zakresie: biologii, chemii, fizyki i technologii polimerów oraz ich 
wykorzystania do produkcji tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych stosowanych 
np. w medycynie.  

Ogromny postęp, jeśli chodzi o liczbę jednostek, dokonał się w sektorze przedsiębiorstw, 
w którym liczba jednostek rozwojowych  w latach 2009 – 2011 niemal się podwoiła (59 w 2009r; 105 
w 2011r.), co jednak nie przełożyło się w tym czasie na wzrost nakładów na badania i rozwój oraz 
zatrudnienie w B+R  w sektorze przedsiębiorstw. 
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Wykres 2.45: Jednostki  działające w sferze B+R w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W 2011r. w województwie łódzkim poniesiono nakłady na działalność badawczo-rozwojową 
w wysokości 578,5 mln zł, tj. 5% wszystkich nakładów poniesionych na ten cel w Polsce. W tej kwocie 
nakłady wewnętrzne na B+R to suma 290,9 mln zł. Oznacza to, że nakłady wewnętrzne wyniosły 
50,3%, a zewnętrzne 49,7% ogółu nakładów na B+R w regionie. W przeliczeniu na 1 mieszkańca 
nakłady te wyniosły 228 zł. Województwo łódzkie zajmowało w 2011r. 7. miejsce w kraju pod 
względem nakładów na B+R ogółem i w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Wykres 2.46: Struktura nakładów wewnętrznych na B+R według sektorów własności w 2011r. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Analizując strukturę nakładów na działalność badawczo-rozwojową w województwie należy 
zauważyć, że prawie 50%  środków na B+R  przypadło na sektor szkolnictwa wyższego, 40% na 
jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe, a jedynie 11% na sektor przedsiębiorstw. 

Wykres 2.47: Struktura wydatkowania środków B+R według rodzajów badań w województwie łódzkim w 
latach 2004 - 2009  

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Wykres 2.48: Struktura wydatkowania środków B+R według rodzajów badań w Polsce w latach 2004 - 2009 
w % 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Struktura nakładów na działalność badawczo-rozwojową według rodzaju badań wskazuje, 
że w skali kraju najwięcej środków przeznaczono w 2009 roku na prace rozwojowe (42,7%), 
a następnie na badania podstawowe (38,4%), a najmniej na badania stosowane (18,9%). W latach 
2004-2009 w Polsce wyraźnie wzrósł udział nakładów na prace rozwojowe, których wyniki mogą być 
bezpośrednio wykorzystywane w gospodarce. Inaczej przedstawia się struktura nakładów na B+R 
w województwie łódzkim, gdzie najwięcej środków przeznaczono na badania podstawowe (46,8%), 
następnie na badania stosowane (26,4%), a na prace rozwojowe (26,0%). W regionie łódzkim 
w strukturze nakładów na B+R dominują nakłady na badania podstawowe, które służą pogłębieniu 
wiedzy teoretycznej. Tendencja w regionie łódzkim w latach 2004-2009 była odwrotna niż w Polsce, 
wzrastał udział nakładów na badania podstawowe, a malał na prace rozwojowe. Większość 
prowadzonych w Łódzkiem badań ma więc charakter akademicki,  a nie praktyczny. 

W 2011r. w całym kraju zatrudnienie w B+R w sferze badawczo-rozwojowej wyniosło 
85 218,7 w EPC9, z czego na województwo łódzkie przypadło 4 711,6 etatów, tj.5,5% ogółu 
pracujących w tym sektorze w Polsce. W województwie mazowieckim pracowało aż 31,1% wszystkich 
pracowników tego sektora. W latach 2003-2011 nastąpił wzrost zatrudnienia w sferze badawczo-
rozwojowej w Polsce o 10,6 %, a w województwie łódzkim jedynie o 6,5%. 

Udział zatrudnionych w sektorze badawczo-rozwojowym w liczbie pracujących ogółem 
utrzymywał się w regionie w latach 2006 – 2011 na poziomie niższym od średniej krajowej; w 2011r. 
wyniósł 0,62% (Polska – 0,83%). 

Wykres 2.49: Udział zatrudnionych  w sektorze B+R  w pracujących ogółem  

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Jednostki rozwojowe w sektorzeprzedsiębiorstw stanowiły w województwie łódzkim 
w 2011r. aż 80% wszystkich podmiotów sektora badawczo-rozwojowego, ale zatrudniały zaledwie 
13,5% wszystkich pracujących w sferze B+R. Prawie 70% (69,6%) ogółu pracujących w sferze 
badawczo-rozwojowej było pracownikami szkół wyższych, chociaż działalność badawczo-rozwojową 
prowadziło jedynie 11 uczelni w regionie. W sektorze rządowym, czyli w jednostkach badawczo-

                                                           
9
 EPC – ekwiwalent pełnego czasu pracy 
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rozwojowych prowadzonych przez ministerstwa (głównie Ministerstwo Gospodarki) pracowało 
w 2011r. 16,9% ogółu zatrudnionych w B+R w regionie. 

Wykres 2.50: Zatrudnieni w sferze B+R według sektorów własności w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W statystyce publicznej coraz częściej używane jest pojęcie „zasoby ludzkie dla nauki 
i techniki”. Zasoby ludzkie dla nauki i techniki (Human Resources in Science and Technology – HRST) 
tworzą osoby aktualnie zajmujące się lub potencjalnie mogące zająć się pracami związanymi 
z tworzeniem, rozwojem, rozpowszechnianiem i zastosowaniem wiedzy naukowo-technicznej (N+T). 
Statystyki dotyczące zasobów ludzkich dla nauki i techniki są jedną z głównych miar rozwoju 
gospodarki opartej na wiedzy. Do zasobów ludzkich dla nauki i techniki zalicza się osoby, które 
spełniają przynajmniej jeden z dwóch warunków: 

 posiadają formalne kwalifikacje, tzn. wykształcenie wyższe w dziedzinach nauki i techniki 

 nie posiadają formalnego wykształcenia, ale pracują w zawodach nauki i techniki, gdzie takie 
wykształcenie jest zazwyczaj wymagane. 

Szybki postęp ekonomiczny i rozwój gospodarki opartej na wiedzy spowodował nowe 
wyzwania dla zasobów ludzkich. Pojawiają się nowe technologie, które szybko wprowadzane są 
w życie. Potrzebna jest wykwalifikowana kadra osób o wysokich kompetencjach, aby sprostać 
wyzwaniom stawianym przez szybki postęp naukowy i technologiczny.  

Szeregi zasobów pracy dla nauki i techniki są sukcesywnie zasilane przez absolwentów 
wyższych uczelni kończących studia na kierunkach związanych z N+T. Wśród ogółu studentów 
w Polsce w 2011 r. 24,3% stanowili ci, którzy wybrali dziedziny kształcenia N+T (Science and 
Engineering) z podgrup kierunków: biologicznych, fizycznych, matematycznych i statystycznych, 
informatycznych, inżynieryjno-technicznych, produkcji i przetwórstwa, architektury i budownictwa. 
Kobiety studiujące na kierunkach należących do dziedzin kształcenia N+T stanowiły 34,3% studentów 
tej grupy nauk. Województwo łódzkie zajmowało w 2011r. wysoką 4. pozycję w kraju pod względem 
odsetka osób z wykształceniem N+T w liczbie ludności z wykształceniem wyższym ogółem. 

Wskaźnikami charakteryzującymi zasoby ludzkie w nauce i technice są HRST i HRSTC. 
Wskaźnik HRST obrazuje udział zasobów ludzkich dla nauki i techniki w ogólnej liczbie ludności 
aktywnej zawodowo, natomiast wskaźnik HRSTC udział rdzenia zasobów ludzkich w ogólnej liczbie 
ludności aktywnej zawodowo. HRST jest wskaźnikiem bardzo szerokim, gdyż obejmuje wszystkie 
osoby pracujące lub potencjalnie mogące pracować w dziedzinach związanych z nauką i techniką, 
natomiast rdzeń obejmuje jedynie osoby z wykształceniem wyższym kierunkowym pracujące 
w sektorze nauka i technika(N+T). W 2011r. województwo łódzkie zajmowało 8. miejsce w kraju pod 
względem wskaźnika HRST, który wyniósł w regionie 39,4%.Analiza wskaźnika HRSTC pozwala 
stwierdzić, że województwo łódzkie z wartością tego wskaźnika na poziomie 15,9% zajmuje dopiero 
9. pozycję wśród 16 województw Polski.  

Wyposażenie gospodarstw domowych w komputer osobisty z dostępem do Internetu 
w województwie łódzkim zwiększa się z każdym rokiem. Począwszy od 2003 r., wskaźnik ten wzrósł 
z 12,2% do 54,9% w 2011 r. Jest to znaczy wzrost, jednak nie osiąga przeciętnych wartości 
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wskaźników krajowych. W porównaniu do innych województw, dynamika tego zjawiska w regionie 
łódzkim jest wyraźnie niższa. Braki w wyposażeniu gospodarstw domowych w komputer osobisty 
z dostępem do Internetu szczególnie widoczne są w pozycjach rankingowych łódzkiego, lokując 
region w 2003 r. na 9. pozycji.W 2011 r. było to już przedostatnie, 15. miejsce (wartość wskaźnika 
wyniosła 36,4% wobec średniej krajowej wynoszącej 48,2%). 

Pod względem wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsię-
biorstwach (przedsiębiorstwa wykorzystujące Internet w kontaktach z administracją publiczną) 
województwo łódzkie w 2011 r. nieznacznie przewyższało średnią krajową (91% wobec 90,2% 
w kraju) co dało regionowi łódzkiemu 5. miejsce w rankingu województw, natomiast pod względem 
liczby fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców 
region łódzki uzyskuje wartości minimalnie poniżej średniej krajowej. 

Wykres 2.51: Instytucje otoczenia biznesu na 10.000 mieszkańców w Polsce i w województwie łódzkim 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Na terenie województwa łódzkiego funkcjonują 2 inkubatory technologiczne oraz 4 
akademickie inkubatory przedsiębiorczości, co można uznać za wartość przeciętną w skali kraju. 
Dość korzystnie przedstawia się sytuacja pod względem liczby centrów transferu technologii, których 
w regionie łódzkim jest 5. W ujęciu regionalnym nasycenie opisywanymi instytucjami otoczenia 
biznesu wykazuje bardzo silną koncentrację w Łodzi, prócz której wyróżniają się jedynie Bełchatów 
i Kutno. Nasycenie ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości jest w województwie łódzkim niskie10. 
Na 1 ośrodek innowacji i przedsiębiorczości przypada ponad 52 tys. mieszkańców (14. miejsce 
w kraju), nieco korzystniej prezentuje się dostępność ośrodków dla firm: na jeden ośrodek przypadają 
4761 firmy (10. miejsce w kraju). Także pod względem dostępności parków technologicznych dla firm 
sytuacja w województwie łódzkim jest niekorzystna. Na 1 park technologiczny w 2011 r. przypadało 
w regionie 114 269 firm i był to przedostatni rezultat w kraju.  

2.3.2 Potencjały regionalne wynikające z uwarunkowań instytucjonalnych 

Przeprowadzona analiza, wiedza ekspercka oraz informacje z istniejących analiz i opracowań 
naukowych pozwalają na identyfikację następujących potencjałów rozwojowych w sferze 
instytucjonalnej: 

Województwo łódzkie dysponuje silnym potencjałem B+R, zarówno jeśli chodzi liczbę 
ośrodków naukowych i badawczych, kompetencje kadr dla B+R, jak i nakładów na działalność 
badawczo-rozwojową. Działalność ta finansowana jest ze źródeł krajowych, oraz w dużym stopniu 
zewnętrznych (zagranicznych). W ostatnich latach w regionie nastąpiło podwojenie liczby podmiotów 
prowadzących działalność badawczo-rozwojową w sektorze przedsiębiorstw, co jednak nie 
przyczyniło się do wzrostu nakładów na badania i rozwój czy wzrost zatrudnienia. Województwo 
dysponuje unikalnym w skali kraju i specyficznym dla regionu sektorem naukowo-badawczym, 
w którym wyróżniają się takie dziedziny jak: medycyna, włókiennictwo, branża chemiczna 
i ogrodnictwo, a jednostki naukowo-badawcze funkcjonujące w tych sferach uzyskują wysokie 
kategorie naukowe (A, B), prócz tego prężnie rozwija się sektor biotechnologii. Łódzkie ośrodki 

                                                           
10

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce, Raport 2012, SOOIPP Warszawa 2012. 
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naukowe wyróżniają się w Polsce i są coraz częściej zauważalne na świecie ze względu na 
zaawansowane badania m.in. w zakresie: biologii, chemii, fizyki i technologii polimerów oraz ich 
wykorzystania do produkcji tworzyw sztucznych i włókien syntetycznych, a Instytut Medycyny Pracy 
im J. Nofera  w Łodzi oraz Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi  znalazły się na Polskiej Mapie 
Drogowej Infrastruktury Badawczej, która stanowi polski wkład w rozwój Europejskiej Przestrzeni 
Badawczej. Niestety większość badań naukowych prowadzonych w Łódzkiem ma przede wszystkim 
charakter akademicki; nakłady na B+R kierowane są prawie w połowie na badania podstawowe, 
a w znacznie niższym odsetku na prace rozwojowe, mające praktyczne zastosowanie w gospodarce. 

Potencjał akademicki i duży dorobek naukowy uczelni z województwa łódzkiego są 
niezaprzeczalnymi atutami, chyba jednak nie w pełni wykorzystanymi. Łódzki ośrodek akademicki 
oferuje duże bogactwo publicznych i prywatnych uczelni wyższych, kształcących na wielu kierunkach 
humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, ścisłych, medycznych i artystycznych, 
jednak pod względem liczby studentów Łódź zajmuje dopiero szóste miejsce w kraju (2012 r.). 
Łódzkie uczelnie w ostatnim dziesięcioleciu w znaczący sposób poprawiły swoją bazę materialną 
inwestując w budowę i wyposażenie nowych budynków, remonty i rewitalizacje budynków 
pofabrycznych, oraz w budowę i modernizację akademików oraz infrastruktury sportowej. W efekcie 
w Łodzi znajdują się dwa nowoczesne kampusy (Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Łódzkiego), a na 
ukończeniu jest Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego. 

Szczególną rolę wśród łódzkich uczelni zajmują szkoły artystyczne: Akademia Sztuk Pięknych, 
Akademia Muzyczna oraz Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. Także ten 
aspekt potencjału akademickiego wydaje się być słabo wykorzystywany, zważywszy na unikatowe 
kierunki kształcenia oraz tradycje łódzkiego ośrodka w sztuce filmowej, wzornictwie przemysłowym, 
projektowaniu tkanin i ubiorów czy muzyce klasycznej. 

2.4. Sfera przestrzenna 

2.4.1  Stan i trendy rozwoju sfery przestrzennej 

Województwo łódzkie usytuowane jest na przecięciu dwóch, z czterech funkcjonujących 
na terenie Polski, paneuropejskich korytarzy transportowych: korytarza VI Bałtyk-Adriatyk oraz 
korytarza II Warszawa – Berlin - …-Midlands. Sieć TEN-T, stanowiąca infrastrukturę korytarzy 
transportowych, obejmuje na terenie regionu łódzkiego transport: drogowy, kolejowy, lotniczy, 
oraz platformy multimodalne.  

Udział dróg w ogólnej powierzchni województwa łódzkiego kształtuje się na poziomie 2,48%. 
Łódzkie należy do województw stosunkowo dobrze wyposażonych w drogi publiczne o nawierzchni 
twardej. Wskaźnik gęstości dróg o nawierzchni twardej, wynoszący w 2011 r. 108,5 km/100 km2 
(89,6 km/100 km2 w 2004 r.), plasował region na 4. miejscu w kraju. Pod względem długości dróg 
publicznych o nawierzchni twardej (19 775,7 km) region zajmował 7. miejsce w Polsce. Sieć dróg 
krajowych w województwie (1 348,8 km) należy do jednych z najdłuższych w kraju (4. miejsce). 
Region stosunkowo dobrze wyposażony jest także w sieć dróg powiatowych (8 302,0 km) i gminnych 
(8 946,3 km) i zajmuje pod tym względem 5. miejsce w Polsce. Dużo gorzej, w porównaniu do innych 
województw, kształtuje się sieć dróg wojewódzkich (1 178,6 km), lokując region łódzki na 14. miejscu 
w kraju.  
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Wykres 2.52: Gęstość sieci dróg na 100 km
2
w Polsce i w województwie łódzkim 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Stan techniczny istniejącego układu drogowego sukcesywnie się poprawia, jednak drogi nadal 
wykazują duże potrzeby remontowe. Wskaźnik natychmiastowych potrzeb remontowych na sieci 
dróg krajowych wynosił 17% w 2011 roku i był na poziomie wskaźnika dla kraju. W latach 2004 – 
2011 stopniowo zmodernizowano ponad 750 km dróg wojewódzkich. W 2012 roku oddana została 
obwodnica m. Strykowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 708. Od 2004 r. zrealizowano również 
autostradę A-2, odcinek autostrady A-1 od Strykowa do Kowala, drogę ekspresową S-8 Piotrków 
Trybunalski – Warszawa, fragment drogi ekspresowej S-14 oraz 6 obwodnic miast (Rawa 
Mazowiecka, Kutno, Krośniewice, Opoczno, Pabianice, Nieborów) w ciągu dróg krajowych, przez 
które prowadzony był ruch tranzytowy i ciężki. W realizacji znajdują się droga ekspresowa S-8 relacji 
Łódź – Sieradz - Wrocław oraz odc. autostrady A-1 Stryków – Tuszyn.  

Mapa 7: Sieć drogowa województwa łódzkiego 

 
Województwo charakteryzuje się stosunkowo słabo rozwiniętą siecią kolejową: niską 

gęstością sieci kolejowej (na 100 km2 przypada zaledwie 5,8 km linii, przy średniej dla Polski 6,5 km, 
co plasuje region na 10. miejscu w kraju) oraz niskimi parametrami technicznymi większości linii 
kolejowych. Sieć kolejowa w regionie wymaga m. in. inwestycji o charakterze odtworzeniowym 
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ukierunkowanych na przywrócenie normalnych prędkości rozkładowych oraz zlikwidowanie 
ograniczeń prędkości na istniejących liniach. Mimo, że przez województwo przebiegają magistrale 
kolejowe: E20 Warszawa–Kutno-Poznań, CE65 Centralna Magistrala Kolejowa (CMK), E65 Śląsk-Porty, 
problemem jest brak przebiegu przez Łódź magistrali kolejowych o znaczeniu międzynarodowym 
w sieci TEN-T oraz brak dobrych połączeń z głównymi miastami w kraju. Szansą na rozwiązanie 
problemów z obsługą kolejową województwa jest budowa w ramach sieci TEN-T Kolei Dużych 
Prędkości relacji Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań z tunelowym przejściem pod centrum Łodzi 
wraz z budową podziemnej stacji Łódź Fabryczna, skonsolidowana z modernizacją bądź budową linii 
konwencjonalnych o wysokich parametrach (m. in. tunel średnicowy Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska) 
w integracji z Łódzką Koleją Aglomeracyjną.  

Województwo coraz intensywniej wykorzystuje potencjał Portu Lotniczego Łódź 
im. Wł. Reymonta. Problemem jest zbyt mała oferta w zakresie kierunków obsługi i liczby 
przewoźników. W latach 2004 – 2011 liczba obsłużonych pasażerów zwiększyła się 62-krotnie, 
do prawie 391 tys. pasażerów (8. ). Uruchomienie w czerwcu 2012 r. III terminala pasażerskiego 
o docelowej przepustowości 3 mln pasażerów rocznie, daje szansę na zwiększenie przewozów 
lotniczych. 

Mapa 8: Sieć kolejowa i lotniska w województwie łódzkim  

 
Przewozy pasażerskie w regionie są realizowane przez spółki PKS, prywatnych przewoźników 

typu bus, gminne spółki przewozowe (typu MPK), PKP Przewozy Regionalne oraz PKP Intercity. 
Najważniejszą rolę w strukturze przewozów pełnią połączenia oferowane przez spółki PKS, 
które obsługują największą liczbę połączeń. Uzupełnienie systemu transportu zbiorowego stanowią 
przewozy kolejowe11, w tym Łódzka Kolej Aglomeracyjna. 

                                                           
11

 „Zróżnicowanie przestrzenne dostępności miast i  gmin w województwie łódzkim w świetle sieci transportu zbiorowego”, 
ekspertyza dr B. Bartosiewicz, prof. dr hab. T. Marszał, 2011r.  
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Województwo łódzkie posiada dogodne powiązania komunikacją autobusową, zarówno 
w ujęciu wewnątrzregionalnym, jak i krajowym oraz międzynarodowym. Większość dużych miast 
regionu posiada komunikację miejską i zarówno liczba obsługiwanych pasażerów, jak i długość linii 
komunikacyjnych jest zadowalająca. Usprawnienia wymaga skomunikowanie z Łodzią ośrodków 
miejskich w ramach Aglomeracji Łódzkiej oraz poprawa stanu infrastruktury i taboru. Regularne 
połączenia kolejowe w obrębie województwa mają zdecydowanie mniejszy zasięg terytorialny 
niż autobusowa komunikacja pasażerska. Regularna komunikacja autobusowa międzymiastowa 
w województwie prowadzona była w 2011 r. na 895 liniach krajowych (dalekobieżnych, regionalnych, 
podmiejskich, miejskich) o długości 50 782 km. W ogólnej liczbie linii krajowych dominowały linie 
podmiejskie, które stanowiły 74,2%, kolejno regionalne 19,6%, dalekobieżne 5,4% i miejskie 0,8%. 
W 2011 r. komunikacją krajową12 przewieziono 29,7 mln pasażerów, tj. o 7,0 % mniej niż przed 
rokiem, odnotowano spadek przewozów z biletami miesięcznymi pracowniczymi o 26,4%, biletami 
jednorazowymi o 22,7%, zaś w biletach miesięcznych szkolnych nastąpił wzrost przewozów o 2,6%. 
W 2011 r. w regionie pracowało średnio dziennie 745 autobusów, średni dzienny przebieg jednego 
autobusu wynosił 176 km, a średnia odległość przewozu jednego pasażera to 37 km. 

W końcu 2010 r. status miejski posiadały w województwie łódzkim 44 jednostki osadnicze, 
przeciętnie na jedno miasto przypadało w Łódzkiem 423,7 km2 powierzchni (śr. Polska 346,3 km2 - 
wskaźnik gęstości sieci).  

Struktura wielkościowa miast województwa jest słabo zrównoważona. Charakteryzuje ją 
ogromna dysproporcja między Łodzią a następnymi w kolejności miastami, brak, poza Łodzią, miast 
liczących ponad 100 tys. mieszkańców, nadreprezentacja miast liczących poniżej 40 tys. mieszkańców 
(zwłaszcza poniżej 15 tys.) oraz bardzo zróżnicowany potencjał demograficzny miast powiatowych. 
Strukturę sieci osadniczej województwa tworzą:  

 Łódź licząca w 2012 r. 718 960 mieszkańców (44,8% ludności miejskiej w regionie) i w strukturze 
administracyjnej pełniąca funkcję miasta wojewódzkiego, powiatu grodzkiego i ziemskiego, 

 10 miast dużych o zaludnieniu 80 – 40 tys. mieszkańców, skupiających 34,8% ludności miejskiej, 

 8 miast średnich o zaludnieniu 40 – 15 tys. mieszkańców (10,6% ludności miejskiej), 

 25 miast małych i bardzo małych o zaludnieniu poniżej 15 tys. mieszkańców (9,8% ludności 
miejskiej). 

W województwie obserwuje się jeden z najintensywniejszych w Polsce procesów depopulacji 
o utrwalonym trendzie. Podobnie jak ogólna liczba ludności, zmniejsza się w województwie liczba 
ludności miejskiej. Na koniec 2012 r. liczba ludności miejskiej w regionie wynosiła 1 606 066 osób 
i w stosunku do 2003 r. zmniejszyła się o 4,55%. Jednocześnie zaobserwowano zmniejszenie udziału 
ludności miejskiej w ludności ogółem od 64,79% w 2003 r. do 63,61% w 2012 r. Zmniejszający się 
współczynnik urbanizacji potwierdza większą dynamikę spadków liczby ludności miast niż ludności 
ogółem, co sugeruje migrację wewnętrzną z miast województwa na obszary wiejskie. Pod względem 
poziomu zurbanizowania w województwie można wyróżnić miasta na prawach powiatu, które 
niezmiennie mają 100% poziomu ludności miejskiej, jeden powiat wiejski (skierniewicki) 
nieposiadający żadnego miasta oraz pozostałe powiaty, zamieszkiwane przez ludność miejską 
i wiejską. W tej grupie najwyższym poziomem zurbanizowania charakteryzowały się w 2012 roku 
powiaty: pabianicki (71,8%), zgierski (71,5%), zduńskowolski (67,4%) i bełchatowski (59,9,%). 
Natomiast najniższy poziom urbanizacji w 2012 roku notowały powiaty: piotrkowski (9,6%), 
wieruszowski (20,7%), pajęczański (24,8%), poddębicki (25,8%) oraz łęczycki (28,6%). Pod względem 
poziomu urbanizacji województwo łódzkie znajdowało się w 2012 r. na 6. miejscu w kraju. Udział 
ludności miejskiej wynosił w regionie 63,61%, przy średniej dla kraju 60,56%. 

 

                                                           
12

Dotyczy przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9  osób prowadzących komunikację w ruchu krajowym; bez 
przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Dane zaprezentowano według siedziby przedsiębiorstw. 



 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

 

64 

Wykres 2.53: Udział ludności miast w ogólnej liczbie ludności w Polsce i w województwie łódzkim
 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W skali województwa łódzkiego największe natężenie przyjazdów do pracy do Łodzi (2006 r.) 
zanotowano z jednostek osadniczych tworzących Łódzki Obszar Metropolitalny: m. Pabianice, 
m. Zgierz, m. Konstantynów Łódzki, m. gm. Aleksandrów Łódzki oraz m. gm. Koluszki, gm. Andrespol, 
gm. Nowosolna, m. gm. Stryków, a także miast regionu dobrze skomunikowanych ze stolicą 
województwa, tj.: m. Skierniewice, m. Piotrków Trybunalski, m. Łask i m. Ozorków. Do Łodzi 
migrowali za pracą także pracownicy mający swoje miejsce zamieszkania w województwach: 
mazowieckim, wielkopolskim, dolnośląskim. Przeciętna dzienna migracja wahadłowa do Łodzi 
w 2006 r. wynosiła 32 tys. osób przyjeżdżających do pracy. Następnymi w kolejności jednostkami pod 
względem dziennych przyjazdów do pracy były: gm. Kleszczów, m. Piotrków Trybunalski 
oraz m. Radomsko. 

Wyjazdy do pracy z Łodzi w 2006 r. wynosiły ogółem ok. 9 tys. osób. W układzie 
przestrzennym największa intensywność migracji wahadłowych zachodziła do następujących 
jednostek osadniczych: m. Zgierza, m. Pabianic, m. Konstantynowa Łódzkiego, m. gm. Aleksandrów 
Łódzki, oraz w mniejszym stopniu do gm. Ksawerów, m. gm. Stryków, m. gm. Rzgów, m. gm. Tuszyn. 
Wyjazdy do pracy z Łodzi poza województwo łódzkie przeważały do województw: mazowieckiego, 
wielkopolskiego i śląskiego. W 2006 r. największym odbiorcą wahadłowego ruchu migracyjnego była 
Warszawa.  

Pod względem największego ilorazu przepływu zatrudnionych, 1. miejsce w województwie 
łódzkim i w Polsce zajmowała gm. Kleszczów, dyskontująca funkcjonowanie Elektrowni Bełchatów 
oraz Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów oraz stwarzająca korzystne warunki dla dynamicznego 
rozwoju stref przemysłowych i ekonomicznych (96 przyjeżdżających do pracy na 1 wyjeżdżającego). 
Kolejne miejsca, z ilorazem przepływu zatrudnionych od 4,89 do 1,86, zajmowały: m. Wieluń, 
m. Łódź, m. Wieruszów, m. Rzgów, m. Działoszyn, m. Opoczno, m. Piotrków Trybunalski oraz 
m. Poddębice. 

Województwo łódzkie wyróżnia się znaczącymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi 
pozwalającymi na wypoczynek i uprawianie różnych form turystyki. Największe szanse rozwoju 
w regionie mają: turystyka uzdrowiskowa, biznesowa, konferencyjno-kongresowa, aktywna, 
zdrowotna, kulturowa i kulturalna, w tym filmowa, wypoczynkowa i przyrodniczo-ekologiczna.  

W ostatnich latach wzrosło znaczenie turystyki biznesowej, aktywnej i weekendowej. 
Dominującym ośrodkiem turystyki biznesowej i szkoleniowo-konferencyjnej jest Łódź. Ważną rolę 
pełnią także: Ossa (gm. Biała Rawska) i Spała (gm. Inowłódz).  

W województwie można wyróżnić wiele form turystyki aktywnej: rowerowej, pieszej, konnej, 
wodnej, kajakowej (rzeki: Pilica, Warta, Grabia i Widawka) oraz żeglarskiej i windsurfingowej 
(zbiorniki wodne: Sulejowski i Jeziorsko), sportowej (tor kajakarstwa górskiego w Drzewicy, 
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narciarstwo zjazdowe na Górze Kamieńsk i narciarstwo biegowe w Parku Krajobrazowym Wzniesień 
Łódzkich oraz spadochroniarstwo w Piotrkowie Trybunalskim), krajobrazowej.  

Znacząca dla promocji i rozpoznawalności województwa jest także turystyka kulturowa 
i poznawcza oparta na walorach dziedzictwa kulturowego, zabytkach, folklorze (zwłaszcza łowickim, 
opoczyńskim), ośrodkach pielgrzymkowych (Świnice Warckie, Zduńska Wola, Gidle, Pabianice), 
muzeach, skansenach, wydarzeniach oraz imprezach o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej.  

Ważnym atutem turystycznym regionu jest występowanie wód geotermalnych i rozwijające 
się na tej bazie uzdrowisko Uniejów z szeroką ofertą usług dla turystyki zdrowotnej (balneologia) 
i wypoczynkowej (baseny termalne). 

Na atrakcyjność turystyczną województwa mają także wpływ produkty turystyczne 
z certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej, których liczba w latach 2004 – 2010 znacznie wzrosła 
(od 1 do 11), a także dynamiczny wzrost bazy noclegowej w gospodarstwach agroturystycznych. 
Ograniczeniem dla rozwoju turystyki jest m. in. niedobór i niski standard infrastruktury turystycznej, 
niezadowalająca liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz miejsc noclegowych a także 
niedostateczna promocja miejsc atrakcyjnych turystycznie.  

Analizy porównawcze danych z lat 2003-2012 pozwalają stwierdzić, iż w Łódzkiem przybyło 
więcej nowych miejsc noclegowych niż średnio w kraju, jednak wskaźnik liczby miejsc noclegowych 
w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w województwie w 2012 r. wynoszący 9,19 był znacznie niższy 
od średniej dla kraju (17,53).  

Wykres 2.54: Liczba miejsc noclegowych na 1 000 mieszkańców w Polsce i w województwie łódzkim 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W 2012 r. w układzie wewnątrzregionalnym najwięcej miejsc noclegowych w przeliczeniu 
na 1 000 mieszkańców odnotowano w powiatach: rawskim (29,8), tomaszowskim (21,3), 
piotrkowskim (19,9), wieluńskim (14,57) i bełchatowskim (14,26). Ogółem, wskaźnik ten osiągnął 
wartość większą od średniej dla województwa w 9 powiatach.  

W 2012 r. w województwie funkcjonowały 54 hotele trzygwiazdkowe, w tym najwięcej 
w Łodzi (12), powiecie pabianickim i piotrkowskim (po 6), Piotrkowie Trybunalskim i powiecie 
bełchatowskim (po 4) oraz w powiatach: zgierskim, radomszczańskim, tomaszowskim (po 3). Hotele 
czterogwiazdkowe znajdowały się w Łodzi (3) oraz powiatach: tomaszowskim i rawskim (po 1). 

Jakość bazy noclegowej postrzegana poprzez standard hoteli w regionie łódzkim przedstawia 
się niezbyt korzystnie. Do chwili obecnej w województwie nie powstał żaden hotel pięciogwiazdkowy 
(47 w kraju). W latach 2006-2012 przybyły 4 hotele czterogwiazdkowe (5 w 2012 r.) a w latach 2003 -
2012 5-krotnie zwiększyła się liczba hoteli trzygwiazdkowych. W 2012 r. w województwie 
funkcjonowało 59 hoteli trzy i czterogwiazdkowych, co plasowało region na 8. miejscu w kraju.  



 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

 

66 

W 2011 r. w miastach regionu działały 44 galerie sztuki, w tym: w Łodzi 33 (76,7%), 
Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim i Łowiczu po 2 oraz Konstantynowie Łódzkim, Sieradzu, 
Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim i Inowłodzu po 1. 

W działalności wystawienniczej w regionie największy udział posiadają kolejno: wystawy 
krajowe, wystawy zagraniczne (prezentacja sztuki obcej), międzynarodowe (prezentacja sztuki obcej 
i polskiej) i polskie wystawy za granicą. W latach 2003-2012 liczba wydarzeń pod nazwą „polskie 
wystawy w kraju” wzrosła z 416 do 448 a najwięcej wystaw (463) odbyło się w 2010 r., zagraniczne 
wystawy w Łódzkiem - charakteryzowały się dość zmienną dynamiką, w 2012 r. zorganizowano 2 razy 
więcej takich wystaw (52) niż w 2003 r. W 2003 r. zaprezentowano zwiedzającym 4 wystawy 
międzynarodowe, w 2008 r. odbyło się ich najwięcej (27), natomiast w 2012 r. takich imprez było 
zaledwie 13. Działalność wystawiennicza za granicą instytucji kultury województwa łódzkiego 
najlepiej prezentowała się w latach 2004-2007 (22 wystawy w 2004r., 14 wystaw w 2007 r.). W 2012 
r. odbyły się jedynie 3 wystawy za granicą. 

W 2012 roku Łódzkie zajmowało 3. miejsce w kraju pod względem liczby zorganizowanych 
polskich wystaw, 2. miejsce wśród wystaw zagranicznych w Polsce oraz 6. miejsce w wystawach 
międzynarodowych i wystawach za granicą. 

W latach 2003-2012 liczba osób zwiedzających wystawy w kraju oraz wskaźnik zwiedzających 
wystawy w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców w województwie łódzkim ulegały wahaniom. 
W 2003 r. wskaźnik liczby zwiedzających wystawy w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców był najwyższy 
i wynosił 109,1 osób, natomiast w roku 2010 spadł do najniższego poziomu 69,5 osób. Od 2011 roku 
sytuacja zaczęła ulegać poprawie. W ujęciu wewnątrzregionalnym najwięcej osób zwiedzających 
wystawy w przeliczeniu na 1 000 mieszkańców zanotowano w Łodzi (254,5) oraz: Piotrkowie 
Trybunalskim (128,0) i Skierniewicach (141,6). 

Wykres 2.55: Zwiedzający wystawy w kraju na 1000 mieszkańców w Polsce i w województwie łódzkim 
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Województwo łódzkie charakteryzuje się dużą różnorodnością funkcjonalną. W jego 
przestrzeni rysują się obszary, które ze względu na kumulację unikalnych potencjałów w sferze 
gospodarczej, społecznej i przestrzennej mogą odegrać istotną rolę w rozwoju województwa. 
Nagromadzenie jednolitych endogenicznych potencjałów wynikających z cech fizyczno – 
geograficznych i strukturalno - gospodarczych jest tym wyróżnikiem i daje podstawy do stworzenia 
i wyodrębnienia w skali województwa wyspecjalizowanych obszarów funkcjonalnych, wśród których 
znajdują się:  

I. Łódzki Obszar Metropolitalny 

Obszar ten położony jest w centralnej części województwa, zachodzi tu największa 
koncentracja w regionie procesów gospodarczych, społecznych i przestrzennych mających wpływ na 
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rozwój funkcji metropolitalnych Łodzi i jej związki funkcjonalne z pozostałymi miastami. Trzon ŁOM 
stanowi Aglomeracja Łódzka, gdzie poziom urbanizacji jest najwyższy, w Łodzi zidentyfikowano 
największy potencjał ludnościowy, najbardziej rozwinięte usługi specjalistyczne o charakterze 
metropolitalnym, tu koncentrują się funkcje akademickie, naukowo-badawcze i kulturotwórcze. 
Potencjał akademicki tworzą: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Akademia Sztuk Pięknych, 
Akademia Muzyczna, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Teatralna i Telewizyjna oraz wiele uczelni 
niepublicznych. Jednostki badawczo-rozwojowe skupiają się na działalności w branżach: medyczno-
farmaceutycznej, odzieżowo-włókienniczej, biotechnologicznej, medycyny pracy, badań 
molekularnych. Łódź jest uznanym ośrodkiem w skali międzynarodowej i krajowej w zakresie 
specjalistycznych usług medycznych. Funkcje kulturotwórcze Łodzi kształtują instytucje teatralne, 
muzea, wydarzenia i festiwale o randze krajowej i międzynarodowej. Potencjał ten uzupełniony jest 
rozwojem wyspecjalizowanych gałęzi przemysłu w branżach AGD, materiałów budowlanych, 
odzieżowej i tekstylnej. Największymi miastami ŁOM poza Łodzią są Pabianice i Zgierz. Specjalizacja 
tych ośrodków opiera się na rozwoju przemysłu farmaceutycznego, odzieżowego, spożywczego, 
chemicznego i materiałów budowlanych. Pozostałe ośrodki miejskie ŁOM pełnią funkcje handlowe 
i logistyczne (Stryków, Rzgów, Tuszyn), przemysłowe (Stryków, Rzgów, Aleksandrów Łódzki, 
Konstantynów Łódzki, Ozorków), medyczne (Tuszyn). Tereny otwarte ŁOM o dużych walorach 
przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych stanowią potencjał dla rozwijania funkcji turystyczno-
rekreacyjnych o ponadregionalnym zasięgu oddziaływania (Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, 
miasta-ogrody Tuszyn Las, Sokolniki, Grotniki, Kolumna). Potencjałem tego obszaru są także jego 
korzystne uwarunkowania transportowe w kontekście przebiegu autostrad, dróg ekspresowych 
i modernizowanych linii kolejowych, duża liczba obiektów magazynowo-logistycznych, budowa 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz rozpoczęcie budowy nowoczesnego dworca multimodalnego Łódź 
Fabryczna.  

II. Zagłębie Górniczo - Energetyczne Bełchatów – Szczerców - Złoczew 

Obszar ten obejmuje większość powiatu bełchatowskiego oraz północno-wschodnią 
pajęczańskiego, w przyszłości za sprawą rozszerzenia odkrywki węgla brunatnego także część gminy 
Złoczew, a duże prawdopodobieństwo oddziaływania potencjału energetycznego sprawi, że obejmie 
też powiat radomszczański. Region specjalizuje się w produkcji energii konwencjonalnej. Kluczowy 
potencjał tego obszaru związany jest z surowcem energetycznym- węglem brunatnym i największą 
w Polsce i jedną z największych w Europie kopalnią węgla brunatnego Bełchatów (KWB Bełchatów) 
oraz bazującą na tym surowcu Elektrownią Bełchatów – największy wytwórca mocy w Polsce 
(produkcja 20% krajowej energii elektrycznej). Aktualnie eksploatowane jest jeszcze pole 
„Bełchatów” i uruchomiono już wydobycie z pola „Szczerców”, prowadzone są jednocześnie prace 
przygotowawczo - rozpoznawcze na polu „Złoczew”. Towarzyszące złożu węgla brunatnego surowce 
dodatkowe są wykorzystywane w budownictwie, drogownictwie, do produkcji czystych nawozów 
mineralnych. Obszar cechuje się korzystnym położeniem transportowym, korzystnymi procesami 
demograficznymi, stabilnym rynkiem pracy, wykwalifikowanymi kadrami z zakresu geologii 
i energetyki, brakuje tu jednak specjalistycznego branżowego zaplecza naukowo-badawczego.  

III. Zagłębie Ceramiczno - Budowlane Opoczno – Tomaszów 

Obszar ten lokalizuje się w południowo- wschodniej części województwa i charakteryzuje się 
największą w skali regionalnej koncentracją przemysłu materiałów budowlanych. Podstawą dla tego 
przemysłu są miejscowe zasoby surowców skalnych m.in.: złoża piasków szklarskich i formierskich 
(największe w Polsce), złoża piasków filtracyjnych i specjalistycznych mające zastosowanie w chemii 
budowlanej, złoża kaolinu stanowiące surowiec dla przemysłu ceramicznego, złoża piasków 
kwarcowych. Na terenie gmin Tomaszów Mazowiecki i Sławno znajdują się największe w Polsce 
kopalnie piasków kwarcowych „Biała Góra” i „Grudzeń Las” z oddziałem w Syskach w gminie 
Mniszków. Kopalnia i zakład przetwórstwa wapienia zlokalizowana jest w miejscowości Stok, a Grupa 
Atlas w oparciu o ten surowiec planuje tu budowę cementowni. W miejscowości Owadów-Brzezinki 
zostały odkryte unikatowe w skali światowej zespoły skamieniałości morskich i lądowych sprzed 
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148 mln lat. W Zagłębiu na bazie rodzimego surowca rozwija się przemysł szklarski i ceramiczny, 
powstały także liczne zakłady produkujące galanterię ceramiczną i listwy wykończeniowe. 
Uzupełnieniem działalności przemysłowej są hurtownie materiałów budowlanych w Tomaszowie 
Mazowieckim i płytek ceramicznych w Opocznie. W Opocznie powstał Zamiejscowy Ośrodek 
Dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w Krakowie. Wzmocnienie pozycji 
miejscowych producentów na rynku polskim i zagranicznym powinno się odbyć poprzez powołanie 
klastra ceramicznego obejmującego również firmy z sąsiadujących powiatów województwa 
świętokrzyskiego. 

IV. Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa 

Podstawowym potencjałem tego obszaru położonego w północnej części województwa jest 
dobrze prosperujące rolnictwo, w oparciu o jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej należącej do 
najlepszych w województwie. Obszar charakteryzuje wysoka kultura rolna i rozwinięte towarowe 
rolnictwo, ze specjalizacją w produkcji warzyw, owoców oraz produkcji zwierzęcej. Cenny zasób 
obszaru stanowi zaplecze naukowo-badawcze (Instytut Ogrodnictwa, zakłady doświadczalne 
z zakresu sadownictwa i kwiaciarstwa) stanowiące silne wsparcie dla rozwoju wysokotowarowego 
rolnictwa w obszarze. Dwie wyższe szkoły zawodowe przygotowują kadry o specjalności ogrodniczej. 
Potencjał przestrzeni uzupełnia bazujące na rodzimym surowcu przetwórstwo rolno-spożywcze. 
Na tym terenie wysokie wyniki produkcyjne osiągane są m.in. za sprawą lepszego zorganizowania 
rolników, w ramach funkcjonujących grup producentów rolnych z zakresu produkcji: owoców 
i warzyw, mleka oraz zbóż. Rejon ten jest dobrze skomunikowany z pozostałą częścią województwa, 
a dynamiczny rozwój stref przemysłowych i ekonomicznych oraz nowoczesny terminal multimodalny 
w Kutnie stanowi dodatkowy atut dla rozwoju tego obszaru funkcjonalnego. 

V. Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury 

Doliny trzech największych rzek regionu charakteryzują się nagromadzeniem szeregu atutów 
i potencjałów w sferze przyrodniczej i kulturowej, co stanowi przesłankę dla rozwoju turystyki. 
Obszar turystyczny doliny rzeki Pilicy rozciąga się w południowo- wschodniej części województwa 
łódzkiego wzdłuż doliny rzeki Pilicy, a największymi atutami tego terenu są:  

 Zbiornik Sulejowski umożliwiający rozwój wielu form turystyki aktywnej, m.in. żeglarstwa, 
kajakarstwa i windsurfingu, turystyki konferencyjnej i biznesowej (Bronisławów, Smardzewice, 
Swolszewice) oraz wypoczynkowej, weekendowej i agroturystyki (baza noclegowa m.in. 
w Zarzęcinie, Treście i Barkowicach). Tereny wokół Zbiornika w powiecie tomaszowskim 
koncentrują ruch turystyczny i są to najczęściej odwiedzane miejsca w dolinie rzeki Pilicy; 

 dużą atrakcją tego terenu są Groty Nagórzyckie, które są podziemną trasą turystyczną, rezerwat 
„Niebieskie Źródła” z krasowymi wywierzyskami oraz skansen rzeki Pilicy „Muzeum bez kapci”; 

 Dolina Pilicy na całej swej długości stwarzająca doskonałe warunki do rozwoju; kajakarstwa, 
turystyki rowerowej (sieć szlaków w środkowej i północnej części obszaru), turystyki jeździeckiej 
(ośrodek Bogusławice), turystyki wypoczynkowej (Spała, Sulejów, Przygłów, Włodzimierzów), 
turystyki zdrowotnej (oferta SPA & Wellness w niektórych ośrodkach); 

 Miejscowość Spała jest centrum kongresowym, konferencyjno-biznesowym, zapleczem 
noclegowo-gastronomicznym i sportowym dla kadry sportowców polskich (Ośrodek Przygotowań 
Olimpijskich - Centralny Ośrodek Sportu); 

 zlokalizowany w gminie Sławno unikatowy w skali światowej zespół skamieniałości morskich 
i lądowych pochodzący sprzed 148 mln lat; 

 znaczące w skali kraju obiekty sportowe i rekreacyjne: tor kajakarstwa górskiego w Drzewicy, 
lotnisko Aeroklub Ziemi Piotrkowskiej, Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo w Starej 
Wsi, COS w Spale; 

 unikatowe w skali kraju zabytki architektury (Inowłódz, Sulejów-Podklasztorze, Studzianna-
Poświętne, Smardzewice, Piotrków Trybunalski), atrakcje kulturowe połączone są siecią szlaków 
turystycznych (Romański, Cysterski, Grunwaldzki); 
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  warunki mikroklimatyczne Puszczy Pilickiej, system obszarów chronionych parków 
krajobrazowych: Spalskiego, Sulejowskiego, Przedborskiego oraz Obszary Natura 2000. 

Obszar turystyczny doliny rzeki Warty rozciąga się w zachodniej części województwa wzdłuż 
doliny rzeki Warty. Pasmo wyróżnia się atrakcyjnymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi, które 
są podstawą dla rozwoju turystyki aktywnej, kulturowej i uzdrowiskowej. Największymi atutami 
obszaru są:  

 Dolina Warty predestynowana do rozwijania turystyki kajakowej na rzece Warcie, Grabi 
i Widawce; 

 Zbiornik Jeziorsko stwarzający dobre warunki dla rozwijania żeglarstwa regatowego; 
 możliwości prowadzenia turystyki jeździeckiej z wykorzystaniem ośrodków jazdy konnej oraz 

szlaków konnych, turystyki rowerowej i pieszej oraz geoturystyki (walory Jury Krakowsko-
Wieluńskiej); 

 występowanie wód geotermalnych w północnej części obszaru wykorzystywanych dla celów 
uzdrowiskowych, w tym balneologicznych (Uniejów, Podddębice) i lecznicze właściwości klimatu; 

 ponadregionalny potencjalny produkt turystyczny – Centralny Łuk Turystyczny; 
 zlokalizowany w gminie Wieluń unikatowy w skali światowej zespół skamieniałości morskich 

i lądowych pochodzący sprzed 148 mln lat; 
 unikatowe w skali kraju zabytki architektury (Uniejów, Łaszew, Grębień, Popowice, Skomlin, 

Ożarów, obiekty archeologiczne związane z osadnictwem (Konopnica, Przywóz, Lesisk, Sieradz); 
 system obszarów chronionych: rezerwaty, parki krajobrazowe (Załęczański, Międzyrzecza Warty 

i Widawki), Obszary Natura 2000. 

Obszar turystyczny doliny rzeki Bzury rozciąga się w północnej części województwa, 
a największymi jego atutami są: 

 dolina Bzury stwarzająca możliwość rozwijania turystyki aktywnej: rowerowej, pieszej jeździeckiej 
(Stadnina Koni Walewice,); 

 turystyka kulturowa obszaru opiera się na najcenniejszych zabytkach architektury 
w miejscowościach: Tum, Góra Św. Małgorzaty, Łęczyca, Nieborów, Walewice, Łowicz, 
Skierniewice), skansenach w Maurzycach, Łowiczu, Sromowie. Atrakcje kulturowe połączone są 
siecią szlaków turystycznych (Romański, Bursztynowy, Książąt Mazowieckich, Grunwaldzki); 

 system obszarów chronionych kształtują: Bolimowski Park Krajobrazowy, rezerwaty przyrody, 
obszary chronionego krajobrazu, Obszary Natura 2000; 

 ponadregionalny potencjalny produkt turystyczny – Centralny Łuk Turystyczny, tworzony 
Piastowski Park Kulturowy oraz skansen Tum-Kwiatkówek; 

 występowanie wód geotermalnych we wschodniej części regionu, w rejonie Skierniewic 
ubiegających się o miano uzdrowiska. 
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Mapa 9: Obszary funkcjonalne w województwie łódzkim 

 
Obszary miejskie, czyli miasta i ich obszary funkcjonalne, będące biegunami wzrostu 

odgrywają bardzo istotną rolę w procesach rozwojowych. Najważniejszymi wyzwaniami rozwojowymi 
na obszarach miejskich jest umiejętność wykorzystywania potencjałów endogenicznych dla 
kreowania wzrostu gospodarczego i budowania przewag konkurencyjnych oraz poprawa jakości życia 
mieszkańców.  

To właśnie te obszary będą miejscem dynamizacji procesów wzrostu i rozwoju 
gospodarczego oraz powstawania nowych miejsc pracy. Istotne znaczenie dla realizacji 
podejmowanych działań będzie miała współpraca między jednostkami samorządu terytorialnego 
w ramach obszarów miejskich, w tym w szczególności przy tworzeniu i realizacji zintegrowanych 
inwestycji terytorialnych. Na obszarach tych przewiduje się działania rewitalizacyjne obszarów 
zdegradowanych społecznie i gospodarczo, kształtowanie przestrzeni publicznej wysokiej jakości, 
zapobiegające negatywnym zjawiskom suburbanizacji, podnoszenie jakości usług publicznych, 
budowanie układów obwodnicowych i podłączeń do dróg ekspresowych, rozwijanie transportu 
zbiorowego, wdrażanie technologii energooszczędnych w budownictwie, ochronę terenów zielonych, 
działania na rzecz racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej i zwiększenie retencji wód, wspieranie 
rozwoju funkcji symbolicznych budujących ponadregionalną rangę miejskich obszarów 
funkcjonalnych. 

Obszary wiejskie postrzegane są w sposób kompleksowy i wielofunkcyjny, jako miejsce życia, 
pracy i wypoczynku. Zakłada się rozwój innowacyjnego rolnictwa oraz kształtowanie pozarolniczych 
form działalności gospodarczej, które generować będzie nowe miejsca pracy m. in. w przetwórstwie, 
usługach, handlu, turystyce i agroturystyce, rzemiośle i rękodzielnictwie. Podniesienie poziomu 
cywilizacyjnego obszarów wiejskich będzie realizowane poprzez wzmocnienie potencjałów 
rozwojowych ośrodków gminnych, poprawę dostępu do usług publicznych, poprawę jakości kapitału 
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ludzkiego i społecznego, ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz zapewnienie 
dobrej dostępności komunikacyjnej i infrastrukturalnej. W rozwoju obszarów wiejskich kluczową rolę 
odgrywać będzie ochrona środowiska przyrodniczego i przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym 
i antropogenicznym.  

2.4.2  Potencjały regionalne wynikające z uwarunkowań przestrzennych 

Wyniki przeprowadzonej analizy oraz wiedza ekspercka i informacje z innych opracowań 
źródłowych pozwalają na identyfikację potencjałów w sferze przestrzennej. 

Centralne położenie województwa w kraju, na przecięciu dwóch z czterech funkcjonujących 
na obszarze Polski paneuropejskich korytarzy transportowych oraz planowane utworzenie 
Centralnego Węzła Komunikacyjnego oraz bliskość Warszawy, stwarzają szanse na zdynamizowanie 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Województwo łódzkie jest dobrze wyposażone w drogi 
publiczne o nawierzchni twardej, rozpoczęto realizację strategicznego układu drogowego tworzonego 
przez autostrady i drogi ekspresowe należące do sieci TEN-T (A-1,A-2, S-8). Wyzwaniem na najbliższe 
lata jest realizacja dróg dojazdowych do węzłów autostradowych i ekspresowych. W Łodzi rozpoczęła 
się budowa nowoczesnego dworca multimodalnego wraz z tunelem średnicowym Łódź Fabryczna - 
Łódź Kaliska i rozbudowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, która przyczyni się do 
ukierunkowania procesu urbanizacji, poprawi efektywność systemu transportu i wpłynie na wzrost 
mobilności mieszkańców aglomeracji. W aspekcie obsługi krajowych i międzynarodowych połączeń 
kolejowych, szansą dla województwa jest uruchomienie programu budowy Kolei Dużych Prędkości 
relacji Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań.  

Łódź z obszarem metropolitalnym – obszar kumulacji potencjałów rozwojowych, skupiający 
43,7% ludności regionu i 13,7% powierzchni województwa, charakteryzujący się najwyższym 
poziomem urbanizacji oraz największą koncentracją funkcji metropolitalnych, gospodarczych 
i kulturowych. Rdzeniem obszaru jest Łódź. Unikalny endogeniczny potencjał miasta związany jest 
z działalnością akademicką, naukowo-badawczą, kulturalno-kongresową. Łódź jest uznanym 
ośrodkiem w skali międzynarodowej i krajowej w zakresie specjalistycznych usług medycznych. 
Unikatowym potencjałem Łodzi i obszaru metropolitalnego jest XIX wieczne dziedzictwo 
poprzemysłowe i wielokulturowe tradycje rozwoju ośrodków miejskich. Odzwierciedleniem tego jest 
m. in. układ przestrzenny miasta i unikatowe zespoły fabryczno-rezydencjonalne. Dokonane 
i przewidywane w najbliższej przyszłości kompleksowe działania rewitalizacyjne pozwolą na 
wykorzystanie historycznego dziedzictwa miasta i zmiany jego wizerunku. Łódź jest również ważnym 
ośrodkiem rozwoju sztuki nowoczesnej, przemysłu filmowego i sztuki teatralnej. Funkcje 
kulturotwórcze Łodzi kształtują instytucje teatralne, muzea, wydarzenia i festiwale o randze krajowej 
i międzynarodowej. Gospodarczy potencjał Łodzi i obszaru metropolitalnego związany jest z takimi 
branżami jak farmaceutyczno- medyczno- kosmetyczna, AGD, włókienniczo-odzieżowa, materiałów 
budowlanych, BPO, ICT, logistyka. W obszarze tym koncentrują się korytarze transportowe 
o znaczeniu europejskim i krajowym.  

Wyspecjalizowane obszary funkcjonalne tj. Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów 
Szczerców – Złoczew, Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno-Tomaszów, Obszar Rozwoju 
Intensywnego Rolnictwa, Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury. Są to obszary 
wyróżnione ze względu na specyficzne cechy przestrzenne, potencjał endogeniczny, koncentrację 
specjalistycznych funkcji i kształtujące się powiązania funkcjonalne. Na potencjały te składają się 
zarówno zasoby występujące w sferze gospodarczej, społecznej jak i przestrzennej. Są to m. in. 
strategiczne złoża surowców mineralnych (węgiel brunatny, piaski szklarskie i formierskie, wody 
geotermalne), potencjał ziemi użytkowanej rolniczo, potencjał ludzki, instytucji naukowo-
badawczych, walory przyrodniczo-krajobrazowe.  

Kluczowy potencjał Zagłębia Górniczo - Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew, 
związany jest z surowcem energetycznym – węglem brunatnym i największą w Polsce i jedną 
z największych w Europie kopalnią węgla brunatnego Bełchatów. Zagłębie Ceramiczno - Budowlane 
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Opoczno – Tomaszów charakteryzuje się największą w skali regionalnej koncentracją przemysłu 
materiałów budowlanych, podstawą dla tego przemysłu są miejscowe zasoby surowców skalnych. 
Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa charakteryzuje wysoka kultura rolna i rozwinięte towarowe 
rolnictwo, ze specjalizacją w produkcji warzyw, owoców oraz produkcji zwierzęcej, uzupełnia go 
bazujące na rodzimym surowcu przetwórstwo rolno-spożywcze, a Instytut Ogrodnictwa wnosi 
innowacyjne rozwiązania w dziedzinie nauk rolniczych. Doliny trzech największych rzek regionu były 
wyróżnikiem dla utworzenia Obszarów Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury 
i charakteryzują się nagromadzeniem szeregu atutów i potencjałów w sferze przyrodniczej 
i kulturowej. Obszary te mogą być kołem zamachowym dla budowania silnej pozycji konkurencyjnej 
regionu łódzkiego.  

2.5. Sfera przyrodniczo-kulturowa 

2.5.1  Uwarunkowania i trendy rozwoju sfery przyrodniczo – kulturowej 

Województwo łódzkie położone na styku Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Polskich 
cechuje stosunkowo małe zróżnicowanie rzeźby terenu. Przez środek województwa z północy na 
południe przebiega główny dział wodny największych rzek Polski: Wisły i Odry. Na jego obrzeżach 
wyraźnie zaznaczają się doliny trzech największych rzek regionu tj. Pilicy, Warty i Bzury. Z dolinami 
tych rzek związane jest występowanie najcenniejszych pod względem przyrodniczym i kulturowym 
obszarów, z których znaczna część objęta jest ochroną prawną. W dolinach Pilicy i Warty grupują się 
większe kompleksy leśne województwa. Należą do nich m. in. Lasy Spalskie, występujące po obu 
stronach Pilicy, na wschód od Tomaszowa Mazowieckiego stanowiące najcenniejsze pozostałości 
dawnej Puszczy Pilickiej. Na tym tle znacznie gorzej wypada dolina Bzury, płynąca w północnej, 
najmniej zalesionej części województwa.  

Generalnie w skali kraju województwo łódzkie należy do najmniej zalesionych województw, 
co świadczy m. in. o dużym przekształceniu antropogenicznym środowiska. Obecnie wskaźnik 
lesistości kształtuje się na poziomie 21,2% przy średniej dla kraju na poziomie 29,3%. Województwo 
cechuje się bardzo dużym zróżnicowaniem przestrzennym w odniesieniu do wskaźnika lesistości. 
Do najmniej zalesionych (poza powiatami grodzkimi) należy północna część województwa tj. powiaty 
kutnowski (4,9%) oraz łęczycki (5,6%). Są to zarazem tereny charakteryzujące się najkorzystniejszymi 
warunkami dla rozwoju rolnictwa. Największą lesistością (powyżej 30%) charakteryzuje się 
południowo-wschodnia część województwa, w tym powiat tomaszowski, opoczyński 
i radomszczański. 
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Wykres 2.56: Lesistość w województwie i w powiatach w 2012 roku 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Systematycznie powierzchnia lasów ulega zwiększeniu jednak proces ten jest powolny, 
w stosunku do roku 2003 wskaźnik lesistości w regionie łódzkim zwiększył się o 0,9 p.p. i był zbliżony 
do przeciętnego tempa wzrostu w kraju na poziomie 1,1 p.p.  

Wykres 2.57: Lesistość w Polsce i w województwie łódzkim w latach 2003-2012 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Niewielkie zróżnicowanie rzeźby, położenie województwa na wododziale I rzędu i związana 
z tym faktem uboga sieć rzeczna, znaczny rozwój przemysłu zarówno w przeszłości jak i obecnie, 
który doprowadził do znaczących zmian środowiska przyrodniczego oraz niska lesistość mają 
decydujący wpływ na stosunkowo niewielki udział obszarów o najwyższych walorach przyrodniczo-
krajobrazowych w powierzchni województwa. W 2012 r. obszary prawnie chronione (wszystkie formy 
obszarowe z wyłączeniem obszarów Natura 2000) obejmowały 19,7% powierzchni województwa 
łódzkiego przy średniej krajowej znacznie przewyższającej poziom wojewódzki i wynoszącej 32,5%. 
Województwo łódzkie plasowało się na 15. miejscu w kraju tuż przed woj. dolnośląskim ze względu 
na najmniejszy udział obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni województwa. Na 
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przestrzeni lat 2003-2012 odsetek obszarów prawnie chronionych w województwie łódzkim wzrósł 
o 3,3 p.p., podczas gdy w kraju podlegał niewielkim wahaniom rzędu 0,1 do 0,2 p.p. 

Wykres 2.58: Udział obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni w Polsce i w województwie 
łódzkim w latach 2003-2012 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W województwie występują wszystkie formy ochrony przyrody tj. Kampinoski Park Narodowy 
– Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach, 89 rezerwatów przyrody, 7 parków krajobrazowych, 
z których trzy zlokalizowane są w dolinie Pilicy, dwa w dolinie Warty, jeden w dolinie Rawki oraz 1 nie 
związany z dolinami rzek, zlokalizowany w centralnej części województwa, 17 obszarów chronionego 
krajobrazu, 37 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 834 użytki ekologiczne, 4 stanowiska 
dokumentacyjne. Szczególną formą ochrony prawnej są obszary Natura 2000, stanowiące część 
Europejskiej sieci obszarów chronionych. Na terenie województwa występują Obszary specjalnej 
ochrony ptaków, które obejmują 2,1% jego powierzchni oraz Specjalne obszary ochrony siedlisk 
zajmujące odpowiednio 2,9% (2011 r., BDL GUS). 

Mapa 10: Obszary prawnie chronione w województwie łódzkim w 2012 r. 
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Województwo jest znacznie zróżnicowane pod względem występowania walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych, w tym obszarów prawnie chronionych. W 2012 r. obszary prawnie 
chronione stanowiły aż 54,6% ogólnej powierzchni powiatu brzezińskiego i była to najwyższa wartość 
w skali całego województwa. Z kolei najmniejszym udziałem obszarów chronionych charakteryzował 
się powiat grodzki skierniewicki (0,2%) zaś z powiatów ziemskich powiat kutnowski (5,8%) oraz 
pajęczański (5,8%). 

Wykres 2.59: Udział obszarów prawnie chronionych w ogólnej powierzchni województwa łódzkiego 
i powiatów w 2012 roku 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Na przestrzeni lat 2003-2012 zaobserwowano znaczące zmiany w wartości analizowanego 
wskaźnika i to zarówno dotyczące zmniejszenia, jak i zwiększenia udziału obszarów prawnie 
chronionych w powierzchni powiatów. Największy wzrost odnotowano w powiecie bełchatowskim 
(z 0,6% w roku 2003 do 28% w roku 2012) z kolei największy spadek wskaźnika odnotowano 
w powiecie łęczyckim z 13,8% w roku 2003 do 10,9% w roku 2012. 

Najcenniejsze obszary przyrodnicze, w tym obszary prawnie chronione koncentrują się w 
dolinach największych rzek regionu. Walory tych terenów stanowią istotną przesłankę dla rozwoju 
różnorodnych form wypoczynku i rekreacji. Problemem w skali całego regionu jest brak spójnego 
systemu obszarów chronionych, co wpływa niekorzystnie na całe środowisko przyrodnicze. 

Z budową geologiczną województwa związane jest występowanie złóż surowców 
mineralnych, z których część ma istotne znaczenie dla gospodarki regionu oraz kraju. Oprócz 
surowców pospolitych takich jak piasek i żwir na terenie województwa występują cenne złoża węgla 
brunatnego eksploatowane w okolicy Bełchatowa(złoże Bełchatów – Pole Bełchatów i Pole 
Szczerców) oraz perspektywiczne złoże Złoczew, złoża piasków szklarskich i formierskich w rejonie 
Tomaszowa Mazowieckiego, surowców ilastych ceramiki budowlanej, wapienie w okolicy 
Działoszyna, złoża glin ceramicznych, chalcedonitu i piaskowców. Ponadto warte odnotowania są 
bogate złoża wód geotermalnych w pasie Zduńska Wola- Łęczyca- Uniejów-Turek, w rejonie 
Skierniewic oraz w pasie Kalisz-Sieradz-Piotrków Tryb. 

Sfera kulturowa 

Na terenie województwa działają liczne instytucje kultury do których należą m. in. domy 
i ośrodki kultury jak również muzea. Domy i ośrodki kultury, kluby oraz świetlice odgrywają istotna 
rolę w kształtowaniu życia kulturalnego, pozwalając lokalnej społeczności aktywnie uczestniczyć 
w kulturze. Ma to szczególne znaczenie na obszarach wiejskich, gdzie dom kultury lub biblioteka są 
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jedynymi instytucjami kultury w terenie. Pod względem liczby mieszkańców przypadających na 
1 obiekt typu dom kultury, klub, świetlica region łódzki wypada znacznie mniej korzystnie niż średnio 
w kraju, w 2012 roku na 1 dom kultury przypadało w regionie 12 751 mieszkańców, podczas gdy 
w Polsce wskaźnik ten kształtował się na poziomie 9 957 mieszkańców. Ogółem w województwie 
w 2012 r. funkcjonowało 198 domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic a ich liczba na przestrzeni 
lat 2003-2012 uległa zmniejszeniu o 32 obiekty. Odwrotną tendencję odnotowano w kraju, gdzie 
w badanym okresie przybyły 154 takie placówki. Na uwagę zasługuje fakt wykazywania w statystyce 
publicznej „0” ilości takich obiektów w Piotrkowie Trybunalskim w latach 2011 i 2012, podczas gdy 
w poprzednich latach ich liczba oscylowała od 6 do 7.  

Wykres 2.60: Liczba mieszkańców na 1 dom kultury w województwie łódzkim i w powiatach w 2012 r. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Największą dostępnością tej formy kultury charakteryzował się powiat opoczyński, w którym 
na 1 dom kultury przypadało 4 890 mieszkańców oraz zduńskowolski – 5 240 mieszkańców. Najmniej 
korzystnie przedstawiała się sytuacja w powiecie brzezińskim gdzie wszyscy mieszkańcy tj. 
30956 osób przypadali na 1 działający dom kultury. 

W latach 2003 – 2012 największą poprawę w dostępności do domów kultury odnotowano 
w powiecie pajęczańskim, gdzie przybył 1 obiekt a tym samym liczba mieszkańców przypadających na 
1 dom kultury zmniejszyła się z 17 818 do 13 960. 

Wykres 2.61: Liczba mieszkańców przypadająca na 1 dom kultury w Polsce i w województwie łódzkim w 
latach 2003-2012. 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Problemem, zwłaszcza na obszarach wiejskich, jest całkowity brak tego typu obiektów 
w niektórych gminach regionu łódzkiego. W gminach wiejskich domy kultury obok bibliotek są 
jedynymi placówkami umożliwiającymi dostęp do działalności kulturalnej, aczkolwiek ich rola 
w świecie powszechnej dostępności Internetu ulega zmianie. 

Ośrodki kultury prowadzą różnorodną działalność kulturalną, a jedną z tych form są zespoły 
artystyczne, skupiające lokalnych mieszkańców. Wśród zespołów można wyróżnić m.in. zespoły 
taneczne, muzyczno-instrumentalne, folklorystyczne i teatralne. Biorąc pod uwagę liczbę członków 
zespołów artystycznych w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców można stwierdzić, że w 2012 roku 
województwo łódzkie osiągało niższe od przeciętnych w kraju wartości tego wskaźnika odpowiednio 
5,9 przy średniej dla kraju wynoszącej 6,9.  

Wykres 2.62: Członkowie zespołów artystycznych w Polsce i w województwie łódzkim w latach 2003-2012. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Na przestrzeni lat 2003-2012 najkorzystniejszą sytuację w regionie łódzkim odnotowano 
w roku 2007, by w następnych latach obserwować spadek aktywności zespołów artystycznych 
z niewielką poprawą w roku 2012. Podobne tendencje odnotowano również w kraju. Działalność 
zespołów artystycznych w regionie była wyraźnie zróżnicowana przestrzennie począwszy od braku 
domów kultury a tym samym wszelkich form ich działalności (m. Piotrków Trybunalski) do powiatów 
aktywnych, w których liczba członków zespołów artystycznych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 
zdecydowanie przekracza średnią dla województwa (powiat łaski – 15,2 członków zespołów na 1000 
mieszkańców). 

Wykres 2.63: Członkowie zespołów artystycznych w województwie łódzkim i powiatach w 2012 r.. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 
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Głównym celem muzeów jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr oraz umożliwienie 
korzystania ze zgromadzonych zbiorów. W 2012 r. na terenie województwa łódzkiego działało 
45 muzeów (łącznie z oddziałami), w tym 39 w miastach a 6 na obszarach wiejskich. Najwięcej 
placówek muzealnych zlokalizowanych jest w Łodzi. Pod względem liczby zwiedzających muzea 
łódzkie plasuje się znacznie poniżej średniej krajowej odpowiednio 286,8 zwiedzających w regionie 
przy 693,2 średnio w kraju. Na przestrzeni lat 2003-2012 generalnie liczba zwiedzających muzea się 
zwiększała, jednak w roku 2012 w regionie łódzkim odnotowano spadek tej wartości w stosunku do 
roku 2011 o 26 osób. 

Wykres 2.64: Zwiedzający muzea na 1000 mieszkańców w latach 2003-2012 w Polsce i w województwie 
łódzkim. 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

W układzie powiatowym w 2012 roku najkorzystniejszą sytuację odnotowano w powiecie 
łowickim, gdzie na 1000 mieszkańców przypadało 1640 zwiedzających muzea. Jedną z przyczyn 
uzasadniających taki stan rzeczy jest bogato rozwinięty folklor łowicki, który przyciąga turystów. 
Z kolei w 4 powiatach z powodu braku jakichkolwiek placówek muzealnych nie odnotowano w ogóle 
zwiedzających muzea, są to powiaty łódzki wschodni, pajęczański, wieruszowski i miasto 
Skierniewice. 

Wykres 2.65: Zwiedzający muzea i oddziały muzealne na 1000 mieszkańców w 2012 roku 

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

Muzea stanowią jeden z ważnych elementów bazy kultury spajających lokalną społeczność 
oraz budujących tożsamość regionalną. Szczególną rolę w zakresie ochrony dziedzictwa kultury 
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ludowej odgrywają skanseny lokalizowane w miastach np. Łowicz, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki czy 
mniejszych miejscowościach np. Lipce Reymontowskie, Maurzyce. 

Województwo łódzkie charakteryzuje się bogatym dziedzictwem kulturowym. Prehistoryczne 
i wczesnośredniowieczne osadnictwo skupiało się w dolinach największych rzek regionu: Pilicy, 
Warty, Bzury. Do najcenniejszych obszarów i obiektów zabytkowych należą: unikatowe zabytki 
architektury romańskiej, w tym m. in. kolegiata w Tumie, kościoły w Sulejowie Podklasztorzu, 
Inowłodzu, Żarnowie, Strońsku, zespoły XIX-wiecznej zabudowy poprzemysłowej, największe w Łodzi, 
drewniane budownictwo sakralne typu wieluńskiego, dawne rezydencje magnackie i biskupie 
w Nieborowie, Walewicach, Wolborzu, zabytki techniki budownictwa ludowego m. in. wiatraki, 
młyny. Na terenie województwa występują cenne założenia urbanistyczne i ruralistyczne, 
lokowanych jest tu około 100 miast historycznych, z których ok. 60 zachowało elementy dawnych 
układów rozplanowania. W Łodzi ewenement stanowi ulica Piotrkowska, jedna z najdłuższych ulic 
handlowych w Europie, wzdłuż której zlokalizowane są kamienice i pałace będące przykładami 
architektury secesyjnej, historycznej i eklektycznej.  

Charakterystyczną cechą województwa łódzkiego jest jego wielokulturowość. Od wieków 
obszar województwa zamieszkiwali przedstawiciele różnych kultur, narodowości i wyznań. 
Mniejszościami narodowymi, które wywarły najistotniejszy wpływ byli Żydzi, Niemcy, Czesi i Rosjanie. 
Wieloetniczny charakter obszaru województwa zatracił się po II wojnie światowej, która przyniosła 
prawie całkowitą zagładę ludności żydowskiej oraz spowodowała migrację ludności niemieckiej. Ślady 
wielokulturowości obszaru województwa łódzkiego widoczne są we współczesnej jego przestrzeni. 
Najstarszą mniejszością narodową byli Żydzi, którzy pojawili się już w średniowieczu, a ich liczebność 
znacznie wzrosła w wieku XIX i była związana z uprzemysłowieniem. Współcześnie o ich obecności 
świadczą m. in. synagogi, kirkuty, pałace, wille fabrykanckie oraz zespoły fabryczno-rezydencjonalne 
(m. in. I. K. Poznańskiego w Łodzi). Niemcy przybyli na obszar województwa w XIV i XV wieku 
w okresie lokacji miast na prawie niemieckim. W XVIII wieku ich liczba zwiększyła się w związku 
z kolonizacjami wsi przyczyniając się do podniesienia kultury rolnej. Największy ich napływ dokonał 
się w XIX w. i legł u podstaw rozwoju przemysłu, zwłaszcza włókienniczego. W tym okresie stanowili 
oni większość ludności w przemysłowych miastach, do których należały: Łódź, Zgierz, Pabianice, 
Ozorków, Konstantynów, Aleksandrów, Zduńska Wola, Tomaszów Mazowiecki. Wywarli istotny 
wpływ na dziedzictwo kulturowe regionu w formie m. in. pozostałości zespołów fabrycznych (m. in. 
L. Geyera, Karola Scheiblera, J. Kindermanna w Łodzi), okazałych pałaców i wilii fabrycznych, 
kościołów, nekropolii. Czesi przybyli na teren województwa dopiero w 1802r. i osiedlili się w Zelowie 
i jego okolicach. W późniejszym okresie przybyli również do Łodzi, jednak dość szybko zasymilowali 
się z Polakami. Najpóźniej, bo dopiero w XIX w. na obszar województwa łódzkiego przybyli Rosjanie. 
Ich przybycie wiązało się z włączeniem tej części Polski do zaboru rosyjskiego. Z tej przyczyny pełnili 
oni najczęściej funkcje administracyjne i wojskowe. Przejawem ich bytności są m. in. cerkwie, 
nekropolie, obiekty w Spale stanowiące pozostałości carskich zabudowań. Koegzystencja Polaków 
i wszystkich ww. narodowości miała decydujący wpływ na wiele sfer życia i przesądziła 
o wyjątkowości tego regionu, a w szczególności Łodzi. 

Duże zróżnicowanie województwa łódzkiego pod względem kultury, tradycji, obyczajów 
wynika m. in. z zasięgu dawnych ziem historycznych: Ziemi Łęczyckiej, Ziemi Sieradzkiej i Ziemi 
Piotrkowskiej, Ziemi Wieluńskiej, Ziemi Opoczyńskiej, Ziemi Rawskiej oraz Księstwa Łowickiego, 
którym odpowiadają subregiony etnograficzne. Społeczności tych ziem wytworzyły bogatą kulturę 
ludową, która jednak nie we wszystkich rejonach jest nadal żywa. Ważną rolę w kształtowaniu 
tradycji regionalnych odgrywa ziemia łęczycka. Bardzo dobrze rozpoznawalny zarówno w skali kraju 
jak i Europy jest folklor łowicki. Ukształtował się on w dawnym Księstwie Łowickim. Mieszkańcy 
podregionu łowickiego wykazują silne poczucie wartości, tradycji i więzi społecznych, co w znacznej 
mierze wpływa na kształtowanie się tożsamości lokalnej i kultywowanie tradycji. To tu działa 
największa liczba twórców ludowych, związanych głównie z haftem, wycinankarstwem 
i garncarstwem. Folklor łowicki traktowany jest, jako element identyfikujący folklor Polski na arenie 
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międzynarodowej. Kolejnym obszarem, na którym kultywuje się tradycje ludowe jest ziemia 
opoczyńska, a ich przejawem są tradycyjna zabudowa, stroje ludowe i pisanki. 

2.5.2  Potencjały regionalne wynikające z uwarunkowań przyrodniczo-
kulturowych 

Przeprowadzona analiza, wiedza ekspercka oraz informacje z istniejących analiz i opracowań 
naukowych pozwalają na identyfikację następujących potencjałów rozwojowych w sferze 
przyrodniczo-kulturowej: 

Walory przyrodniczo – krajobrazowe dolin rzecznych - doliny największych rzek regionu 
Pilicy, Warty i Bzury charakteryzują się największymi w skali regionu walorami przyrodniczo-
krajobrazowymi oraz bogatym dziedzictwem kulturowym. W dolinach tych rzek koncentrują się 
obszary objęte ochroną prawną, wyróżniające się dużą różnorodnością biologiczną, znacznym 
zalesieniem, występowaniem unikatowych w skali kraju zabytków jak np. romański kościół św. 
Idziego w Inowłodzu, Opactwo Cystersów w Sulejowie, archikolegiata w Tumie. Z dolinami tych rzek 
związane jest pradziejowe osadnictwo, którego ślady wciąż są czytelne w krajobrazie tworząc tzw. 
pasma kulturowe. Dodatkowym walorem tych terenów są dwa duże zbiorniki wodne: Sulejów na 
Pilicy i Jeziorsko na Warcie. To właśnie doliny Pilicy, Warty i Bzury wraz z ich dopływami tworzą „ruszt 
ekologiczny” województwa, który stanowi podstawę do stworzenia spójnego systemu obszarów 
chronionych włączonego w krajowy system ekologiczny. Są to tereny atrakcyjne pod względem 
turystycznym, predestynowane do rozwoju różnych form aktywności turystycznej i rekreacji. 
Podstawą do ich rozwoju są liczne szlaki turystyczne, wodne, piesze, rowerowe, konne oraz działające 
obiekty turystyczne i rozwijająca się oferta agroturystyczna.  

Złoża surowców mineralnych. Do najważniejszych należą złoża węgla brunatnego w rejonie 
Bełchatowa stanowiące podstawową bazę surowcową dla rozwoju sektora energetycznego 
w regionie łódzkim. W 2012 r. ze złoża Bełchatów-pole Bełchatów wydobyto 29,19 mln t co stanowiło 
45% wydobycia krajowego zaś ze złoża Bełchatów-pole Szczerców – 10,97 mln t tj. 17% wydobycia 
krajowego. Perspektywicznym złożem dla tego surowca jest złoże Złoczew. W rejonie Tomaszowa 
Mazowieckiego zlokalizowane są największe w Polsce złoża piasków szklarskich i formierskich oraz 
złoża piasków filtracyjnych i specjalistycznych, piasków kwarcowych, kaolinu i surowców ilastych 
ceramiki budowlanej a także złoża wapieni, glin ceramicznych stanowią podstawę dla rozwoju 
przemysłu ceramicznego i szklarskiego. Na terenie województwa występuje również duże bogactwo 
wód geotermalnych wykorzystywanych w gospodarce komunalnej jak również do rozwoju funkcji 
uzdrowiskowej. Na bazie występujących w Uniejowie wód geotermalnych utworzono jedyne w kraju 
uzdrowisko termalne. Podobne działania rozpoczęto również w rejonie Skierniewic.  

Dziedzictwo kulturowe – charakterystyczną cechą regionu łódzkiego, a zwłaszcza Łodzi, jest 
jego wielokulturowość. W XIX wieku na terenie Łodzi jak również okolicznych miast zamieszkiwali 
Polacy, Rosjanie, Żydzi, Niemcy i Czesi. Takie zróżnicowanie narodowościowe pozostawiło po sobie 
niezwykłe w skali europejskiej dziedzictwo kulturowe, czego przykładem jest zachowana do dzisiaj 
zabudowa sakralna, poprzemysłowa, rezydencjonalna, mieszkalna. Szczególnym walorem Łodzi 
i obszaru metropolitalnego jest unikatowe w skali kraju i Europy dziedzictwo poprzemysłowe. Jest 
ono związane z intensywnym rozwojem przemysłu wielkofabrycznego w II poł. XIX w. 
Do najcenniejszych obiektów tego okresu należą m. in. dawny kompleks włókienniczej fabryki 
I. Poznańskiego, kompleks rezydencjonalno-fabryczny Scheiblera – Grohmanna oraz tzw. Biała 
Fabryka L. Geyera. Prowadzone systematycznie prace rewitalizacyjne pozwalają przywrócić dawną 
świetność tych obiektów i stanowią impuls do rozwoju nowych funkcji. Unikalny w skali europejskiej 
projekt kompleksowej rewitalizacja fabryki I. Poznańskiego pozwolił na stworzenie największego 
w Polsce centrum kulturalno – handlowo   – rozrywkowego (pow. ponad 27 ha) - Manufaktury. 
Innymi, wyróżniającymi się przykładami zabudowy poprzemysłowej jest Miasto Tkaczy w Zgierzu 
obecnie skansen drewnianej zabudowy mieszkaniowo-rzemieślniczej. Dziewiętnastowieczne 
dziedzictwo poprzemysłowe stanowi kanwę dla stworzenia szlaku kulturowego. Proponowany szlak 
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dziedzictwa poprzemysłowego wpisuje się w ideę Europejskiego Szlaku Dziedzictwa 
Poprzemysłowego ERIH. W jego skład wchodzą historyczne układy rozplanowania miast i osad 
fabrycznych, obiekty pofabryczne, domy robotników, pałace pofabrykanckie, oraz zabytki techniki. 
Na obszarach objętych projektem będzie rozwijana funkcja turystyczna i funkcje towarzyszące oraz 
funkcja kulturalna, związana z łódzkimi centrami mediów i sztuki współczesnej. Wielokulturowość 
stanowi inspiracje dla kreowania nowego wizerunku województwa w wymiarze turystycznym, czego 
przykładem jest m. in. organizowany w okresie 2002 – 2009 r. Festiwal Dialogu Czterech Kultur 
a począwszy od roku 2010 Festiwal Łódź Czterech Kultur. Identyfikowane w przestrzeni miast 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego: Łodzi, Pabianic, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, 
Konstantynowa, Ozorkowa i Brzezin ślady wielokulturowego dziedzictwa (zabytkowe obiekty, 
historyczne układy rozplanowania przestrzennego) stanowią przesłankę dla stworzenia „szlaku 
pogranicza kultur” i rozwoju funkcji turystycznej tych terenów. 

Kultura ludowa. – w regionie łódzkim można wyodrębnić regiony etnograficzne, 
które w sposób szczególny zarysowują swoją odrębność i autonomię kulturalną m. in. w strojach, 
wycinankarstwie, rzeźbiarstwie, garncarstwie, obrzędach ludowych. Zarówno w skali kraju, jak 
i Europy jednym z najlepiej rozpoznawalnych jest folklor łowicki, który wyróżniają muzyka, taniec, 
oryginalny strój a przede wszystkim rękodzieło ludowe, w tym szczególnie wycinankarstwo. 
Kultywowaniu sztuki ludowej sprzyjają organizowane festiwale, warsztaty twórców ludowych oraz 
skanseny i muzea, w których gromadzone są liczne przykłady ludowej twórczości. Na szczególną 
uwagę zasługuje Muzeum Miasta Łowicza i Skansen Wsi Łowickiej w Maurzycach (gm. Zduny). 
Elementem promocji folkloru łowickiego jest coroczna Procesja Bożego Ciała z udziałem mieszkańców 
w strojach ludowych, która przyciąga licznych turystów z kraju i zagranicy. Poza folklorem łowickim 
na uwagę zasługuje również folklor opoczyński, rawski, sieradzki. Podtrzymywanie ludowych tradycji 
stanowi istotną przesłankę do kształtowania lokalnej tożsamości. Sztuka ludowa może być inspiracją 
dla rozwoju sztuki współczesnej i stanowić ważny element promocji regionu i rozwoju turystyki.  
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3. Analiza strategicznych uwarunkowań rozwoju 

3.1. Analiza SWOT regionu łódzkiego w kontekście potencjałów 

W ujęciu całościowym analiza strategiczna regionu obejmuje rozpoznanie jego sił i słabości, 
czyli mocnych i słabych stron (analiza wewnętrzna) oraz obecnych i przyszłych szans i zagrożeń 
(analiza zewnętrzna).  Prezentowana analiza SWOT jest syntezą przedstawionego wcześniej opisu 
stanu i trendów rozwojowych w zakresie potencjałów regionalnych. Ponadto uwzględnia ona 
ustalenia panelu eksperckiego oraz dane pochodzące z innych dokumentów źródłowych. Poniższa 
analiza SWOT stanowi skwantyfikowaną formę opisu sytuacji wyjściowej w zakresie zdiagnozowanych 
potencjałów regionalnych. Analiza SWOT została podzielona na opis: 

 Atutów (mocnych stron) tj. uwarunkowań wewnętrznych, czyli  elementów rzeczywistości 
regionu mających charakter pozytywny z punktu widzenia jego przyszłego rozwoju 

 Słabych stron tj. uwarunkowań wewnętrznych o charakterze negatywnym 

 Szans tj. uwarunkowań zewnętrznych o charakterze pozytywnym; jako szanse uwzględniono te 
zagadnienia, których źródła leżą poza regionem lub poza zakresem kompetencji władz 
publicznych działających na jego obszarze 

 Zagrożeń tj. uwarunkowań zewnętrznych mających negatywny wpływ na dalszy rozwój  

Zestawienie na jednym poziomie szans, atutów, słabości i zagrożeń w odniesieniu do każdego 
potencjału umożliwia identyfikacje wzajemnych zależności między wyróżnionymi czynnikami. Analiza 
została przeprowadzona dla wszystkich zdiagnozowanych potencjałów regionalnych.  

SFERA SPOŁECZNA 

Potencjały regionalne Szanse Atuty Słabości Zagrożenia 

Znaczące zasoby pracy 
polityka państwa wspie-
rająca kształcenie 
ustawiczne 

duże zasoby wykwalifiko-
wanej siły roboczej 

wysoka aktywność i mobi-
lność zawodowa 
mieszkańców 

wysoka umieralność na 
choroby cywilizacyjne, 
najkrótsze przeciętne 
trwanie życia 

niekorzystna sytuacja 
i świadomość zdrowotna 
mieszkańców regionu 

bliskość Warszawy 
z atrakcyjnym rynkiem 
pracy 

silne ruchy migracyjne 
do ośrodków o wyższej 
konkurencyjności 

Biały sektor 

umiędzynarodowienie 
popytu na 
specjalistyczne usługi 
medyczne 

dobrze rozwinięte  specja-
listyczne usługi medyczne 
o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym w 
Łodzi (pediatria, 
onkologia, medycyna 
pracy, ginekologia i położ-
nictwo) 

dobrze rozbudowana 
i dostępna baza 
materialna podstawowej 
opieki medycznej 

stosunkowo liczne kadry 
medyczne 

tradycje medyczne i po-
tencjał akademicki 
(Uniwersytet Medyczny) 

unikatowe w skali kraju 
placówki naukowo – 
badawcze (Instytut 
Centrum Zdrowia Matki 
Polki, Instytut Medycyny 
Pracy im. J. Nofera) 

wewnątrzregionalne 
zróżnicowanie 
dostępności do 
specjalistycznych usług 
medycznych  

słabe zasoby ludzkie 
w niektórych sektorach 
medycznych (medycyna 
ratunkowa, medycyna 
paliatywna, geriatria) 

narastające problemy 
strukturalne w 
krajowym systemie 
ochrony zdrowia 
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Potencjał kultury 
wyższego rzędu 

wzrost znaczenia kultury 
jako czynnika 
stymulującego rozwój 
społeczno-gospodarczy 

liczne instytucje kultury 
wyższej , w tym 
wyróżniające się w skali 
kraju Muzeum Sztuki 
(z największymi w Polsce 
zbiorami z XX i XXI wieku), 
Muzeum Kinematografii, 
Centralne Muzeum 
Włókiennictwa 

różnorodne, znaczące w 
skali kraju teatry z bogatą 
ofertą festiwalową o 
randze krajowej i 
międzynarodowej ( 7 
teatrów repertuarowych, 
Teatr Muzyczny, Teatr 
Wielki i Filharmonia 
Łódzka) 

wyższe szkoły artystyczne 
(Akademia Muzyczna, 
Akademia Plastyczna, 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Filmowa, Telewizyjna i 
Teatralna im. Leona 
Schillera w 
Łodzi)utworzenie centrum 
kulturalno-edukacyjnego  
na terenie 
zrewitalizowanej 
elektrociepłowni EC-1, 
w tym Centrum  
Festiwalowo-Kongresowe, 
Centrum Sztuki Filmowej, 
Centrum Nauki i Techniki 

 

niewielkie 
zainteresowanie 
mieszkańców regionu 
regionalną ofertą 
kulturalną 

słaba promocja oferty 
instytucji kultury 

silna konkurencja innych 
metropolii 

SFERA GOSPODARCZA 

Potencjały regionalne Szanse Atuty Słabości Zagrożenia 

Potencjał rozwoju 
rolnictwa i przemysłu 
rolno-spożywczego 

rosnący popyt na 
produkcję biomasy 
i biogazu 

wzrost popytu na 
żywność wysokiej 
jakości na rynku 
krajowym i europejskim 

wzrastające 
zainteresowanie 
żywnością ekologiczną 

korzystna koniunktura 
na produkty 
przetwórstwa 
spożywczego na rynkach 
międzynarodowych 

duże zasoby ziemi 
i znaczący potencjał 
rolniczy z obszarami 
intensywnej produkcji 
rolnej (roślinnej, w tym 
nasiennej i zwierzęcej) 

wysoka produktywność 
rolnictwa 

specjalizacja regionu 
w produkcji owoców 
i warzyw oraz produkcji 
zwierzęcej 

rozwinięty przemysł rolno-
spożywczy 

potencjał naukowo – 
badawczy Instytutu 
Ogrodnictwa w 
Skierniewicach 

pogłębiający się deficyt 
wód powierzchniowych 
i występowanie zjawiska 
stepowienia w płn. i płn. – 
zach. części regionu oraz 
niski potencjał jakościowy 
gleb i duży udział gleb 
kwaśnych 

niekorzystna struktura 
agrarna,  przewaga 
gospodarstw małych do 
5 ha oraz brak integracji 
i współdziałania 
producentów rolnych 

nasilające się 
ekstremalne zjawiska 
pogodowe 

polityka rolna 
utrwalająca 
niekorzystną strukturę 
agrarną 
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Potencjał rozwoju 
sektora TSL (transport, 
spedycja, logistyka) 

bliskość dużych, 
chłonnych rynków zbytu 
Warszawa, Śląsk 

wzrost zapotrzebowania na 
specjalistyczne usługi 
logistyczne w kraju 

rosnące 
zainteresowanie 
usługami transportu 
multimodalnego 

wyznaczenie na 
obszarze województwa 
2 platform 
multimodalnych 
w ramach rewizji sieci 
TEN-T 

centralne położenie przy 
skrzyżowaniu autostrad A-
1, A-2 i dróg 
ekspresowych S-8, S-12, S-
14, S-74 

przebieg magistralnych 
linii kolejowych 
dedykowanych 
transportowi 
towarowemu w sieci  

TEN- T  

rozrządowe stacje 
kolejowe Łódź – Olechów, 
Kutno, Zduńska Wola – 
Karsznice 

lotnisko cargo w Łodzi 

znaczne powierzchnie 
ogólnodostępnych parków 
magazynowych i obiektów 
magazynowo-
logistycznych(„złoty 
trójkąt” – Łódź, Stryków, 
Piotrków Tryb.) 

brak strategicznych 
rezerw uzbrojonych 
terenów pod inwestycje 

brak zintegrowanego 
systemu transportu 
towarowego 

zakłócenia w procesach 
budowy infrastruktury 
transportowej 

opóźnienia procesów 
restrukturyzacji kolei 

Potencjał rozwoju 
sektora usług 
rynkowych wysoko  
wyspecjalizowanych 
(BPO, ICT) 

outsourcing usług 
biznesowych 

dostępność 
wykształconych kadr dla 
sektora BPO i ICT 

wysoka podaż 
atrakcyjnych 
i konkurencyjnych cenowo 
powierzchni biurowych 

 

wysysanie 
wysokospecjalistycznych 
kadr przez inne ośrodki 
krajowe i zagraniczne 

Potencjał rozwoju 
sektora 
farmaceutyczno - 
kosmetyczno -
medycznego 

rosnący popyt na 
farmaceutyki w kraju 
i na świecie 

specjalizacja regionu 
w produkcji 
farmaceutyków i sprzętu 
medycznego 

potencjał naukowo - 
badawczy 

wysoki poziom 
innowacyjności sektora 

  

Potencjał przemysłów 
tradycyjnych (przemysł 
włókienniczy, 
odzieżowy i meblarski) 

rosnące znaczenie 
wzornictwa w kraju 
i na świecie 

duży potencjał dla 
rozwoju wzornictwa 
i produkcji nowoczesnych 
tkanin 

duży odzieżowy rynek 
hurtowy (Rzgów, Tuszyn) 

duża koncentracja MŚP 
w branży odzieżowej 
i meblarskiej 

potencjał naukowo – 
badawczy (Instytut 
Włókiennictwa, Instytut 
Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych) 

potencjał akademicki 

słabe zaplecze targowo-
wystawiennicze na tle 
innych ośrodków 
metropolitalnych w kraju 

dominacja branż 
gospodarki o niskiej 
wartości dodanej 

konkurencja produktów 
tekstylnych z rynków 
dalekowschodnich 
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Potencjał rozwoju 
sektora 
energetycznego 

rosnące 
zapotrzebowanie na 
energię 

rozwijające się sektory 
niskoemisyjne 

duże zasoby 
konwencjonalnych 
surowców energetycznych 
(węgiel brunatny) 

specjalizacja regionu 
w produkcji energii 
konwencjonalnej 

rozbudowana sieć linii 
przesyłowych najwyższego 
napięcia 220 kV i 400 kVoraz 
stacji elektroenergetycznych 
najwyższych napięć 

potencjał dla rozwoju 
OZE: wody geotermalne, 
biogaz, biomasa, energia 
wiatrowa 

wysoki udział produkcji 
energii w procesie 
współspalania biomasy 

degradacja środowiska 

wysoka emisja CO2 

zły stan techniczny sieci 
linii przesyłowych 
średniego i niskiego 
napięcia 

konieczność redukcji 
emisji CO2 wynikająca z 
pakietu klimatycznego 
UE 

Potencjał rozwoju 
sektora przemysłu 
materiałów 
budowlanych 

utrzymywanie się 
popytu na budownictwo 

rosnące 
zainteresowanie 
budownictwem 
ekologicznym 

znaczące w skali kraju 
złoża surowców 
budowlanych 

specjalizacja regionu 
w produkcji materiałów 
budowlanych (chemia 
budowlana, ceramika 
budowlana, materiały 
izolacyjne) 

  

Potencjał rozwoju 
sektora maszynowego 
i elektromaszynowego 

 

specjalizacja regionu 
w produkcji sprzętu AGD 
i środków transportu 
(przyczep i naczep) 

wykwalifikowane, liczne 
kadry (mechatronika) 

dynamiczny rozwój stref 
przemysłowych 
i ekonomicznych 

 

duża konkurencja 
i możliwości 
przeniesienia produkcji 
do krajów o tańszej sile 
roboczej 

Potencjał rozwoju 
biogospodarki 

rozwijające się 
przemysły dla OZE 

wzrost popytu 
na alternatywne źródła 
energii wynikający 
z pakietu klimatycznego 
UE 

korzystne warunki dla 
lokalizacji energetyki 
wiatrowej w niektórych 
częściach województwa 

duży potencjał do 
produkcji biomasy 

istniejący potencjał 
naukowo-badawczy dla 
rozwoju biogospodarki 

potencjał akademicki dla 
biogospodarki 

dynamicznie rozwijające 
się instytucje otoczenia 
biznesu (Bionanopark) 

  

Potencjał 
uzdrowiskowy 

rosnący popyt w sektorze 
usług uzdrowiskowych 
i turystyki specjalistycznej 
z wykorzystaniem wód 
geotermalnych 

znaczne zasoby wód 
geotermalnych (Uniejów, 
Skierniewice, Rogóźno) 

jedyne w kraju uzdrowisko 
termalne (Uniejów) 

rozwinięta infrastruktura 
około uzdrowiskowa 

bogata oferta rekreacyjna 

czytelny wizerunek i dobra 
promocja Uzdrowiska 
Uniejów 

 

brak zainteresowania 
inwestorów prywatnych 
finansowaniem 
inwestycji 
wykorzystujących 
zasoby wód 
geotermalnych 
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Potencjał przemysłów 
kreatywnych 

dynamiczny rozwój 
sektorów kreatywnych 
w kraju 

unikatowy potencjał 
wyższych uczelni 
artystycznych o znaczeniu 
krajowym 
i międzynarodowym 
(Akademia Sztuk 
Pięknych, Akademia 
Muzyczna Państwowa 
Wyższa Szkoła Filmowa, 
Telewizyjna i Teatralna) 

reaktywacja przemysłu 
filmowego i dynamiczny 
rozwój działalności 
medialnej 

wysoka dynamika 
przyrostu podmiotów 
działających w sektorze 
kreatywnym 

Potencjał naukowy dla 
wzornictwa 
przemysłowego  (Centrum 
Transferu Technologii na 
ASP) 

dezintegracja środowisk 
i grup działających 
w sektorze kreatywnym 

 

SFERA INSTYTUCJONALNA 
Potencjały regionalne Szanse Atuty Słabości Zagrożenia 

Potencjał akademicki 

umiędzynarodowienie 
szkół wyższych 
nowe, unikatowe w skali 
kraju, kierunki 
kształcenia (krajowe 
ramy kwalifikacji) 

dobrze rozwinięte 
publiczne szkolnictwo 
wyższe (Uniwersytet 
Łódzki, Politechnika 
Łódzka, Uniwersytet 
Medyczny,) 
unikatowy potencjał 
wyższych uczelni 
artystycznych o znaczeniu 
krajowym 
i międzynarodowym 
(Akademia Sztuk Pięknych, 
Akademia Muzyczna 
Państwowa Wyższa Szkoła 
Filmowa, Telewizyjna i 
Teatralna 
nowoczesna baza 
dydaktyczno-naukowa 
szkół wyższych 
liczne kadry dydaktyczne 
unikatowe kierunki 
kształcenia związane 
z biotechnologią, 
nanotechnologią 
i wzornictwem 
przemysłowym 

niedopasowanie profili 
kształcenia do potrzeb 
regionalnego rynku pracy 
brak współpracy między 
uczelniami wyższymi 
w regionie  
brak współpracy między 
uczelniami wyższymi 
a władzami 
samorządowymi 
i biznesem w regionie 

konkurencja ze strony 
innych uczelni 
wyższych w kraju 
i zagranicą 
konkurencja istniejących 
i nowopowstających szkół 
artystycznych w kraju 



 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

 

87 

Potencjał sfery B+R 

wprowadzenie 
mechanizmów 
rynkowych i rozwiązań 
systemowych w sferze 
naukowo-badawczej 
(polityka państwa) 
wzrost znaczenia sektora 
prywatnego 
w finansowaniu 
działalności B+R 

znaczny potencjał 
badawczy sfery B+R 
szczególnie w obszarach 
przemysłu medyczno – 
farmaceutycznego, 
biotechnologii 
i nanotechnologii 
(Centrum Badań 
Molekularnych 
i Makromolekularnych 
PAN oraz Instytut Biologii 
Medycznej PAN), 
włókiennictwa (Instytut 
Biopolimerów Włókien 
Chemicznych, Instytut 
Włókiennictwa),  
ogrodnictwa (Instytut 
Ogrodnictwa) 

brak zaplecza naukowo-
badawczego dla 
niektórych rozwijających 
się specjalizacji 
regionalnych 
niedorozwój 
ofertowanych usług 
w parkach i inkubatorach 
technologicznych oraz 
centrów transferu 
technologii 
niski poziom uczestnictwa 
ośrodków B+R w procesie 
tworzenia i dyfuzji 
innowacji do gospodarki 
słabe 
umiędzynarodowienie 
projektów realizowanych 
w ośrodkach B+R 
niski poziom 
innowacyjności 
gospodarki regionu  
brak kapitału ryzyka 

niewystarczające,  
publiczne i prywatne, 
nakłady finansowe na 
badania i rozwój 

SFERA PRZESTRZENNA 
Potencjały regionalne Szanse Atuty Słabości Zagrożenia 

Centralne położenie 
województwa w kraju 

włączenie 
strategicznego układu 
transportowego 
województwa w sieć 
TEN-T 
rosnący popyt 
na nowoczesne i szybkie 
przewozy kolejowe 
postępująca realizacja 
Programu Budowy Dróg 
Krajowych na lata 2011 
– 2015,  
uruchomienie Programu 
Budowy Kolei Dużych 
Prędkości w Polsce 
Wieloletni Program 
Inwestycji Kolejowych 
do 2013 r. 
z perspektywą 2015 
rosnący popyt na 
przewozy lotnicze 
wsparcie rozwoju 
transportu publicznego 
ze środków UE 

korzystne położenie 
transportowe 
umożliwiające utworzenie 
centralnego węzła 
komunikacyjnego 
w oparciu o: 

autostrady A-1 i A-2, 
drogi ekspresowe S-8, S-
12, S-14, S-74, 

 modernizowane linie 
kolejowe,  

budowany multimodalny 
dworzec z tunelem 
średnicowym Łódź 
Fabryczna – Łódź Kaliska, 

 Port Lotniczy Łódź im. 
Władysława Reymonta, 

 budowa Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej 

brak szybkich i sprawnych 
połączeń kolejowych 
z krajem i Europą 
brak obwodnic  
miejscowości, przez które 
prowadzony jest  ruch 
tranzytowy o dużym 
natężeniu 
znikomy udział 
komunikacji lotniczej 
w połączeniach krajowych 
i międzynarodowych 
brak zintegrowanych 
systemów transportu 
pasażerskiego 

opóźnienia w realizacji 
docelowego krajowego 
układu transportowego 
bariery społeczne 
i środowiskowe 
w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji 
transportowych 
zmiana podejścia do 
rozwoju Kolei Dużych 
Prędkości na poziomie 
krajowym 
(przesuniecie 
w planach realizacji po 
2030 r.) 
brak przesądzeń 
o lokalizacji 
Centralnego Lotniska 
dla Polski  miedzy 
Łodzią a Warszawą 

Łódź z obszarem 
metropolitalnym 

bliskość położenia 
Warszawy dająca 
możliwość uzyskania 
efektów synergii układu 
bipolarnego 

trzecie pod względem 
liczby mieszkańców miasto 
w kraju, w którym 
koncentruje się potencjał 
akademicki, badawczo-
rozwojowy, gospodarczy, 
kultury wyższej, 
dziedzictwa kulturowego 
koncentracja korytarzy 
transportowych 
o znaczeniu europejskim 
i krajowym  
budowany multimodalny 
dworzec z tunelem 
średnicowym Łódź 
Fabryczna – Łódź Kaliska 

pogarszająca się sytuacja 
demograficzna Łodzi 
niewielka koncentracja 
kapitału i funkcji 
kontrolnych korporacji 
międzynarodowych 
w porównaniu z innymi 
metropoliami kraju 
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Wyspecjalizowane 
obszary funkcjonalne 
(Zagłębie górniczo – 
energetyczne 
Bełchatów-Szczerców-
Złoczew, Zagłębie 
ceramiczno – 
budowlane Opoczno-
Tomaszów Mazowiecki, 
Obszar rozwoju 
intensywnego 
rolnictwa, Obszary 
turystyczne dolin 
rzecznych Pilicy, Warty 
i Bzury 

przyszła perspektywa 
finansowa 
ukierunkowana na 
wspieranie projektów 
zintegrowanych 

koncentracja unikalnych 
potencjałów rozwojowych 
występujących w sferze 
gospodarczej, społecznej 
i przestrzennej tkwiących 
w regionie oraz 
skumulowanych w 
wyznaczonych obszarach 
funkcjonalnych 

brak współpracy władz 
samorządowych 
w tworzeniu i realizacji 
projektów zintegrowanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SFERA PRZYRODNICZO-KULTUROWA 
Potencjały regionalne Szanse Atuty Słabości Zagrożenia 

Walory przyrodniczo-
krajobrazowe dolin 
rzecznych 

wzrost zainteresowania 
turystyką weekendową, 
biznesową i aktywną  
moda na aktywny styl 
życia 
wzrost zainteresowania 
geoturystyką 

Naturalne krajobrazy dolin 
Pilicy, Warty i Bzury  
włączone w krajowy 
system ekologiczny 
Największe w regionie 
zbiorni rekreacyjne: 
Sulejów i Jeziorsko 
bogactwo dziedzictwa 
kulturowego, w tym cenne 
zabytki archeologiczne  
unikatowe w skali 
światowej zespoły 
skamieniałości morskich 
i lądowych sprzed 148 mln 
lat (gm. Sławno, 
gm. Wieluń) 
rozwinięta sieć szlaków 
turystycznych 

niedobór i niski standard 
infrastruktury turystycznej 
(baza noclegowa, 
gastronomia) 
słaba promocja oferty 
turystycznej 
zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych 
postępująca 
antropopresja na tereny 
cenne przyrodniczo 

postrzeganie 
województwa jako 
regionu 
nieatrakcyjnego 
turystycznie w skali 
kraju 
brak skutecznych 
uregulowań prawnych 
ograniczających 
zabudowę dolin 
rzecznych 

Złoża surowców 
naturalnych 

Polityka Energetyczna 
Polski do 2030 r. 
stawiająca na czyste 
niskoemisyjne 
technologie oparte na 
bazie konwencjonalnych 
źródeł energii 

znaczące w skali kraju 
konwencjonalne zasoby 
surowców naturalnych 
wykorzystywane 
gospodarczo:  
węgiel brunatny – 
energetyka,  
surowce budowlane – 
przemysł ceramiczno –
budowlany 
wody geotermalne – 
uzdrowisko, gospodarka 
komunalna 

degradacja środowiska 
związana z eksploatacją 
surowców 

 

Dziedzictwo kulturowe 
wzrost zainteresowania 
turystyką kulturową 

bogata i zróżnicowana 
spuścizna materialna po 
dawnych mieszkańcach 
narodowości żydowskiej, 
niemieckiej, rosyjskiej 
i czeskiej (zabudowa 
poprzemysłowa, 
rezydencjonalna, sakralna) 
unikatowe XIX-wieczne 
dziedzictwo 
poprzemysłowe (Łódź, 
obszar metropolitalny) 
cykliczne imprezy 
promujące 
wielokulturowość: 
(Festiwal Łódź Czterech 
Kultur) 

zły stan techniczny 
obiektów zabytkowych 
znaczna powierzchnia 
obszarów 
zdegradowanych 
wymagających 
rewitalizacji, zwłaszcza 
w centrach miast 
nieuregulowane stosunki 
własnościowe 

brak wystarczających 
środków finansowych  
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Kultura ludowa 
wzrost zainteresowania 
folklorem 

wyraźnie wyodrębniające 
się regiony etnograficzne 
(łowicki, opoczyński) 
żywe i kultywowane 
tradycje ludowe 
liczne skanseny i muzea 
etnograficzne 
cykliczne imprezy 
promujące sztukę ludową 

brak poczucia tożsamości 
regionalnej 

 

 

3.2. Uśpione i utracone potencjały województwa łódzkiego 

3.2.1.  Metodyka badania i klasyfikacja pojęć 

Dla ustalenia definicji i identyfikacji potencjałów uśpionych i utraconych wykorzystano 
trójelementową procedurę badawczą. Pierwszy element procedury to anonimowa ankieta 
przeprowadzona wśród zespołu badawczego. Formularz ankietowy składał się z czterech otwartych 
pytań. Ankieta pozwoliła na zbadanie subiektywnej interpretacji pojęć potencjału uśpionego 
i utraconego (respondent przedstawiał własne definicje). Respondenci zostali także poproszeni 
o przedstawienie własnych przykładów uśpionych i utraconych potencjałów. W drugim etapie 
badania, definicje i przykłady potencjałów uśpionych i utraconych zostały wypracowane przez zespół 
ekspertów. W ostatnim etapie dokonano „burzy mózgów” w składzie zespołu ekspertów oraz zespołu 
badawczego. Etap „burzy mózgów” był dla całego procesu najistotniejszy bowiem nastąpiło w nim 
ostateczne sformułowanie definicji, klasyfikacji typów potencjałów oraz wypracowano katalog 
potencjałów uśpionych i utraconych.  

Rezultatem przeprowadzonych procedur jest zobiektywizowany katalog potencjałów 
uśpionych, utraconych trwale i nietrwale. W wyniku ustaleń zespołu badawczego z grupą ekspertów 
ustalono, że analiza potencjałów rozpocznie się z początkiem okresu transformacji ustrojowej 
w Polsce. 

Podstawowym pojęciem wymagającym zdefiniowania i interpretacji na potrzeby niniejszej 
części opracowania jest potencjał. Potencjał jest cechą lub zespołem cech określonej przestrzeni 
(miejsca) będącymi obecnie lub mogącymi być w określonej przyszłości czynnikami rozwojowymi tej 
przestrzeni. Do tej ogólnej definicji pasują różne miejsca (np. miasta, obszary wiejskie, tereny 
rolnicze, lasy), wydzielane w różny sposób (granicami administracyjnymi lub naturalnymi) 
i posiadające różne typy czynników rozwojowych. W tej analizie badanym obszarem jest 
województwo łódzkie w swych granicach administracyjnych. W tej części nastąpi diagnoza 
potencjałów uśpionych i utraconych województwa łódzkiego, czyli de facto subpotencjałów 
rozwojowych. W przeciwieństwie do już zdiagnozowanych potencjałów w sferach: społecznej, 
gospodarczej, instytucjonalnej, przestrzennej czy przyrodniczo-kulturowej, potencjały uśpione 
i utracone są niepełnowartościowe, bowiem z określonych powodów nie generują czynników 
rozwojowych lub generują je w niezadowalającej ilości. Przyczyny „niepełnowartościowości” oraz 
sposoby i możliwości konwersji subpotencjałów do roli pełnowartościowych potencjałów 
rozwojowych stanowią o różnicach między nimi. 

Potencjał uśpiony jest potencjałem niewykorzystanym lub wykorzystywanym w sposób 
nieefektywny. Przyczyny niewykorzystania potencjału mogą być różne: np. finansowe (brak funduszy 
na uruchomienie lub lepsze wykorzystanie potencjału), technologiczne (np. brak możliwości lub 
nieopłacalność np. eksploatacji stwierdzonego złoża surowcowego), prawno-administracyjne 
(panujący porządek prawny nie pozwala na wykorzystanie potencjału np. GMO), społeczne (opór 
społeczności lokalnych jest częstym hamulcem inwestycji celu publicznego), etc. Tak czy inaczej 
bariera wstrzymująca pełne wykorzystanie danego potencjału musi być jasno określona oraz 
odwracalna lub usuwalna, tj. w krótkoterminowej perspektywie istnieje teoretyczna możliwość 
wyeliminowania tej bariery (np. zgromadzenie zasobu finansowego, zakup technologii, zmiany 
prawne, zawarcie porozumienia społecznego, etc.). 
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Potencjały utracone od potencjałów uśpionych różni to, że ich konwersja do 
„pełnowartościowych” potencjałów jest niemożliwa lub skrajnie utrudniona. I tak potencjały 
utracone można podzielić na potencjały utracone trwale oraz potencjały utracone nietrwale. 
W przypadku potencjałów utraconych trwale zasadniczymi kwalifikatorami są niemożność lub 
nieopłacalność przywrócenia im wartości czynnika rozwojowego oraz wątpliwości dotyczące 
spodziewanych czynników rozwojowych. Potencjały utracone trwale sprawiają w związku z tym 
pewną trudność logiczną, bowiem nie są w stanie spełnić wymogów definicyjnych (nie stanowią ani 
obecnie, ani najprawdopodobniej nie będą już stanowić w przyszłości czynników rozwojowych). 
Równie dobrze potencjały utracone trwale można nazwać potencjałami historycznymi, 
tj. potencjałami, które w przeszłości generowały czynniki rozwojowe, a obecnie ich rola jest neutralna 
bądź negatywna, a przywrócenie ich do roli pełnoprawnego potencjału - o ile jeszcze jest możliwe - 
jest nieopłacalne nawet w długiej perspektywie czasowej. Przykładem może być likwidacja niektórych 
kopalni węgla kamiennego: albo nastąpiło wyczerpanie pokładu, albo eksploatacja pokładu jest 
nieuzasadniona ekonomicznie. Dodatkowym dylematem jest kwestia tego, czy potencjał trwale 
utracony w przeszłości wciąż posiadałby walory potencjału. Rozwój technologiczny, gospodarczy, 
społeczny, czy nawet moda (lub jej brak) na określone produkty odesłały do muzeów i na karty 
historii wiele wynalazków o błyskotliwej karierze (pagery, magnetofony kasetowe, sieci analogowej 
telefonii komórkowej). Czy gdyby wielkoskalowy przemysł włókienniczy w Łodzi nie upadł w ubiegłym 
stuleciu, to czy teraz byłby jakimkolwiek potencjałem, czy przyczyniłby się do pogłębienia kryzysu 
gospodarczego? Natomiast potencjał utracony nietrwale można przywrócić i uruchomić związane 
z nim czynniki rozwojowe, jest więc bardziej zbliżony do potencjału uśpionego. Rożni się jednak od 
niego tym, że usunięcie bariery jest w chwili obecnej z różnych przyczyn niemożliwe, choć realne 
w perspektywie średnio lub długookresowej. 

Reasumując, należy skupić się na uruchomieniu potencjałów uśpionych, bowiem potencjały 
utracone trwale de facto przestały być potencjałami, natomiast potencjały utracone nietrwale nie 
przyniosą w najbliższym czasie spodziewanych efektów mnożnikowych. 

Rysunek 3.1. Klasyfikacja subpotencjałów rozwojowych 
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3.2.2.  Identyfikacja potencjałów uśpionych 

Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano następujące uśpione potencjały 
województwa łódzkiego: 

Potencjał naukowo-badawczy łódzkich uczelni słabo wykorzystany w procesach 
gospodarczych i społecznych. Zważywszy na możliwości, łódzki ośrodek akademicki pełni w Polsce 
rolę niewspółmiernie małą do możliwości. Pod względem liczby studentów i zasięgu oddziaływania 
(regionalnego) rola Łodzi jest zdecydowanie poniżej możliwości i oczekiwań. Szczególnie nie w pełni 
wykorzystywany jest potencjał Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Akademii Medycznej oraz spuścizna 
po Wojskowej Akademii Medycznej włączonej do Uniwersytetu Medycznego. Zdiagnozowane bariery 
to m.in.: brak środków finansowych na dokończenie ważnych inwestycji oraz niewielka skłonność do 
współpracy środowisk naukowych. 

Położenie komunikacyjne regionu słabo wykorzystane gospodarczo. Olbrzymi terminal 
kolejowy Łódź-Olechów wykorzystywany jest w ułamku swoich możliwości, nadal brakuje 
ostatecznego rozstrzygnięcia w zakresie tunelu średnicowego przez Łódź i Kolei Dużych Prędkości. 
W ostatnich latach nastąpił impuls pobudzający ten potencjał, poprzez budowę nowych odcinków 
autostrad i dróg ekspresowych, jednak budowa kluczowego odcinka autostrady A1 (Stryków-Tuszyn) 
posuwa się zdecydowanie poniżej potrzeb i oczekiwań, co wpływa także na spowolnienie 
w gospodarce magazynowej. Zdiagnozowane bariery to m.in. brak rozstrzygnięć na szczeblu 
rządowym. 

Niska tożsamość mieszkańców z regionem. Tożsamość występuje przede wszystkim na 
szczeblu lokalnym lub subregionalnym, brakuje identyfikowania się mieszkańców z regionem 
łódzkim. W miastach cechą charakterystyczną są niedostatki kapitału społecznego, w peryferyjnych 
obszarach województwa widoczne są ciążenia w kierunku innych województw. Zdiagnozowane 
bariery to m.in. brak wspólnej klarownej polityki wizerunkowej województwa. 

Zaniedbane dziedzictwo architektoniczno-kulturowe. Region łódzki ma duży potencjał, 
zwłaszcza w zakresie architektury (w tym pofabrycznej) i układów urbanistycznych, jednak w dużej 
mierze substancja miejska jest bardzo zniszczona. Przeprowadzone do tej pory prace rewitalizacyjne 
najczęściej nie mają kompleksowego i wielkoskalowego charakteru. Zdiagnozowane bariery to: opór 
społeczny, brak lokali zastępczych, niewystarczające w stosunku do potrzeb środki finansowe na 
remonty i rewitalizacje. 

Potencjał rekreacyjno-turystyczny słabo zagospodarowany. Także najcenniejsze 
przyrodniczo obszary województwa, położone nad rzeką Pilicą, nie są w pełni wykorzystane 
turystycznie. Województwo łódzkie posiada wszelkie predyspozycje do rozwijania turystyki 
kongresowej i aktywnej. Zdiagnozowane bariery to m.in. braki w infrastrukturze turystycznej, 
stereotyp regionu mało interesującego, mało efektywna promocja walorów województwa. 

Degradacja branży mody i wzornictwa. Olbrzymie tradycje i potencjał Łodzi w zakresie mody 
i wzornictwa (w tym szczególnie wzornictwa przemysłowego) nie generują obecnie spodziewanych 
efektów mnożnikowych. Przyczynił się do tego upadek wielkoskalowego przemysłu włókienniczego 
i odzieżowego oraz podupadające targi łódzkie. Główną barierą jest niewystarczająca działalność 
lokalnych władz i brak skutecznej promocji. 

Niewykorzystany potencjał  „srebrnej gospodarki”. Proces depopulacji łódzkiego pojawił się 
szybciej niż w kraju i przebiega z większą intensywnością. Jednym z czynników łagodzących 
gwałtowny proces starzenia się społeczeństwa jest inwestowanie w „srebrną gospodarkę”, 
czyli dostosowywanie się do zmian demograficznych. Obecnie potencjał osób starszych jest 
lekceważony, tymczasem starsi ludzie mogą w przyszłości odegrać olbrzymią rolę na rynku pracy, 
niwelując niedostatek aktywnych zasobów pracy. Zdiagnozowanymi barierami są 
m.in. niewystarczające działania profilaktyczne wśród grupy osób w wieku produkcyjnym, brak troski 
o kondycję zdrowotną, niska świadomość społeczna oraz niedostosowanie miejsc pracy do potrzeb 
osób starszych. 
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Zanik wielokulturowości Łodzi. W przeszłości Łódź cechowała się wielokulturowością 
i kosmopolitycznością, co stało u podstaw rozkwitu miasta. Wraz ze wzrostem atrakcyjności regionu 
dla migrantów zewnętrznych istnieje szansa na powrót do wielokulturowości Łodzi, jednak o zupełnie 
innym składzie narodowościowym. Może to być dla miasta szansa na odzyskanie utraconego 
potencjału ludnościowego. 

3.2.3.  Identyfikacja potencjałów utraconych 

Na podstawie przeprowadzonych analiz zidentyfikowano następujące utracone potencjały 
województwa łódzkiego: 

Potencjały utracone nietrwale 

Utrata potencjału ludnościowego. W wyniku procesów demograficznych (przede wszystkim 
niskiej dzietności kobiet), począwszy od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, wiele 
miast województwa łódzkiego (i sama Łódź) wyludnia się. Osadnictwo na terenach wiejskich 
w obrębie aglomeracji (suburbanizacja) nie kompensuje ubytku ludności aglomeracji. Łódź straciła na 
rzecz Krakowa miano drugiego pod względem zaludnienia miasta w Polsce. Od 1995 r. do 2012 r. 
województwo łódzkie straciło ponad 163 tys. mieszkańców, z czego z samej tylko Łodzi ubyło ponad 
104 tys. mieszkańców. Jednak odpowiednia polityka prorodzinna, bezpieczeństwo i atrakcyjność 
zatrudnienia oraz wynikająca z tego zamożność gospodarstw domowych jest w stanie podnieść 
wskaźnik dzietności. Polepszenie jakości życia wpłynie także pozytywnie na zjawisko reemigracji. 

Degradacja znaczenia Międzynarodowych Targów Łódzkich. Od lat pozycja MTŁ na targowej 
mapie Polski ulega stopniowemu pogorszeniu. Zmieniająca się liczba i charakter imprez targowych 
wskazują na postępującą marginalizację targów łódzkich. Główną przyczyną były braki 
w infrastrukturze targowej. Otwarta w 2012 roku nowa hala targowa pozwoliła zatrzymać 
niekorzystne trendy, jednak by je odwrócić potrzebne są kolejne inwestycje i działania 
marketingowe. Istotnym i bardzo trudnym do rozwiązania problemem jest brak wystarczającej 
przestrzeni do dalszej rozbudowy bazy MTŁ. 

Obniżenie rangi Łódzkiej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej oraz przemysłu 
filmowego Łodzi. Na łódzki ośrodek filmowy składał się szereg instytucji m.in. Wytwórnia Filmów 
Fabularnych, wytwórnia filmów animowanych SE-MA-FOR, Łódzkie Centrum Filmowe, Wyższa Szkoła 
Filmowa, Telewizyjna i Teatralna. W Łodzi powstało wiele dzieł polskiej sztuki filmowej, jednak po 
okresie transformacji systemowej widoczne jest stopniowa degradacja łódzkiego ośrodka filmowego. 
Przemysł filmowy przeniósł się do Warszawy, Łódź pozostała w zasadzie jedynie ośrodkiem 
kształcenia kadr na potrzeby sztuki filmowej i teatralnej. Odbudowa ośrodka filmowego w Łodzi jest 
możliwa, jednak wymagałaby woli politycznej decydentów i poniesienia trudnych do oszacowania 
kosztów. 

Spadek znaczenia prywatnego szkolnictwa wyższego. W latach 90. ubiegłego wieku 
dynamicznie rozwijał się w województwie łódzkim sektor prywatnego szkolnictwa wyższego. Sytuacja 
taka trwała do 2008 roku, gdy w wyższych szkołach prywatnych kształciło się niemal 60 tys. 
studentów, wobec 67 tys. studentów w wyższych szkołach publicznych. Od 2008 roku nastąpił 
drastyczny spadek liczby studentów (największy w 2010 roku) i obecnie (dane na koniec 2012 roku) 
w prywatnych wyższych szkołach kształci się niespełna 20 tys. studentów, wobec niemal 72 tys. 
studentów w szkołach publicznych. Sektor prywatnego szkolnictwa wyższego w Łodzi nie wytrzymał 
konkurencji ze strony szkół publicznych wobec zapaści demograficznej i coraz mniej licznych 
roczników młodzieży zdających maturę. Ponowny rozkwit prywatnego szkolnictwa wyższego możliwy 
będzie w sytuacji gdy Polska stanie się krajem atrakcyjnym dla migrantów, lub widoczne będą skutki 
odwrócenia niekorzystnych trendów demograficznych, poprawi się jakość kształcenia, zostaną 
uruchomione nowe kierunki i zwiększy się aktywność naukowa prywatnego szkolnictwa wyższego. 

Potencjały utracone trwale 

Upadek wielkoskalowego przemysłu. Pod tym zagadnieniem rozumiane są przemiany, które 
dokonały się w strukturze gospodarczej województwa łódzkiego w okresie transformacji 
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gospodarczej lat 90. ubiegłego wieku. Konsekwencją transformacji był upadek przede wszystkim 
wielkoskalowego przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego. Wraz z upadającymi wielkimi 
fabrykami upadali ich kooperanci. W dalszej kolejności znacznemu osłabieniu (i częściowo likwidacji) 
uległy jednostki badawczo-rozwojowe funkcjonujące na rzecz upadających branż przemysłu. 
Likwidacja wielkoskalowego przemysłu spowodowała utratę międzynarodowej pozycji aglomeracji 
łódzkiej jako wiodącego ośrodka włókienniczego. Obecnie przemysł włókienniczy, odzieżowy, 
obuwniczy i skórzany w aglomeracji łódzkiej nadal występuje, jednak w formie mikro i małych firm, 
które szybciej i efektywniej są w stanie reagować na zapotrzebowanie rynku. Wydaje się, 
że wielkoskalowy przemysł oparty o monokulturę włókienniczą nie ma szans na przetrwanie silnej 
konkurencji ze strony rynków azjatyckich.  

Utrata funkcji decyzyjnej w elektroenergetyce. Obecność największego w Polsce producenta 
prądu (kombinat górniczo-energetyczny Bełchatów) oraz dwóch bardzo dużych zakładów 
dystrybuujących energię elektryczną (ŁZE-miasto i ŁZE-teren), predestynuje Łódź do zachowania 
funkcji decyzyjnej w elektroenergetyce i stworzenia dużej grupy energetycznej z siedzibą w Łodzi 
(Grupa BOT). W 2006 roku, w wyniku zmiany koncepcji prywatyzacji sektora energetycznego, 
podmioty grupy BOT oraz łódzkie zakłady energetyczne wchodzą w skład grupy PGE z siedzibą 
w Warszawie – w Bełchatowie zostaje ulokowane spółka-córka: Górnictwo i Energetyka 
Konwencjonalna. Brak siedziby spółki energetycznej w województwie łódzkim to wymierne straty 
w prestiżu, ale przede wszystkim to niższe wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. 
Prawdopodobieństwo odzyskania funkcji decyzyjnych w elektroenergetyce jest obecnie bliskie zeru. 

3.3. Scenariusze rozwoju potencjałów regionalnych do 2020 r. 

W okresie do 2020 r. region łódzki będzie musiał wypracować taki model rozwoju społeczno-
gospodarczego, który uwzględniałby doświadczenia światowego kryzysu gospodarczego oraz stawiał 
czoło globalnym wyzwaniom takim m.in. jak: degradacja środowiska naturalnego, zmiany 
klimatyczne, kurczenie się zasobów surowców energetycznych, niestabilność rynków finansowych, 
wyścig technologiczny, rewolucja cyfrowa, starzenie się społeczeństw krajów rozwiniętych, 
pogłębianie się nierówności rozwoju społecznego i terytorialnego. Aby sprostać tym wyzwaniom 
i zapewnić trwały rozwój region łódzki w sposób optymalny będzie musiał wykorzystać własne 
potencjały rozwojowe mogące stać się podstawą budowania jego atrakcyjności i konkurencyjności 
w skali kraju. 

Poniżej zaprezentowane zostały trzy scenariusze rozwoju potencjałów województwa 
łódzkiego w perspektywie do 2020 r.: 

1. Scenariusz optymistyczny 

2. Scenariusz realistyczny, 

3. Scenariusz pesymistyczny. 

Scenariusze te opierają się na trendach i strategicznych wyzwaniach sformułowanych 
w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla 
Województwa Łódzkiego LORIS 2030.  

Tabela 3.1: Główne założenia dla  poszczególnych scenariuszy  

Wskaźniki 
Scenariusz 

optymistyczny 2020 
Scenariusz 

realistyczny 2020 
Scenariusz 

pesymistyczny 2020 

PKB na 1 mieszkańca (Polska=100) 98 94 90 

Średnioroczne tempo wzrostu PKB (%) 3,7 2,5 1,0 

Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku  
20-64 lata (%) 

78 73 65 

Stopa bezrobocia (%) 5,0 8,0 16,0 

Udział  nakładów na B+R w relacji do PKB 1,7 1,0 0,6 

Liczba lekarzy na 10 tys. mieszkańców 32 27 22 

Źródło: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (scenariusz realistyczny) 
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3.3.1.  Scenariusz optymistyczny 2020 

Poziom rozwoju gospodarczego województwa osiągnie 98% średniej dla Polski, średnioroczne 
tempo wzrostu gospodarczego wyniesie 3,7%. Zmiany strukturalne w gospodarce będą przebiegać 
szybciej niż w innych regionach o podobnej strukturze. Do 2020 r. gospodarka regionu łódzkiego 
stanie się konkurencyjna i innowacyjna. Region stanie się bardziej atrakcyjny i będzie przyciągał coraz 
więcej nowych mieszkańców, inwestorów oraz turystów. W najbliższych latach nauka będzie 
przyczyniała się w coraz większym stopniu do kreowania rozwoju gospodarczego. Rozwój 
gospodarczy regionu łódzkiego, zgodnie ze Strategią Europa 2020,  będzie rozwojem inteligentnym, 
tzn. opartym na wiedzy i innowacjach. Osiągnięcia łódzkich ośrodków naukowych i badawczo-
rozwojowych, wysoki poziom kadr inżynieryjno-technicznych przy ciągle konkurencyjnych kosztach 
pracy oraz przyjazne rozwiązania systemowe przyciągną inwestorów zagranicznych reprezentujących 
koncerny zaawansowanych technologii. Zdynamizuje to rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez zwiększenie popytu na dostawy kooperacyjne dla koncernów globalnych. Napływ 
nowoczesnych technologii do regionu nie będzie już jednak zależał wyłącznie od inwestujących tutaj 
międzynarodowych koncernów. Źródłem innowacji technologicznych będzie również rodzimy 
przemysł i sfera badawczo-rozwojowa. Wzrośnie udział sektora prywatnego i inwestorów 
zagranicznych w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej w regionie. W oparciu o dokonania 
regionalnej sfery B+R w przemyśle włókienniczym rozwinie się produkcja inteligentnych tkanin, 
a w sektorze rolno-spożywczym produkcja funkcjonalnej żywności, mającej właściwości 
prozdrowotne. Produkty rolno-spożywcze pochodzące z województwa łódzkiego podbiją Europę. 
Innowacyjne firmy farmaceutyczne z regionu produkować będą nowe, oryginalne leki znajdujące 
zastosowanie w leczeniu chorób nowotworowych i metabolicznych. Dziełem łódzkich naukowców 
będą nowoczesne protezy elementów kostnych i naczyń krwionośnych oraz specjalne opatrunki 
zastępujące ubytki skóry np. po oparzeniach. W sektorze budowlanym na szeroką skalę będą 
wykorzystywane wytwarzane w regionie zaawansowane materiały budowlane, będące efektem 
osiągnięć inżynierii materiałowej. Sektor naukowo-badawczy wykorzysta swoją szansę i stanie się 
motorem napędzającym gospodarkę. 

Gospodarka województwa łódzkiego stanie się jeszcze bardziej otwarta, a podstawą 
funkcjonowania wielu przedsiębiorstw, szczególnie z udziałem kapitału zagranicznego, będzie eksport 
wyrobów (m.in. sprzęt AGD, komputery, inne wyroby wysokiej i średniowysokiej techniki). Region 
będzie największym w Europie eksporterem sprzętu AGD. 

Zmieni się również struktura tworzenia regionalnego PKB. Coraz większe znaczenie będą 
miały usługi publiczne i rynkowe w ochronie zdrowia, edukacji, opiece społecznej, informatyce, 
telekomunikacji, transporcie i w innych istotnych społecznie obszarach. Rozrastający się sektor usług 
nie wpłynie jednak na zmniejszenie znaczenia przemysłu i specjalistycznego rolnictwa w gospodarce 
regionu. Dostęp do funduszy unijnych przyspieszy procesy modernizacji gospodarstw oraz 
przedsiębiorstw rolnych i wprowadzania w nich rozwiązań innowacyjnych, a także będzie miał wpływ 
na poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności.  

W celu lepszego i efektywniejszego pozyskania wiedzy przedsiębiorstwa będą tworzyły 
nieformalne otwarte sieci innowacji, wchodziły w formalne struktury klastrowe lub będzie 
następowała ich fuzja. Aby poprawić swoją konkurencyjność, będą musiały przeprowadzić procesy 
modernizacyjne i oprzeć swoją działalność na poszukiwaniu i wdrażaniu innowacji technologicznych 
(procesowych i produktowych) oraz organizacyjnych i marketingowych. Z czasem część jednostek 
naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw wypracuje własne zaawansowane technologie 
zwłaszcza w dziedzinach, w których województwo dysponuje już pewnym potencjałem 
rozwojowym takich jak bio i nanotechnologie, mechatronika, zaawansowane materiały czy 
technologie komunikacyjno-informatyczne. Silny w regionie łódzkim sektor energetyki 
konwencjonalnej będzie wdrażał czystsze technologie węglowe; będą się też rozwijały odnawialne 
źródła energii. W sektorze przedsiębiorstw na szeroką skalę będą wykorzystywane techniki 
teleinformatyczne. Większość transakcji biznesowych będzie się odbywała za pośrednictwem 
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Internetu. Na terenie województwa łódzkiego będzie funkcjonowała już duża liczba firm z branż 
średniej i wysokiej techniki. Region stanie się silnym ośrodkiem w branży medycznej, 
farmaceutycznej i kosmetycznej. Dzięki doskonałemu położeniu komunikacyjnemu oraz dużym 
zasobom wykwalifikowanej siły roboczej województwo stanie się europejskim centrum usług 
okołobiznesowych i logistycznych. 

Na rynku pracy będzie następowała stopniowa redukcja zatrudnienia w tradycyjnych, nisko 
produktywnych sektorach i gałęziach gospodarki, szczególnie w rolnictwie, wzrośnie natomiast 
zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z wykształceniem technicznym, 
przyrodniczym i medycznym w branżach zaawansowanych technologicznie i usługach 
wiedzochłonnych. W związku z szybkim starzeniem się społeczeństwa na rynku pracy będą 
poszukiwani pracownicy ochrony zdrowia i opieki społecznej, a wiedza i umiejętności oraz potrzeby 
ludności w wieku przed i emerytalnym przyczynią się do rozwoju „silver economy”. „Biały sektor” 
będzie jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów regionalnej gospodarki, 
a liczba pracowników ochrony zdrowia i opieki społecznej znacząco wzrośnie. Słabości związane 
z nie najlepszą sytuacją demograficzną regionu zostaną przekute w sukces. „Srebrna gospodarka” 
będzie wypracowywała znaczący odsetek PKB, a wdrożony w województwie efektywny model 
opieki zdrowotnej i społecznej będzie wzorem dla innych regionów. Sytuacja demograficzna 
regionu też się nieco poprawi, dzięki napływowi imigrantów w wieku mobilnym. 

Nastąpi wydłużenie okresu aktywności zawodowej pracowników i podniesienia wskaźnika 
zatrudnienia. Stopa zatrudnienia w Łódzkiem wzrastać będzie także dzięki rozwojowi 
przedsiębiorczości indywidualnej na skutek zdecydowanej poprawy warunków do prowadzenia 
działalności gospodarczej. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 20-64 lata może wzrosnąć 
w regionie w perspektywie do 2020 r. do poziomu 78%. Znacznemu zwiększeniu zatrudnienia 
w regionie będzie towarzyszyło zdecydowane ograniczenie bezrobocia strukturalnego oraz poprawa 
jakości zatrudnienia. Stopa bezrobocia wyniesie jedynie 5%. Wymogi nowoczesnego rynku pracy 
będą zmuszały pracowników do edukacji ustawicznej, ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji lub 
nawet zmiany zawodu.  

W województwie łódzkim znaczne środki będą skierowane na rozwój kapitału ludzkiego: 
edukację, ochronę zdrowia czy kulturę. Nastąpi poprawa jakości kształcenia na wszystkich 
poziomach, a kształcenie zawodowe będzie dostosowane do potrzeb nowoczesnego, regionalnego 
rynku pracy. Szkoły wyższe rozwijać będą na szeroką skalę współpracę międzynarodową, a na 
uczelniach będzie kształciło się znacznie więcej niż dotychczas obcokrajowców. Społeczeństwo 
regionu będzie coraz lepiej wykształcone; w 2020 r. połowa mieszkańców województwa w wieku 
30 -34 lata będzie się legitymowała wykształceniem wyższym. Proces starzenia się społeczeństwa 
regionu będzie wymagał wdrożenia nowych form opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi 
oraz nowatorskich rozwiązań w ochronie zdrowia (np. telemedycyna, medycyna spersonalizowana), 
a także wypracowania skuteczniejszej profilaktyki zdrowotnej, rehabilitacji oraz opracowania nowej 
generacji leków (nanoleki). Dzięki deinstytucjonalizacji usług społecznych, zakładającej prymat opieki 
domowej i środowiskowej oraz wprowadzeniu systemowych rozwiązań w zakresie wsparcia osób 
niesamodzielnych, powstanie wiele tysięcy nowych miejsc pracy w sferze pomocy społecznej. 
W sferze kultury nastąpi szybki rozwój mediów opartych na technice cyfrowej. Przyczyni się to do 
powstania w Łodzi klastra nowych mediów i odrodzenia łódzkiej szkoły filmowej. Łódź stanie się 
też ośrodkiem turystyki sentymentalnej związanej z jej korzeniami opartymi na wielokulturowości. 
Przemysły kreatywne będą miały znaczący udział w tworzeniu regionalnego PKB. Nastąpi też 
rozwój innych potencjałów dla rozwoju specjalizacji regionalnych oraz uruchomione zostaną 
potencjały uśpione i nietrwale utracone takie jak m.in.: Międzynarodowe Targi Łódzkie, branża 
mody i wzornictwo. 

W 2020 r. dostępność transportowa i infrastrukturalna regionu łódzkiego ulegnie radykalnej 
poprawie i przestanie stanowić barierę rozwojową. Łódzkie stanie się najlepiej skomunikowanym 
regionem w kraju. Większy nacisk zostanie położony na zrównoważenie transportu i rozwój środków 
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transportu bardziej przyjaznych środowisku. Efektywny system transportowy pozwoli na pełne 
wykorzystanie potencjału tkwiącego w gospodarce, a wysokiej jakości połączenia transportowe 
wzmocnią efekt dyfuzji procesów rozwojowych i będą sprzyjać spójności społecznej, gospodarczej 
i przestrzennej kraju. W 2020 r. w województwie łódzkim będzie funkcjonował strategiczny układ 
drogowy tworzony przez system autostrad i dróg ekspresowych. W ramach infrastruktury kolejowej 
zrealizowane będą przede wszystkim projekty polegające na modernizacji i rewitalizacji głównych linii 
kolejowych i infrastruktury towarzyszącej oraz kompleksowej modernizacji lub całkowitej wymianie 
taboru kolejowego. Funkcjonować będzie pasażerski system multimodalny. Szczególne znaczenie dla 
kolejowej obsługi regionu łódzkiego będzie miał centralny węzeł multimodalny Łódź Fabryczna oraz 
tunel średnicowy dla kolei konwencjonalnej, spinający łódzki węzeł kolejowy. 

W zakresie zaspokajania potrzeb energetycznych rozwijającej się gospodarki 
i społeczeństwa w 2020 r. źródła i nośniki energii będą dywersyfikowane, w zgodzie z wymogami 
środowiskowymi, a większe wykorzystanie źródeł odnawialnych sprzyjać będzie zmniejszaniu 
emisji CO2. Zaawansowane będą prace nad innowacyjnymi technologiami w systemach 
energetycznych. Region nabierze „impetu cyfrowego”, instytucje publiczne powszechnie będą 
wykorzystywać technologie cyfrowe, stosując bezpieczną infrastrukturę cyfrową. Nastąpi również 
dynamiczny rozwój kompetencji cyfrowych ludności. Internat stanie się narzędziem powszechnej 
komunikacji dla wszystkich gospodarstw domowych oraz firm. 

Z sukcesem będzie realizowana rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych 
i mieszkaniowych w miastach, a zabytki architektoniczne odzyskają swój dawny blask. 

3.3.2.  Scenariusz realistyczny 2020 

Województwo łódzkie pozostanie na ścieżce rozwoju gospodarczego osiągając w 2020 r. 
poziom PKB równy 94% średniej krajowej. Tempo rozwoju gospodarczego województwa oraz 
dynamika rozwoju produkcji i modernizacji przemysłu pozostaną na poziomie zbliżonym do 
dotychczasowego (2,5% rocznie). Struktura tworzenia WDB pod względem udziału dóbr wysokiej 
technologii w produkcji będzie się zmieniała, ale stopniowo. Kluczową kwestią dla możliwości 
rozwojowych regionu stanie się zdolność do absorpcji przyznanych środków unijnych oraz 
efektywność ich wydatkowania. Województwo będzie lepiej wykorzystywać swoje potencjały 
rozwojowe. Dotyczyć to będzie m.in. potencjałów przemysłów tradycyjnych takich jak przemysł 
włókienniczo-odzieżowy, w którym przedsiębiorstwa postawią na wybrane nisze rozwojowe 
(np. odzież specjalnego przeznaczenia, włókniny wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym), 
przemysł meblarski (produkcja mebli giętych, stylowych oraz materiałów wykończeniowych). 
Te tradycyjne gałęzie przemysłu będą się unowocześniać dzięki m.in. pozyskiwanym środkom 
z funduszy unijnych. Przemysł materiałów budowlanych będzie nadal stopniowo powiększał swój 
potencjał, z uwagi na utrzymujący się popyt na wyroby tego przemysłu na rynku krajowym oraz 
rosnący na rynkach zagranicznych Europy Wschodniej. Województwo łódzkie będzie jednym 
z największych w Europie eksporterów sprzętu AGD. 

Wprowadzenie do sfery naukowo-badawczej elementów konkurencyjności sprawi, że jakość 
badań naukowych się poprawi. Coraz częściej będą zawiązywane konsorcja naukowo-przemysłowe. 
Podstawowym obszarem prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń będą technologie o szczególnie 
dużej wartości dodanej dla całego przemysłu regionu oraz technologie optymalizacji wykorzystania 
zasobów naturalnych oraz oszczędzające środowisko naturalne. Wysoką dynamikę rozwoju będą 
miały też technologie informacyjne i telekomunikacyjne. Postępował będzie rozwój technologii 
oszczędności energii i technologii skutkujących poprawą efektywności energetycznej gospodarki, 
w wyniku kontynuacji naturalnych działań prowadzących do wdrażania innowacji. Silny wzrost badań 
technologicznych nastąpi także w branżach określonych jako kluczowe dla regionu. Rozwój 
innowacyjności będą wspierać zróżnicowane instrumenty finansowe, w tym instrumenty 
przeznaczone dla przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku. Odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw 
w regionie osiągnie średnią krajową. Na sferę B+R przeznaczonych zostanie 1,0% regionalnego PKB. 
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Region łódzki będzie nadal atrakcyjny pod względem inwestycyjnym. Województwo 
wykorzysta dogodne, centralne położenie oraz poprawiającą się infrastrukturę drogową, kolejową 
i teleinformatyczną, a także znaczne zasoby wykwalifikowanej siły roboczej aby stać się ważnym 
w skali centrum usług okołobiznesowych i logistycznych. Poprawi się klimat dla rozwoju 
przedsiębiorczości w regionie. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają niezbędne wsparcie dzięki 
przygotowywanym dla nich programom. Usługi rynkowe takie jak: informatyczne, telekomunikacyjne 
i finansowe będą się prężnie rozwijać. 

Bezrobocie spadnie do poziomu 8%, a dzięki aktywizacji zawodowej mieszkańców w wieku 
produkcyjnym nieaktywnych zawodowo, wskaźnik zatrudnienia ludności wieku 20-64 lata wzrośnie 
do 73%. Do podstawowych prac, niewymagających wysokich kwalifikacji będą coraz częściej 
zatrudniani emigranci z biedniejszych części świata, przede wszystkim z Europy Wschodniej. 

Poprawi się jakość kapitału ludzkiego w zakresie wykształcenia i stanu zdrowia. Nabiorą na 
znaczeniu „biały sektor” i „silver economy”. Przemysły kreatywne, przede wszystkim: przemysł 
filmowy i muzyczny, projektowanie i wzornictwo oraz media, staną się istotnym sektorem 
gospodarki. W dziedzinie edukacji największy postęp dotyczyć będzie wychowania przedszkolnego, 
którym zostanie objęta zdecydowana większość dzieci (85%), w tym również wiejskich. Poprawi się 
znacznie dostępność do specjalistycznych usług medycznych, dzięki wzrostowi liczebności kadr 
medycznych. Zmniejszająca się populacja regionu, w tym osób w wieku produkcyjnym, wymusi 
utworzenie specjalnych programów przywracających na rynek pracy osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym. Do 2020 r. nastąpi wzrost poziomu świadomości obywatelskiej, która jest główną 
determinantą tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Coraz więcej mieszkańców regionu będzie 
się angażowało w działalność organizacji pożytku publicznego oraz wolontariat. Powstaną zręby 
kształtującej się powoli tożsamości regionalnej. 

Dzięki nakładom na infrastrukturę transportową region zwiększy swą dostępność zewnętrzną 
i wewnętrzną, co wpłynie na pobudzenie mobilności społeczeństwa regionu, a słabiej rozwinięte 
podregiony i powiaty nie będą zwiększać dystansu do tych najlepiej rozwiniętych. Dobre warunki 
komunikacyjne będą też zachętą dla inwestorów zewnętrznych. Prawie całe województwo zostanie 
pokryte siecią teleinformatyczną. Internet stanie się narzędziem komunikacji dla większości 
gospodarstw domowych i firm. Wykorzystanie technologii teleinformatycznych w biznesie przyniesie 
gospodarce oszczędności. Nastąpi rozwój e-administracji, e-zdrowia, a większość spraw załatwić 
będzie można przez Internet. Do 2020 r. kontynuowane będą procesy rewitalizacji zdegradowanych 
obszarów poprzemysłowych i mieszkaniowych w miastach; uruchomione zostaną także procesy 
przyczyniające się do poprawy ładu przestrzennego. 

3.3.3.  Scenariusz pesymistyczny 2020 

Zmiany strukturalne w gospodarce województwa łódzkiego przebiegać będą bardzo powoli. 
PKB na 1 mieszkańca do 2020 r. relatywnie spadnie w stosunku do średniej krajowej, do 90% tej 
średniej. Średnioroczne tempo wzrostu PKB wyniesie zaledwie 1%. Do regionu łódzkiego przestaną 
płynąć bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a obecni już inwestorzy wycofają się na bardziej 
konkurencyjne rynki Azji. Ponadto w wyniku narastającego kryzysu finansowego w krajach Europy 
Zachodniej, a szczególnie w strefie euro, zostanie zahamowany napływ do regionu środków 
z funduszy unijnych, a zadłużone samorządy nie będą nawet w stanie wykorzystać tego 
zmniejszonego strumienia środków z funduszy UE. 

Na skutek przeciągającego się kryzysu gospodarczego upadnie część rodzimych 
przedsiębiorstw z: sektora włókienniczo-odzieżowego, materiałów budowlanych oraz 
maszynowego i elektromaszynowego. Te, które przetrwają, będąc w większości w złej kondycji 
finansowej, zmuszone zostaną do ograniczenia zakresu swojej działalności. Jedynie w przemyśle 
rolno-spożywczym produkcja utrzyma się na dotychczasowym poziomie, gdyż nawet w kryzysie 
wydatki na żywność ograniczane są w ostatniej kolejności. 
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Rola sektora naukowo-badawczego w gospodarce regionalnej pozostanie na istniejącym 
niskim poziomie. Wobec trudności finansowych następować będzie ograniczenie budżetowych 
i pomocowych środków wsparcia wdrożeń wyników badań naukowych i inwestycji innowacyjnych. 
Zakres prac badawczo-rozwojowych i wdrożeń zostanie zawężony w związku z kryzysem 
gospodarczym do technologii o niskich kosztach inwestycyjnych i niewielkim ryzyku komercyjnym. 
Niewykorzystane laboratoria i aparatura badawcza pozyskane w latach 2007-2013 i  brak współpracy 
międzynarodowej oraz transferu wiedzy z sektora nauki do przedsiębiorstw spowodują 
systematyczne podupadanie jednostek naukowych. Utrzyma się luka technologiczna regionalnej 
gospodarki. Młodzi, najzdolniejsi naukowcy wyjadą do Warszawy i za granicę. Na skutek głębokiego 
niżu demograficznego większość prywatnych uczelni znacznie ograniczy swoją aktywność, a uczelnie 
publiczne dysponujące nowoczesną bazą dydaktyczno-naukową będą miały również ogromne 
problemy ze skompletowaniem dostatecznej liczby studentów, zaś studenci obcokrajowcy nadal 
będą omijać Polskę. 

Pogorszą się warunki funkcjonowania sektora przemysłowego w regionie. Zaostrzenie polityki 
klimatycznej UE może doprowadzić do znacznego ograniczenia wydobycia szczególnie surowców 
energetycznych, w tym węgla brunatnego w ZGE „Bełchatów”. Przemysł wydobywczy zostanie 
uznany za przemysł schyłkowy. Wysokie koszty związane z emisją gazów cieplarnianych spowodują, 
że technologie oparte na surowcach energetycznych nie będą rozwijane. Spowoduje to ograniczenie 
do minimum inwestycji w tym sektorze. 

Mimo spadku potencjalnych zasobów pracy, czyli ludności w wieku produkcyjnym, w regionie 
panować będzie wysokie bezrobocie (16%). Nowe miejsca pracy powstawać będą bardzo powoli, 
a te, które powstaną będą nieatrakcyjne zarówno pod względem wynagrodzeń, jak i możliwości 
rozwoju pracowników. Informatyzacja gospodarki doprowadzi do znacznego ograniczenia popytu na 
pracę, a nie rozwiną się dostatecznie usługi osobiste oraz „biały sektor”. Wysokie bezrobocie i słaby 
popyt w obszarze zatrudnienia mogą doprowadzić do dalszego wzrostu liczby osób posiadających 
kwalifikacje zbyt wysokie w stosunku do możliwości zatrudnienia. Środki z Unii Europejskiej na 
szkolenie bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo nie przyniosą zakładanych efektów; ludzie ci nadal 
pozostaną bez pracy. Realne wynagrodzenia zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i sektorze 
publicznym nie będą rosnąć. Postępować będzie wzrost nierówności społecznych, wzrost skali 
ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz dalsza polaryzacja rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Wszystkie te negatywne zjawiska będą wywoływać niepokoje społeczne. 

Depopulacja regionu będzie postępowała, niektóre zdewastowane dzielnice miast i obszary 
peryferyjne jeszcze bardziej się wyludnią. Pozostali w regionie mieszkańcy starszego pokolenia nie 
będą mieli zapewnionej dostatecznej opieki medycznej i społecznej. Pogłębi się zapaść w ochronie 
zdrowia, będzie brakowało lekarzy i średniego personelu medycznego, a brak rozwiązań 
systemowych w zakresie pomocy społecznej osobom niesamodzielnym (niepełnosprawnym i starym) 
zepchnie tę grupę na margines społeczny. „Biały sektor” nie będzie się rozwijał. Niekorzystny 
wizerunek województwa łódzkiego jako regionu o najgorszym w Polsce poziomie zdrowotności 
mieszkańców jeszcze bardziej się utrwali.  

Wybudowana ze środków unijnych infrastruktura transportowa i komunalna w wielu 
elementach nie będzie w pełni wykorzystana, a koszty związane z jej utrzymaniem obciążą budżet 
państwa, budżety samorządów lokalnych i mieszkańców regionu. Nietrafione bądź przeskalowane 
inwestycje unijne nie zapewnią trwałego efektu podażowego dla regionalnej gospodarki. Budowane 
więc z wielkim rozmachem obiekty staną się, z uwagi na przeinwestowanie, ogromnym balastem dla 
ich właścicieli. Gdy ustanie unijne finansowanie, zacznie brakować środków na bieżące utrzymanie 
nowych obiektów i infrastruktury.  

Zakłada się, że największe prawdopodobieństwo urzeczywistnienia się ma scenariusz 
realistyczny. 
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4. Komplementarność wsparcia potencjałów 
regionalnych w dokumentach i programach 
strategicznych 

Skuteczne wsparcie potencjałów regionalnych wymaga ich właściwej identyfikacji oraz 
umieszczenia odpowiednich zapisów w dokumentach strategicznych na szczeblu regionalnym. Aby 
ocenić dotychczasowy stopień wsparcia potencjałów regionalnych na szczeblu wojewódzkim, 
dokonano analizy najważniejszych dokumentów określających rozwój województwa. Wybrano 
zarówno dokumenty obowiązujące w obecnej perspektywie finansowej UEna lata 2007 – 2013, jak 
też te tworzone z myślą o przyszłym okresie programowania.  

Wśród analizowanych dokumentów znalazły się:  

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego przyjęty uchwałą 
Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 przyjęta uchwałą Nr LI/865/2006 
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r. 

 Strategia Rozwoju Województwa 2020 przyjęta uchwałą Nr XXXII/644/13 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. 

 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego – LORIS 2005 – 2013 

 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030 przyjęta uchwałą 
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w wersji przyjętej 
uchwałą Nr 462/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 marca 2012 r. 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ przyjęty uchwałą Nr 1086/13 Zarządu 
Województwa Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2013 r.  

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego przyjęty uchwałą Nr LX/1648/10 
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. 

Jest to długookresowy dokument strategiczny z perspektywą do roku 2030, ściśle powiązany 
ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego, określający cele i kierunki rozwoju przestrzennego 
regionu. Plan zagospodarowania przestrzennego jest elementem regionalnego planowania 
strategicznego, w którym następuje konkretyzacja przestrzenna celów sformułowanych w strategii 
rozwoju województwa. Jest elementem systemu planowania przestrzennego, odgrywając rolę 
koordynującą między planowaniem krajowym a planowaniem miejscowym. Ustalenia Planu dają 
podstawę do formułowania polityki przestrzennej w programach operacyjnych i programach 
rozwoju. Polityka przestrzenna województwa poprzez realizację celów i kierunków polityki rozwoju 
przestrzennego będzie kształtować korzystne uwarunkowania dla lokalizacji przedsięwzięć 
efektywnych ekonomicznie, chroniąc jednocześnie tereny o najwyższych walorach przyrodniczych 
i kulturowych, ważnych dla tożsamości regionu. 
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Wykres 4.1: Schemat Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 
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Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 przyjęta uchwałą Nr LI/865/2006 
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r. 

Podstawowym dokumentem określającym politykę władz jest strategia będąca koncepcją 
świadomego i systemowego sterowania długookresowym rozwojem regionu. Strategia przedstawia 
uwarunkowania oraz określa cele i kierunki rozwoju, koncentrując się na sprawach najistotniejszych. 
Stanowi podstawę do opracowania szczegółowych programów wojewódzkich. Przyjęta w 2006 r. 
Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 została opracowana po przystąpieniu 
Polski do Unii Europejskiej i uwzględniała związane z tym uwarunkowania m. in. wsparcie w okresie 
programowania 2007-2013. Ocena atutów regionu i jego wewnętrznego potencjału pozwoliła na 
sformułowanie wizji i misji rozwoju województwa oraz wskazanie trzech strategicznych sfer, dla 
których wskazano obszary priorytetowe, a w ich ramach główne działania. Obecnie, w związku z 
przyjęciem nowej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 jest to dokument 
nieobowiązujący. 
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Wykres 4.2: Schemat Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 
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Strategia Rozwoju Województwa 2020 przyjęta uchwałą Nr XXXII/644/13 Sejmiku Województwa 
Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (SRWŁ 2020) jest najważniejszym 
dokumentem samorządu województwa kształtującym politykę regionalną. Jest ona aktualizacją 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020. Podstawą aktualizacji stały się nowe 
wyzwania i uwarunkowania, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, w tym nowy 
paradygmat polityki wprowadzający terytorialny wymiar spójności. SRWŁ 2020 określa cele i kierunki 
interwencji publicznej oraz zasady i warunki wspierania działań prorozwojowych. Strategia 
uwzględnia nowe podejście do budowania rozwoju regionu. Eksponuje konieczność lepszego 
wykorzystania unikalnych i specyficznych potencjałów rozwojowych tzw. kapitałów terytorialnych, 
a także bazuje na terytorialnie zintegrowanych projektach, realizowanych w układach lokalnych 
i miedzy lokalnych, opartych na partnerstwie, sprzyjających poprawie efektywności wykorzystania 
środków finansowych. Strategiczna polityka rozwoju województwa łódzkiego do 2020 r. wskazana 
w zaktualizowanej Strategii jest odpowiedzią na wyzwania najbliższych lat pozwalającą na 
kształtowanie regionu nowoczesnego i atrakcyjnego gospodarczo oraz przyjaznego dla jego 
mieszkańców. 

Charakterystyczną cechą aktualizacji Strategii jest realizacja polityki regionalnej w dwóch 
płaszczyznach: horyzontalnej oraz terytorialno-funkcjonalnej. Polityka horyzontalna obejmie swym 
oddziaływaniem obszar całego województwa. Składają się na nią trzy filary rozwoju obejmujące sferę 
gospodarczą, społeczną i przestrzenną, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie spójności w rozwoju 
na poziomie regionalnym (spójność terytorialna). 

Lepszemu wykorzystaniu specyfiki poszczególnych obszarów województwa sprzyjać będzie 
uzupełnienie polityki horyzontalnej o politykę terytorialno-funkcjonalną oddziaływującą tematycznie 
na tereny obszarów miejskich, obszarów wiejskich oraz wyspecjalizowane obszary funkcjonalne 
wśród których znajdują 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. W celu 
efektywnego wykorzystania przewag lokalizacyjnych obszarów miejskich i obszarów wiejskich, 
Strategia wskazuje obszary będące w strefie oddziaływania sieci TEN-T jako obszary strategicznej 
interwencji wynikające z polityki rozwoju województwa łódzkiego. 

Proponowana w Strategii nowa zasada zintegrowanego podejścia do rozwoju, poprzez 
odejście od planowania sektorowego na rzecz budowy i wzmacniania kapitału terytorialnego, 
umożliwi włączenie w procesy rozwojowe całej wspólnoty samorządowej, realizując tym samym cel 
nadrzędny, którym jest spójność terytorialna. 
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Wykres 4.3: Schemat Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 
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Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego – LORIS 2005 – 2013 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2005 – 2013 jest 
dokumentem programowym, utworzonym w celu określenia kierunków polityki innowacyjnej 
i sposobów optymalizacji regionalnej struktury wspomagającej innowacyjność oraz budowania 
trwałego partnerstwa między jednostkami naukowymi a przemysłem. W działania związane 
z przygotowaniem RSI Loris udało się zaangażować większość instytucji regionalnych, w tym uczelnie 
wyższe, regionalne agencje rozwoju i inne instytucje wspierania biznesu, organizacje przedsiębiorców 
i władze regionalne. Przygotowanie RSI zostało powierzone konsorcjum, w skład którego weszły: 
Uniwersytet Łódzki jako koordynator projektu, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczne, Łódzka 
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Fundacja Inkubator oraz Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Kształt Strategii uwzględnia zapisy Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 
w obszarze dotyczącym polityki wzrostu innowacyjności, rezultaty badań prowadzonych w ramach 
RSI Loris oraz wyniki prac nad projektami pilotażowymi i systemem monitoringu. 

Wykres 4.4: Schemat Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego Loris 2005 - 2013 
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Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030 przyjęta uchwałą 
Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 jest strategicznym 
dokumentem określającym cele i kierunki działań innowacyjnych. To również ciągły proces rozwoju 
systemu innowacji w regionie oraz świadomości systematycznego rozwoju potencjału 
innowacyjnego. Jest to także analiza potencjału badawczo-rozwojowego regionu i poziomu 
technologicznego przedsiębiorstw, ich skłonności do stosowania innowacyjnych rozwiązań oraz 
pobudzania współpracy i wymiany doświadczeń. 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 ma ukazać aktualny 
stan innowacyjności gospodarki regionu oraz sformułować działania mające na celu zaktywizowanie 
podmiotów gospodarczych celem efektywnego wykorzystania potencjału innowacyjnego regionu. 
Powstająca Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 ma się przyczynić 
do podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu, stymulować rozwój innowacji 
w łódzkich firmach, między innymi dzięki działaniom z zakresu transferu wiedzy. 

Wykres 4.5: Schemat Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 

 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ) jest 
dokumentem służącym realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 przy 
wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to dokument 
operacyjny, określający główne kierunki rozwoju województwa zmierzające m.in. do poprawy 
konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania zrównoważonego rozwoju regionalnego 
oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej regionu. RPO WŁ został 
przygotowany w oparciu o doświadczenia płynące z poprzedniego okresu programowania, 
dokumenty i wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, jest wynikiem wielomiesięcznych prac, 
konsultacji społecznych oraz negocjacji z przedstawicielami Rządu i Komisji Europejskiej. 
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Na realizację RPO WŁ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo 
Łódzkie otrzymało ponad 1 mld euro.  

Wykres 4.6: Schemat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 

 
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ przyjęty uchwałą Nr 1086/13 Zarządu Województwa 
Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2013 r. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2007 – 2013 (U RPO WŁ) przygotowany został przez Instytucję Zarządzającą RPO 
WŁ, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju. Dokument stanowi uszczegółowienie zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 (RPO WŁ). 

U RPO WŁ zawiera informacje w zakresie możliwości realizacji przedsięwzięć w ramach RPO 
WŁ dotyczące m.in.: 

 ogólnych zasad realizacji RPO WŁ i systemu wdrażania, 

 osi priorytetowych i działań, 

 przykładowych typów projektów, 

 potencjalnych beneficjentów, 

 finansowania i komplementarności z innymi programami, 

 kryteriów wyboru projektów, 

 wskaźników realizacji projektów na poziomie działań, które ułatwią beneficjentom prawidłowe 
przygotowanie projektów oraz wniosków o dofinansowanie.  

Zapisy U RPO WŁ podlegały ocenie formalnej dokonanej przez Departament Koordynacji 
Polityki Strukturalnej oraz weryfikacji dokonanej przez Departament Koordynacji Programów 
Regionalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Okres obowiązywania U RPO WŁ jest zbieżny z 
okresem obowiązywania RPO WŁ. 
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Tabela 4.1: Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

109 

 

Wsparcie potencjałów regionalnych w programach i dokumentach strategicznych 

POTENCJAŁ SPOŁECZNY: ZNACZĄCE ZASOBY PRACY 
PZPWŁ SRWŁ 2007 – 2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007 – 2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 
1.1 Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej 
i europejskiej sieci osadniczej 

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.3. Rozwój Piotrkowa 
Trybunalskiego jako 
ponadregionalnego bieguna 
wzrostu.  

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych, przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu.  

Wzrost potencjału społeczno-
ekonomicznego miast przez 
wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego   
1.8. Wzrost jakości i standardów 
życia mieszkańców województwa 

Poprawa konkurencyjności 
i innowacyjności infrastruktury 
społecznej o znaczeniu krajowym 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych mieszkańców oraz 
dostosowanie oferty edukacyjnej 
do potrzeb regionalnego rynku 
pracy 
Cel główny 2. Zwiększenie 
dostępności województwa 

Cel strategiczny I.1: Podniesienie 
poziomu wykształcenia 
mieszkańców województwa 

Podniesienie poziomu 
wykorzystania potencjału oświaty, 
szkół wyższych i ośrodków 
naukowo-badawczych wraz 
z promowaniem aktywności 
w międzynarodowej przestrzeni 
edukacyjnej, oraz wzrost powiązań 
nauki z rozwojem gospodarczym 
regionu 

Wyrównywanie szans w dostępie 
do edukacji na wszystkich etapach 
kształcenia przez tworzenie 
optymalnych warunków dla 
realizacji potrzeb oświatowych 
mieszkańców, 

Poprawa jakości kształcenia na 
wszystkich poziomach, efektywne 
zarządzanie w edukacji oraz 
promowanie idei nauki przez całe 
życie 

Podnoszenie i dostosowanie 
kwalifikacji kadr regionalnych do 
wymogów rynku pracy 

Cel operacyjny 2: Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
2.2.Kształtowanie aktywnych 
postaw na rynku pracy 
Cel operacyjny 3: Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.2. Rozwój MŚP i sektora rolnego 
Cel operacyjny 5: Wysoki standard 
i dostęp do usług publicznych 
5.1. Rozwój usług i poprawa 
dostępu do sektora edukacji 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Obszary wiejskie: 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorstw sektora 
pozarolniczego 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

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 
Zagłębie Górniczo-Energetyczne 
Bełchatów-Szczerców-Złoczew: 

Wspieranie działań na rzecz 
powstania w regionie 
specjalistycznego ośrodka 
badawczego oraz szkolnictwa 
zawodowego z zakresu gospodarki 
energetycznej 
Zagłębie Ceramiczno-Budowlane 
Opoczno- Tomaszów Mazowiecki: 

Priorytet VII. Edukacja dla 
innowacji  
Akcja 1 Z zwiększanie 
zainteresowania młodzieży 
kierunkami technicznymi 
Akcja 2 Wprowadzenie treści do 
programów szkół 
ponadpodstawowych  i uczelni 
wyższych związanych z: transferem 
technologii, komercjalizacją B+R, 
przedsiębiorczością 
Akcja 3 Transfer technologii, 
komercjalizacja technologii, 
przedsiębiorczości jako treści 
kształcenia podyplomowego 
i ustawicznego 

Priorytet 1. Specjalizacja regionalna  
Cel operacyjny 1.2 Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu  
Cel operacyjny  2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny  2.2 Promocja wiedzy 
o innowacyjności 
i przedsiębiorczości 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie  
Cel operacyjny  3.2  Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 

Oś III: Gospodarka, Innowacyjność, 
Przedsiębiorczość 
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych  przedsiębiorstw 
Oś V: Infrastruktura Społeczna 
Działanie V.3 Infrastruktura 
edukacyjna 
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poprzez rozwój ponadlokalnych 
systemów infrastruktury 
2.6. Zwiększenie dostępności do 
mediów informacyjnych 

Poprawa dostępności do mediów 
informacyjnych 
 
 

Wspieranie w regionie rozwoju 
specjalistycznego szkolnictwa 
zawodowego dla przemysłu 
ceramicznego i szklarskiego na 
poziomie średnim i wyższym 
Obszar Rozwoju Intensywnego 
Rolnictwa: 

Wspieranie w regionie rozwoju 
szkolnictwa wyższego o zasięgu 
ponadregionalnym oraz 
specjalistycznego szkolnictwa 
zawodowego na poziomie średnim 
o profilu rolniczym 

Znaczące zasoby pracy – analiza wsparcia  
Znaczące zasoby pracy w planach rozwoju województwa postrzegane są jako jeden z kluczowych potencjałów regionu. Potencjał ten  dostrzeżony został we wszystkich dokumentach 
strategicznych rozwoju województwa łódzkiego. Ze względu na specyfikę i charakter tego potencjału, w ramach polityki regionalnej możliwe jest zarówno oddziaływanie i wsparcie 
bezpośrednie jak i pośrednie, tworzące warunki do kształtowania zasobów pracy.   
W dokumentach pierwszej generacji oferowane wsparcie ogniskuje się wokół dwóch elementów: (1) wyrównanie szans w dostępie do edukacji i poprawa jakości kształcenia,  (2) 
podnoszenie i dostosowanie kwalifikacji kadr regionalnych do wymogów rynku pracy. Podejmowana interwencja publiczna w RPO 2007-2013 koncentruje się przede wszystkim na rozwoju 
poszczególnych elementów infrastruktury edukacyjnej w tym m.in. przebudowie szkół (budowa, rozbudowa), zakupie nowoczesnych pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz 
dofinansowaniu na rozpoczęcie lub kontynuację bezpośrednich inwestycji. W nowej generacji regionalnych dokumentów strategicznych takich jak: SRWŁ 2020 i RSI LORIS 2030  
prezentowana jest również potrzeba kształtowania innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości oraz wspierania potencjału intelektualnego w zakresie specjalizacji regionalnych.  
Natomiast obszary funkcjonalne ujęte w SRWŁ 2020 jako obszary strategicznej interwencji wyznaczają kierunki dotyczące wsparcia dla szkolnictwa zawodowego na poziomie wyższym 
i średnim. 
Potencjał zasobów pracy jest w województwie łódzkim zauważany i konsekwentnie wspierany. Polityka regionalna w tym zakresie jest komplementarna i spójna. Rangę i znaczenie 
podejmowanych działań w tym zakresie potwierdzają środki finansowe ponoszone w ramach RPO WŁ 2007-2013 m.in. w zakresie infrastruktury edukacyjnej. 

POTENCJAŁ SPOŁECZNY: BIAŁY SEKTOR 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej.  

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu.  

Wzrost potencjału społeczno-

Cel strategiczny I.2: Podniesienie 
poziomu jakości życia 

Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców województwa 
łódzkiego 

Poprawa dostępności do usług 
medycznych poprzez modernizację 
infrastruktury placówek opieki 
zdrowotnej oraz racjonalizację 
rozmieszczenia świadczeń 
wysokospecjalistycznych 

Podniesienie jakości świadczeń 
zdrowotnych poprzez 
wprowadzenie systemów jakości 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1. Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2: Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 5: Wysoki standard 
i dostęp do usług publicznych 
5.2. Rozwój usług i poprawa 
dostępu do sektora ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej oraz 

- - Oś V:Infrstruktura Społeczna 
Działanie V.1 Infrastruktura  
ochrony  zdrowia 
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ekonomicznego miast przez 
wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego   
1.5. Rozwój społeczno-ekonomiczny 
miast powiatowych na obszarach 
zagrożonych peryferyzacją. 

Rozwój funkcji ponadlokalnych 
i wspieranie rozwoju społeczno-
ekonomicznego miast powiatowych 
1.6. Wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich. 

Przywrócenie zasięgu 
oddziaływania przestrzennego 
małych i bardzo małych miast na 
obszarach wiejskich 
1.8. Wzrost jakości i standardów 
życia mieszkańców województwa.  

Poprawa konkurencyjności 
i innowacyjności infrastruktury 
społecznej o znaczeniu krajowym 

Wzrost dostępności do usług 
medycznych i rozwój usług pomocy 
społecznej. 

i certyfikacji procedur 
Cel strategiczny I.3: Zmniejszenie 
zjawisk wykluczenia społecznego 
i modernizacja systemów pomocy 
społecznej 

Przedsięwzięcia na rzecz 
zwiększenia możliwości rehabilitacji 
społecznej, zawodowej i leczniczej 
osób niepełnosprawnych 

Przedsięwzięcia na rzecz 
zwiększenia dostępności świadczeń 
w zakresie leczenia, rehabilitacji i 
ograniczania szkód zdrowotnych 
osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych 
 
 

pieczy zastępczej 
Cel operacyjny 6.Reintegracja 
społeczna grup wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
6.2.Reintegracja zawodowa oraz 
przeciwdziałanie dyskryminacji 
i wykluczeniom społecznym 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Obszary miejskie: 

Wspieranie działań na rzecz 
podnoszenia jakości usług 
publicznych oraz dostosowania ich 
do potrzeb starzejącego się 
społeczeństwa. 
Obszary wiejskie: 

Wspieranie działań na rzecz 
poprawy dostępu do podstawowych 
usług publicznych, w tym edukacji 
przedszkolnej, opieki zdrowotnej 
oraz usług kultury i sportu. 
Obszary turystyczne Dolin 
rzecznych Pilicy, Warty i Bzury: 

Wspieranie działań na rzecz 
wykreowania marki i popytu na 
usługi balneologiczne, 
uzdrowiskowe i rehabilitacyjne 

„Biały sektor” – analiza wsparcia 
„Biały sektor” w planach rozwoju województwa postrzegany jest, jako kluczowy potencjał regionu. Do największych w skali kraju szpitali zlokalizowanych w regionie łódzkim należy Instytut 
Centrum Zdrowia Matki Polki prowadzący działalność leczniczą, naukową oraz dydaktyczno-szkoleniową, natomiast kluczowym podmiotem szkolącym personel medyczny w województwie 
jest Uniwersytet Medyczny. W ramach polityki regionalnej „biały sektor” wspierany jest w sposób bezpośredni poprzez takie działania jak m. in. rozwój specjalistycznych usług, kadr 
medycznych i ośrodków klinicznych oraz podniesienie jakości stanu infrastruktury zdrowotnej. Pierwszoplanowy charakter wsparcia dotyczy jednak poprawy dostępu do specjalistycznych 
usług opieki zdrowotnej. Podejmowana interwencja publiczna skoncentrowana jest przede wszystkim na rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury ochrony zdrowia: m. in. poprzez 
podniesienie jakości stanu infrastruktury ochrony zdrowia oraz zakup aparatury lub sprzętu medycznego. Wskazuje się również na konieczność zwiększenia dostępu do ośrodków 
oferujących kompleksowe usługi medyczne. Odzwierciedleniem tego wsparcia są zapisy PZWŁ, SRWŁ 2007-2020, SRWŁ 2020 oraz RPO. Potencjał ten nie znalazł wsparcia w obu Strategiach 
Innowacji ponieważ dokumenty te nie wskazują na jego innowacyjny charakter i nie wskazują wsparcia dla jego rozwoju.  
Wsparcie  „białego sektora” w województwie łódzkim w procesach rozwoju jest mocno eksponowane i konsekwentnie wspierane. Polityka regionalna w tym zakresie jest komplementarna i 
spójna. Rangę i znaczenie podejmowanych działań w tym zakresie potwierdzają środki finansowe ponoszone w ramach RPO WŁ 2007-2013. 

POTENCJAŁ SPOŁECZNY: POTENCJAŁ KULTURY WYŻSZEGO RZĘDU 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie Cel strategiczny III.3 Umocnienie Cel operacyjny 4: Wysoki poziom   Oś V: Infrastruktura Społeczna, 
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systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej.  

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.8. Wzrost jakości i standardów 
życia mieszkańców województwa. 

Poprawa konkurencyjności 
i innowacyjności infrastruktury 
społecznej o znaczeniu krajowym 

Wzrost dostępności do usług 
kultury oraz sportu i rekreacji 

identyfikacji mieszkańców 
z województwem 

Kształtowanie i wzmacnianie 
kulturotwórczej funkcji metropolii 
łódzkiej oraz ośrodków tożsamości 
regionalnej  

Rozwój i promocja kultury 
i turystyki w regionie, 
 

kapitału społecznego  i silne 
społeczeństwo obywatelskie 
4.2. Wzmacnianie tożsamości 
regionalnej 
Cel operacyjny 5: Wysoki standard 
i dostęp do usług publicznych 
5.3. Rozwój usług i poprawa 
dostępu do sektora kultury, sportu, 
turystyki i rekreacji 
Cel operacyjny 9: Zrównoważony 
system osadniczy 
9.1.Wzmocnienie systemu powiązań 
funkcjonalnych 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wzmacnianie istniejącej bazy 
instytucji kultury wyższej oraz 
wspieranie wydarzeń kulturalnych o 
randze krajowej i międzynarodowej. 

Działanie V.4 Infrastruktura kultury, 
 

Potencjał kultury wyższego rzędu – analiza wsparcia  
Potencjał kultury wyższego rzędu związany jest z instytucjami kultury zlokalizowanymi w Łodzi, których działalność ma charakter ponadlokalny. Są to m. in. teatry, muzea, galerie sztuki. Jest 
on postrzegany, jako istotny potencjał regionu, w szczególności jego stolicy. Potencjał ten zauważony został w następujących dokumentach strategicznych rozwoju województwa łódzkiego: 
PZPWŁ, SRWŁ 2007 – 2020, SRWŁ 2020, RPO 2007 – 2013. Potencjał kultury wyższego rzędu w ramach polityki regionalnej wspierany jest w sposób bezpośredni sprzyjający jego rozwojowi. 
Oferowane wsparcie ogniskuje się wokół dwóch elementów: (1) rozwój infrastruktury wzmacniającej dostępność do kultury wyższej w Łodzi; (2) rozwój usług, promocja i wspieranie 
wydarzeń kulturalnych. Pierwszoplanowy charakter wsparcia dotyczy jednak działań infrastrukturalnych. Podejmowana interwencja  publiczna skoncentrowana jest przede wszystkim na 
rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury kultury w tym m.in. budowie lub przebudowie infrastruktury kulturalnej, zakupie wyposażenia. W zapisach dokumentów regionalnych 
kładzie się również nacisk na wzmacnianie tożsamości regionalnej, czemu sprzyja m. in. działalność instytucji kultury. Potencjał ten nie znalazł wsparcia w Regionalnej Strategii Innowacji 
opracowanej zarówno dla perspektywy finansowej 2005-2013, jak i 2014-2020. Strategie te nie wskazują na strategiczną rangę i znaczenie potencjału kultury wyższego rzędu w stolicy 
województwa w tworzeniu procesów innowacji, i w związku z tym nie oferują wsparcia dla jego rozwoju. 
Potencjał kultury wyższego rzędu w stolicy województwa jest zauważany i wspierany w regionalnych dokumentach strategicznych. Polityka regionalna w tym zakresie jest komplementarna i 
spójna. Rangę i znaczenie podejmowanych działań potwierdzają środki finansowe przeznaczane na ten cel w ramach RPO WŁ 2007-2013. 

POTENCJAŁ GOSPODARCZY: POTENCJAŁ ROZWOJU ROLNICTWA I PRZEMYSŁU ROLNO-SPOŻYWCZEGO 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu.  

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 

Cel strategiczny II.4: Trwały 
i zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich 

Poprawa konkurencyjności 
gospodarstw rolnych poprzez 
wspieranie procesów odnowy wsi i 
usprawnienia instrumentów 
sterowania rozwojem oraz 
współpracy z ośrodkami naukowymi 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1.Rozwój nowoczesnych 
 technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2: Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 

Priorytet IV. Wzrost poziomu 
nauko chłonności tradycyjnych 
przemysłów 
Akcja 1. Analiza i przygotowanie 
modelowych rozwiązań 
komercjalizacji i absorpcji wiedzy 
Akcja 2. Promowanie powstawania i 
rozwoju klastrów firm działających 
w przemysłach tradycyjnych 

Priorytet 1.  Specjalizacja 
regionalna (innowacyjne rolnictwo 
i przetwórstwo rolno-spożywcze) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego w 
zakresie specjalizacji regionalnej 

Oś III: Gospodarka, Innowacyjność, 
Przedsiębiorczość  
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych  przedsiębiorstw 
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uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego   
1.5. Rozwój społeczno-ekonomiczny 
miast powiatowych na obszarach 
zagrożonych peryferyzacją. 

Rozwój funkcji ponadlokalnych 
i wspieranie rozwoju społeczno-
ekonomicznego w ośrodkach 
powiatowych oparty na ich 
potencjale endogenicznym 
1.6.  Wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich.  

Przywrócenie zasięgu 
oddziaływania przestrzennego 
małych i bardzo małych miast na 
obszarach wiejskich 

Racjonalne wykorzystanie dla 
produkcji rolnej obszarów 
o najlepszych uwarunkowaniach 
przyrodniczych 

Realizacja funkcji środowiskowej 
obszarów wiejskich poprzez 
wdrażanie rolnictwa 
zrównoważonego  i wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych. 

Przekształcanie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 

Poprawa jakości rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej poprzez 
rozwój przedsiębiorczości, 
kreowania sieci powiązań i 
współpracy oraz poprawę 
efektywności ekonomicznej 
i produkcyjnej przetwórstwa rolno – 
spożywczego 

Stworzenie warunków dla 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 
rolniczych 

Cel operacyjny 3: Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1.Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2. Rozwój MŚP i sektora rolnego 
Cel operacyjny 9: Zrównoważony 
system osadniczy 
9.1.Wzmocnienie systemu powiązań 
funkcjonalnych 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Obszary wiejskie: 

Wspieranie działań na rzecz 
wdrażania rozwiązań innowacyjnych 
w rolnictwie i leśnictwie oraz 
powstawania i działalności 
organizacji producentów rolnych 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju rolnictwa ekologicznego, 
rynków lokalnych promujących 
produkty regionalne oraz 
agroturystyki 
Obszar Rozwoju Intensywnego 
Rolnictwa: 

Wspieranie w regionie rozwoju 
szkolnictwa wyższego o zasięgu 
ponadregionalnym oraz 
specjalistycznego szkolnictwa 
zawodowego na poziomie średnim 
o profilu rolniczym. 

Wspieranie powstawania 
i działalności organizacji 
producentów rolnych. 

Wspieranie rozwoju sieci 
współpracy między sferą naukowo – 
badawczą a samorządem rolniczym 
i producentami rolnymi oraz 
przedsiębiorstwami przetwórstwa 
rolno – spożywczego i innymi. 

Wsparcie dla utworzenia rynków 
hurtowych produktów rolnych. 

Wspieranie działań na rzecz 
agrobiznesu międzynarodowego. 

Akcja 3. Rozwój ośrodków innowacji 
i transferu technologii przy 
wykorzystaniu doświadczeń 
programu offsetowego  
Akcja 4. Promowanie powstania i 
rozwoju niekonwencjonalnych 
kanałów transferu technologii 
Akcja 5. Promowanie włączanie 
regionalnych firm w 
międzynarodowe kanały transferu 
wiedzy i technologii tworzone przez 
Branżowe Platformy Technologiczne 

Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
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Wspieranie działań na rzecz 
produkcji biogazu i biopaliw na 
bazie produktów rolnych 
i pochodzących z gospodarki leśnej 
oraz odpadów pochodzących z 
produkcji rolnej, leśnej i 
przetwórstwa rolno-spożywczego. 

Zwiększenie retencji wód oraz 
rozwój i modernizacja systemów 
melioracji wodnej. 

Inicjowanie i wspieranie procesów 
scalania gruntów rolnych i leśnych. 

Wspieranie działań na rzecz 
zwiększenia dostępności 
transportowej zewnętrznej 
i wewnętrznej. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju ponadregionalnych 
powiązań funkcjonalno-
przestrzennych z zakresu 
przetwórstwa rolno-spożywczego – 
klastrów (m.in. Łódzko-Mazowiecki 
Klaster Owocowo-Warzywny). 

Potencjał rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – analiza wsparcia 
Potencjał dla rozwoju rolnictwa i przemysłu rozwoju rolno-spożywczego postrzegany jest jako kluczowy dla rozwoju  regionu. Potencjał ten zauważony został we wszystkich dokumentach 
strategicznych regionu: PZPWŁ, SRWŁ 2007-2020, SRWŁ 2020, LORIS 2005-2013, LORIS 2030, RPO 2007-2013. Jednak wsparcie tego potencjału w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Łódzkiego 2007-2013 ma charakter jedynie pośredni (oś III Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość). W planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
łódzkiego zwraca się uwagę na racjonalne wykorzystani przestrzeni rolniczej, a małe ośrodki miejskie są wskazane jako szczególnie predysponowane do rozwoju przetwórstwa rolno-
spożywczego. W dokumentach strategicznych nowego okresu programowania potencjał dla rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego uzyskuje bezpośrednie wsparcie. W Strategii 
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 przemysł rolno-spożywczy wskazany jest jako przemysł kluczowy, który rozwinie się w inteligentną specjalizację regionalną dzięki nowoczesnym  
technologiom opracowanym przez sferę B+R. W SRWŁ  2020 poprawa produktywności sektora rolnego jest też wskazana jako istotny element kształtowania innowacyjnego środowiska 
przedsiębiorczości. Poza tym w  SRWŁ  2020  wyodrębniony został Obszar Funkcjonalny Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, dla którego opracowano specjalny katalog strategicznych  
kierunków działań. W Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030 innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo owocowo-warzywne uznane zostały za specjalizacje regionalne i jako takie  uzyskały  
wsparcie w ramach działań priorytetu pierwszego. Polityka regionalna w zakresie wsparcia tego potencjału jest spójna i komplementarna. 

POTENCJAŁ GOSPODARCZY: POTENCJAŁ ROZWOJU SEKTORA TSL (TRANSPORT, SPEDYCJA, LOGISTYKA) 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 

Cel strategiczny II.1: Zwiększanie 
dostępności gospodarczej regionu 

Rozwój przedsiębiorczości 
związanej z centralnym węzłem 
komunikacyjnym 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1. Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2: Nowoczesny 

Priorytet III. Tworzenie warunków  
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych i 
regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 

Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu  
Cel operacyjny  2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny 2.2. Promocja wiedzy 

Oś I: Infrastruktura transportowa 
Działanie I.1 Drogi 
Działanie I.2 Kolej 
Działanie I.3 Porty lotnicze 
Oś III: Gospodarka,  Innowacyjność,  
Przedsiębiorczość,  
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sieci osadniczej 

Kształtowanie funkcjonalnych, 
instytucjonalnych i 
infrastrukturalnych powiązań Łodzi 
z innymi dużymi miastami Polski 
1.2. Rozwój obszaru kształtowania 
powiązań funkcjonalnych 
Aglomeracji Łódzkiej 

Integracja wewnętrzna obszaru 
kształtowania powiązań 
funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej 
1.3. Rozwój Piotrkowa 
Trybunalskiego jako 
ponadregionalnego wzrostu.  

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych, przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu.  

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 
 
Cel główny 2. Zwiększenie 
dostępności województwa poprzez 
rozwój ponadlokalnych systemów 
infrastruktury. 
2.1. Wzmocnienie i rozwój systemu 
powiązań drogowych zewnętrznych 
i wewnętrznych 

Realizacja strategicznego układu 
drogowego województwa w ramach 

kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 7: Wysoka jakość 
i dostępność infrastruktury 
transportowej i technicznej 
7.1. Wzmocnienie i rozwój 
systemów transportowych 
i teleinformatycznych  
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Obszary miejskie: 

Wspieranie działań na rzecz 
budowy układów obwodnicowych 
oraz podłączeń do dróg 
ekspresowych i autostrad 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju transportu zbiorowego oraz 
integracji systemów transportowych 
Obszary wiejskie: 

Wspieranie rozwoju systemu 
transportu publicznego oraz sieci 
dróg powiatowych i gminnych 
istotnych dla zwiększania 
dostępności komunikacyjnej 
Obszary Strategicznej Interwencji – 
rejony będące w strefie 
bezpośredniego oddziaływania 
sieci TEN-T 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie działań na rzecz 
stworzenia zintegrowanego węzła 
transportowego o znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym 
Zagłębie Górniczo-Energetyczne 
Bełchatów-Szczerców-Złoczew: 

Wspieranie działań na rzecz 
zwiększenia dostępności 
transportowej zewnętrznej 
i wewnętrznej 
Zagłębie Ceramiczno-Budowlane 
Opoczno-Tomaszów Mazowiecki: 

Wspieranie działań na rzecz 
zwiększenia dostępności 
transportowej zewnętrznej 

Akcja2. Rozwój uczelnianych i 
pozauczelnianych preinkubatorów i 
inkubatorów przedsiębiorczości oraz 
centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania i 
rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja5. Wzmocnienie infrastruktury 
 
Priorytet IV.  Wzrost poziomu 
naukochłonności   tradycyjnych 
przemysłów 
Akcja 1. Analiza i przygotowanie 
modelowych rozwiązań 
komercjalizacji i absorpcji wiedzy 
Akcja 2. Promowanie powstawania i 
rozwoju klastrów firm działających 
w przemysłach tradycyjnych 
Akcja 3. Rozwój ośrodków innowacji 
i transferu technologii przy 
wykorzystaniu doświadczeń 
programu offsetowego  
Akcja 4. Promowanie powstania i 
rozwoju niekonwencjonalnych 
kanałów transferu technologii 
Akcja 5. Promowanie włączanie 
regionalnych firm w 
międzynarodowe kanały transferu 
wiedzy i technologii tworzone przez 
Branżowe Platformy Technologiczne 
 

o innowacyjności i 
przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 2.3. Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Cel operacyjny 2.5. Finansowanie 
rozwoju potencjału innowacyjnego 
regionu 

Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
Działanie III.6 Rozwój mikro i małych 
przedsiębiorstw 
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istniejącej i postulowanej 
Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T) 

Rozwój układu regionalnego 
i wzmocnienie powiązań 
międzyregionalnych 
2.4. Rozwój intermodalnego 
transportu towarowego i logistyki. 

Integracja systemów 
komunikacyjnych dla 
intermodalnego transportu 
towarowego 

Rozwój centrów logistycznych 

i wewnętrznej 
Obszar Rozwoju Intensywnego 
Rolnictwa: 

Wspieranie działań na rzecz 
zwiększenia dostępności 
transportowej zewnętrznej 
i wewnętrznej 
 
 

Potencjał rozwoju sektora TSL (transport, spedycja, logistyka) – analiza wsparcia 
Rozwój sektora TSL (transport, spedycja, logistyka) postrzegany jest jako kluczowy potencjał w dokumentach strategicznych nowego i starego okresu programowania. Spośród wszystkich 
zidentyfikowanych potencjałów ten uzyskuje największe wsparcie bezpośrednie. Jedynie w LORIS 2005-2013 i LORIS 2030 wsparcie to ma charakter pośredni i związane jest z ogólnym 
wzrostem poziomu przedsiębiorczości i innowacyjności. W strategicznych dokumentach regionalnych podkreśla się, że dostępność i jakość infrastruktury transportowej i komunikacyjnej ma 
kluczowe znaczenie dla ekonomicznego i społecznego rozwoju regionu. Silne bezpośrednie wsparcie rozwój sektora TSL  uzyskał w RPO WŁ 2007-2013 oraz w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa łódzkiego i strategii rozwoju województwa łódzkiego 2020, które stawiają na wzmocnienie i rozwój systemu zewnętrznych i wewnętrznych powiązań 
drogowych, kolejowych, lotniczych oraz intermodalnego transportu drogowego i logistyki. 
 Polityka regionalna w zakresie wsparcia tego potencjału jest spójna i komplementarna. 

POTENCJAŁ GOSPODARCZY: POTENCJAŁ ROZWOJU SEKTORA USŁUG RYNKOWYCH WYSOKOWYSPECJALIZOWANYCH (BPO, ICT) 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej 

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Rozwój i wzmacnianie instytucji 
otoczenia biznesu poprzez 
wspieranie współpracy 
przedsiębiorstw i instytucji 
otoczenia biznesu 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1. Rozwój nowoczesnych 
 technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2: Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3: Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1. Kształtowanie  
innowacyjnego środowiska 
przedsiębiorczości i powiązań 
sieciowych  
Cel operacyjny 7: Wysoka jakość 
i dostępność infrastruktury 
transportowej i technicznej 
7.1. Wzmocnienie i rozwój 

Priorytet V. Rozbudowa 
społeczeństwa informacyjnego 
i gospodarki opartej na wiedzy 
Akcja 1. Migracja Miejskiej Sieci 
LODMAN do Regionalnej Infostrady 
Akcja 2.Tworzenie rozwój i 
udostępnianie zasobów informacji 

Priorytet 1.  Specjalizacja 
regionalna (informatyka i 
telekomunikacja) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego w 
zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
i międzynarodowa 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
Priorytet 2. Rozwój potencjału 

Oś III: Gospodarka,  Innowacyjność,  
przedsiębiorstw 
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
Działanie III.4 Rozwój  otoczenia 
biznesu 
Działanie III.6 Rozwój mikro i małych 
przedsiębiorstw 
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systemów transportowych 
i teleinformatycznych  
 
 

innowacyjnego regionu  
Cel operacyjny  2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny 2.2. Promocja wiedzy 
o innowacyjności i 
przedsiębiorczości 
promujące innowacyjność 
Cel operacyjny 2.3. Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Cel operacyjny 2.5. Finansowanie 
rozwoju potencjału innowacyjnego 
regionu 

Potencjał rozwoju sektora usług rynkowych wysokowyspecjalizowanych (BPO, ICT) – analiza wsparcia  
Rozwój sektora wysoko wyspecjalizowanych usług rynkowych to wyróżnik gospodarek postindustrialnych. W dokumentach strategicznych województwa łódzkiego (PZPWŁ, SRWŁ 2007-
2020, SRWŁ 2020, LORIS 2005-2013, LORIS 2030, RPO 2007-2013) obok rozwoju potencjału przemysłowego kładzie się również nacisk na rozwój usług rynkowych o wysokiej wartości 
dodanej, takich jak m.in. dobrze rozwinięte w Łodzi sektory BPO I ICT. Zapleczem dla rozwoju tego typu usług jest duża podaż absolwentów kierunków ekonomicznych i biznesowych. To 
dzięki dobrze wykształconym zasobom ludzkim i stosunkowo niższym, aniżeli w innych regionach kraju kosztom pracy, Łódź jest atrakcyjna i konkurencyjna dla inwestorów zagranicznych 
chcących zainwestować w tej branży. Potencjał rozwoju sektora BPO i ICT uzyskuje w większości dokumentów wsparcie pośrednie, jako segment instytucji otoczenia biznesu. Szczególnie 
silny akcent na rozwój tego typu usług położony jest w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 i tam to wsparcie ma charakter bezpośredni. Strategia ta zakłada, że poprzez 
wykorzystanie nowoczesnych technologii sektory BPO i IT przekształcą się w inteligentne specjalizacje regionalne. RSI LORIS 2030 wskazuje sektor ICT jako jedną z sześciu specjalizacji 
regionalnych. Wsparciem objęte jest również kształcenie specjalistycznych kadr na rzecz inteligentnej gospodarki regionu, w tym dla branży BPO i ICT, których rozwój w znacznej mierze 
determinowany jest przez dobrze wykształcone zasoby ludzkie. Polityka regionalna w zakresie wsparcia tego potencjału jest spójna i komplementarna.  

POTENCJAŁ GOSPODARCZY: POTENCJAŁ ROZWOJU SEKTORA MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNO-KOSMETYCZNEGO 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej.  

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu.  

Wspomaganie rozwoju 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Zwiększanie potencjału badawczo-
rozwojowego regionu, oraz 
podnoszenie efektywności transferu 
technologii, know-how ze strefy 
naukowo-badawczej do 
przedsiębiorstw 

Wykorzystanie potencjału 
i umocnienie pozycji znaczących 
przedsiębiorstw w gospodarce 
regionu z zastosowaniem 
technologii 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1.Rozwój nowoczesnych 
 technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2: Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3: Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1.Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 

Priorytet III. Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 

Priorytet 1.  Specjalizacja 
regionalna (branża medyczna, 
farmacja i kosmetyki) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego w 
zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 

Oś III: Gospodarka,  Innowacyjność,  
przedsiębiorczość 
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności  i  konkurencyjności  
przedsiębiorstw, III. 3 Rozwój  B+R 
w przedsiębiorstwach, 
Działanie III. 6 Rozwój mikro  
i małych  przedsiębiorstw 
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wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego   
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Przekształcanie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 
1.8. Wzrost jakości i standardów 
życia mieszkańców województwa.  

Wzrost dostępności do usług 
medycznych i rozwój usług pomocy 
społecznej 

i powiązań sieciowych  
3.2. Rozwój MŚP i sektora rolnego 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie rozwoju sfery B+R na 
rzecz nowoczesnych technologii 

innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 

klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 

Potencjał rozwoju sektora medyczno-farmaceutyczno-kosmetycznego – analiza wsparcia 
Sektor medyczno-farmaceutyczno-kosmetyczny to branża należąca do przemysłów wysokiej techniki. Jest to bardzo ważny segment potencjału gospodarczego województwa łódzkiego, 
regionu, w którym dominują sektory tradycyjne. Sektor ten postrzegany jest jako kluczowy w nowej generacji regionalnych dokumentów strategicznych takich jak: strategia rozwoju 
województwa łódzkiego 2020 i Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030. W  obu tych dokumentach sektor uzyskuje bezpośrednie wsparcie. W SRWŁ  2020 
sektor ten wskazany jest jako przemysł kluczowy, który będzie się rozwijał w oparciu o nowoczesne technologie (biotechnologie i nanotechnologie) oraz specjalistyczne kadry, dzięki czemu 
stanie się inteligentną specjalizacją regionu. W RSI LORIS 2030  przemysł medyczno-farmaceutyczno-kosmetyczny  z uwagi na swą wysoką konkurencyjność zaliczony został do specjalizacji 
regionalnych i ma stanowić jedną z 6 lokomotyw rozwoju gospodarczego województwa. W dokumentach starej generacji (SRWŁ 2007-2020, LORIS 2005-2013 ) sektor medyczno-
farmaceutyczno-kosmetyczny  uzyskuje wsparcie w sposób pośredni. Równie ogólne wsparcie sektor  ten  uzyskuje w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, w którym 
dostrzeżono specjalistyczne funkcje przemysłowe  związane z tym sektorem w określonych ośrodkach sieci osadniczej. Polityka regionalna w zakresie wsparcia tego potencjału  jest spójna i  
komplementarna. 

POTENCJAŁ GOSPODARCZY: POTENCJAŁ PRZEMYSŁÓW TRADYCYJNYCH (PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY, ODZIEŻOWY I MEBLARSKI) 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej.  

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.3. Rozwój Piotrkowa 
Trybunalskiego jako 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Wspomaganie dostosowania się 
przedsiębiorstw do zmieniających 
się warunków zewnętrznych oraz 
wzmacniania konkurencyjności i 
zdolności inwestycyjnej firm 

Wykorzystanie potencjału 
i umocnienie pozycji znaczących 
przedsiębiorstw w gospodarce 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1. Rozwój nowoczesnych 
 technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2: Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3: Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 

Priorytet IV. Wzrost poziomu 
naukochłonności  tradycyjnych 
przemysłów 
Akcja 1. Analiza i przygotowanie 
modelowych rozwiązań 
komercjalizacji i absorpcji wiedzy 
Akcja 2. Promowanie powstawania i 
rozwoju klastrów firm działających 
w przemysłach tradycyjnych 
Akcja 3. Rozwój ośrodków innowacji 
i transferu technologii przy 
wykorzystaniu doświadczeń 

Priorytet 1.  Specjalizacja 
regionalna (nowoczesny przemysł 
włókienniczy i mody) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego w 
zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 

Oś III: Gospodarka,  Innowacyjność,  
Przedsiębiorczość 
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności  i konkurencyjności  
przedsiębiorstw,  
Działanie III. 3 Rozwój  B+R 
w przedsiębiorstwach, 
Działanie III. 6 Rozwój mikro  
i małych  przedsiębiorstw 
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ponadregionalnego wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych, przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego. 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu.  

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego   
1.5. Rozwój społeczno-ekonomiczny 
miast powiatowych na obszarach 
zagrożonych peryferyzacją. 

Rozwój funkcji ponadlokalnych 
i wspieranie rozwoju społeczno-
ekonomicznego w ośrodkach 
powiatowych poza obszarem 
kształtowania powiązań 
funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Przekształcanie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 

regionu z zastosowaniem 
technologii 

3.1.Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2. Rozwój MŚP i sektora rolnego 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie działalności związanych 
z rozwojem gospodarki kreatywnej 
opartych na unikatowym potencjale 
wyższych uczelni artystycznych, w 
zakresie sztuki i kultury, w tym 
przemysłu filmowego i muzycznego, 
wzornictwa i projektowania. 

Wspieranie rozwoju sfery B+R na 
rzecz nowoczesnych technologii 

programu offsetowego  
Akcja 4. Promowanie powstania i 
rozwoju niekonwencjonalnych 
kanałów transferu technologii 
Akcja 5. Promowanie włączanie 
regionalnych firm w 
międzynarodowe kanały transferu 
wiedzy i technologii tworzone przez 
Branżowe Platformy Technologiczne 
 

Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu  
Cel operacyjny  2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny 2.2. Promocja wiedzy 
o innowacyjności i 
przedsiębiorczości 
promujące innowacyjność 
Cel operacyjny 2.3. Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Cel operacyjny 2.5. Finansowanie 
rozwoju potencjału innowacyjnego 
regionu 

Potencjał przemysłów tradycyjnych (przemysł włókienniczy, odzieżowy i meblarski) – analiza wsparcia. 
Wskazane w tym potencjale wybrane gałęzie przemysłów tradycyjnych to przemysł włókienniczo-odzieżowy i meblarski. Są to branże przemysłowe głęboko zakorzenione w regionie 
łódzkim. Mimo, że zaliczone są do przemysłów o niskiej wartości dodanej, regionalne dokumenty strategiczne wskazują je jako bardzo istotne segmenty potencjału gospodarczego, który 
w przypadku branży włókienniczo-odzieżowej opiera się nie tylko na bardzo licznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale również silnym sektorze B+R oraz wzornictwie. Przemysły 
tradycyjne zauważane są we wszystkich dokumentach strategicznych zarówno nowego jak i starego okresu programowania. Silne bezpośrednie wsparcie przemysły te uzyskały w LORIS 
2005-2013, gdzie akcentuje się konieczność poprawy naukochłonności przemysłów tradycyjnych. Przemysły te są postrzegane jako pierwszoplanowe potencjały regionu i otrzymują silne 
bezpośrednie wsparcie w dokumentach strategicznych nowego okresu programowania, szczególnie w SRWŁ 2020. W strategii tej podkreśla się, ze przemysł włókienniczy i przemysł 
meblowy będące kluczowymi przemysłami regionu dzięki zaawansowanym technologiom mają szansę stać się inteligentnymi specjalizacjami (1.1. Rozwój nowoczesnych technologii na rzecz 
inteligentnych specjalizacji regionalnych). Niezwykle istotne są również te zapisy SRWŁ 2020, które dotyczą działań ukierunkowanych na wsparcie sfery B+R, potencjału akademickiego, 
w tym rozwoju kadr dla gospodarki innowacyjnej oraz zapisy dotyczące rozwoju gospodarki kreatywnej a szczególnie wzornictwa i projektowania. Równie szeroki zakres wsparcia możemy 
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znaleźć w zapisach PZPWŁ. W dokumencie tym wspiera się rozwój wyspecjalizowanych funkcji przemysłowych ośrodków sieci osadniczej przy uwzględnieniu ich potencjału endogenicznego, 
potencjał akademicki, B+R oraz powiązania sieciowe. Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody wskazany jest także jako regionalna specjalizacja w RSI LORIS 2030.  
Polityka regionalna w zakresie wsparcia potencjału przemysłów tradycyjnych jest spójna i  komplementarna i znajduje odzwierciedlenie we wsparciu w ramach RPO 2007 – 2013.. 

POTENCJAŁ GOSPODARCZY: POTENCJAŁ ROZWOJU SEKTORA ENERGETYCZNEGO 
PZPWŁ SRWŁ 2007 - 2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2020 RPO 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu.  

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego miast 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Przekształcanie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klasterów 
 
Cel główny 2. Zwiększenie 
dostępności województwa poprzez 
rozwój ponadlokalnych systemów 
infrastruktury. 
2.5. Bezpieczeństwo energetyczne 
województwa. 

Wzmocnienie systemu 
energetycznego 

Zwiększenie produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych 
 

Cel strategiczny II.1: Zwiększanie 
dostępności gospodarczej regionu 

Zwiększenie dostępności do 
mediów technicznych i zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego 
regionu 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1. 1. Rozwój nowoczesnych 
 technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
1.2.Rozwój nowoczesnej 
 gospodarki energetycznej 
Cel operacyjny 2: Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3: Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1.Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2. Rozwój MŚP i sektora rolnego 
Cel operacyjny 7: Wysoka jakość 
i dostępność infrastruktury 
transportowej i technicznej 
7.2. Wzmocnienie i rozwój 
systemów infrastruktury technicznej  
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Zagłębie Górniczo-Energetyczne 
Bełchatów – Szczerców – Złoczew: 

Wspieranie działań na rzecz 
powstania w regionie 
specjalistycznego ośrodka 
badawczego oraz szkolnictwa 
zawodowego z zakresu gospodarki 
energetycznej. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju „zielonych przemysłów” 
oraz rozwoju i wdrażania 
niskoemisyjnych technologii 
węglowych. 

Wspieranie działań na rzecz 

Priorytet III. Tworzenie warunków  
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 
 
Priorytet VI. Promocja innowacji 
i przedsiębiorczości  
Akcja 1 . podnoszenie świadomości 
w zakresie innowacyjności 
Akcja2 Wzrost otwartości władz 
administracyjnych na 
przedsiębiorczość 
Akcja 3.Zwiększenie efektywności 
systemu komunikacji społecznej i 
budowy innowacyjnego wizerunku 
regionu  
Akcja 4. Wzrost zainteresowania 
mediów regionalnych tematyką 
innowacyjności i przedsiębiorczości 
Akcja5. Stworzenie stałej platformy 
kontaktów między gospodarką, 
nauka i administracją 

Priorytet 1. Specjalizacja regionalna 
(energetyka, w tym EE, OZE) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 

Oś II: Ochrona środowiska, 
zapobieganie zagrożeniom 
i energetyka 
Działanie II. 7  Elektroenergetyka 
Oś III: Gospodarka,  innowacyjność,  
przedsiębiorczość,  
Działanie III.1 Wsparcie jednostek  
B+R  
Działanie III.2  Podnoszenie 
innowacyjności  i  konkurencyjności  
przedsiębiorstw, 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach, 
Działanie III. 6 Rozwój mikro  
i małych  przedsiębiorstw,  
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zwiększenia dostępności 
transportowej zewnętrznej 
i wewnętrznej. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju ponadregionalnych 
powiązań funkcjonalnych z zakresu 
gospodarki energetycznej - klastrów 
(m.in. Klaster Ekoenergia). 

 

Potencjał rozwoju sektora energetycznego – analiza wsparcia 
Potencjał rozwoju sektora energetycznego wiąże się przede wszystkim z występowaniem złóż węgla brunatnego. To właśnie bogate złoża tego surowca dały podstawę do rozwoju 
energetyki konwencjonalnej.  Sektor energetyczny postrzegany jest jako pierwszoplanowy potencjał regionu. W nowych dokumentach strategicznych (SRWŁ 2020, RSI LORIS 2030)  wsparcie 
dla tego sektora jest silne i ma charakter bezpośredni.  Szczególnie mocno wyartykułowane jest wsparcie dla tego sektora w SRWŁ 2020, gdzie energetyka będąca przemysłem kluczowym 
regionu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii stanie się inteligentną specjalizacją, a rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej jednym z 3 kierunków działań w 1 celu 
operacyjnym (Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji). Poza tym SRWŁ 2020 wskazuje, że rozwój tego sektora w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej będzie wspierany 
szczególnie w Zagłębiu Górniczo-Energetycznym Bełchatów-Szczerców-Złoczew a strategiczne kierunki działań dotyczą m. in. utworzenia specjalistycznego ośrodka badawczego z zakresu 
gospodarki energetycznej, rozwoju „zielonych przemysłów”, wdrażania niskoemisyjnych technologii węglowych oraz działań na rzecz rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. W RSI  LORIS 
2030 energetyka określona jest jako specjalizacja regionalna, a jej rozwój ma następować poprzez podjęcie odpowiednich działań w takich obszarach jak : świadomość,  wiedza, 
komunikacja, współpraca i finansowanie. W dokumentach starego okresu programowania ( SRWŁ  2007-2020 ,LORIS 2005-2013) sektor energetyczny otrzymuje również znaczące wsparcie, 
a w planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego stawia się na poprawę bezpieczeństwa energetycznego regionu, w tym wzmocnienie systemu energetycznego i 
zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Polityka regionalna w zakresie wsparcia potencjału rozwoju sektora energetycznego  jest spójna i  komplementarna. 

POTENCJAŁ GOSPODARCZY: POTENCJAŁ ROZWOJU SEKTORA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu.  

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego miast 
1.5. Rozwój społeczno-ekonomiczny 
miast powiatowych na obszarach 
zagrożonych peryferyzacją. 

Rozwój funkcji ponadlokalnych i 
wspieranie rozwoju społeczno-
ekonomicznego w ośrodkach 
powiatowych  
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Wspomaganie dostosowania się 
przedsiębiorstw do zmieniających 
się warunków zewnętrznych oraz 
wzmacniania konkurencyjności i 
zdolności inwestycyjnej firm 

Wykorzystanie potencjału 
i umocnienie pozycji znaczących 
przedsiębiorstw w gospodarce 
regionu z zastosowaniem 
technologii 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1. Rozwój nowoczesnych 
 technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2: Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3: Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1.Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2. Rozwój MŚP i sektora rolnego 
Cel operacyjny 9: Zrównoważony 
system osadniczy 
9.1. Wzmocnienie systemu 

Priorytet VI. Promocja innowacji 
i przedsiębiorczości 
Akcja 1 . podnoszenie świadomości 
w zakresie innowacyjności 
Akcja2 Wzrost otwartości władz 
administracyjnych na 
przedsiębiorczość 
Akcja 3.Zwiększenie efektywności 
systemu komunikacji społecznej i 
budowy innowacyjnego wizerunku 
regionu  
Akcja 4. Wzrost zainteresowania 
mediów regionalnych tematyką 
innowacyjności i przedsiębiorczości 
Akcja5. Stworzenie stałej platformy 
kontaktów między gospodarką, 
nauka i administracją 

Priorytet 1.  Specjalizacja 
regionalna (zaawansowane 
materiały budowlane, w tym 
wzornictwo) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 

Oś III: Gospodarka,  Innowacyjność,  
przedsiębiorczość 
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności  i  konkurencyjności  
przedsiębiorstw, 
Działanie III. 6 Rozwój mikro  
i małych  przedsiębiorstw 
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powiązań gospodarczych.  

Przekształcanie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klasterów 

powiązań funkcjonalnych 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Zagłębie Ceramiczno-Budowlane 
Opoczno – Tomaszów Mazowiecki: 

Wspieranie działań na rzecz 
poprawy dostępu do wiedzy oraz 
transferu najnowszych osiągnięć 
technologicznych w przemyśle 
ceramicznym i szklarskim. 

Wspieranie powiązań sieciowych, 
w tym m. in. w zakresie 
wprowadzania nowoczesnego 
wzornictwa przemysłowego. 

Wspieranie w regionie rozwoju 
specjalistycznego szkolnictwa 
zawodowego dla przemysłu 
ceramicznego i szklarskiego na 
poziomie średnim i wyższym 

Wspieranie działań na rzecz 
powstania w regionie ośrodka 
badawczo – rozwojowego dla 
przemysłu ceramicznego 
i szklarskiego. 

Wspieranie działań na rzecz 
zwiększenia dostępności 
transportowej zewnętrznej 
i wewnętrznej 

Wspieranie działań na rzecz 
kształtowania ponadregionalnych 
powiązań funkcjonalno-
przestrzennych w zakresie rozwoju 
nowoczesnego przemysłu 
materiałów budowlanych - klastrów 
(m. in. Łódzko-Świętokrzyska 
Platforma Zaawansowanych 
Materiałów Budowlanych). 

 
 
Potencjał rozwoju sektora przemysłu materiałów budowlanych – analiza wsparcia 
Potencjał rozwoju sektora przemysłu materiałów budowlanych wiąże się przede wszystkim z występowaniem bogatych złóż surowców budowlanych. Sektor przemysłu materiałów 
budowlanych postrzegany jest jako strategiczny potencjał rozwojowy regionu łódzkiego. Potencjał ten wspierany jest pośrednio w starych dokumentach strategicznych (SRWŁ 2007-2020, 
RSI LORIS 2005-2013), a bezpośrednio w regionalnych dokumentach strategicznych nowego okresu programowania (SRWŁ 2020, RSI LORIS 2030). W SRWŁ 2020 mają być wspierane 
nowoczesne technologie dla rozwoju przemysłu materiałów budowlanych przekształcając ten sektor gospodarki w inteligentną specjalizację.  W ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

123 

 

SRWŁ 2020 wskazuje, że przemysł ten będzie rozwijany w szczególności na obszarze funkcjonalnym Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki. Strategiczne 
kierunki działań w ramach tego obszaru dotyczą m. in. wsparcia szkolnictwa zawodowego, wspierania działań na rzecz rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii. RSI LORIS 2030 
zaawansowane materiały budowlane zalicza do specjalizacji regionalnych i uwypukla wymiar technologiczny tej branży. Ta specjalizacja regionalna będzie według LORIS 2030 rozwijana 
poprzez realizację 5 celów operacyjnych w takich obszarach jak: świadomość, wiedza, komunikacja, współpraca i finansowanie. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 
łódzkiego oferuje jedynie pośrednie wsparcie dla tego sektora poprzez rozwój funkcji przemysłowej w ośrodkach sieci osadniczej.  
Polityka regionalna w zakresie wsparcia potencjału rozwoju sektora przemysłu materiałów budowlanych jest  spójna i  komplementarna. 

POTENCJAŁ GOSPODARCZY: POTENCJAŁ ROZWOJU PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO I ELEKTROMASZYNOWEGO 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.3. Rozwój Piotrkowa 
Trybunalskiego jako 
ponadregionalnego wzrostu.  

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych, przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego. 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu.  

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klasterów 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Wspomaganie dostosowania się 
przedsiębiorstw do zmieniających 
się warunków zewnętrznych oraz 
wzmacniania konkurencyjności i 
zdolności inwestycyjnej firm 

Zwiększanie potencjału badawczo-
rozwojowego regionu, oraz 
podnoszenie efektywności transferu 
technologii, know-how ze strefy 
naukowo-badawczej do 
przedsiębiorstw 

Wykorzystanie potencjału 
i umocnienie pozycji znaczących 
przedsiębiorstw w gospodarce 
regionu z zastosowaniem 
technologii 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1.Rozwój nowoczesnych 
 technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2: Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3: Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1.Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2. Rozwój MŚP i sektora rolnego 

Priorytet III. Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 
 
Priorytet VI. Promocja innowacji 
i przedsiębiorczości 
Akcja 1 . podnoszenie świadomości 
w zakresie innowacyjności 
Akcja2 Wzrost otwartości władz 
administracyjnych na 
przedsiębiorczość 
Akcja 3.Zwiększenie efektywności 
systemu komunikacji społecznej i 
budowy innowacyjnego wizerunku 
regionu  
Akcja 4. Wzrost zainteresowania 
mediów regionalnych tematyką 
innowacyjności i przedsiębiorczości 
Akcja5. Stworzenie stałej platformy 
kontaktów między gospodarką, 
nauka i administracją 

Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu  
Cel operacyjny  2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny 2.2. Promocja wiedzy 
o innowacyjności i 
przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 2.3. Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Cel operacyjny 2.5. Finansowanie 
rozwoju potencjału innowacyjnego 
regionu 

Oś III: Gospodarka,  Innowacyjność,  
przedsiębiorczość 
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności  i  konkurencyjności  
przedsiębiorstw, 
Działanie III. 6 Rozwój mikro  
i małych  przedsiębiorstw 

Potencjał rozwoju przemysłu maszynowego i elektromaszynowego – analiza wsparcia 
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Znaczenie przemysłu maszynowego i elektromaszynowego jako potencjału rozwojowego regionu łódzkiego w ostatnich latach wrasta, ze względu na rosnący udział tej branży w strukturze 
eksportu z terenu województwa łódzkiego. Wszystkie dokumenty strategiczne w mniejszym lub większym stopniu dostrzegają znaczenie potencjału tego sektora dla gospodarki regionalnej. 
Największy akcent na rozwój tej branży położony jest jednak w SRWŁ 2020, gdzie otrzymuje silne bezpośrednie wsparcie. W Strategii tej przemysł ten obecnie będący przemysłem 
kluczowym ma stać się inteligentną specjalizacją regionu i będzie wspierany w ramach polityki horyzontalnej.  Autorzy opracowania RSI LORIS 2030 nie zaliczyli przemysłu maszynowego 
i elektromaszynowego do specjalizacji regionalnych, w związku z tym przemysł ten może uzyskać jedynie wsparcie pośrednie w ramach priorytetu II (Rozwój potencjału innowacyjnego 
regionu). W planie zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego wsparcie dla potencjału przemysłu maszynowego i elektromaszynowego ma charakter pośredni. 
W dokumencie tym wspiera się rozwój wyspecjalizowanych funkcji przemysłowych ośrodków sieci osadniczej. 
Polityka regionalna w zakresie wsparcia potencjału rozwoju przemysłu maszynowego i elektromaszynowego jest spójna i komplementarna. 
 

POTENCJAŁ GOSPODARCZY: POTENCJAŁ ROZWOJU BIOGOSPODARKI 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej.  
Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klasterów 
 
Cel główny 2. Zwiększenie 
dostępności województwa poprzez 
rozwój ponadlokalnych systemów 
infrastruktury. 
2.5. Bezpieczeństwo energetyczne 
województwa 

Zwiększenie produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych. 
 
Cel główny 4. Ochrona i poprawa 
stanu środowiska 
4.5. Racjonalizacja gospodarki 
odpadami 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Zwiększanie potencjału badawczo-
rozwojowego regionu, oraz 
podnoszenie efektywności transferu 
technologii, know-how ze strefy 
naukowo-badawczej do 
przedsiębiorstw 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1. Rozwój nowoczesnych 
 technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2: Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3: Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1. Kształtowanie innowacyjnego 
środowisko i powiązań sieciowych 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie rozwoju sfery B+R na 
rzecz nowoczesnych technologii 
Polityka terytorialno-funkcjonalna 
Zagłębie Górniczo-Energetyczne 
Bełchatów-Szczerców-Złoczew: 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju „zielonych przemysłów” 
oraz rozwoju i wdrażania 
niskoemisyjnych technologii 
węglowych 
Obszar Rozwoju Intensywnego 
Rolnictwa: 

Wspieranie działań na rzecz 
produkcji biogazu i biopaliw na 
bazie produktów rolnych 

Priorytet I. Zwiększenie nakładów, 
zwłaszcza publicznych, na B+R 
Akcja 1. Wzrost umiejętności 
pozyskiwania krajowych i 
międzynarodowych środków na 
finansowanie B+R 
Akcja 2. Wspieranie prywatnych 
mechanizmów finansowania B+R 
Akcja 3. Lobbying na rzecz 
tworzenia systemu zachęt  
finansowo-podatkowych i 
prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych i komercjalizację 
wyników 
 
Priorytet II. Zwiększenie 
regionalnego potencjału B+R 
i efektywności działalności 
jednostek naukowo-badawczych 
Akcja 1. Konsolidacja zasobów 
wokół regionalnych Centrów 
Zaawansowanych Technologii i 
Centrów Doskonałości 
Akcja 2.Włączenie zlokalizowanych 
na terenie województwa jednostek 
naukowo-badawczych w 
międzynarodowe sieci współpracy  
Akcja3. Włączenie niepublicznych 
uczelni i  innych organizacji w 
działalność B+R 
Akcja 4. Wspomaganie 
przedsiębiorstw w tworzeniu i 

Priorytet 1.  Specjalizacja 
regionalna 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu  
Cel operacyjny 2.2. Promocja wiedzy 
o innowacyjności 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 

Oś III: Gospodarka,  Innowacyjność,  
przedsiębiorczość 
Działanie IIII. 1 Wsparcie jednostek  
B+R,  
Działanie II.2 Podnoszenie 
innowacyjności  i  konkurencyjności  
przedsiębiorstw,  
Działanie III. 3 Rozwój  B+R 
w przedsiębiorstwach, 
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Ograniczenie ilości wytwarzanych 
odpadów 

i pochodzących z gospodarki leśnej 
oraz odpadów pochodzących z 
produkcji rolnej, leśnej i 
przetwórstwa rolno-spożywczego 

rozbudowie własnego potencjału 
B+R 

Potencjał rozwoju biogospodarki – analiza wsparcia 
Biogospodarka jest bardzo szeroką dziedziną międzysektorową wpisującą się zarówno w różne sektory działalności gospodarczej (m.in. rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, ochrona 
zdrowia i farmacja, ochrona środowiska) jak i działalność badawczo-rozwojową. W ramach biogospodarki szczególnie ważną rolę odgrywają biotechnologie, które jako nowoczesne 
technologie wspierane są we wszystkich regionalnych dokumentach strategicznych, ale szczególnie w nowej generacji dokumentów. W ramach SRWŁ 2020 mają być rozwijane 
biotechnologie mające wpływ na rozwój kluczowych przemysłów, natomiast w RSI LORIS 2030 biotechnologie warunkują rozwój technologiczny 6 wskazanych w tym dokumencie 
specjalizacji regionalnych. W związku z powyższym za niezwykle istotne uznaje się działania wspierające rozwój potencjału akademickiego i badawczo-rozwojowego oraz działania związane 
z przygotowaniem wysokospecjalistycznych kadr. W planie zagospodarowania przestrzennego oraz w SRWŁ 2007-2020 i LORIS 2005-2013 wsparcie dla biogospodarki ma charakter 
pośredni. W ramach RPO 2007-2013 pomoc finansowana przeznaczana jest m. in. na działania związane z rozwojem innowacyjności i przedsiębiorczości a tym samym wspierania potencjału  
Rozwoju biogospodarki. 

 
POTENCJAŁ GOSPODARCZY: POTENCJAŁ UZDROWISKOWY 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.2. Rozwój obszaru kształtowania 
powiązań funkcjonalnych 
Aglomeracji Łódzkiej 

Kształtowanie podmiejskiej strefy 
mieszkaniowo-rekreacyjnej z 
zachowaniem walorów kulturowo-
krajobrazowych 
1.4. Rozwój regionalnych i 
ponadlokalnych biegunów wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego   
1.5. Rozwój społeczno-ekonomiczny 
miast powiatowych na obszarach 
zagrożonych peryferyzacją. 

Wspieranie rozwoju społeczno-
ekonomicznego w ośrodkach 
powiatowych poza obszarem 
kształtowania powiązań 
funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej 
oparty na ich potencjale 

Cel strategiczny I.2: Podniesienie 
poziomu jakości życia. 

Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców województwa 
łódzkiego 
Cel strategiczny II.6: Tworzenie 
wizerunku regionu przyjaznego 
i atrakcyjnego dla podejmowania 
współpracy, inwestowania i życia 
mieszkańców. 

Korelacja działań służących 
promocji gospodarczej, możliwości 
inwestycyjnych i atrakcyjności 
przyrodniczej i turystycznej regionu 
w celu podniesienia ich spójności 
i efektywności. 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1. Rozwój nowoczesnych 
 technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 5: Wysoki standard 
i dostęp do usług publicznych 
5.2. Rozwój usług i poprawa 
dostępu do sektora ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej oraz 
pieczy zastępczej 
5.3.Rozwój usług i poprawa dostępu 
do sektora kultury, sportu, turystyki 
i rekreacji 
Cel operacyjny 9: Zrównoważony 
system osadniczy 
9.1.Wzmocnienie systemu powiązań 
funkcjonalnych 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Obszary turystyczne Dolin 
rzecznych Pilicy, Warty i Bzury: 

Wspieranie działań na rzecz 
wykreowania marki i popytu na 
usługi balneologiczne, 
uzdrowiskowe i rehabilitacyjne 

- - Oś II: Ochrona środowiska,  
zapobieganie zagrożeniom i  
energetyka, 
Działanie II. 9 Odnawialne źródła 
energii 
Działanie V.1 Infrastruktura  
ochrony  zdrowia,  
Oś III: Gospodarka,  Innowacyjność,  
przedsiębiorczość,  
Działanie III.5 Infrastruktura 
turystyczno -rekreacyjna 
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endogenicznym 
1.6. Wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich. 

Przywrócenie zasięgu 
oddziaływania przestrzennego 
małych i bardzo małych miast na 
obszarach wiejskich (m.in. Uniejów) 
 
Cel główny 3. Kształtowanie 
tożsamości regionalnej 
z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych, kulturowych 
i turystycznych regionu. 
3.3. Wzrost atrakcyjności 
turystycznej województwa.  

Rozwój różnych form turystyki 
z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych i kulturowych oraz 
zagospodarowania turystycznego 

Potencjał uzdrowiskowy – analiza wsparcia 
Potencjał dla rozwoju funkcji uzdrowiskowej wiąże się z występowaniem złóż wód geotermalnych w regionie. Silny rozwój usług medycznych oparty na wykorzystaniu wód geotermalnych 
nastąpił już w Uniejowie – pierwszym w kraju Uzdrowisku Termalnym. Największe wsparcie zostało odzwierciedlone w zapisach PZPWŁ poprzez dedykowane dla tego potencjału zapisy 
w wielu kierunkach działań. Wyodrębnia się tu rozwój funkcji uzdrowiskowo - rekreacyjnej związanej z pasmem rzeki Warty (Uniejów) oraz wskazuje się kolejne ośrodki (Skierniewice 
i Rogóźno), w których z racji posiadanych złóż wód geotermalnych możliwe jest rozwijanie tych funkcji w przyszłości. Zakładane działania przewidują również kształtowanie rozpoznawalnej 
marki turystycznej województwa związanej ze zdrowiem i urodą - turystyka zdrowotna i uzdrowiskowa, SPA&Wellness. SRWŁ 2020, w swych zapisach, kładzie nacisk na rozwój 
specjalistycznych usług medycznych związanych z funkcją uzdrowiskową, bazy zorientowanej na turystykę uzdrowiskową ale również bazy turystyczno-rekreacyjnej, ponadto wsparcie 
kierowane jest także dla odnawialnych źródeł energii- także w rozumieniu wód geotermalnych, a wyznaczając obszary funkcjonalne dedykuje się działania dla wykreowania marki i popytu 
na usługi uzdrowiskowe i rehabilitacyjne oraz działania na rzecz budowania zintegrowanych produktów turystycznych opartych na walorach kulturowych i przyrodniczych i kultywowaniu 
tradycji. Podejmowana interwencja publiczna koncentruje przede wszystkim nakłady na rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, infrastruktury ochrony zdrowia oraz odnawialnych 
źródeł energii. W tej perspektywie finansowej największe środki zostały wykorzystane na rozwój Uniejowa i stworzenie tu uzdrowiska termalnego. Dwie Strategie Innowacji nie przewidują 
wsparcia dla tego potencjału, nie postrzegają go w wymiarze innowacyjnym.  
Potencjał uzdrowiskowy jest dostrzegany w zapisach regionalnych dokumentów strategicznych, zwłaszcza nowej generacji i konsekwentnie wspierany w ramach środków przeznaczanych na 
ten cel w RPO 2007-2013.  

POTENCJAŁ GOSPODARCZY: POTENCJAŁ PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej.  

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 
Zwiększanie potencjału badawczo-
rozwojowego regionu, oraz 
podnoszenie efektywności transferu 
technologii, know-how ze strefy 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 

- Priorytet 2 Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 
Cel operacyjny  2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny  2.2 Promocja wiedzy 
o innowacyjności 

Oś III: Gospodarka,  innowacyjność,  
przedsiębiorczość, 
Działanie III.2  Podnoszenie 
innowacyjności  i  konkurencyjności  
przedsiębiorstw,  
Działanie III. 6 Rozwój mikro  
i małych  przedsiębiorstw,  
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Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.8. Wzrost jakości i standardów 
życia mieszkańców województwa.  

Poprawa konkurencyjności 
i innowacyjności infrastruktury 
społecznej o znaczeniu krajowym 
 

naukowo badawczej do 
przedsiębiorstw 

2.1.  Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1  Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2  Rozwój MŚP i sektora rolnego 
Cel operacyjny 4. Wysoki poziom 
kapitału społecznego i silne 
społeczeństwo obywatelskie 
4.2  Wzmacnianie tożsamości 
regionalnej 
Cel operacyjny 5. Wysoki standard 
i dostęp do usług publicznych 
5.3  Rozwój usług i poprawa 
dostępu do sektora kultury, sportu, 
turystyki i rekreacji 
Cel operacyjny 9: Zrównoważony 
system osadniczy 
9.1  Wzmacnianie systemu 
powiązań funkcjonalnych 
 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie działalności związanych 
z rozwojem gospodarki kreatywnej, 
opartych na unikatowym potencjale 
wyższych uczelni artystycznych, w 
zakresie sztuki i kultury, w tym 
przemysłu filmowego i muzycznego, 
mediów, wzornictwa 
i projektowania 

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 lokalnego rynku pracy 

Inicjowanie i wspieranie działań na 
rzecz rozwoju układu 

i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny  2.3 Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Oś IV: Społeczeństwo  
informacyjne, 
Działanie IV.3 E Technologie dla 
przedsiębiorstw 
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metropolitalnego Łódź – Warszawa- 
klastrów (m.in. Klaster Przemysłów 
Kreatywnych) 

Potencjał przemysłów kreatywnych – analiza wsparcia 
Potencjał przemysłów kreatywnych m. in. przemysłu filmowego i muzycznego, projektowania i wzornictwa jest postrzegany w dokumentach strategicznych jako jeden ze znaczących 
potencjałów regionu. Bazuje on m. in. na potencjale wyższych szkół artystycznych i Politechniki Łódzkiej, tradycjach rozwoju przemysłu filmowego, działalności medialnej i audiowizualnej. 
Potencjał ten zauważony został w: PZPWŁ, SRWŁ 2007 – 2020, SRWŁ 2020, LORIS 2030 oraz RPO 2007 – 2013. Potencjał przemysłów kreatywnych w sposób najpełniejszy wspierany jest 
w obowiązującej SRWŁ 2020 i dotyczy m. in. takich działań jak: wspieranie aktywności twórczej, promocję wzornictwa i projektowania przemysłowego, propagowanie dobrych praktyk 
z zakresu zastosowania nowoczesnego wzornictwa w gospodarce, wspomaganie organizacji i instytucji ze sfery kultury oraz rozbudowę bazy materialnej związanej z przemysłami 
kreatywnymi. Wsparcie to ma charakter bezpośredni podobnie jak strategiczne kierunki działań dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, w tym m. in. wspieranie działalności związanych 
z rozwojem gospodarki kreatywnej, działań na rzecz stworzenia sieci współpracy środowiska akademickiego oraz wsparcia Klastra Przemysłów Kreatywnych. W pozostałych dokumentach 
strategicznych potencjał ten jest wspierany w sposób pośredni poprzez działania ukierunkowane na rozwój funkcji metropolitalnych m. in. akademickiej i kulturalno-kongresowej oraz 
poprawę konkurencyjności i innowacyjności infrastruktury społecznej o znaczeniu krajowym (PZPWŁ). Potencjał ten jest również wspierany  w sposób pośredni w RSI LORIS 2030. 
Podejmowana interwencja publiczna koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw oraz rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. 
Potencjał przemysłów kreatywnych w województwie łódzkim jest zauważany jednak dopiero w nowej generacji dokumentów strategicznych w pełniejszy sposób wspierany. Również środki 
finansowe w RPO 2007-2013 nie są w sposób bezpośredni dedykowane na wsparcie potencjałów przemysłów kreatywnych.  

POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY: POTENCJAŁ AKADEMICKI 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej.  

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.3. Rozwój Piotrkowa 
Trybunalskiego jako 
ponadregionalnego wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych, przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 

Cel strategiczny I.1: Podniesienie 
poziomu wykształcenia 
mieszkańców województwa 

Podniesienie poziomu 
wykorzystania potencjału oświaty, 
szkół wyższych i ośrodków 
naukowo-badawczych wraz 
z promowaniem aktywności 
w międzynarodowej przestrzeni 
edukacyjnej, oraz wzrost powiązań 
nauki z rozwojem gospodarczym 
regionu 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1.Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2: Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 9: Zrównoważony 
system osadniczy 
9.1. Wzmocnienie systemu 
powiązań funkcjonalnych 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

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 

Priorytet VII. Edukacja dla 
innowacji  
Akcja 1 Z zwiększanie 
zainteresowania młodzieży 
kierunkami technicznymi 
Akcja 2 Wprowadzenie treści do 
programów szkół 
ponadpodstawowych  i uczelni 
wyższych związanych z: transferem 
technologii, komercjalizacją B+R, 
przedsiębiorczością 
Akcja 3 Transfer technologii, 
komercjalizacja technologii, 
przedsiębiorczości jako treści 
kształcenia podyplomowego 
i ustawicznego 

Priorytet 1.  Specjalizacja 
regionalna  
Cel  operacyjny 1.2 Budowa 
potencjału intelektualnego w 
zakresie specjalizacji regionalnej 
Działanie 1.2.1.Programy kształcenia 
na potrzeby specjalizacji regionalnej 
Działanie 1.2.3.Rozwój kształcenia 
zawodowego i technicznego na 
potrzeby specjalizacji regionu 
Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu  
Cel operacyjny 2.2. Promocja wiedzy 
o innowacyjności i 
przedsiębiorczości 
Działanie 2.2.1. Programy nauczania 
promujące innowacyjność 
i przedsiębiorczość na wszystkich 
poziomach kształcenia  
Cel operacyjny 2.3. Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Działanie 2.3.3. Aktywizacja 
przedsiębiorczości w środowiskach 
akademickich i wśród młodzieży 

Oś V: Infrastruktura Społeczna 
Działanie V.3  Infrastruktura 
edukacyjna 
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uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego   
1.8. Wzrost jakości i standardów 
życia mieszkańców województwa.  

Poprawa konkurencyjności 
i innowacyjności infrastruktury 
społecznej o znaczeniu krajowym 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych mieszkańców oraz 
dostosowanie oferty edukacyjnej do 
potrzeb regionalnego rynku pracy 

i regionalnego rynku pracy 
Zagłębie Ceramiczno-Budowlane 
Opoczno- Tomaszów Mazowiecki: 

Wspieranie w regionie rozwoju 
specjalistycznego szkolnictwa 
zawodowego dla przemysłu 
ceramicznego i szklarskiego na 
poziomie średnim i wyższym 
Obszar Rozwoju Intensywnego 
Rolnictwa: 

Wspieranie w regionie rozwoju 
szkolnictwa wyższego o zasięgu 
ponadregionalnym oraz 
specjalistycznego szkolnictwa 
zawodowego na poziomie średnim 
o profilu rolniczym 

Potencjał akademicki – analiza wsparcia 
Potencjał akademicki postrzegany jest, jako pierwszoplanowy potencjał regionu. Potencjał ten dostrzeżony został we wszystkich dokumentach strategicznych rozwoju województwa 
łódzkiego tj.: PZPWŁ, SRWŁ 2007-2020, SRWŁ 2020, LORIS 2005-2013, LORIS 2030, RPO WŁ 2007-2013.  Wsparcie dla potencjału akademickiego  w  dokumentach starego i nowego okresu 
programowania ma charakter bezpośredni. Zapisy SRWŁ 2020 kładą silny akcent na wsparcie rozwoju potencjału akademickiego i wzmacnianie kierunków kształcenia na rzecz inteligentnej 
gospodarki regionu. W polityce terytorialno-funkcjonalnej, w odniesieniu do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, silnie akcentuje się działania służące tworzeniu sieci współpracy 
środowiska akademickiego. W PZPWŁ wskazano konkretne miasta, w których wspierany będzie rozwój funkcji akademickiej ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi, jako najsilniejszego 
ośrodka akademickiego w regionie. Silne wsparcie dla rozwoju potencjału akademickiego, szczególnie w obrębie specjalizacji regionalnych, zawiera Regionalna Strategia Innowacji LORIS 
2030. Strategia ta podkreśla ponadto, że rozwój potencjału innowacyjnego regionu musi odbywać się przy współudziale wiedzy, programów nauczania nakierowanych na innowacyjność i 
aktywizowanie przedsiębiorczości akademickiej. Potencjał akademicki regionu nie uzyskał jednak wsparcia finansowego w ramach RPO WŁ, mimo wskazania takiego działania w programie, 
gdyż szkolnictwo wyższe, zgodnie z linią demarkacyjną, w minionym okresie programowania mogło być finansowane jedynie z poziomu krajowego (PO IŚ 2007-2013). 

POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY: POTENCJAŁ SFERY B+R 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej 

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych. 

Przekształcanie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 
1.8. Wzrost jakości i standardów 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Zwiększenie potencjału badawczo 
– rozwojowego regionu, oraz 
podnoszenie efektywności transferu 
technologii, know – how ze sfery 
naukowo-badawczej do 
przedsiębiorstw 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1. 1. Rozwój nowoczesnych 
 technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 3: Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1. Kształtowanie innowacyjnego 
środowisko i powiązań sieciowych 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie rozwoju sfery B+R na 
rzecz nowoczesnych technologii 

Priorytet I. Zwiększenie nakładów, 
zwłaszcza publicznych , na B+R 
Akcja 1. Wzrost umiejętności 
pozyskiwania krajowych i 
międzynarodowych środków na 
finansowanie B+R 
Akcja 2. Wspieranie prywatnych 
mechanizmów finansowania B+R 
Akcja 3. Lobbying na rzecz 
tworzenia systemu zachęt  
finansowo-podatkowych 
i prowadzenie prac badawczo-
rozwojowych i komercjalizację 
wyników 
 

Priorytet 1. Specjalizacja regionalna 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Działanie 1.2.2.Programy wymiany 
kadr między nauką i biznesem 
w obszarach specjalizacji 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Działanie 1.3.1. Przygotowanie 
oferty współpracy sektora nauki dla 
biznesu 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 

Oś III: Gospodarka, Innowacyjność, 
przedsiębiorczość 
Działanie III.1 Wsparcie jednostek  
B+R 
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życia mieszkańców województwa. 

Poprawa konkurencyjności 
i innowacyjności infrastruktury 
społecznej o znaczeniu krajowym 

Zagłębie Górniczo-Energetyczne 
Bełchatów-Szczerców-Złoczew: 

Wspieranie działań na rzecz 
powstania w regionie 
specjalistycznego ośrodka 
badawczego z zakresu gospodarki 
energetycznej 
Zagłębie Ceramiczno-Budowlane 
Opoczno- Tomaszów Mazowiecki: 

Wspieranie działań na rzecz 
powstania w regionie ośrodka 
badawczo-rozwojowego dla 
przemysłu ceramicznego 
i szklarskiego 

Priorytet II. Zwiększenie 
regionalnego potencjału B+R 
i efektywności działalności 
jednostek naukowo-badawczych 
Akcja 1. Konsolidacja zasobów 
wokół regionalnych Centrów 
Zaawansowanych Technologii 
i Centrów Doskonałości 
Akcja 2.Włączenie zlokalizowanych 
na terenie województwa jednostek 
naukowo-badawczych 
w międzynarodowe sieci 
współpracy  
Akcja3. Włączenie niepublicznych 
uczelni i  innych organizacji 
w działalność B+R 
Akcja 4. Wspomaganie 
przedsiębiorstw w tworzeniu 
i rozbudowie własnego potencjału 
B+R 

klastrów i obszarów specjalizacji 
Działanie 1.4.2. Realizacja projektów 
badawczych oraz rozwojowych 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Działanie 1.4.3. Wsparcie procesu 
transferu technologii z nauki do 
biznesu 
Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu  
Cel operacyjny 2.2. Promocja wiedzy 
o innowacyjności i 
przedsiębiorczości 
Działanie 2.2.4. Programy wymiany 
kadr między nauką i biznesem 
promujące innowacyjność 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Działanie 2.4.2. Wspieranie 
projektów badawczo-rozwojowych 
realizowanych we współpracy sfery 
naukowej i biznesu 
 

Potencjał sfery B+R – analiza wsparcia 
Potencjał sfery B+R postrzegany jest jako kluczowy potencjał w dokumentach strategicznych nowego i starego okresu programowania (SRWŁ 2007-2020, RSI LORIS 2005-2013, SRWŁ 2020, 
RSI LORIS 2030). Analiza dokumentów wskazuje, że bezpośrednie wsparcie dla potencjału Instytucjonalnego sfery B+R ma miejsce we wszystkich ww. dokumentach strategicznych, 
a szczególnie w Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2030 i SRWŁ 2020. W LORIS 2030 wsparcie to znajduje odzwierciedlenie w dwóch priorytetach, których zapisy aż sześciu działań kładą 
nacisk na wzmacnianie B+R dla rozwijania specjalizacji regionalnych i wymiany kadr między nauką a biznesem, współpracy w zakresie projektów badawczo-rozwojowych. W SRWŁ 2020 
kluczowe znaczenie potencjału B+R znajduje umocowanie w zapisach dwóch działań polityki horyzontalnej, a jego silna pozycja akcentowana jest też w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym.   
Potencjał sfery B+R regionu nie uzyskał jednak wsparcia finansowego w ramach RPO WŁ, mimo wskazania takiego działania w programie, gdyż sfera B+R, zgodnie z linią demarkacyjną, 
w minionym okresie programowania mogła być finansowana jedynie z poziomu krajowego (PO IG 2007-2013). 
 

POTENCJAŁ PRZESTRZENNY: CENTRALNE POŁOŻENIE WOJEWÓDZTWA W KRAJU 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej 

Rozwój obszaru kształtowania 
powiązań funkcjonalnych 

Cel strategiczny II.1: Zwiększanie 
dostępności gospodarczej regionu 

Zwiększenie dostępności 
wewnętrznej i zewnętrznej regionu 
poprzez rozwój i poprawę 
efektywności ekonomicznej i 
organizacyjnej infrastruktury 
transportowej i komunikacyjnej, 

Rozwój przedsiębiorczości 

Cel operacyjny 7: Wysoka jakość 
i dostępność infrastruktury 
transportowej i technicznej 
7.1. Wzmocnienie i rozwój 
systemów transportowych 
i teleinformatycznych  
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Obszary miejskie: 

- - Oś I: Infrastruktura transportowa 
Działanie  I.1 Drogi,   
Działanie  I.2 Kolej, 
Działanie  I.3 Porty lotnicze, 
Działanie  I. 4 Miejski  transport 
publiczny, 
Działanie  I.5 Inteligentne systemy  
transportu 
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Aglomeracji Łódzkiej 
 
Cel główny 2. Zwiększenie 
dostępności województwa poprzez 
rozwój ponadlokalnych systemów 
infrastruktury 
2.1. Wzmocnienie i rozwój systemu 
powiązań drogowych zewnętrznych 
i wewnętrznych 

Realizacja strategicznego układu 
drogowego województwa w ramach 
istniejącej i postulowanej 
Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T) 

Rozwój układu regionalnego 
i wzmocnienie powiązań 
międzyregionalnych 

Eliminacja uciążliwego ruchu 
tranzytowego i ciężkiego z terenów 
o intensywnej zabudowie 
2.2. Wzmocnienie i rozwój systemu 
powiązań kolejowych zewnętrznych 
i wewnętrznych 

Realizacja strategicznego układu 
kolejowego w ramach istniejącej i 
postulowanej do 2010 r. 
Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T) 

Rozwój systemu powiązań 
międzyregionalnych i regionalnych 
na podstawowych kierunkach 
dojazdowych do sieci TEN-T poprzez 
przebudowę układu do prędkości 
160 km/h (200 km/h) dla pociągów 
pasażerskich oraz 120 km/h dla 
pociągów towarowych 

Poprawa dostępności 
komunikacyjnej regionu, 
Aglomeracji Łódzkiej oraz powiązań 
wewnątrzmiejskich w Łodzi 
2.3. Wzmocnienie i rozwój systemu 
powiązań lotniczych 

Podniesienie pozycji Portu 
Lotniczego Łódź im. W. Reymonta 
jako strategicznego elementu 

związanej z centralnym węzłem 
komunikacyjnym 

Wspieranie działań na rzecz 
budowy układów obwodnicowych 
oraz podłączeń do dróg 
ekspresowych i autostrad 
Obszary Strategicznej Interwencji – 
rejony będące w strefie 
bezpośredniego oddziaływania 
sieci TEN-T 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie działań na rzecz 
stworzenia zintegrowanego węzła 
transportowego o znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym 
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kształtującego się Centralnego 
Węzła Komunikacyjnego 

Rozwinięcie oferty przewozów 
lotniczych długodystansowych 
opartej na planowanej budowie 
Centralnego Portu Lotniczego dla 
Polski 

Zwiększenie możliwości i obsługi 
lotów lotnictwa ogólnego (GA) 

Rozwój lotnictwa sportowego 

Obsługa lotów towarowych 

Centralne położenie województwa – analiza wsparcia  
Centralne położenie regionu w planach rozwoju województwa postrzegane jest jako kluczowy potencjał regionu. Potencjał ten dostrzeżony został we wszystkich dokumentach 
strategicznych rozwoju województwa łódzkiego, tj. SRWŁ, RPO, PZPWŁ. Wyjątkiem są tu jedynie regionalne strategie innowacji opracowane zarówno dla perspektywy finansowej 2007-
2013, jak i 2014-2020. Dokumenty te nie wskazują na strategiczną rangę i znaczenie centralnego położenia w tworzeniu procesów innowacji, i w związku z tym nie oferują wsparcia dla jego 
rozwoju. Ze względu na specyfikę i charakter tego potencjału, w ramach polityki regionalnej możliwe jest jedynie oddziaływanie i wsparcie pośrednie, tworzące warunki do optymalnego 
wykorzystania centralnego położenia w procesach rozwoju. Oferowane wsparcie w SRWŁ 2007-2020 ogniskuje się wokół dwóch elementów: (1) rozwój infrastruktury wzmacniającej 
wewnętrzną i zewnętrzną dostępność komunikacyjną; (2) rozwój przedsiębiorczości związanej z centralnym węzłem komunikacyjnym. Pierwszoplanowy charakter wsparcia dotyczy jednak 
działań infrastrukturalnych. Podejmowana interwencja publiczna koncentruje się przede wszystkim na rozwoju poszczególnych elementów infrastruktury komunikacyjnej: drogowej, 
kolejowej i lotniczej. Eksponowana jest także konieczność rozwoju infrastruktury teleinformatycznej (w tym rozwój inteligentnych systemów transportowych) oraz poprawy efektywności 
ekonomicznej i organizacyjnej infrastruktury transportowej. Drugi filar polityki regionalnej koncentruje się na wykorzystaniu centralnego położenia w uruchamianiu mechanizmów rozwoju 
gospodarczego. Oferowane wsparcie dotyczy rozwoju przedsiębiorczości, głównie związanej z sektorem transportu, logistyki i spedycji (TLS).  
Potencjał centralnego położenia województwa jest mocno eksponowany i konsekwentnie wspierany w dwóch perspektywach planistycznych. Polityka regionalna w tym zakresie jest 
komplementarna i spójna. Rangę i znaczenie podejmowanych działań potwierdzają nakłady finansowe ponoszone na infrastrukturę transportową w ramach RPO WŁ 2007-2013. 
 

POTENCJAŁ PRZESTRZENNY: WYSPECJALIZOWANE OBSZARY FUNKCJONALNE 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.4. Rozwój regionalnych i 
ponadlokalnych biegunów wzrostu.  

Wzrost potencjału społeczno-
ekonomicznego miast przez 
wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego   
1.5. Rozwój społeczno-ekonomiczny 
miast powiatowych na obszarach 
zagrożonych peryferyzacją. 

Cel strategiczny II.4: Trwały 
i zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich 

Poprawa konkurencyjności 
gospodarstw rolnych poprzez 
wspieranie procesów odnowy wsi i 
usprawnienia instrumentów 
sterowania rozwojem oraz 
współpracy z ośrodkami naukowymi 

Poprawa jakości rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej poprzez 
rozwój przedsiębiorczości, 
kreowania sieci powiązań i 
współpracy oraz poprawę 
efektywności ekonomicznej 

Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Zagłębie Górniczo-Energetyczne 
Bełchatów – Szczerców – Złoczew  

Wspieranie działań na rzecz 
powstania w regionie 
specjalistycznego ośrodka  
badawczego z zakresu gospodarki 
energetycznej. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju „zielonych przemysłów” 
oraz rozwoju i wdrażania 
niskoemisyjnych technologii 
węglowych.  

Wspieranie działań na rzecz 
rekultywacji terenów 

Priorytet III. Tworzenie warunków  
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 

Priorytet 1.  Specjalizacja 
regionalna 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego w 
zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 

Oś I: Infrastruktura transportowa 
Działanie  I.1 Drogi,   
Oś II: Ochrona środowiska, 
zapobieganie zagrożeniom 
i energetyka 
Działanie II.1 Gospodarka wodno-
ściekowa 
Działanie II.3 Ochrona przyrody 
Działanie II.4 Gospodarka wodna 
Działanie II. 5 Zagrożenia 
środowiska 
Działanie II.7  Elektroenergetyka 
Działanie II.9 Odnawialne źródła 
energii 
Oś III: Gospodarka,  innowacyjność,  
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Rozwój funkcji ponadlokalnych i 
wspieranie rozwoju społeczno-
ekonomicznego miast powiatowych 
1.6. Wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich. 

Przywrócenie zasięgu 
oddziaływania przestrzennego 
małych i bardzo małych miast na 
obszarach wiejskich 
•Racjonalne wykorzystanie dla 
produkcji rolnej obszarów o 
najlepszych uwarunkowaniach 
przyrodniczych 
•Realizacja funkcji środowiskowej 
obszarów wiejskich poprzez 
wdrażanie rolnictwa 
zrównoważonego  i wielofunkcyjny 
rozwój obszarów wiejskich 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych. 

Przekształcanie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 
1.8. Wzrost jakości i standardów 
życia mieszkańców województwa. 

Poprawa konkurencyjności i 
innowacyjności infrastruktury 
społecznej o znaczeniu krajowym 
 
Cel główny 2. Zwiększenie 
dostępności województwa poprzez 
rozwój ponadlokalnych systemów 
infrastruktury. 
2.5. Bezpieczeństwo energetyczne 
województwa. 

Wzmocnienie systemu 
energetycznego 

Zwiększenie produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych 
 

i produkcyjnej przetwórstwa rolno – 
spożywczego 

Stworzenie warunków dla 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów 
rolniczych 
Cel strategiczny II.6: Tworzenie 
wizerunku regionu przyjaznego 
i atrakcyjnego dla podejmowania 
współpracy, inwestowania i życia 
mieszkańców. 

Korelacja działań służących 
promocji gospodarczej, możliwości 
inwestycyjnych i atrakcyjności 
przyrodniczej i turystycznej regionu 
w celu podniesienia ich spójności 
i efektywności. 
Cel strategiczny III.3. Umocnienie 
identyfikacji mieszkańców 
z województwem 

Rozwój i promocja kultury i 
turystyki w regionie 
Cel strategiczny III.4 Poprawa 
warunków życia mieszkańców 
regionu poprzez poprawę jakości 
środowiska 

Zrównoważony rozwój gospodarki 
zasobami naturalnymi 

poeksploatacyjnych, w tym m. in. w 
kierunku leśnym. 

Wspieranie działań na rzecz 
ograniczenia negatywnych skutków 
oddziaływania terenów 
eksploatacyjnych, szczególnie w 
zakresie gospodarki wodno-
ściekowej. 

Wspieranie działań na rzecz 
zwiększenia dostępności 
transportowej zewnętrznej i 
wewnętrznej. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju ponadregionalnych 
powiązań funkcjonalnych z zakresu 
gospodarki energetycznej - klastrów 
(m. in. Klaster Ekoenergia). 
 
Zagłębie Ceramiczno-Budowlane 
Opoczno- Tomaszów Mazowiecki  

Wspieranie działań na rzecz 
poprawy dostępu do wiedzy oraz 
transferu najnowszych osiągnięć 
technologicznych w przemyśle 
ceramicznym i szklarskim.  

Wspieranie powiązań sieciowych, 
w tym m. in. w zakresie 
wprowadzania nowoczesnego 
wzornictwa przemysłowego.  

Wspieranie w regionie rozwoju  
specjalistycznego szkolnictwa 
zawodowego dla przemysłu 
ceramicznego i szklarskiego 
na poziomie średnim i wyższym  

Wspieranie działań na rzecz 
powstania w regionie ośrodka 
badawczo – rozwojowego dla 
przemysłu ceramicznego 
i szklarskiego. 

Wspieranie działań w kierunku 
powstania interaktywnego muzeum 
przemysłu ceramicznego 
i szklarskiego. 

Wspieranie działań na rzecz 
rekultywacji terenów 

Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 
 
Priorytet IV.  Wzrost poziomu 
naukochłonności   tradycyjnych 
przemysłów 
Akcja 1. Analiza i przygotowanie 
modelowych rozwiązań 
komercjalizacji i absorpcji wiedzy 
Akcja 2. Promowanie powstawania i 
rozwoju klastrów firm działających 
w przemysłach tradycyjnych 
Akcja 3. Rozwój ośrodków innowacji 
i transferu technologii przy 
wykorzystaniu doświadczeń 
programu offsetowego  
Akcja 4. Promowanie powstania i 
rozwoju niekonwencjonalnych 
kanałów transferu technologii 
Akcja 5. Promowanie włączanie 
regionalnych firm w 
międzynarodowe kanały transferu 
wiedzy i technologii tworzone przez 
Branżowe Platformy Technologiczne 
 

projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
 
Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 
Cel operacyjny  2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny  2.2 Promocja wiedzy 
o innowacyjności 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny  2.3 Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

przedsiębiorczość,  
Działanie III.1 Wsparcie jednostek  
B+R  
Działanie III.2  Podnoszenie 
innowacyjności  i  konkurencyjności  
przedsiębiorstw, 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach, 
Działanie III.4 Rozwój otoczenia 
biznesu 
Działanie III.5 Infrastruktura  
turystyczno-rekreacyjna 
Działanie III. 6 Rozwój mikro  
i małych  przedsiębiorstw,  
Oś IV: Społeczeństwo  
informacyjne,  
Działanie IV.3 E Technologie dla 
przedsiębiorstw 
Oś V: Infrastruktura Społeczna, 
 Działanie V.3 Infrastruktura 
edukacyjna 
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Cel główny 3. Kształtowanie 
tożsamości regionalnej 
z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych, kulturowych 
i turystycznych regionu. 
3.1. Ochrona najcenniejszych 
zasobów przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz zapewnienie 
ciągłości systemu ekologicznego 

Utworzenie spójnego systemu 
obszarów chronionych 

Ochrona pozostałych terenów 
cennych przyrodniczo 

Zachowanie i ochrona korytarzy 
ekologicznych 
3.2. Zachowanie i ochrona 
materialnych i niematerialnych 
zasobów dziedzictwa kulturowego 
oraz krajobrazu kulturowego 
województwa.  

Świadome kształtowanie 
tożsamości regionalnej i promocja 
wartości niematerialnych 
województwa 
3.3. Wzrost atrakcyjności 
turystycznej województwa.  

Rozwój różnych form turystyki z 
wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych i kulturowych oraz 
zagospodarowania turystycznego 

Kształtowanie systemu szlaków 
turystycznych 

Kształtowanie rozpoznawalnej 
marki turystycznej województwa 
poprzez rozwój wizerunkowych 
produktów turystycznych 
 
Cel główny 4. Ochrona i poprawa 
stanu środowiska. 
4.3. Ochrona powierzchni ziemi 
i gleb.  

Ochrona złóż kopalin. 
4.4. Zwiększenie zasobów wodnych 
i poprawa ich jakości. 

Zmniejszenie deficytu wód, 

poeksploatacyjnych w kierunku 
leśnym. 

Wspieranie działań na rzecz 
zwiększenia dostępności 
transportowej zewnętrznej i 
wewnętrznej. 

Wspieranie działań na rzecz 
kształtowania ponadregionalnych 
powiązań funkcjonalno-
przestrzennych w zakresie rozwoju 
nowoczesnego przemysłu 
materiałów budowlanych - klastrów 
(m. in. Łódzko-Świętokrzyska 
Platforma Zaawansowanych 
Materiałów Budowlanych). 
 
Obszar Rozwoju Intensywnego 
Rolnictwa  

Wspieranie w regionie rozwoju 
szkolnictwa wyższego o zasięgu 
ponadregionalnym oraz 
specjalistycznego szkolnictwa 
zawodowego na poziomie średnim 
o profilu rolniczym. 

Wspieranie powstawania i 
działalności organizacji 
producentów rolnych.  

Wspieranie rozwoju sieci 
współpracy między sferą naukowo – 
badawczą a samorządem rolniczym 
i producentami rolnymi 
oraz przedsiębiorstwami 
przetwórstwa rolno – spożywczego i 
innymi. 

Wsparcie dla utworzenia rynków 
hurtowych produktów rolnych. 

Wspieranie działań na rzecz 
agrobiznesu międzynarodowego. 

Wspieranie działań na rzecz 
produkcji biogazu i biopaliw na 
bazie produktów rolnych i 
pochodzących z gospodarki leśnej 
oraz odpadów pochodzących 
z produkcji rolnej, leśnej i 
przetwórstwa rolno-spożywczego. 
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będącego następstwem zarówno 
uwarunkowań przyrodniczych, jak i 
niewłaściwej gospodarki 
 
Cel główny 6. Minimalizacja 
zagrożeń i obszarów 
problemowych. 
6.1. Ograniczenie ujemnych 
skutków suszy w obszarach 
największego deficytu wody 
6.3. Ograniczenie degradacji 
środowiska związanej z eksploatacją 
złóż węgla brunatnego 

Zwiększenie retencji wód oraz 
rozwój i modernizacja systemów 
melioracji wodnej.  

Inicjowanie i wspieranie procesów 
scalania gruntów rolnych i leśnych. 

Wspieranie działań na rzecz 
zwiększenia dostępności 
transportowej zewnętrznej i 
wewnętrznej. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju ponadregionalnych 
powiązań funkcjonalno-
przestrzennych z zakresu 
przetwórstwa rolno-spożywczego – 
klastrów (m. in. Łódzko-Mazowiecki 
Klaster Owocowo-Warzywny). 
 
Obszary turystyczne Dolin 
rzecznych Pilicy, Warty i Bzury  

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju turystyki aktywnej, 
rekreacyjnej, sportowej i 
geoturystyki oraz bazy turystycznej, 
w tym agroturystyki.  

Wspieranie działań na rzecz 
rozbudowy szlaków turystycznych. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju funkcji konferencyjno–
kongresowej.  

Wspieranie działań na rzecz 
wykreowania marki i popytu na 
usługi balneologiczne, 
uzdrowiskowe i rehabilitacyjne. 

Wspieranie działań na rzecz 
budowania zintegrowanych 
produktów turystycznych opartych 
na walorach kulturowych i 
przyrodniczych, w tym 
geologicznych, oraz kultywowaniu 
tradycji. 

Wspieranie działań na rzecz 
wykreowania wizerunku obszarów 
jako atrakcyjnych turystycznie. 

Wspieranie działań na rzecz 
poprawy czystości wód Zalewu 
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Sulejowskiego i Zbiornika Jeziorsko 
oraz terenów leśnych. 

Wspieranie działań na rzecz 
wprowadzania systemowych 
rozwiązań w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej. 

Wspieranie działań na rzecz 
zwiększenia dostępności 
transportowej zewnętrznej i 
wewnętrznej. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju powiązań funkcjonalno-
przestrzennych o wymiarze 
ponadregionalnym (Pasmo 
kulturowo-turystyczne Pilicy, Pasmo 
kulturowo-turystyczne Warty, 
Pasmo kulturowo-turystyczne 
Bzury). 
 

Potencjał dla  Wyspecjalizowanych Obszarów Funkcjonalnych -  analiza wsparcia 
Potencjał wyspecjalizowanych obszarów funkcjonalnych jest uznany za kluczowy i jest on wiodącym czynnikiem  dla rozwoju poszczególnych obszarów. Wiąże się on  bezpośrednio 
z cechami fizyczno-geograficznymi i strukturalno-gospodarczymi zróżnicowanych terytoriów województwa. Wewnątrzregionalne i ponadregionalne powiązania funkcjonalno-przestrzenne 
wpływają na przyśpieszenie procesów rozwojowych  w tych  obszarach. Potencjał ten dostrzegany i akcentowany jest we wszystkich dokumentach  strategicznych bieżącego  i  przyszłego  
okresu  programowania. Najpełniejsze podejście do  obszarów funkcjonalnych, ich  zidentyfikowania i wyodrębnienia zostało przedstawione w SRWŁ 2020.  Mówi się tu o  pięciu wraz z ŁOM 
obszarach  funkcjonalnych,  a dla każdego z nich  został zapisany szeroki  wachlarz działań umożliwiający wszechstronny  jego rozwój,  bazujący  na podstawach  surowcowo-kapitałowych. 
Pośrednie wsparcie w różnie nazwanych polach, w różnych wymiarach, dla wskazanych  imiennie w SRWŁ 2020 obszarów znajdujemy w SRWŁ 2007-2020, LORIS 2005-2013, LORIS 2030. 
Jednakowe, tożsame przełożenie dla Obszarów Turystycznych, występuje w dwóch  dokumentach PZPWŁ i  SRWŁ 2020.  W PZPWŁ walory   przyrodnicze i  kulturowe związane z dolinami  
Warty,  Pilicy i  Bzury były podstawowymi  dla wyodrębnienia pasm kulturowo-turystycznych, także w Strategii te same kryteria przesądzają  o przeznaczeniu  „Obszarów turystycznych  
dolin rzecznych” do  uruchomienia i  rozwoju funkcji  turystyczno-rekreacyjnych, zaś wsparcie dla nich jest zdefiniowane poprzez zapisy  kierunków działań. Potencjały wyspecjalizowanych  
obszarów są wspierane operacyjnie w RPO 2007-2013. Oferowane wsparcie dotyczy rozwoju infrastruktury transportowej, edukacyjnej,  energetyki, zmniejszenia zagrożeń środowiskowych, 
rozwoju szeroko pojmowanej przedsiębiorczości, innowacyjności oraz społeczeństwa informacyjnego. Wykorzystanie potencjału obszarów funkcjonalnych w procesach rozwoju 
województwa jest  więc eksponowane i  wspierane od 2007 roku, a polityka regionalna jest  w tym  zakresie komplementarna i spójna. 

POTENCJAŁ PRZESTRZENNYNY: ŁÓDŹ Z OBSZAREM METROPOLITALNYM 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej 

Kształtowanie i rozwój 

Cel strategiczny II.1 Zwiększanie 
dostępności gospodarczej regionu 

Rozwój przedsiębiorczości 
związanej z centralnym węzłem 
komunikacyjnym 
Cel strategiczny III.1 Stymulowanie 
przemian w sieci osadniczej 
polegających na wzroście roli miast 

Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny 

Wspieranie działalności związanych 
z rozwojem gospodarki kreatywnej, 
opartych na unikatowym potencjale 
wyższych uczelni artystycznych, w 
zakresie sztuki i kultury, w tym 
przemysłu filmowego i muzycznego, 

Priorytet III. Tworzenie warunków  
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 

Priorytet 1.  Specjalizacja 
regionalna 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego w 
zakresie specjalizacji regionalnej 

Oś I: Infrastruktura transportowa 
Działanie  I.1 Drogi,   
Działanie  I.2 Kolej, 
Działanie  I.3 Porty lotnicze, 
Działanie  I. 4 Miejski  transport 
publiczny, 
Działanie  I.5 Inteligentne systemy  
transportu 
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metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 

Kształtowanie funkcjonalnych, 
instytucjonalnych i 
infrastrukturalnych powiązań Łodzi 
z innymi dużymi miastami Polski 
1.2. Rozwój obszaru kształtowania 
powiązań funkcjonalnych 
Aglomeracji Łódzkiej 

Integracja wewnętrzna obszaru 
kształtowania powiązań 
funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej 

Kształtowanie podmiejskiej strefy 
mieszkaniowo-rekreacyjnej z 
zachowaniem walorów kulturowo-
krajobrazowych 
1.6. Wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich. 

Sukcesywne przekształcanie 
obszarów wiejskich w obszarze 
kształtowania powiązań 
funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej 
na funkcje pozarolnicze 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych. 

Przekształcanie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 
1.8. Wzrost jakości i standardów 
życia mieszkańców województwa. 

Poprawa konkurencyjności i 
innowacyjności infrastruktury 
społecznej o znaczeniu krajowym 

Wzrost dostępności do usług 
medycznych i rozwój usług pomocy 
społecznej 

Wyrównywanie szans 
edukacyjnych mieszkańców oraz 
dostosowanie oferty edukacyjnej do 
potrzeb regionalnego rynku pracy 

w organizacji funkcjonalno-
przestrzennej województwa 

Kształtowanie i rozwój obszaru 
metropolitalnego Łodzi oraz 
wzmacnianie jego powiązań 
funkcjonalnych z regionalnymi i 
ponadlokalnymi ośrodkami 
osadniczymi oraz Warszawskim 
Obszarem Metropolitalnym 

mediów, wzornictwa i 
projektowania. 

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. 

Wspieranie rozwoju sfery B+R na 
rzecz nowoczesnych technologii. 

Wzmacnianie istniejącej bazy 
instytucji kultury wyższej oraz 
wspieranie wydarzeń kulturalnych 
o randze krajowej i 
międzynarodowej. 

Wspieranie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w strefach 
śródmiejskich miast, szczególnie 
dziedzictwa poprzemysłowego. 

Wspieranie działań na rzecz 
budowania zintegrowanych 
produktów turystycznych opartych 
na walorach kulturowych i 
atrakcyjności środowiska 
przyrodniczego.  

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju funkcji targowo-
wystawienniczej, kongresowej, 
widowiskowej i sportowej.  

Wspieranie działań na rzecz 
stworzenia zintegrowanego węzła 
transportowego o znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym. 

Wspieranie działań na rzecz 
usprawnienia systemu komunikacji 
wewnętrznej w ŁOM poprzez 
utworzenie zintegrowanego, 
multimodalnego systemu 
transportu publicznego. 

Wspieranie przedsięwzięć na rzecz 
systemowej współpracy między 
jednostkami samorządu 

i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 
 
Priorytet IV.  Wzrost poziomu 
naukochłonności   tradycyjnych 
przemysłów 
Akcja 1. Analiza i przygotowanie 
modelowych rozwiązań 
komercjalizacji i absorpcji wiedzy 
Akcja 2. Promowanie powstawania i 
rozwoju klastrów firm działających 
w przemysłach tradycyjnych 
Akcja 3. Rozwój ośrodków innowacji 
i transferu technologii przy 
wykorzystaniu doświadczeń 
programu offsetowego  
Akcja 4. Promowanie powstania i 
rozwoju niekonwencjonalnych 
kanałów transferu technologii 
Akcja 5. Promowanie włączanie 
regionalnych firm w 
międzynarodowe kanały transferu 
wiedzy i technologii tworzone przez 
Branżowe Platformy Technologiczne 
 

Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
 
Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 
Cel operacyjny  2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny  2.2 Promocja wiedzy 
o innowacyjności 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny  2.3 Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Oś III: Gospodarka,  innowacyjność,  
przedsiębiorczość,  
Działanie III.1 Wsparcie jednostek  
B+R  
Działanie III.2  Podnoszenie 
innowacyjności  i  konkurencyjności  
przedsiębiorstw, 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach, 
Działanie III.4 Rozwój otoczenia 
biznesu 
Działanie III.5 Infrastruktura  
turystyczno-rekreacyjna 
Działanie III. 6 Rozwój mikro  
i małych  przedsiębiorstw,  
Oś IV: Społeczeństwo  
informacyjne,  
Działanie IV.3 E Technologie dla 
przedsiębiorstw 
Oś V: Infrastruktura społeczna, 
 Działanie V.3 Infrastruktura 
edukacyjna 
Dzialanie V.4 Infrastruktura kultury 
Oś VI: Odnowa obszarów miejskich 
Działanie VI.1 Rewitalizacja 
obszarów problemowych 
 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

138 

 

Wzrost dostępności do usług 
kultury oraz sportu i rekreacji 
 
Cel główny 2. Zwiększenie 
dostępności województwa poprzez 
rozwój ponadlokalnych systemów 
infrastruktury. 
2.1. Wzmocnienie i rozwój systemu 
powiązań drogowych zewnętrznych 
i wewnętrznych 

Realizacja strategicznego układu 
drogowego województwa w ramach 
istniejącej i postulowanej 
Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T) 

Rozwój układu regionalnego i 
wzmocnienie powiązań 
międzyregionalnych 
2.2. Wzmocnienie i rozwój systemu 
powiązań kolejowych zewnętrznych 
i wewnętrznych 

Realizacja strategicznego układu 
kolejowego w ramach istniejącej i 
postulowanej do 2010 r. 
Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TEN-T) 

Rozwój systemu powiązań 
międzyregionalnych i regionalnych 
na podstawowych kierunkach 
dojazdowych do sieci TEN-T poprzez 
przebudowę układu  

Poprawa dostępności 
komunikacyjnej regionu, 
Aglomeracji Łódzkiej oraz powiązań 
wewnątrzmiejskich w Łodzi 
2.3. Wzmocnienie i rozwój systemu 
powiązań lotniczych 

Podniesienie pozycji Portu 
Lotniczego Łódź im. W. Reymonta 
jako strategicznego elementu 
kształtującego się Centralnego 
Węzła Komunikacyjnego 
 
Cel główny 3. Kształtowanie 
tożsamości regionalnej 

terytorialnego. 

Inicjowanie i wspieranie działań na 
rzecz rozwoju bipolarnego układu 
metropolitalnego Łódź – Warszawa 
oraz innych międzyregionalnych 
powiązań funkcjonalnych, 
szczególnie w zakresie rozwoju 
zaawansowanej gospodarki wiedzy i 
innowacji - klastrów (m. in. 
Środkowoeuropejski Klaster 
Zaawansowanych Technologii, 
Środkowoeuropejski Klaster 
Zaawansowanych Technologii 
Tekstylnych, Klaster 
Farmaceutyczno-Medyczny, Klaster 
Przemysłów Kreatywnych, 
Środkowoeuropejska Platforma 
Usług Logistycznych, Balneologia). 
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z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych, kulturowych 
i turystycznych regionu. 
3.2. Zachowanie i ochrona 
materialnych i niematerialnych 
zasobów dziedzictwa 
kulturowego oraz krajobrazu 
kulturowego województwa 

Świadome kształtowanie 
tożsamości regionalnej i promocja 
wartości niematerialnych 
województwa 

Stworzenie sieci unikatowych 
ośrodków historycznych i poddanie 
ich działaniomrewitalizacyjnym i 
rewaloryzacyjnym 

Objęcie ochroną najcenniejszych 
obszarów i obiektów w formie 
pomników historii i parków 
kulturowych 

Objęcie ochroną obiektów 
uznanych za dobra kultury 
współczesnej charakterze 
ponadlokalnym 
3.3. Wzrost atrakcyjności 
turystycznej województwa 

Rozwój różnych form turystyki z 
wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych i kulturowych oraz 
zagospodarowania turystycznego 

Kształtowanie rozpoznawalnej 
marki turystycznej województwa 
poprzez rozwój wizerunkowych 
produktów turystycznych 
Cel główny 6. Minimalizacja 
zagrożeń i obszarów 
problemowych 
6.4. Ograniczenie degradacji 
zabytkowej tkanki miejskiej Łodzi 

Potencjał dla Łódzkiego Obszaru  Metropolitalnego – analiza wsparcia 
Potencjał dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego akcentowany jest jako pierwszoplanowy i został najsilniej dostrzeżony w PZPWŁ oraz SRWŁ 2020. Oba te dokumenty identyfikują 
potencjały rozwojowe tego obszaru i zwracają uwagę na metropolitalne funkcje Łodzi i jej związki funkcjonalne z pozostałymi miastami układu, tak istotne dla całości równoważenia 
regionalnego systemu osadniczego i rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. ŁOM posiada unikatowy zestaw wewnętrznych potencjałów, opierających się na XIX –wiecznym 
dziedzictwie poprzemysłowym i wielokulturowych tradycjach rozwoju ośrodków miejskich. Wskazuje się na  kluczową w systemie rolę Łodzi i jej  znaczenie wśród metropolitalnych 
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ośrodków w kraju, postrzegana jest jako miasto o wyspecjalizowanych  funkcjach, w tym  centrum rozwoju i  dyfuzji  innowacji.  Łódź  to  najważniejszy  ośrodek akademicki, kulturalny, 
badawczo-rozwojowy, wiodących specjalizacji usługowych i przemysłowych oraz rozwoju gospodarki kreatywnej. Akcentuje się także potencjał gospodarczy miast położonych  w granicach 
obszaru, oparty na endogenicznych specjalizacjach gospodarczych, ale także potencjał kulturotwórczy związany z XIX wiecznym dziedzictwem kulturowym. Walory przyrodniczo-
krajobrazowe i kulturowe strefy terenów otwartych ŁOM stanowią potencjał dla rozwoju  funkcji  turystyczno-rekreacyjnych. Obszerne zapisy kierunków działań tak w PZPWŁ  jak i w  SRWŁ 
2020 w części dedykowanej polityce terytorialno-funkcjonalnej - Łódzkiego Obszaru  Metropolitalnego są potwierdzeniem na szerokie wsparcie dla  tego  potencjału. Podejmowana 
interwencja publiczna odnosi się do wielu dziedzin ulokowanych w potencjale ŁOM  i dedykuje wymierne środki m.in.  na infrastrukturę transportową, działalności gospodarcze, w tym 
podniesienie innowacyjności i konkurencyjności  przedsiębiorstw, wsparcie sfery B+R, wsparcie infrastruktury kultury, rewitalizację obszarów problemowych. Strategia Innowacji  LORIS  
2005-2013 w swoich  zapisach przewiduje wsparcie dla tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi przemysłów wysokich technologii, ale także przemysłów tradycyjnych, a LORIS 2030 
skonstruowany dla nowej perspektywy planistycznej wspiera rozwój potencjału innowacyjnego regionu i dedykuje wielopoziomowe wsparcie dla specjalizacji regionalnych. Można 
stwierdzić, że potencjał ten znajduje szerokie wsparcie od 2007 roku i planowany  jest  jego rozwój w dokumentach  planistycznych nowej perspektywy,  a więc polityka regionalna jest  
w tym  zakresie komplementarna i  spójna. 

POTENCJAŁ PRZYRODNICZO-KULTUROWY: WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE DOLIN RZECZNYCH 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 3. Kształtowanie 
tożsamości regionalnej 
z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych, kulturowych 
i turystycznych regionu. 
3.1. Ochrona najcenniejszych 
zasobów przyrodniczych i 
krajobrazowych oraz zapewnienie 
ciągłości systemu ekologicznego 

Kształtowanie ciągłych systemów 
przyrodniczo-kulturowych w 
granicach obszaru kształtowania 
powiązań funkcjonalnych 
Aglomeracji Łódzkiej 

Utworzenie spójnego systemu 
obszarów chronionych 

Zachowanie i ochrona korytarzy 
ekologicznych 
3.2. Zachowanie i ochrona 
materialnych i niematerialnych 
zasobów dziedzictwa 
kulturowego oraz krajobrazu 
kulturowego województwa 

Świadome kształtowanie 
tożsamości regionalnej i promocja 
wartości niematerialnych 
województwa 
3.3. Wzrost atrakcyjności 
turystycznej województwa 

Cel strategiczny I.2: Podniesienie 
poziomu jakości życia 

Wzrost znaczenia sportu, kultury, 
turystyki i rekreacji w życiu 
mieszkańców regionu 
Cel strategiczny II.6: Tworzenie 
wizerunku regionu przyjaznego 
i atrakcyjnego dla podejmowania 
współpracy, inwestowania i życia 
mieszkańców. 

Korelacja działań służących 
promocji gospodarczej, możliwości 
inwestycyjnych i atrakcyjności 
przyrodniczej i turystycznej regionu 
w celu podniesienia ich spójności 
i efektywności 

Rozwój sektora turystyki oraz 
sektora usług związanych ze 
sposobem spędzania wolnego czasu 
w województwie. 
Cel strategiczny III.3: Umocnienie 
identyfikacji mieszkańców 
z województwem 

Rozwój i promocja kultury 
i turystyki w regionie 

Cel operacyjny 5: Wysoki standard 
i dostęp do usług publicznych 
5.3. Rozwój usług i poprawa 
dostępu do sektora kultury, sportu, 
turystyki i rekreacji 
Cel operacyjny 8: Wysoka jakość 
środowiska przyrodniczego 
8.1. Ochrona i kształtowanie 
powiązań przyrodniczo-
krajobrazowych 
8.2. Przeciwdziałanie i zwalczanie 
skutków zagrożeń naturalnych i 
antropogenicznych 
Cel operacyjny 9: Zrównoważony 
system osadniczy 
9.1. Wzmacnianie systemu 
powiązań funkcjonalnych  
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna 
Obszary turystyczne Dolin 
rzecznych Pilicy, Warty i Bzury: 

Wspieranie działań na rzecz 
poprawy czystości wód Zalewu 
Sulejowskiego i Zbiornika Jeziorsko 
oraz terenów leśnych 

Wspieranie działań na rzecz 
wprowadzenia systemowych 
rozwiązań w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej 

- - Oś II: Ochrona środowiska,  
zapobieganie zagrożeniom i  
energetyka, 
Działanie II. 9 Odnawialne źródła 
energii 
Działanie V.1 Infrastruktura  
ochrony  zdrowia,  
Oś III: Gospodarka,  Innowacyjność,  
przedsiębiorczość,  
Działanie III.5 Infrastruktura 
turystyczno-rekreacyjna 
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Rozwój różnych form turystyki 
z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych i kulturowych oraz 
zagospodarowania turystycznego 

Kształtowanie systemu szlaków 
turystycznych 

Kształtowanie rozpoznawalnej 
marki turystycznej województwa 
poprzez rozwój wizerunkowych 
produktów turystycznych 
 
Cel główny 4. Ochrona i poprawa 
stanu środowiska. 
4.1. Ochrona i wzrost różnorodności 
biologicznej 

Zachowanie, wzbogacanie lub 
odtwarzanie różnorodności 
biologicznej, w tym rzek i ich dolin 
4.2. Zwiększanie i wzbogacanie 
zasobów leśnych 

Ochrona i wzbogacenie 
istniejących kompleksów leśnych i 
zadrzewień, w tym lasów w dolinach 
rzek i cieków 
4.4. Zwiększenie zasobów wodnych 
i poprawa ich jakości. 

Zmniejszenie deficytu wód, 
będącego następstwem zarówno 
uwarunkowań przyrodniczych, jak i 
niewłaściwej gospodarki, w tym 
zwiększenie naturalnej retencji dolin 
rzecznych 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych, w tym 
tworzenie stref ekotonowych 
wzdłuż głównych rzek 
województwa. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju turystyki aktywnej, 
rekreacyjnej, sportowej 
i geoturystyki oraz bazy 
turystycznej, w tym agroturystyki 

Wspieranie działań na rzecz 
rozbudowy szlaków turystycznych 

Wspieranie działań na rzecz 
wykreowania marki i popytu na 
usługi balneologiczne, 
uzdrowiskowe i rehabilitacyjne 

Wspieranie działań na rzecz 
budowania zintegrowanych 
produktów turystycznych opartych 
na walorach kulturowych i 
przyrodniczych, w tym 
geologicznych, oraz kultywowaniu 
tradycji. 

Wspieranie działań na rzecz 
wykreowania wizerunku obszarów 
jako atrakcyjnych turystycznie 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju powiązań funkcjonalno-
przestrzennych o wymiarze 
ponadregionalnym (Pasmo 
kulturowo-turystyczne Pilicy, Pasmo 
kulturowo-turystyczne Warty, 
Pasmo kulturowo-turystyczne 
Bzury) 
 
 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe dolin rzecznych – analiza wsparcia 
Potencjał dolin Warty, Pilicy i Bzury w strategicznych dokumentach województwa postrzegany jest, jako kluczowy potencjał regionu w zakresie rozwoju funkcji turystycznej. Jedynymi 
dokumentami, w których nie odniesiono się do tego potencjału są dwie regionalne strategie innowacji. Ze względu na specyfikę i charakter tego potencjału, w ramach polityki regionalnej 
możliwe jest wsparcie dwojakiego rodzaju: poprzez działania zmierzające do ochrony walorów przyrodniczo-krajobrazowych tych obszarów, zaś z drugiej strony działania ukierunkowane na 
wykorzystanie tych walorów do rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Znajduje to odzwierciedlenie zwłaszcza w zapisach PZWŁ oraz SRWŁ 2020, w których obszary te zostały 
wyodrębnione, jako pasma kulturowo-turystyczne (PZPWŁ) oraz obszary funkcjonalne (SRWŁ 2020). Są to tereny predysponowane do rozwoju różnych form turystyki z wykorzystaniem 
walorów przyrodniczych i kulturowych oraz rozwoju zagospodarowania turystycznego. Proponowane kierunki działań dotyczą rozwoju turystyki aktywnej, rekreacyjnej, sportowej 
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i geoturystyki oraz bazy turystycznej, w tym agroturystyki. Za istotne uznaje się działania na rzecz budowania zintegrowanych produktów turystycznych i wykreowania marki. Bezpośrednie 
wsparcie dla rozwoju potencjału rekreacji i turystyki kieruje RPO 2007-2013, wprowadzając oddzielnie zdefiniowane działanie „Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna”.  
Potencjał walorów przyrodniczo-krajobrazowych dolin Warty, Pilicy i Bzury jest eksponowany i konsekwentnie wspierany w strategicznych dokumentach regionu, zwłaszcza w ich ostatniej 
edycji (SRWŁ 2020). Polityka regionalna jest w tym zakresie komplementarna i spójna. 

POTENCJAŁ PRZYRODNICZO-KULTUROWY: ZŁOŻA SUROWCÓW NATURALNYCH 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych. 

Przekształcenie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klasterów 
 
Cel główny 4. Ochrona i poprawa 
stanu środowiska. 
4.3. Ochrona powierzchni ziemi 
i gleb.  

Ochrona złóż kopalin. 
Cel główny 6. Minimalizacja 
zagrożeń i obszarów 
problemowych. 
6.3.Ograniczenie degradacji 
środowiska związanej z eksploatacją 
złóż węgla brunatnego. 

Rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych  
 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Wykorzystanie potencjału 
i umocnienie pozycji znaczących 
przedsiębiorstw w gospodarce 
regionu z zastosowaniem 
technologii 

Cel operacyjny 1: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1.Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
1.2.Rozwój nowoczesnej gospodarki 
energetycznej 
Cel operacyjny 7: Wysoka jakość 
i dostępność infrastruktury 
transportowej i technicznej 

7.2. Wzmocnienie i rozwój 
systemów infrastruktury technicznej 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Zagłębie Górniczo-Energetyczne 
Bełchatów  - Szczerców – Złoczew: 

Wspieranie działań na rzecz 
powstania w regionie 
specjalistycznego ośrodka 
badawczego oraz szkolnictwa 
zawodowego z zakresu gospodarki 
energetycznej 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju „zielonych przemysłów” 
oraz rozwoju i wdrażania 
niskoemisyjnych technologii 
węglowych 

Wspieranie działań na rzecz 
rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych, w tym m. in. w 
kierunku leśnym 
Zagłębie Ceramiczno-Budowlane 
Opoczno- Tomaszów Mazowiecki: 

Wspieranie działań na rzecz 
poprawy dostępu do wiedzy oraz 
transferu najnowszych osiągnięć 
technologicznych w przemyśle 
ceramicznym i szklarskim 

- - Oś II: Ochrona środowiska,  
zapobieganie zagrożeniom i  
energetyka,  
Działanie II.9  Odnawialne źródła 
energii,  
Oś III: Gospodarka,  Innowacyjność,  
przedsiębiorczość,  
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności  i  konkurencyjności  
przedsiębiorstw, 
Działanie III. 6 Rozwój mikro  
i małych  przedsiębiorstw 
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Wspieranie działań na rzecz 
rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych w kierunku 
leśnym 
Obszary turystyczne Dolin 
rzecznych Pilicy, Warty i Bzury: 

Wspieranie działań na rzecz 
wykreowania marki i popytu na 
usługi balneologiczne, 
uzdrowiskowe i rehabilitacyjne 
 

Złoża surowców naturalnych – analiza wsparcia 
Złoża surowców naturalnych w strategicznych dokumentach szczebla regionalnego postrzegane są, jako kluczowy potencjał regionu. Jedynymi dokumentami, w których nie odniesiono się 
do tego potencjału są dwie regionalne strategie innowacji. Wsparcie dla potencjału złóż surowców naturalnych dotyczy dwóch aspektów: ochrony złóż oraz ich gospodarczego 
wykorzystania. Ochrona złóż znalazła najpełniejsze odzwierciedlenie w zapisach PZPWŁ gdzie wskazano wszystkie złoża surowców naturalnych a proponowane kierunki działań dotyczyły ich 
ochrony przed innymi formami zagospodarowania oraz minimalizacji niekorzystnego oddziaływania na środowisko (rekultywacja) i było to wsparcie bezpośrednie. Jednocześnie w PZPWŁ 
jak i w pozostałych dokumentach zwrócono uwagę na ich gospodarcze wykorzystanie i było to wsparcie pośrednie. Zapisy tych dokumentów odnoszą się do działań mających na celu 
zastosowanie innowacyjnych technologii czy dywersyfikacji źródeł energii (surowce energetyczne) a w konsekwencji mniejszego zużycia surowców konwencjonalnych. Potencjał złóż 
surowców naturalnych (energetycznych i budowlanych jak również wód geotermalnych ) najsilniej został wyeksponowany w zapisach SRWŁ 2020, gdzie stał się podstawą do wydzielenia 
dwóch obszarów funkcjonalnych: Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów-Szczerców-Złoczew oraz Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki zaś w obszarze 
turystycznym doliny Warty wskazuje się na gospodarcze wykorzystanie wód geotermalnych. Oferowane wsparcie w ramach RPO dotyczy działań związanych z podnoszeniem 
innowacyjności przedsiębiorstw oraz rozwojem OZE. Potencjał złóż surowców naturalnych jest w województwie jest dostrzegany i konsekwentnie wspierany na przestrzeni dwóch 
perspektyw planistycznych. Polityka regionalna jest w tym zakresie komplementarna i spójna. 

POTENCJAŁ PRZYRODNICZO-KULTUROWY: DZIEDZICTWO KULTUROWE 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia  w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej. 

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.2. Rozwój obszaru kształtowania 
powiązań funkcjonalnych 
Aglomeracji Łódzkiej 

Kształtowanie podmiejskiej strefy 
mieszkaniowo-rekreacyjnej z 
zachowaniem walorów kulturowych 
 

Cel strategiczny III.3. Umocnienie 
identyfikacji mieszkańców 
z województwem 

Wspieranie oraz inicjowanie 
działań na rzecz przywracania, 
ochrony i kultywowania 
historycznych wartości regionu, 
Kształtowanie i wzmacnianie 
kulturotwórczej funkcji metropolii 
łódzkiej oraz ośrodków tożsamości 
regionalnej (Sieradz, Łęczyca, 
Łowicz, Opoczno, Rawa 
Mazowiecka) 
Cel strategiczny II.6. Tworzenie 
wizerunku regionu przyjaznego i 
atrakcyjnego dla podejmowania 
współpracy, inwestowania i życia 

Cel operacyjny 4: Wysoki poziom 
kapitału społecznego i silne 
społeczeństwo obywatelskie 
4.2.Wzmacnianie tożsamości 
regionalnej 
Cel operacyjny 5: Wysoki standard 
i dostęp do usług publicznych 
5.3. Rozwój usług i poprawa 
dostępu do sektora kultury, sportu, 
turystyki i rekreacji 
Cel operacyjny 9: Zrównoważony 
system osadniczy 
9.2. Wspieranie procesów 
rewitalizacji i poprawa ładu 
przestrzennego 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 

- - Oś V:Infrastruktura Społeczna 
Działanie V.4 Infrastruktura kultury 
Oś VI: Odnowa obszarów miejskich 
Działanie VI.1 Rewitalizacja 
obszarów problemowych 
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Cel główny 3. Kształtowanie 
tożsamości regionalnej 
z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych, kulturowych 
i turystycznych regionu. 
3.1. Ochrona najcenniejszych 
zasobów przyrodniczych 
i krajobrazowych oraz zapewnienie 
ciągłości systemu ekologicznego. 

Kształtowanie ciągłych systemów 
przyrodniczo-kulturowych w 
granicach obszaru kształtowania 
powiązań funkcjonalnych 
Aglomeracji Łódzkiej 
3.2. Zachowanie i ochrona 
materialnych i niematerialnych 
zasobów dziedzictwa kulturowego 
oraz krajobrazu kulturowego 
województwa. 

Świadome kształtowanie 
tożsamości regionalnej i promocja 
wartości niematerialnych 
województwa 

Objęcie ochroną najcenniejszych 
obszarów i obiektów w formie 
pomników historii i parków 
kulturowych, w tym m. in. 
elementów historycznego 
krajobrazu miasta przemysłowego w 
Łodzi 
3.3. Wzrost atrakcyjności 
turystycznej województwa. 

Rozwój różnych form turystyki 
z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych i kulturowych oraz 
zagospodarowania turystycznego 

Kształtowanie rozpoznawalnej 
marki turystycznej województwa 
poprzez rozwój wizerunkowych 
produktów turystycznych 

mieszkańców 

Wzrost poziomu wizualizacji 
estetycznej regionu ze szczególnym 
uwzględnieniem obszaru 
metropolitarnego 
 
 

Obszary miejskie: 

Wspieranie systemowych działań 
rewitalizacyjnych obszarów 
zdegradowanych społecznie, 
funkcjonalnie i przestrzennie 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych w strefach 
śródmiejskich miast, szczególnie 
dziedzictwa poprzemysłowego 

Wspieranie działań na rzecz 
budowania zintegrowanych 
produktów turystycznych opartych 
na walorach kulturowych i 
atrakcyjności środowiska 
przyrodniczego 

Dziedzictwo kulturowe – analiza wsparcia 
Dziedzictwo kulturowe regionu, w szczególności wielokulturowe tradycje rozwoju ośrodków miejskich i poprzemysłowe dziedzictwo Łodzi i pozostałych miast obszaru metropolitalnego 
w analizowanych dokumentach postrzegane jest jako znaczący i wyróżniający się w skali kraju i Europy potencjał regionu. Potencjał ten został dostrzeżony we wszystkich, z wyjątkiem 
strategii innowacji, dokumentach strategicznych. Strategie innowacji opracowane zarówno dla perspektywy finansowej 2007-2013, jak i 2014 – 2020 nie wskazują na strategiczną rangę i 
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znaczenie tego potencjału w tworzeniu procesów innowacji, i w związku z tym nie oferują wsparcia dla jego rozwoju. Ze względu na charakter i specyfikę tego potencjału, w ramach polityki 
regionalnej możliwe jest oddziaływanie bezpośrednie poprzez wspieranie działań rewitalizacyjnych i ochronę dziedzictwa kulturowego oraz pośrednie poprzez wykorzystanie potencjału 
dziedzictwa kulturowego dla rozwijania turystyki, budowania tożsamości regionalnej oraz promocji regionu łódzkiego na arenie międzynarodowej i krajowej, czego odzwierciedleniem są 
zapisy PZPWŁ, SRWŁ 2007-2020, SRWŁ 2020 oraz RPO. Z uwagi na znaczną degradację części zasobów dziedzictwa kulturowego, w szczególności terenów poprzemysłowych, których 
największa koncentracja występuje w Łodzi za priorytetowe uznaje się wspieranie procesów rewitalizacyjnych. Rangę i znaczenie podejmowanych w tym zakresie działań potwierdzają 
nakłady finansowe ponoszone w ramach RPO 2007-2013. W mniejszym zakresie wspierane były działania związane z promocją i budowaniem zintegrowanych produktów turystycznych 
opartych na walorach kulturowych. 
Potencjał dziedzictwa kulturowego jest dostrzegany i wspierany w ramach prowadzonej polityki regionalnej jednak województwo nie buduje na nim przewagi konkurencyjnej. 

POTENCJAŁ PRZYRODNICZO-KULTUROWY: KULTURA LUDOWA 
PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznegomiast 
1.5. Rozwój społeczno-ekonomiczny 
miast powiatowych na obszarach 
zagrożonych peryferyzacją. 

Rozwój funkcji ponadlokalnych 
i wspieranie rozwoju społeczno-
ekonomicznego w ośrodkach 
powiatowych oparty na ich 
potencjale endogenicznym 
1.6. Wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich 

Realizacja funkcji środowiskowej 
obszarów wiejskich, w tym rozwój 
funkcji pozarolniczych (rzemiosło, 
rękodzielnictwo) 
Cel główny 3. Kształtowanie 
tożsamości regionalnej 
z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych, kulturowych 
i turystycznych regionu. 
3.2. Zachowanie i ochrona 
materialnych i niematerialnych 
zasobów dziedzictwa kulturowego 

Cel strategiczny III.3. Umocnienie 
identyfikacji mieszkańców 
z województwem 

Wspieranie oraz inicjowanie 
działań na rzecz przywracania, 
ochrony i kultywowania 
historycznych wartości regionu, 

Kształtowanie i wzmacnianie 
kulturotwórczej funkcji metropolii 
łódzkiej oraz ośrodków tożsamości 
regionalnej (Sieradz, Łęczyca, 
Łowicz, Opoczno, Rawa 
Mazowiecka) 

Cel operacyjny 4: Wysoki poziom 
kapitału społecznego i silne 
społeczeństwo obywatelskie 
4.2. Wzmacnianie tożsamości 
regionalnej 
Cel operacyjny 5: Wysoki standard 
i dostęp do usług publicznych 
5.3. Rozwój usług i poprawa 
dostępu do sektora kultury, sportu, 
turystyki i rekreacji 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Obszary wiejskie: 

Wspieranie działań na rzecz 
uruchomienia i realizacji programu 
Odnowa Wsi w województwie 
łódzkim 
Obszary turystyczne dolin 
rzecznych Pilicy, Warty i Bzury: 

Wspieranie działań na rzecz 
budowania zintegrowanych 
produktów turystycznych opartych 
na walorach kulturowych i 
przyrodniczych, w tym 
geologicznych, oraz kultywowaniu 
tradycji. 
 

- - Oś III: Gospodarka, Innowacyjność, 
Przedsiębiorczość 
Działanie III.6 Rozwój mikro i małych 
przedsiębiorstw 
Oś V:Infrastruktura Społeczna 
Działanie V.4 Infrastruktura kultury 
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oraz krajobrazu kulturowego 
województwa.  
3.2.1. Świadome kształtowanie 
tożsamości regionalnej i promocja 
wartości niematerialnych 
województwa 
 
 

Kultura ludowa – analiza wsparcia 
Kultura ludowa w analizowanych dokumentach postrzegana jest, jako drugoplanowy potencjał regionu. Potencjał ten dostrzeżony został we wszystkich, z wyjątkiem strategii innowacji, 
dokumentach strategicznych. Ze względu na charakter i specyfikę tego potencjału, w ramach polityki regionalnej możliwe jest wsparcie, które będzie wzmacniało ten potencjał oraz 
tworzyło warunki do optymalnego wykorzystania tego potencjału w procesach rozwoju. Oferowane wsparcie ogniskuje się wokół dwóch elementów: (1) ochrony materialnych 
i niematerialnych zasobów dziedzictwa kulturowego i kształtowaniu tożsamości lokalnej i regionalnej; (2) rozwijania turystyki kulturowej. Odzwierciedleniem tego wsparcia są zapisy PZPWŁ, 
SRWŁ 2007-2020, SRWŁ 2020. Wsparcie finansowe w ramach RPO 2007-2013 skierowane jest głównie na wsparcie dla przedsiębiorców, w tym związanych z twórczością ludową oraz 
w infrastrukturę, w tym m. in. domy, ośrodki kultury, świetlice, w których prowadzona jest różnorodna działalność kulturalna np. zespołów folklorystycznych. W znacznie większym stopniu 
działalność taka jest finansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i działań związanych z odnową wsi. Potencjał kultury ludowej w procesach rozwoju województwa jest 
dostrzegany i konsekwentnie wspierany.  
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Spójność i komplementarność polityki regionalnej w budowaniu potencjałów  
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  

Cel 1. Równoważenie system osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 

                       

Cel 2. Zwiększenie dostępności województwa poprzez 
rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 

                       

Cel 3. Kształtowanie tożsamości regionalnej z 
wykorzystaniem walorów przyrodniczych, kulturowych i  
turystycznych regionu 

                       

Cel 4. Ochrona i poprawa stanu środowiska                        

Cel 5. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego                        
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Cel 6. Minimalizacja zagrożeń i obszarów problemowych                        

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007-2020 

Cel I.1 Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców 
województwa 

                       

Cel I.2 Podniesienie poziomu jakości życia                        

Cel I.3 Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i 
modernizacja systemów pomocyspołecznej. 

                       

Cel I.4 Podniesienie poziomu aktywności społecznej.                        

Cel II.1 Zwiększanie dostępności gospodarczej regionu.                        

Cel II.2 Tworzenie nowoczesnej, prorozwojowej i 
innowacyjnej bazy gospodarczej. 

                       

Cel II.3 Budowa społeczeństwa informacyjnego.                        

Cel II.4 Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.                        

Cel II.5 Podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i 
mobilności zawodowej mieszkańcówwojewództwa. 

                       

Cel II.6 Tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i 
atrakcyjnego dla podejmowaniawspółpracy, inwestowania i 
życia mieszkańców. 

                       

Cel III.1 Stymulowanie przemian w sieci osadniczej 
polegających na wzroście roli miastw organizacji 
funkcjonalno-przestrzennej województwa. 

                       

Cel III.2 Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.                        

Cel III.3 Umocnienie identyfikacji mieszkańców z 
województwem. 
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Cel III.4 Poprawa warunków życia mieszkańców regionu 
poprzez poprawę jakości środowiska. 

                       

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020 

Cel 1. Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji                        

Cel 2. Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy                        

Cel 3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 

                       

Cel 4. Wysoki poziom kapitału społecznego i silne 
społeczeństwo obywatelskie 

                       

Cel 5. Wysoki standard i dostęp do usług publicznych                        

Cel 6. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym 

                       

Cel 7. Wysoka jakość i dostępność infrastruktury 
transportowej i technicznej 

                       

Cel 8. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego                        

Cel 9. Zrównoważony system osadniczy                        

Obszary miejskie                        

Obszary wiejskie                        

Obszary Strategicznej Interwencji – rejony będące w strefie 
bezpośredniego oddziaływania sieci TEN-T 

 

                       

Łódzki Obszar Metropolitalny                        
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Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów-Szczerców-
Złoczew 

                       

Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno-Tomaszów 
Mazowiecki 

                       

Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa                        

Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury                        

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIE RSI LORIS 2005-2013 

Priorytet I. Zwiększenie nakładów, zwłaszcza publicznych, 
na B+R 

                       

Priorytet II. Zwiększenie regionalnego potencjału B+R i 
efektywności działalności jednostek naukowo-badawczych 

                       

Priorytet III. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 

                       

Priorytet IV. Wzrost poziomu naukochłonności tradycyjnych 
przemysłów 

                       

Priorytet V. Rozbudowa usług społeczeństwa 
informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy 

                       

Priorytet VI. Promocja innowacji i przedsiębiorczości                        

Priorytet VII. Edukacja dla innowacji                        

Priorytet VIII. Trwałe partnerstwo                        

Priorytet IX. Antycypowanie przyszłości                        

Priorytet X. Sprawne mechanizmy wdrażania RSI LORIS                        

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIE LORIS 2030 
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Cel 1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 

                       

Cel 1.2. Budowa potencjału intelektualnego w zakresie 
specjalizacji regionalnej 

                       

Cel 1.3. Poprawa komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 

                       

Cel 1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów 
i obszarów specjalizacji 

                       

Cel 1.5. Zapewnienie systemu finansowania projektów 
mających na celu specjalizację regionu 

                       

Cel 2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji                        

Cel 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i 
przedsiębiorczości 

                       

Cel 2.3. Platformy wymiany doświadczeń i komunikacji                        

Cel 2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 

                       

Cel 2.5. Zapewnienie systemu finansowania rozwoju 
potencjału innowacyjnego regionu 

                       

Cel 3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym 
wdrażanie innowacji 

                       

Cel 3.2. Budowa systemu zarządzania innowacjami                        

Cel 3.3. Stworzenie systemu komunikacji oraz doradztwa                        

Cel 3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy i 
przedsiębiorczości 

                       

Cel 3.5. Zapewnienie zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007-2013 

Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa                        

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie 
zagrożeniom i energetyka 

                       

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość 

                       

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne                        

Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna                        

Oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich                        
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5. Identyfikacja i klasyfikacja specjalizacji 
regionalnych 

Celem badania jest pogłębiona analiza potencjału specjalizacji regionalnych województwa 
łódzkiego. W szczególności analiza ta powinna:  

1. Zweryfikować trafność wyboru poszczególnych specjalizacji regionalnych jako strategicznych 
z punktu widzenia polityki rozwoju województwa; 

2. Dokonać  klasyfikacji poszczególnych specjalizacji regionalnych jako: 
a. Obecnych branż kluczowych – rozumianych jako sektory ważne na obecnym etapie rozwoju 

regionu, bez względu na ich potencjał innowacyjny i rozwojowy w perspektywie najbliższych 
10 lat, 

b. Starterów gospodarczych (przyszłych branż kluczowych – rozumianych jako sektory, które 
w perspektywie najbliższych 10 lat mogą stać się ważnymi obszarami specjalizacji 
gospodarczej regionu, 

c. Branż uznawanych w regionie za innowacyjne i konkurencyjne – rozumianych, jako sektory, 
które już na obecnym etapie rozwoju regionu, ze względu na ich wysoką innowacyjność, 
potencjał technologiczny i dalsze perspektywy wzrostu, decydują jednocześnie o jego 
konkurencyjności i stanowią o jego specyfice gospodarczej. 

Zakres analizy bezpośrednio wynikał i był warunkowany wcześniejszymi pracami studialnymi 
realizowanymi na potrzeby aktualizacji odpowiednio: 

1. Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020, 
2. Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – „LORIS 2030”. 

Tabela 5.1. zawiera listę specjalizacji regionalnych, które zidentyfikowano we wskazanych 
wyżej dokumentach 

Tabela 5.1: Sektory obecnej potencjalnej specjalizacji gospodarczej województwa łódzkiego – przedmiot 
analizy 

1.Przemysł włókienniczy 
2.Przemysł energetyczny 
3.Przemysł medyczny 
4.Przemysł farmaceutyczny 
5.Przemysł kosmetyczny 
6.Przemysł rolno-spożywczy 
7.Przemysł materiałów budowlanych  
8.Informatyka i telekomunikacja 

Branże zdefiniowane w 
Regionalnej Strategii Innowacji 
dla Województwa Łódzkiego 
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9.Przemysły kreatywne 
10.Przemysł meblowy 
11.Przemysł maszynowy i elektromaszynowy 
12.Usługi dla ochrony zdrowia 
13.Logistyka 
14.BPO 
15.Eko-przemysły* 
16.Eko-usługi* 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

W powyższej typologii specjalizacji regionalnych trudności interpretacyjne dostarczają eko-
przemysły oraz eko-usługi, które trudno uznać za odrębne branże lub sektory gospodarcze. Należy je 
raczej traktować, jako sposób myślenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz obszary 
eksploracji nowych ryków zbytu dla wszystkich gałęzi gospodarki. Z tego powodu, przedmiotem 
analizy stało się pierwszych 14 sektorów, wstępnie uznanych w polityce rozwoju województwa 
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łódzkiego, jako specjalizacje regionalne. Z uwagi na złożoność badanych procesów i zjawisk, analiza 
specjalizacji regionalnych województwa łódzkiego dokonana została zgodnie z założeniem 
triangulacji badawczej23. Wykorzystano przy tym kombinację następujących elementów: 

1.Zastosowanych podejść teoretycznych 
2.Zastosowanych metod i technik badawczych 
3.Wykorzystanych źródeł danych 
4.Osób prowadzących badanie. 

W odniesieniu do triangulacji podejść teoretycznych, odwołano się do dorobku trzech 
dyscyplin naukowych: 

 nauk o zarządzaniu – wykorzystując metodę badania sektorów określaną mianem „pięciu sił” 
M. E. Portera, 

 nauk ekonomicznych – odwołując się do dorobku z zakresu ekonomiki regionalnej, ekonomiki 
przemysłu oraz tzw. ekonomiki bliskości (ang. economics of proximity, fr. économie de 
proximité) 

 nauk socjologicznych – wykorzystując koncepcje zakorzenienia relacji społeczno-
gospodarczych w sieci powiązań interpersonalnych (ang. embededdness). 

Triangulacja metod i technik badawczych sprowadzała się do użycia w badaniu zarówno 
metod ilościowych (analiza danych statystycznych), jak i ilościowych, w tym wiedzy eksperckiej. 

Wśród wykorzystanych źródeł danych znalazły się zarówno te o charakterze wtórnym, jak 
i pierwotnym. W pierwszym przypadku dane pochodziły przede wszystkim z: 

 raportów branżowych poświęconych analizowanym sektorom (m. in. raportów Polskiej 
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIIZ), wyników prac analitycznych i innych 
dokumentów samorządu województwa łódzkiego, danych z Izb Przemysłowo-Handlowych, 
itp.), 

 diagnozy na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020 
i materiałów uzupełniających tą diagnozę , 

 Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, 

 wyników badań własnych Autor tej analizy oraz badań na potrzeby prac dyplomowych, 
prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim. 

W przypadku danych o charakterze pierwotnym, jako podstawowe sposoby ich pozyskania 
należy wskazać: 

 wywiady wśród przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w analizowanych 
sektorach (n=180), zawierające pytania zamknięte i otwarte, generujące kwantyfikowane 
informacje o charakterze przede wszystkim jakościowym (pytania o opinie respondentów), 

Firmy wytypowano do badania za pomocą doboru celowego przeprowadzonego przy 
współpracy zespołu badawczego i grupy ekspertów. Kryteria doboru stanowiły m.in.: 

 Lokalizacja przedsiębiorstwa (objęcie badaniem jak największego obszaru województwa, z 
uwzględnieniem potencjału ludnościowego i gospodarczego) 

 Wielkość / znaczenie przedsiębiorstwa na mapie gospodarczej województwa (większe 
przedsiębiorstwo, zatrudniające większą liczbę osób ma większy wpływ na rynek 
dostawców, odbiorców i konkurencję niż mikroprzedsiębiorstwo) 

 Specyfika sektora (np. w sektorze kreatywnym większość przedsiębiorstw zlokalizowana jest 
w Łodzi) 
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 Por. Denzin, N. K., The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods, Aldine Transaction, 
Chicago 2009 
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W ten sam sposób ustalono liczebność prób dla poszczególnych branż: mniej liczne dla branż 
z mniejszą liczbą dużych podmiotów, bardziej liczne dla branż z dużą liczbą podmiotów o różnej 
wielkości. Najmniej liczną grupę wytypowano dla branży BPO i kosmetycznej (odpowiednio 5 i 6 
firm), najbardziej liczną dla branży rolno-spożywczej i włókienniczej (odpowiednio 27 i 26 firm). 
Przeciętny wskaźnik zwrotu ankiet wyniósł 87%. Najwyższym wskaźnikiem zwrotu charakteryzowały 
się ankiety przeprowadzone w przedsiębiorstwach z branży włókienniczej (96,2%), farmaceutycznej 
(86,7%) i IT (84,2%), najniższy wskaźnik zwrotu ankiet zanotowano w przedsiębiorstwach z branży 
BPO (40%), logistyki (53,3%) oraz maszynowej i elektromaszynowej (55,6%). Badanie zostało 
przeprowadzone przez przeszkolonych ankieterów w siedzibach lub regionalnych oddziałach 
wytypowanych firm. 

 panel ekspercki, zrealizowany w dniu 09.09.2013 wśród ekspertów zajmujących się na co 
dzień zagadnieniami polityki przemysłowej i innowacyjnej oraz problematyką transferu 
technologii. 

Triangulacja badających polegała na wykorzystaniu następujących elementów: 

etap konstrukcji narzędzi badawczych przybrał formę burzy mózgów z udziałem ekspertów 
z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, 

wywiady wśród przedsiębiorców zostały zrealizowane przez kilku przeszkolonych w tym celu 
ankieterów, 

raporty końcowe dla 14 sektorów zostały opracowane przez dwóch wzajemnie kontrolujących 
się ekspertów (ang. cross-checking). 

5.1. Determinanty specjalizacji regionalnej  

W ramach przeprowadzonej analizy przeprowadzono pracę nad determinantami specjalizacji 
regionalnej. Ich struktura została zdeterminowana przez uszczegółowienie i operacjonalizację 
klasycznej analizy „pięciu sił” M. E. Portera. Dodatkowo uzupełniona została o analizę uwarunkowań 
regionalnych rozwoju poszczególnych sektorów. Struktura analizy obejmowała: 

1.W zakresie natężenia walki konkurencyjnej wewnątrz sektora analizę: 
a.Zasięg rynku 
b. Strukturę rynku 
c.Fazę rozwoju sektora 
d. Poziom specjalizacji sektora 
e.Skłonność konkurentów do współpracy  

2.W zakresie siły oddziaływania dostawców sektora analizę: 
a.Pochodzenie dostawców 
b. Szacunkową liczbę dostawców  
c.Źródło przewag konkurencyjnej dostawców w układzie „cena / jakość” 
d. Terminowość dostawców 
e.Możliwość pojawienia się substytutów 
f.Zdolność dostawców do zorganizowania się w grupy 
g. Wpływ dostawców, na jakość wyrobu finalnego 
h. Rodzaj relacji biznesowych z dostawcami, w tym poziom zaufania do dostawców 

3.W zakresie siły oddziaływania nabywców sektora analizę: 
a.Pochodzenie nabywców 
b. Szacunkową liczbę nabywców 
c.Koszty zmiany nabywców 
d. Możliwość pojawienia się substytutów 
e.Zdolność nabywców do zorganizowania się w grupy 
f.Wpływ nabywców na jakość wyrobu finalnego 
g. Rodzaj relacji biznesowych z nabywcami, w tym poziom zaufania do nabywców 

4.W zakresie groźby pojawienia się nowych producentów w sektorze analizę: 
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a.Koszty wejścia nowych konkurentów do sektora  
b. Poziom technologiczny sektora 
c.Koszty potencjalnego wyjścia z sektora (tzw. koszty „utopione”) 
d. Nasilenie konkurencji 
e.Ograniczenia formalne wejścia do sektora  
f.Solidarność podmiotów w sektorze  
g. Potencjalną atrakcyjność sektora dla nowych podmiotów gospodarczych  
h. Lojalność klientów w sektorze względem istniejących marek  

5.W zakresie groźby pojawienia się substytutów w sektorze analizę: 
a.Poziom technologiczny sektora 
b. Możliwość różnicowania produktów w sektorze  
c.Ograniczenia formalne wprowadzania substytutów do sektora 
d. Solidarność podmiotów w sektorze 
e.Potencjalną atrakcyjność sektora dla wprowadzania substytutów 
f.Lojalność klientów w sektorze względem istniejących marek  

6.W zakresie uwarunkowań regionalnych rozwoju sektora analizę: 
a.Zasoby materialne regionu (w tym znaczenie dostępności komunikacyjnej 

i telekomunikacyjnej dla rozwoju sektora) 
b. Atrakcyjność regionalnego rynku pracy dla sektora  
c.Gęstość relacji sieciowych między przedsiębiorstwami sektora w regionie 
d. Ofertę instytucji regionalnych dla sektora 
e.Zakorzenienie sektora w regionie, w tym spójność z wizerunkiem regionu, rolę sektora 

w dotychczasowej polityce rozwoju województwa oraz jakość  środowiska 
przedsiębiorczości. 

Rysunek 5.1: Schemat podsumowujący analizę badanych sektorów jako potencjalnych obszarów specjalizacji 
regionalnej 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

Efektem finalnym prowadzonej analizy jest potwierdzenie lub zaprzeczenie istotnej roli 
sektora dla rozwoju województwa łódzkiego, jako specjalizacji regionalnej. Dokonano zarazem 
klasyfikacji specjalizacji, jako odpowiednio: obecnej branży kluczowej, startera gospodarczego, lub 
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inteligentnej specjalizacji. Przyjęto przy tym, że klasyfikacje tą należy traktować, jako nierozłączną 
(np. dany sektor można uznać jednocześnie, jako branżą kluczową i inteligentną specjalizację). 

5.2. Analiza specjalizacji sektorowych 

5.2.1. Sektor kosmetyczny w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji 
regionalnej  

5.2.1.1. Potencjał przemysłu kosmetycznego w województwie łódzkim na tle kraju 

Polski rynek kosmetyczny osiągnął w 2011 roku wartość 3,3 mld euro, co plasuje go na 
szóstej pozycji w Europie. W czołówce europejskiej znajduje się także, jeśli chodzi o dynamikę 
rozwoju - analitycy firmy Euromonitor International szacują, że w 2012 roku rynek osiągnął wartość 
prawie 3,4 mld euro, co oznacza to wzrost około 3%. Pomimo przewidywanego spowolnienia wzrostu 
na rynku kosmetycznym w nadchodzących latach, polski rynek nadal będzie się rozwijał się 
relatywnie szybko w odniesieniu do innych czołowych rynków. Jego wartość powinna przekroczyć 
odpowiednio: 3,4 mld euro za dwa lata i 3,5 mld euro w 2016 roku24. Głównym kanałem zakupów 
kosmetyków są drogerie sieciowe. W 2012 roku sprzedano z wykorzystaniem tego kanału 37% 
kosmetyków25. 

W polskim przemyśle kosmetycznym zatrudnionych jest około 19 000 osób26. Liczbę istotnych 
firm produkcyjnych szacuje się na 100 dużych oraz 300 małych i średnich podmiotów. Obecnie Polska 
jest 6 eksporterem produktów kosmetycznych w Europie. Wartość eksportu szacowana jest na 3,1 
mld €27 (2011). W ciągu ostatnich dziesięciu lat wzrósł on ponad pięciokrotnie. 

W województwie łódzkim nie ma liderów polskiego rynku kosmetyków. Sektor w regionie 
składa się w głównej mierze ze średnich i małych podmiotów. Do znaczących producentów sektora 
można zaliczyć: "DELIA COSMETICS" sp.z o.o., "POL-HUN" M.BIELSKA  S.A. Koluszki, Analytical R&D 
Sp. z o.o., COLEPCCL POLSKA sp.z o.o. Kleszczów, Fabryka Kosmetyków "POLLENA-EWA"  S.A. Łódź, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "ANTOM" - W. Zdanowicz, H. Zdanowicz - S.A. Łódź.  

5.2.1.2. Analiza sektora przemysłów kosmetycznego metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Sektor kosmetyczny (odnoszony w głównej mierze do grupy PKD 20.4 „produkcja mydła 
i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych”) jest 
związany z działalnością w zakresie kosmetyków począwszy od ich projektowania, poprzez produkcję 
aż do dystrybucji. W zakres sektora wchodzą, więc takie zagadnienia jak m.in.: badania nad nowymi 
substancjami aktywnymi i ich kompozycjami i dopuszczanie ich do produkcji, produkcja przemysłowa 
substancji i kosmetyków, ochrona patentowa kosmetyków oraz kontrola jakości kosmetyków. 

b. Strategie w sektorze 

W sektorze kosmetycznym do głównych strategii należą strategie dyferencjacji. 
Wykorzystywane są w tym zakresie, tak intensywne działania marketingowe (w tym w zakresie 
opakowań) jak i działalność innowacyjna – odnosząca się do wprowadzania nowych produktów. 
Zróżnicowanie rynku kosmetycznego w Polsce wymusza elastyczność producentów. Funkcjonujący na 
rynku mali i średni producenci mogą łatwo dostosować się do wymagań zmieniającego się rynku, 
ponieważ posiadają krótkie linie produkcyjne i możliwości szybkich zmian w procesie produkcyjnym.  
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 http://www.polishcosmetics.pl/pl/index.php/rynek-kosmetykow 
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 PMR „Rynek dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce 2013. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 
2013-2015” 
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Aby skutecznie rywalizować w sektorze, producenci inwestują w nowoczesne linie 
produkcyjne oraz programy badawcze, których efektem są innowacyjne produkty. Obecnie każda 
znacząca, polska firma kosmetyczna posiada własne laboratorium badawcze i przeznacza środki na 
prowadzenie badań rozwojowych.  

c. Poziom specjalizacji sektora 

Należy stwierdzić, iż sektor kosmetyczny składa się z wielu segmentów różniących się między 
sobą specyfiką i rodzajem prowadzonej działalności. W ramach sektora występuje duża 
różnorodność. Jedną z konsekwencji tego stanu jest wysoka specjalizacja podmiotów 
zorientowanych na obsługę poszczególnych segmentów rynku.  

Siła przetargowa dostawców 

W przypadku współpracy przedsiębiorstw z sektora kosmetycznego z ich dostawcami, 
w opinii wybranych przedstawicieli przeważają umowy długookresowe. W znacznej części firm 
sektora wykorzystywane złożone procesy technologiczne, które wymagają stabilności w zakresie 
surowców. Z drugiej strony, konieczność zapewnienia ścisłej kontroli jakości wymusza długookresową 
stabilność w zakresie dostaw. Specjalizacja i wymagania technologiczne powodują, że siła 
przetargowa dostawców jest umiarkowana. 

Siła przetargowa nabywców 

W przypadku nabywców produktów sektora kosmetycznego główne miejsce zajmują umowy 
długoterminowe. Wynika to ze struktury dystrybucji kosmetyków w Polsce. Artykuły kosmetyczne 
dystrybuowane są przede wszystkim za pośrednictwem sieci drogerii (37% rynku), ale znaczącym 
graczem są również sklepy wielkopowierzchniowe stanowiące 30% całego rynku28. Koncentracja 
sprzedaży przez dużych graczy sprzyja wzmocnieniu ich siły przetargowej.  

Podsumowując siła przetargowa nabywców sektora kosmetycznego jest umiarkowanie 
wysoka. 

Zagrożenie nowymi konkurentami 

Podmioty działające w sektorze kosmetycznym stykają się z przeciętnym stopniem 
zagrożenia konkurencją. Poziom zagrożenia pojawieniem się nowych podmiotów oraz nowych ofert 
w tym sektorze jest typowy dla rynków konkurencyjnych, cechujących się dużą liczbą zarówno 
sprzedających jak i nabywców oraz pozbawionym wysokich barier wejścia do sektora. Do 
najważniejszych z nich należą bariery odnoszące się do wiedzy technologicznej oraz znaczące 
wymagania kapitałowe związane m.in. z koniecznością zapewnienia nowoczesnego parku 
technicznego. 

Zagrożenie substytutami 

W przypadku ograniczeń pojawienia się substytutów wskazać można przede wszystkim 
wysokie wymagania, co do poziomu technologicznego. Jest to związane w dużej mierze ze specyfiką 
branży, która bazuje na wykorzystywaniu procesów biologicznych i chemicznych oraz związane jest 
często z dostępem do zaawansowanych maszyn i urządzeń. 

5.2.1.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Od 2012 roku w regionie funkcjonuje ponadto nowa jednostka o wspierająca pracę nad 
wdrażaniem nowych rozwiązań m.in. z dziedzin szeroko rozumianej kosmetyki w praktykę 
gospodarczą. W ramach Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego uruchomiono 
specjalistycznie wyposażone Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej oraz Laboratorium Biofizyki 
Molekularnej i Nanostrukturalnej. Umożliwiają one przeprowadzenie prac badawczych, testów oraz 
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wspierają projekty wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz 
realizacje wspólnych projektów podmiotów obu sfer. 

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 zakłada, że Region 
stanie się silnym ośrodkiem przemysłowo-naukowym w branży medycznej, farmaceutycznej 
i kosmetycznej.  

Regionalny rynek pracy 

Polska jest jedynym obok Litwy krajem w Europie, w którym kosmetologia nauczana jest na 
poziomie uniwersyteckim. W sumie kosmetologii i chemii kosmetycznej naucza się na różnych 
poziomach w 54 placówkach naukowych, w tym na 9 uniwersytetach państwowych. Na 
kilkudziesięciu uczelniach istnieją także pokrewne kierunki takie jak: chemia, biochemia 
i biotechnologia (24 uczelnie wyższe) oraz farmacja (11 uczelni wyższych). 

Dzięki rozwiniętemu sektorowi uczelni wyższych w dziedzinach związanych z biologią, 
biotechnologią i chemią wykształcona została kadra o odpowiednim profilu wiedzy i umiejętności. 
Stanowi to znaczący potencjał do rozwoju nowych inicjatyw gospodarczych z zakresu sektora 
kosmetycznego.  

W regionie łódzkim następujące uczelnie kształcą specjalistów w ramach kierunku 
kosmetologia:  

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, 

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi. 

Oprócz powyższych Uniwersytet Łódzki kształci studentów na kierunku chemia kosmetyczna, 
natomiast wszystkie trzy główne uczelnie w regionie kształcą na kierunkach powiązanych z biochemią 
i biotechnologią, które są wykorzystywane w procesach produkcyjnych sektora kosmetycznego.  

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Sektor kosmetyczny cechuje dość duże zróżnicowanie wewnętrzne. Duże znaczenie 
odgrywają uwarunkowania o charakterze technologicznym, co przekłada się na konieczność 
budowania stabilnych relacji z partnerami, a w szczególności z dostawcami. Stosowane w produkcji 
surowce i półprodukty w znaczącym stopniu wpływają, na jakość produktu końcowego oraz płynność 
produkcji. Jednocześnie należy podkreślić, że sektor kosmetyczny jest silnie zorientowany na 
działalność w skali ponadregionalnej. Regionalne związki z dostawcami i odbiorcami nie odgrywają 
większego znaczenia. 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Do znaczących instytucji otoczenia sektora kosmetycznego w województwie łódzkim należy 
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Oferuje ona udogodnienia inwestorom zakładającym nowe 
i rozszerzające dotychczasowe działalności. Główne inwestycje z sektora kosmetycznego miały 
miejsce w podstrefach29: Aleksandrów Łódzki (Procter&Gamble), Widawa (Elfa Pharm), Rzgów (Delia 
Cosmetics) i Ksawerów (EMO-FARM).  

Międzynarodowe Targi Łódzkie od pięciu lat organizują imprezę targową „Uroda i estetyka”. 
Jest ona przeznaczona m.in. dla producentów z sektora kosmetycznego, choć wystawiają się również 
dystrybutorzy i usługodawcy.  

Do instytucji otoczenia biznesu świadczących wsparcie firmom sektora kosmetycznego należy 
Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny w Łodzi, który w końcu 2012 roku oddał do użytku 
infrastrukturę laboratoryjną i biurową dedykowaną rozwojowi biotechnologii i nanotechnologii, które 
są intensywnie wykorzystywane w produkcji kosmetyków. Do pozostałych ośrodków wspierających 
sektor można zaliczyć centra transferu technologii (Centrum Transferu Technologii Politechniki 
Łódzkiej w Łodzi, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Centrum Transferu 
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Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Ośrodek Rozwoju Innowacji Przedsiębiorstw 
w Łodzi).  

Charakter sektora kosmetycznego jest w znaczącym stopniu odnoszony do potencjału wiedzy 
w zakresie tworzenia i wykorzystania w dziedzinie produkcji farmaceutyków technologii z zakresu 
głównie biologii, chemii, nanotechnologii. W przypadku regionu łódzkiego istnieje silne zaplecze 
naukowo-badawcze stanowiące potencjał do współpracy. Odnosi się to do jednostek: 

 Instytut Biologii Medycznej PAN, 

 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 

 Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, 

 Politechnika Łódzka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, 

 Politechnika Łódzka - Wydział Chemiczny, 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Nauk o Zdrowiu, 

 Uniwersytet Łódzki - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

 Uniwersytet Łódzki - Wydział Chemii, 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Farmaceutyczny, 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Lekarski, 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Wojskowo – Lekarski. 

Zakorzenienie branży w regionie 

Obecnie sektor kosmetyczny jest w ograniczonym stopniu zakorzeniony w województwie 
łódzkim. Jednocześnie istnieje potencjał dla regionalnego zakorzenienia sektora kosmetycznego 
w przyszłości. Wynika on z funkcjonowania szeregu jednostek naukowo-badawczych rozwiniętych 
w regionie działających w zakresie technologii wykorzystywanych w produkcji kosmetyków. Obecna 
liczba producentów w regionie pozwala budować bazę do przyszłej ekspansji sektora.
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 5.2.1.4. Sektor kosmetyczny w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej – 
podsumowanie 

 

Uwarunkowania sektorowe – pięć-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg krajowy i międzynarodowy, silna orientacja 
ponadregionalna, 

 Rynek podzielony na szereg wyspecjalizowanych 
podsektorów różniących się między sobą specyfiką i 
rodzajem prowadzonej działalności 

Strategie w sektorze 

 Proinnowacyjne, znaczące wykorzystanie 
rozwiązań technicznych, jako instrumentu walki 
konkurencyjnej 

Poziom specjalizacji sektora 

 Wysoki 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Umiarkowana. Dominują długoterminowe i 
 stabilne relacje z dostawcami.  

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Umiarkowanie wysoka. Dominują długotermin. i 
stabilne relacje z odbiorcami. 

 Koncentracja handlu detal. kosmetykami 
w sieciach drogerii 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Przeciętne. 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

Przeciętne. 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Wykorzystanie szkolnictwa wyższego i zasobów 
B+R. 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Duża liczba wykwalifikowanych pracowników, o 
kompetencjach dostosowanych do potrzeb 
przedsiębiorstw z sektora kosmetycznego. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka, sektor jest silnie zorientowany na układy 
gospodarcze o charakterze ponadregionalnym. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju 
województwa, 

 Istnieją instytucje dedykowane wsparciu 
technologii wykorzystywanych przez sektor 
farmaceutyczny. 

ZAKORZENIENIE SEKTORA W REGIONIE 

 Relatywnie słabe zakorzenienie w regionie. 

 Znaczący potencjał do rozwoju. 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa Starter Inteligentna specjalizacja 
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5.2.2.  Sektor BPO/SSC w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji 
regionalnej 

5.2.2.1.Potencjał sektora BPO/SSC30 w województwie łódzkim na tle kraju 

W Polsce w 2012 działało 375 centrów obejmujących zarówno BPO, SSC jak i centra 
badawczo-rozwojowe. Od początku obecnego wieku obserwowany jest ich powstanie i dynamiczny 
rozwój w naszej gospodarce (Wykres 5.1). Proces ten jest w głównym stopniu związany z wejściem na 
rynek polski przedsiębiorstw międzynarodowych. 

Wykres 5.1: Liczba centrów BPO/SSC oraz centrów B+R w Polsce w latach 2003-2012 

 
Źródło: opracowanie na bazie ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce” ABSL 2013 oraz 
Deloitte „Mapowanie technologii i priorytetyzacja technologii krytycznych” dokument przygotowany w ramach 
projektu Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”, 2012. 

Łączna wartość sektora BPO w Polsce w 2011 r. przekroczyła 13 mld. PLN. Z badania 
przygotowanego w 2013 roku przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce, wynika, 
że w naszym kraju centra usług z udziałem kapitału zagranicznego zatrudniają około 110 000 
pracowników. 

W tymże raporcie Warszawa została sklasyfikowana, jako miasto z największą liczbą 
utworzonych centrów usług, a jako lokalizacja charakteryzująca się największym zatrudnieniem 
wskazano Kraków, w którym funkcjonuje 25 tys. pracowników. W Warszawie i Wrocławiu w sektorze 
pracuje poniżej 20 tys. osób. Po ok. 10 tys. zatrudnionych w BPO zlokalizowanych jest w Łodzi 
i w Trójmieście. Do granicy 5 tys. miejsc pracy w sektorze zbliżają się Poznań oraz i Katowice.  

 

5.2.2.2. Analiza sektora BPO/SSC metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Sektor BPO/SSC jest zdywersyfikowany. Podmioty z sektora zorientowane są na świadczenie 
zróżnicowanych usług w zakresie procesów biznesowych o znacząco odmiennym charakterze czy też 
stopniu skomplikowania (Wykres 5.2). Znaczna część podmiotów sektora jest związana z kapitałem 
międzynarodowym, co po części profiluje skalę operacji i orientację na rynki międzynarodowe. 

 

 

                                                           
30

 W ramach tego opracowania analizie poddane zostały dwa segmenty sektora BPO – business proces 
outsourcing (outsourcing procesów biznesowych – związane ze świadczeniem usług podmiotom zewnętrznym) 
oraz SSC - shared service centers (centra usług wspólnych – świadczące ujednolicone usługi w ramach 
korporacji). 
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Wykres 5.2: Rodzaje usług świadczonych w ramach zagranicznych centrów usług w Polsce, 2011 (liczba 
centrów) 

 
Źródło: ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce” ABSL 2012.  

b. Strategie w sektorze 

Dominującą logiką przedsiębiorstw w sektorze jest obniżanie kosztów realizowania procesów 
biznesowych dla swoich kontrahentów, stąd też dominują strategie kosztowe. Zaznaczyć należy 
jednak, że są one oparte o wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań ICT i silną kontrolę jakości 
świadczonych usług. Elementem budowania konkurencyjności firm sektora jest dążenie do 
elastyczności w zakresie kosztów. Firmy starają się dążyć do niskich kosztów stałych prowadzenia 
działalności m.in. poprzez brak inwestycji w infrastrukturę. Najczęściej więc korzystają one 
z infrastruktury wynajmowanej, dzięki czemu są w stanie obniżyć koszty działalności w sytuacji 
problemów rynkowych. 

c. Poziom specjalizacji sektora 

W ramach sektora BPO/SSL wyróżnia się szereg segmentów o odmiennej charakterystyce. 
Występuje umiarkowana specjalizacja, która utrudnia przemieszczanie się między segmentami. 
Posiada ona istotne znaczenie w odniesieniu dziedzin z zakresu badań o rozwoju, w mniejszym 
stopniu odnosi się do typowych procesów biznesowych jak finanse i księgowość, czy zarządzanie 
zasobami ludzkimi. 

Siła przetargowa dostawców 

W przypadku sektora BPO znaczenie dostawców jest niewielkie. Wynika to z natury 
świadczenia tego typu usług, która powoduje, że nie występują dostawcy w znaczeniu, które można 
odnieść do procesów produkcyjnych. Dostawcy posiadają znaczenie w odniesieniu do 
wykorzystywanych przez podmioty sektora systemów IT oraz usług teleinformatycznych. W tych 
przypadkach występują umowy długoterminowe, połączone z szerokimi pakietami serwisowymi. 
W tym przypadku dostawcami są najczęściej duże podmioty o międzynarodowej skali działania. 
Jednak i w tym przypadku ich siła przetargowa jest umiarkowana.  

Podsumowując, w przypadku sektora BPO/SSC siła przetargowa dostawców jest niska. 

Siła przetargowa nabywców 

W przypadku relacji z nabywcami produktów sektora BPO/SSC, stosowane są głównie umowy 
średnio- i długoterminowe. Wynika to m.in. z wysokiego (w większości segmentów) kosztu zmiany 
dostawcy usług biznesowych. Wdrożenie procesów np. obsługi finansowej i księgowej dla partnera to 
proces wymagający nakładów czasu i zasobów, z tego względu niestosowane są umowy 
krótkookresowe. Wyjątkiem mogą być usługi obsługi klienta, które można wdrożyć relatywnie 
szybko, i świadczyć je przez ograniczony okres np. dla obsługi wydarzeń sezonowych. Siłę 
przetargową nabywców sektora BPO należy oszacować, jako umiarkowaną. 
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Zagrożenie nowymi konkurentami 

Wejście do sektora BPO wiąże się z koniecznością pokonania barier wejścia odnoszących się 
do pozyskania wiedzy dotyczącej organizacji procesów oraz dotyczącej ich integracji z systemami 
korporacyjnymi. Jest to wiedza dostępna na rynku, która nie stanowi większego problemu dla 
większych graczy korporacyjnych. Do barier wejścia zaliczyć można również bariery związane 
z reputacją i możliwością przekonania klientów o wysokiej, jakości procesów (w tym poufności) 
w samej firmie BPO. Tą barierę pomaga pokonywać reputacja pozyskana w pokrewnych 
działalnościach. Dodatkowo wejście wymaga zaangażowania inwestycyjnego, które odnosi się 
głównie do inwestycji w systemy IT oraz szkolenie personelu. 

Podsumowując –zagrożenie nowymi wejściami do sektora jest umiarkowane.  

Zagrożenie substytutami 

W przypadku usług świadczonych przez podmioty sektora BPO/SSC substytuty występują 
jedynie sporadycznie i mają ograniczone zastosowanie. Z tego powodu zagrożenie z ich strony dla 
firm sektora jest niskie. 

 

5.2.2.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Czynnikiem niezbędnym do rozwoju sektora BPO jest podaż nowoczesnej powierzchni 
biurowej. W skali Polski rynek ten jest zdominowany przez aglomerację warszawską, gdzie całkowite 
zasoby szacuje się na 3 200 000 m2(początek 2013)31. Znacząco mniejsze są rynki regionalne w tym 
rynek Łódzki. Na koniec 2012r. podaż w Łodzi kształtowała się na poziomie 230 000 m2, co czyni to 
miasto jednym z sześciu największych regionalnych rynków biurowych w Polsce (Wykres 5.3). 
Najważniejsze inwestycje biurowe zlokalizowane w Łodzi koncentrują się wokół ulic: Piłsudskiego, 
Piotrkowskiej, Sienkiewicza, Kościuszki, Wólczańskiej, Tymienieckiego oraz Pomorskiej.  

Wykres 5.3: Łódź na tle głównych rynków regionalnych powierzchni biurowej w Polsce w 2012r. 
(bez Warszawy, w m

2
) 

 
Źródło: Colliers International, „Łódzki rynek nieruchomości”, raport, Colliers International, Urząd 

Miasta Łodzi, Łódź, 2013. 

Regionalny rynek pracy 

Region łódzki z punktu widzenia rynku pracy dla sektora BPO/SSC posiada ważne cechy 
pozytywne. Do nich należy dostęp do kadry o potrzebnych kwalifikacjach. Są to przede wszystkim 
absolwenci kierunków związanych z zarządzaniem/ ekonomią, informatyka oraz absolwenci studiów 
filologicznych. Dla tego sektora korzystna jest więc struktura studentów na łódzkich uczelniach 
wyższych. W roku 2011 według informacji z Banku Danych Lokalnych GUS, w Łodzi studiowało 
w sumie nieco ponad 95 tys. osób. Studia ukończyło w tym czasie niemal 26 tys. osób. Największa 
liczba osób studiowała kierunki ekonomiczno-administracyjne, takie jak finanse i księgowość, czy 
zarządzanie. W roku 2011 kierunki te ukończyło prawie 6 250 osób, czyli 25% wszystkich 

                                                           
31

 Knight Frank „1 kw. 2013. Rynek biurowy. Polska.” raport kwartalny.  
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absolwentów z Łodzi. Zapleczem dla sektora jest również duża liczba studentów i absolwentów 
kierunków informatycznych. Pod względem ich liczby województwo łódzkie zajmuje piąte miejsce 
w Polsce (11 125 studentów w 2012 roku), co należy uznać za sytuację atrakcyjną dla przedsiębiorstw 
funkcjonujących w sektorze. Zarówno w oparciu o dane z rynku pracy oraz deklaracje badanych 
przedsiębiorstw, sytuację na regionalnym rynku pracy uznać należy za korzystną z punktu widzenia 
sektora. 

Średnioroczny wzrost zatrudnienia w sektorze BPO/SSC w Polsce w ostatnich kilku latach 
utrzymuje się na poziomie około 20% i charakteryzuje się największą stabilnością wśród wszystkich 
państw regionu. Polska wyróżnia się na tle regionu dużą liczbą i stopniem rozwoju ośrodków 
(destynacji) dla nowoczesnych usług biznesowych32. W Łodzi zatrudnienie w zagranicznych (bez 
podmiotów polskich) centrach BPO wynosi 10.000 osób (2012), co stawia ten sektor w roli jednego 
z głównych pracodawców w regionie.  

Istotną przewagą konkurencyjną województwa łódzkiego w zakresie rozwoju sektora 
BPO/SSC są ponadto koszty pracy. Pozostają one konkurencyjne w stosunku do większości 
pozostałych dużych ośrodków miejskich w Polsce (jako obszarów największej koncentracji 
wykwalifikowanych kadr dla sektora). Dla porównania wynagrodzenie na stanowisku junior 
accountant ze znajomością języka angielskiego wynosi w Łodzi 2500-2800 zł, w Katowicach 
i Trójmieście 2800-3300 zł, a w Krakowie i Poznaniu 2800-3500 zł33. 

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Sektor BPO/SSC jest zorientowany głównie na budowanie relacji międzynarodowych oraz, 
w mniejszym stopniu, krajowych. Dostawcy i odbiorcy jak i konkurenci firm sektora to podmioty 
znajdujące się poza regionem, tak więc regionalne związki nie odgrywają większego znaczenia. Stąd 
też z punktu widzenia relacji w regionie nie ma znaczenia fakt nawiązywania umów 
długoterminowych – ich stroną są zwykle partnerzy zagraniczni, lub z innych regionów Polski. 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Zasadniczymi obszarami relacji z regionem w przypadku sektora BPO/SSC są zagadnienia 
rynku pracy, dostępności powierzchni biurowych oraz infrastruktura telekomunikacyjna. 
W odniesieniu do instytucji regionalnych zasadnicze znaczenie posiadają szkoły wyższe, jako 
organizacje kształtujące segment rynku pracy, którym zainteresowane są firmy BPO/SSC.  

W regionie łódzkim sektor BPO w ramach segmentu B+R znajduje się dopiero w fazie rozwoju 
ze względu na krótki okres funkcjonowania. Swoje centrum B+R zlokalizował w roku 2012 m.in. 
Samsung. W obszarze B+R istnieje potencjał współpracy z regionalnymi instytucjami sfery B+R. 

Zakorzenienie branży w regionie 

Działalność sektor BPO/SSC jest w regionie łódzkim zjawiskiem relatywnie nowym, i nie jest 
zakorzenione w strukturach regionu. Firmy sektora, co prawda znacząco oddziałują na rynek pracy 
oraz rynek nieruchomości, warto jednak wskazać, że strategia funkcjonowania BPO zakłada zwykle 
ograniczanie kosztów stałych do minimum, a za tym idzie m.in. brak inwestycji w infrastrukturę 
realizowanych bezpośrednio przez firmy sektora. Fakt ten ułatwia elastyczne dostosowywanie skali 
działalności do aktualnego zapotrzebowania na oferowane usługi. Dodatkowym czynnikiem 
ułatwiającym mobilność jest fakt zdalnego świadczenia usług przez firmy sektora. Tak więc jedną 
z cech charakterystycznych sektora jest relatywna (względem innych sektorów) łatwość zmiany 
lokalizacji działalności przedsiębiorstwa.  

 

                                                           
32

 ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce” ABSL 2013 
33

 CPL Jobs „Raport płacowy VII-XII 2012” raport 
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5.2.2.4. Sektor BPO w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej – 
podsumowanie 

 
 

 

 

Uwarunkowania sektorowe – pięć-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 
Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg międzynarodowy, silna orientacja 
ponadregionalna. 

 Rynek podzielony na zróżnicowane podsektory. 

Strategie w sektorze 

 Kosztowe, wsparte wykorzystaniem 
nowoczesnych rozwiązań IT. 

Poziom specjalizacji sektora 

 Umiarkowany 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Niska 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Umiarkowanie wysoka. Występują głównie 
długoterminowe formy relacji z odbiorcami. 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Umiarkowane 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

 Niskie 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Odpowiednia podaż powierzchni biurowej. 

 Rozwinięta infrastruktura telekomunikacyjna.  

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Korzystny dla sektora ze względu na profile 
kształcenia oraz niski poziom płac. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka, sektor jest silnie zorientowany na 
układy gospodarcze o charakterze 
ponadregionalnym. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Niewielkie znaczenie instytucjonalnego 
otoczenia regionalnego. 

 Potencjał współpracy w przypadku powstania 
BPO/SSC w dziadzinie B+R 

ZAKORZENIENIE BRANŻY W REGIONIE 

 Sektor dynamicznie rosnący.  

 Małe zakorzenienie w regionie. 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa    Starter     Inteligentna specjalizacja 
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5.2.3. Sektor farmaceutyczny w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji 
regionalnej 

5.2.3.1.Potencjał sektora farmaceutycznego w województwie łódzkim na tle kraju 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach sektora farmaceutycznego w znaczącym stopniu 
budują potencjał rozwojowy województwa łódzkiego. Znacząca część z podmiotów tej branży 
zlokalizowana jest w ramach aglomeracji łódzkiej, choć ważne podmioty są umiejscowione 
w pozostałych częściach regionu (w tym m.in. Sieradz, Kutno, Chociw). 

Wg danych GUS w województwie łódzkim funkcjonuje 8,6% działających w Polsce podmiotów 
prowadzących działalność związaną z produkcją leków i wyrobów farmaceutycznych oraz z badaniami 
w dziedzinie biotechnologii. Jest to trzecie miejsce w skali kraju za dominującym w tym zakresie 
województwem mazowieckim (32,3%) oraz małopolskim (9,3%).Do głównych w skali kraju 
podmiotów gospodarczych tej branży można zaliczyć m.in. POLFARMEX Kutno, Adamed Consumer 
Healthcare S.A., Aflofarm Pabianice, Mabion, Medana Pharma Sieradz, POLFA Pabianice, Novartis 
Stryków, Polfa Łódź i inne. Jednocześnie zauważalny jest trend powstawania nowych podmiotów 
opartych na nowych rozwiązaniach technologicznych, który posiadają potencjał znaczącego rozwoju 
w przyszłości jak m.in. Pharmena (założona przez naukowców Politechniki Łódzkiej), czy też NPIN – 
Nanoparticles Innovation (założona przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego). 

Podmioty sektora są silnie zorientowane na wprowadzanie nowych rozwiązań. Badania 
zrealizowane w skali krajowej34 wskazują, że głównym czynnikiem rozwoju działalności na polskim 
rynku dla większości firm farmaceutycznych byłoby wprowadzenie na rynek nowych produktów lub 
wręcz nowych rodzajów produktów. Wynagrodzenia w sektorze farmaceutycznym kształtują się na 
poziomie przekraczającym przeciętną dla gospodarki35. Sektor ten jest, więc pożądany ze względu na 
znaczący potencjał w kreowaniu zamożności mieszkańców regionu. 

5.2.3.2. Analiza sektora farmaceutycznego metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Sektor farmaceutyczny (produkcja wyrobów farmaceutycznych) jest związany z działalnością 
w zakresie leków począwszy od ich projektowania, poprzez produkcję aż do dystrybucji. W zakres 
sektora wchodzą, więc takie zagadnienia jak m.in.: badania nad nowymi lekami (w tym substancjami 
o potencjalnych właściwościach leczniczych) i dopuszczanie ich do produkcji, produkcja przemysłowa 
leków, ochrona patentowa leków, dopuszczanie leków do sprzedaży, przechowywanie leków, 
kontrola jakości leków. 

W ramach sektora farmaceutycznego w porównaniu do całości gospodarki wskazać można 
nadreprezentację firm średnich i dużych36. Wynika ze specyfiki uwarunkować produkcji 
farmaceutycznej (kapitałochłonność, wymagania technologiczne i jakościowe). 

b.Strategie w sektorze 

Wskazywane przez podmioty w działające w sektorze farmaceutycznym główne ograniczenia 
wejścia na rynek (w tym przede wszystkim wysoki poziom technologiczny branży oraz konieczność 
podniesienia dużych nakładów na początku działalności) wskazują, że dominującymi strategiami są 
strategie proinnowacyjne. Wskazują na ten fakt również odpowiedzi respondentów dotyczące fazy 

                                                           
34

 KPMG, PMR (2009) Polski rynek farmaceutyczny, Kondycja i perspektywy rozwoju do 2011 w opinii 
największych firm farmaceutycznych, Raport badawczy, Warszawa. 

35
 W pierwszym kwartale 2013 roku wynagrodzenie w dziale „Produkcja wyrobów farmaceutycznych” 

wyniosło 5565,70 zł i znacząco przewyższało średnią dla przemysłu tj. 3825,65 zł – dane GUS „Zatrudnienie 
i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2013”, Warszawa, 2013. 

36
 Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 

(2011) Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny w Polsce, Warszawa, s. 6. 
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rozwoju rynku stwierdzające, że sektor jest w fazie wzrostu (co pozwala przypuszczać o relatywnie 
wczesnych etapach cyklu życia produktów). 

c.Poziom specjalizacji sektora 

Należy stwierdzić, iż sektor farmaceutyczny składa się z wielu podsektorów różniących się 
między sobą specyfiką i rodzajem prowadzonej działalności. W ramach sektora występuje duża 
różnorodność. Jedną z konsekwencji tego stanu jest wysoka specjalizacja podmiotów. Wskazuje na 
to opinia przedstawicieli przedsiębiorstw tego sektora. W odpowiedzi na prośbę o określenie 
poziomu specjalizacji w skali 1-10, średnia odpowiedzi wyniosła 9,5, natomiast odpowiedzią 
udzielaną najczęściej była ocena na poziomie 10. 

Siła przetargowa dostawców 

W przypadku współpracy przedsiębiorstw z sektora farmaceutycznego z ich dostawcami, 
w opinii wybranych przedstawicieli zdecydowanie dominują umowy długookresowe. Specyfika 
wykorzystywanych procesów technologicznych oraz konieczność zapewnienia ścisłej kontroli jakości 
niejako wymusza stabilność w zakresie dostaw.  

Tabela 5.2: Przeważające formy współpracy z dostawcami w sektorze farmaceutycznym w opinii jego 
przedstawicieli 

Typ relacji 
Sporadyczn

e relacje 
Umowy 

krótkookresowe 
Umowy 

długookresowe 
Umowy 

„na wyłączność” 
Porozumienia 
nie formalne 

Inne 

Liczba wskazań 
(n=12) 

0 2 7 0 2 1 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Wśród dominujących źródeł budowania siły przetargowej dostawców, wskazywano na 
wysoką jakość dostarczanych produktów oraz terminowość dostaw, a w dalszej kolejności silny 
wpływ wyrobów dostawców na jakość produktu finalnego oraz elastyczność oferty. Wśród 
najsłabszych źródeł siły przetargowej wskazywano natomiast koszty zmiany dostawcy oraz możliwość 
podjęcia przez dostawcę produkcji wyrobu finalnego. Oznacza to, że dostawcy dla podmiotów 
sektora farmaceutycznego funkcjonują na rynku, na którym absolutnie kluczowe znaczenie ma jakość 
dostarczanego wyrobu. Zrozumiałe są, więc wspomniane wcześniej tendencje do tworzenia 
długoterminowych relacji handlowych ze sprawdzonymi i zaufanymi podmiotami. 
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Wykres 5.4: Źródła siły przetargowej dostawców w sektorze farmaceutycznym w opinii jego przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Siła przetargowa nabywców 

W przypadku nabywców oferty sektora farmaceutycznego, podobnie jak w przypadku 
dostawców kluczowe są umowy długoterminowe. Tak samo zaobserwować można trwałe relacje 
handlowe. Wynikają one ze znaczącej specyfiki sektora odnoszącej się do znaczącego obwarowania 
wymogami formalnymi i jakościowymi. 

Tabela 5.3: Przeważające formy współpracy z odbiorcami w sektorze farmaceutycznym w opinii jego 
przedstawicieli 

Typ relacji 
Sporadyczne 

relacje 
Umowy 

krótkookresowe 
Umowy 

długookresowe 
Umowy 

„na wyłączność” 
Porozumienia 
nie formalne 

Inne 

Liczba wskazań 
(n=12) 

0 1 8 0 2 1 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

W przypadku oceny źródeł siły przetargowej nabywców w sektorze farmaceutycznym przez 
respondentów należy wskazać znacznie niższe oceny przypisane czynnikom w odniesieniu do sektora 
dostawców. Do ważniejszych czynników należy możliwość pozyskania wyrobów substytucyjnych oraz 
skłonność do wzajemnej współpracy. Całościowo wyniki można interpretować jako relatywnie niską 
ocenę siły przetargowej odbiorców w sektorze. 
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Wykres 5.5: Źródła siły przetargowej nabywców w sektorze farmaceutycznym w opinii jego przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Zagrożenie nowymi konkurentami 

Podmioty działające w sektorze farmaceutycznym określają stopień zagrożenia konkurencją 
jako przeciętny (średnia odpowiedzi na poziomie 5,1 oraz dominanta na poziomie 5). Na podobnym 
poziomie oceniają poczucie zagrożenia substytutami (średnia odpowiedzi na poziomie 6, dominanta 
na poziomie 7). Na podstawie powyższych opinii można wnioskować, że poziom zagrożenia 
pojawieniem się nowych podmiotów oraz nowych ofert w sektorze farmaceutycznym jest typowy dla 
rynków konkurencyjnych, cechujących się dużą liczbą zarówno sprzedających jak i nabywców oraz 
pozbawionym istotnych barier wejścia do sektora. 
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Wykres 5.6: Źródła zagrożeń pojawieniem się nowych konkurentów w sektorze farmaceutycznym w opinii 
jego przedstawicieli. 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Wśród najczęściej wymienianych i najwyższej ocenianych barier wejścia, przedstawiciele 
sektora wskazują przede wszystkim konieczność poniesienia dużych nakładów oraz wysoki poziom 
technologiczny. W opinii respondentów mała atrakcyjność sektora nie ma w tym przypadku 
znaczenia, co wskazuje na wysoką ocenę jego atrakcyjności. Jako najmniej istotne przyczyny 
potencjalnego zagrożenia nowymi konkurentami wskazywano natomiast lojalność wobec istniejących 
produktów i marek, wysokie koszty utopione, zbudowanie systemu dystrybucji oraz solidarność 
podmiotów w sektorze. 

Zagrożenie substytutami 

W przypadku ograniczeń pojawienia się substytutów wskazywano przede wszystkim wysoki 
poziom technologiczny. Jest to związane w dużej mierze ze specyfiką branży, która bazuje na 
wykorzystywaniu procesów biologicznych i chemicznych oraz związane jest często z dostępem do 
zaawansowanych maszyn i urządzeń. Pozostałe czynniki przyjmują relatywnie niskie oceny, nie 
przekraczające połowy wartości maksymalnej. Odpowiedzi wskazują na główny czynnik 
konkurencyjności w sektorze - zagadnienia technologiczne. 
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Wykres 5.7: Źródła zagrożeń pojawieniem się substytutów w sektorze farmaceutycznym w opinii jego 
przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

5.2.3.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Charakter sektora farmaceutycznego jest w znaczącym stopniu odnoszony do potencjału 
wiedzy w zakresie tworzenia i wykorzystania w dziedzinie produkcji farmaceutyków technologii 
z zakresu głównie biologii, chemii, nanotechnologii. W przypadku regionu łódzkiego istnieje silne 
zaplecze naukowo-badawcze kształcące kadry na potrzeby m.in. sektora farmaceutycznego. Odnosi 
się to do jednostek: 

 Instytut Biologii Medycznej PAN, 

 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 

 Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, 

 Politechnika Łódzka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, 

 Politechnika Łódzka - Wydział Chemiczny, 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego, 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Nauk o Zdrowiu, 

 Uniwersytet Łódzki - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, 

 Uniwersytet Łódzki - Wydział Chemii, 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Farmaceutyczny, 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Lekarski, 

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Wydział Wojskowo – Lekarski. 

Od 2012 roku w regionie funkcjonuje ponadto nowa jednostka o wspierająca pracę nad 
wdrażaniem nowych rozwiązań m.in. z dziedzin farmacji w praktykę gospodarczą. W ramach 
Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego uruchomiono specjalistycznie 
wyposażone Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej oraz Laboratorium Biofizyki Molekularnej 
i Nanostrukturalnej. Umożliwiają one przeprowadzenie prac badawczych, testów oraz wspierają 
projekty wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz realizacje 
wspólnych projektów podmiotów obu sfer. 
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Dzięki rozwiniętemu sektorowi B+R w dziedzinach związanych z farmacją oraz długoletniej 
obecności sektora w regionie wykształcona została kadra o odpowiednim profilu wiedzy 
i umiejętności. Stanowi to znaczący potencjał do rozwoju nowych inicjatyw gospodarczych z zakresu 
sektora farmaceutycznego.  

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 zakłada, że Region 
stanie się silnym ośrodkiem przemysłowo-naukowym w branży medycznej (w tym uzdrowiskowej), 
farmaceutycznej i kosmetycznej. Wyspecjalizuje się w usługach opieki medycznej i uzdrowiskowej, 
co będzie miało istotne znaczenie ze względu na problem starzejącego się społeczeństwa. Ponadto 
branża ta osiągnie wysoki potencjał eksportowy (głównie zaawansowane materiały medyczne). Wraz 
z rozwojem usług medycznych województwo stanie się atrakcyjnym miejscem wypoczynkowym ze 
względu na walory turystyczne i przyrodnicze. 

Regionalny rynek pracy 

Województwo łódzkie dzięki rozwiniętemu szkolnictwu wyższemu w zakresie biologii chemii 
oraz nauk medycznych stanowi znaczące źródło pracowników dla sektora farmaceutycznego. W 2011 
11,9% studentów biotechnologii w Polsce uczyło się w województwie łódzkim (3 miejsce w kraju). 

Odpowiedzi respondentów wskazują na relatywnie nieduże zróżnicowanie ocen dotyczących 
regionalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw sektora. Przejawia się to m.in. dość znaczącą 
zbieżnością ocen poszczególnych czynników – średnie wartości mieszczą się w przedziale od 7,2 do 
4,9. Największe znaczenie przypisywane jest jakości rynku pracy (co posiada znaczenie regionalne) 
oraz uwarunkowaniom rynku finansowego (co posiada znaczenie raczej ogólnokrajowe).  

Wykres 5.8: Ocena regionalnych uwarunkowań rozwoju w sektorze farmaceutycznym w opinii jego 
przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 
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Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Sektor farmaceutyczny cechuje dość duże zróżnicowanie wewnętrzne oraz fakt relatywnie 
dużego udziału przedsiębiorstw dużych i średnich. Duże znaczenie odgrywają uwarunkowania 
o charakterze technologicznym, co przekłada się na konieczność budowania stabilnych relacji 
z partnerami, a w szczególności z dostawcami. Ich surowce i półprodukty w znaczącym stopniu 
wpływają, na jakość produktu końcowego oraz płynność produkcji.  

Jednocześnie należy podkreślić, że sektor farmaceutyczny jest silnie zorientowany na 
działalność w skali ponadregionalne. Regionalne związki z dostawcami i odbiorcami nie odgrywają 
większego znaczenia. Dostawcy firm sektora farmaceutycznego to głównie firmy zagraniczne tak 
europejskie jak i pozaeuropejskie. Mniej niż połowa respondentów wskazuje na znaczenie 
dostawców krajowych, a żaden nie wskazał na znaczenie dostawców regionalnych. Tak więc 
regionalne uwarunkowania w zakresie dostaw są nieistotne dla tego sektora. 

Podobnie jest w odniesieniu do nabywców sektora. Również są to głownie firmy zagraniczne 
europejskie jak i globalne, przy czym w większym stopniu występuje orientacja na rynek krajowy. 
Rynek regionalny ma znaczenie marginalne i wskazały go jedynie dwa podmioty 

Tabela 5.4: Pochodzenie głównych dostawców i nabywców w sektorze 

 Regionalne Krajowe Europejskie Globalne 

Dostawcy (n=13) 0 5 4 6 

Odbiorcy (n=13) 2 7 4 5 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

W opinii firm sektora farmaceutycznego, poziom zaufania do partnerów biznesowych ocenić 
można, jako średnio wysoki. Niemal połowa podmiotów wskazywała, że partnerom (tak dostawcom 
jak i nabywcom) zdecydowanie można ufać. Element ten traktować można jako pozytywny sygnał 
w zakresie stabilności działalności sektora. Jednocześnie jeszcze raz należy podkreślić, że nie odnosi się 
to do podmiotów ze środowiska regionalnego, z którymi sektor utrzymuje małe związki w zakresie 
dostaw i sprzedaży. 

Tabela 5.5: Poziom zaufania do partnerów biznesowych w sektorze farmaceutycznym w opinii jego 
przedstawicieli 

 
Zdecydowanie 

można ufać 

Można ufać 
w stopniu 

ograniczonym 

Raczej nie można 
ufać 

Zdecydowanie nie 
można ufać 

Dostawcy (n=13) 6 7 0 0 

Odbiorcy (n=13) 6 7 0 0 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Do instytucji otoczenia biznesu zajmujących się wspieraniem firm sektora farmaceutycznego 
należy Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny w Łodzi, który w końcu 2012 roku oddał do 
użytku infrastrukturę laboratoryjną i biurową dedykowaną rozwojowi biotechnologii 
i nanotechnologii.  

Do pozostałych ośrodków innowacyjności regionalnej gospodarki powiązanych 
z technologiami wykorzystywanymi przez sektor farmaceutyczny należą  centra transferu technologii 
(Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w Łodzi, Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
Ośrodek Rozwoju Innowacji Przedsiębiorstw w Łodzi).  

Zakorzenienie branży w regionie 

W województwie łódzkim, w szczególności w jego stolicy, istnieje potencjał dla regionalnego 
zakorzenienia sektora farmaceutycznego. Wynika on z funkcjonowania szeregu jednostek naukowo-
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badawczych rozwiniętych w regionie jak i znaczącej liczby przedsiębiorstw tej branży działających 
w aglomeracji łódzkiej, ale również w pozostałych częściach regionu.  

Wg danych GUS w województwie łódzkim funkcjonuje 8,6% podmiotów prowadzących 
działalność związaną z produkcją leków i wyrobów farmaceutycznych oraz z badaniami w dziedzinie 
biotechnologii. Jest to trzecie miejsce w skali kraju za dominującym w tym zakresie województwem 
mazowieckim (32,3%) oraz małopolskim (9,3%)37. 

Do głównych podmiotów gospodarczych tej branży można zaliczyć m.in. POLFARMEX Kutno, 
Adamed Consumer Healthcare S.A., Aflofarm Pabianice, Mabion, Medana Pharma Sieradz, POLFA 
Pabianice, Novartis Stryków, Polfa Łódź i inne. Jednocześnie zauważalny jest trend powstawania 
nowych podmiotów opartych na nowych rozwiązaniach technologicznych, który posiadają potencjał 
znaczącego rozwoju w przyszłości jak m.in. Pharmena (założona przez naukowców Politechniki 
Łódzkiej), czy też NPIN – Nanoparticles Innovation (założona przez naukowców z Uniwersytetu 
Łódzkiego). 

W raporcie PWC dotyczącej rynku farmaceutycznego do grupy 30 największych firm tego 
sektora w Polsce zaliczono m.in.: Adamed, Polpharmę (w tym zakład w Sieradzu), Novartis Stryków, 
Sanofi-Grupa (w tym zakład w Chociwiu), Teva Group (w tym zakład w Kutnie), Valeant Pharma (w 
tym zakład w Chociwiu)Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej 
gospodarki, Raport, PwC, wrzesień 201138. 

 

                                                           
37

 podstawie danych GUS, 2011 (stan na koniec III kw. 2011 r.). 
38

 Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki, Raport, PwC, wrzesień 
2011 
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5.2.3.4. Sektor farmaceutyczny w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej – 
podsumowanie 

 

 Uwarunkowania sektorowe – 5-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg krajowy i międzynarodowy, silna orientacja 
ponadregionalna, 

 Rynek podzielony na szereg wyspecjalizowanych 
podsektorów różniących się między sobą specyfiką i 
rodzajem prowadzonej działalności 

Strategie w sektorze 

 Proinnowacyjne, znaczące wykorzystanie rozwiązań 
technicznych jako instrumentu walki konkurencyjnej 

Poziom specjalizacji sektora 

 Wysoki 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Umiarkowana. Dominują długoterminowe i  stabilne 
relacje z dostawcami. Główne czynniki to jakość i 
terminowość dostaw. 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Umiarkowana. Dominują długoterminowe i stabilne 
relacje z odbiorcami. 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Przeciętne. 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

 Przeciętne. 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Doskonała dostępność komunikacyjna 
i telekomunikacyjna stolicy regionu, 

 Wykorzystanie szkolnictwa wyższego i zasobów 
B+R. 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Duża liczba wykwalifikowanych pracowników, o 
kompetencjach dostosowanych do potrzeb 
przedsiębiorstw z sektora farmaceutycznego. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka, sektor jest silnie zorientowany na 
układy gospodarcze o charakterze ponadregionalnym. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju 
województwa, 

 Istnieją instytucje dedykowane wsparciu 
technologii wykorzystywanych przez sektor 
farmaceutyczny. 

ZAKORZENIENIE BRANŻY W REGIONIE 

 Silna pozycja w kraju. Szereg liczących się 
podmiotów. 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa    Starter     Inteligentna specjalizacja 
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5.2.4.  Sektor produkcji medycznej w województwie łódzkim, jako obszar 
specjalizacji regionalnej  

5.2.4.1.Potencjał sektora produkcji medycznej w województwie łódzkim na tle kraju 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w ramach produkcji medycznej stanowią grupę podmiotów 
związaną ze specjalistyczną produkcją przeznaczoną wykorzystywaną w ramach procesu leczenia 
(w tym wykorzystywaną w ramach weterynarii). Odnosi się ona do produktów mających bardzo 
zróżnicowane zastosowania oraz zróżnicowaną budowę i stopień złożoności, w jej zakres wchodzi 
m.in. osprzęt medyczny, urządzenia diagnostyczne, implanty, oprzyrządowanie gabinetów lekarskich 
(w tym dentystycznych i innych), sprzęt rehabilitacyjny. Szereg produktów sektora posiada więc 
charakter interdyscyplinarny, wykorzystując powiązanie wiedzy medycznej m.in. z rozwiązaniami 
inżynieryjnymi, ICT, optycznymi czy techniki pomiarowej. 

Ministerstwo Gospodarki zaliczyło produkcję sprzętu medycznego jako obszar działalności 
wyróżniający się pod względem innowacyjnościoraz potencjału eksportowego39. 

Wykres 5.9: Liczba producentów sprzętu medycznego w Polsce w latach 2003-2011 

 
Źródło: Dane GUS, za raportem „Branża produkcji sprzętu medycznego w Polsce”, www.polskamedical.pl, s. 9 

Jedną z lepiej rozwiniętych gałęzi sektora produkcji medycznej w skali Polski jest produkcja 
aparatury bioelektronicznej, wykorzystywanej m.in. do monitorowania funkcji życiowych 
(kardiomonitory, defibrylatory z funkcją monitorowaniai transmisji danych, aparaty EKG, rejestratory 
holterowskie, spirometry, itp.). Produkowane są m.in. urządzenia monitorujące działające 
w systemach sieciowych, kardiomonitory budowane jako urządzenia modułowe, całościowe systemy 
telemedyczne, wyposażenie sal operacyjnych. 

W województwie łódzkim do kluczowych podmiotów sektora należy:  

 Famed SA, producent m.in. medycznych systemów oświetleniowych (Łódź), 

 Tricomed SA, producent biomateriałów i materiałów opatrunkowych (Łódź), 

 HTL-Strefa, wiodący w skali światowej producent nakłuwaczy bezpiecznych (50% rynku), 
lancetów do użytku osobistego oraz igieł insulinowych (Ozorków, Kutno). 

Obecnie liczbę podmiotów sektora w regionie można szacować na ok. 1000 podmiotów. 
W roku 2008 na bazie danych GUS (REGON – obejmujący firmy nieaktywne) liczba firm zajmujących 
się produkcją instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, oraz zegarów wyniosła 99340. 

                                                           
39

 „Branża produkcji sprzętu medycznego w Polsce”, www.polskamedical.pl 
40

 Zarząd Województwa Łódzkiego „Aktualizacja strategii rozwoju województwa łódzkiego 2007-2020. Diagnoza 
strategiczna – sfera ekonomiczna”, s. 105 

http://www.polskamedical.pl/
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5.2.4.2. Analiza sektora produkcji medycznej metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Sektor produkcji medycznej jest zorientowany na rynki międzynarodowe z nastawieniem 
globalnym. Trend ten jest widoczny w wynikach badań, jak i w analizach dotyczących całego rynku 
(Wykres 5.10:). Rynek krajowy dla głównych graczy sektora posiada znaczenie drugorzędne. W rynku 
regionalnego posiada znaczenie  

Wykres 5.10: Wartość eksportu polskich instrumentów medycznych w latach 1992-2011 (mln. USD) 

 
Źródło: opracowanie na bazie danych UN Comtrade zawartych w raporcie „Branża produkcji sprzętu 
medycznego w Polsce”, www.polskamedical.pl, s. 14. 

Ze względu na wysoki poziom złożoności produktów sektora zauważalne są podsektory 
o oligopolistycznej strukturze rynku. Przykładem jest sytuacja w zakresie bezpiecznych nakłuwaczy do 
użytku szpitalnego, gdzie łódzka firma HTL-Strefa posiadająca ponad 50% rynku. Wysoki poziom 
zaawansowania technologicznego ogranicza więc znacząco konkurencję cenową i pozwala na 
zwiększoną rentowność produkcji. 

b. Strategie w sektorze 

Dominującymi strategiami w sektorze są strategie proinnowacyjne, związane z budowaniem 
i rozwojem nowych produktów. Stąd też większość respondentów wskazuje, że sektor znajduje się 
w fazie wzrostu. Widoczna jest bardzo niska skłonność do współpracy z konkurentami. Odpowiedzi 
respondentów wskazują, że jej ocena wynosi zaledwie 2,6 pkt w skali 1-10 pkt. 

c. Poziom specjalizacji sektora 

Należy stwierdzić, iż sektor produkcji medycznej składa się z wielu podsektorów różniących 
się między sobą specyfiką i rodzajem prowadzonej działalności. W ramach sektora występuje duża 
różnorodność. Jedną z konsekwencji tego stanu jest bardzowysoka specjalizacja podmiotów. 
Wskazuje na to opinia przedstawicieli przedsiębiorstw tego sektora. W odpowiedzi na prośbę 
o określenie poziomu specjalizacji w skali 1-10, średnia odpowiedzi wyniosła 9,2, natomiast 
odpowiedzią udzielaną najczęściej była ocena na poziomie 10. 

Siła przetargowa dostawców 

W przypadku współpracy przedsiębiorstw z sektora produkcji medycznej z ich dostawcami, 
w opinii wybranych przedstawicieli przeważają umowy długookresowe. W znacznej części firm 
sektora wykorzystywane procesy technologiczne oraz konieczność zapewnienia ścisłej kontroli jakości 
pośrednio wymusza stabilność w zakresie dostaw. Relatywnie niewielka część przedsiębiorstw, może 
wykorzystywać umowy krótkoterminowe, co umożliwia wykorzystanie ruchów cenowych na rynku. 

 

 

 

 

 

 

http://www.polskamedical.pl/
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Wykres 5.11: Przeważające formy współpracy z dostawcami w sektorze produkcji medycznej w opinii jego 
przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Wśród dominujących źródeł budowania siły przetargowej dostawców, badani wskazywali na 
wysoką jakość dostarczanych produktów oraz silny wpływ wyrobów dostawców na jakość produktu 
finalnego, a w dalszej kolejności terminowość dostaw i trudności w pozyskaniu wyrobów 
substytucyjnych. Wśród najsłabszych źródeł siły przetargowej wskazywano natomiast ich liczebność 
oraz skłonność do współpracy. Respondenci nie odczuwają również zagrożenia przejęcia ich rynku 
docelowego przez dostawców Tak więc dostawcy podmiotów sektora produkcji medycznej 
funkcjonują na rynku na którym zasadnicze znaczenie ma jakość dostarczanego wyrobu. Zrozumiałe 
są więc wspomniane wcześniej tendencje do tworzenia długoterminowych relacji handlowych ze 
sprawdzonymi i zaufanymi podmiotami. 

Wykres 5.12: Źródła siły przetargowej dostawców w sektorze produkcji medycznej w opinii jego 
przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 
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Siła przetargowa nabywców 

W przypadku nabywców produktów sektora produkcji medycznej, podobnie jak w przypadku 
dostawców główne miejsce zajmują umowy długoterminowe. Tak samo więc zaobserwować można 
trwałe relacje handlowe. 

Wykres 5.13: Przeważające formy współpracy z odbiorcami w sektorze produkcji medycznej w opinii jego 
przedstawicieli. 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

W przypadku oceny źródeł siły przetargowej nabywców w sektorze produkcji medycznej 
przez respondentów, należy wskazać znacznie niższe oceny przypisane czynnikom w odniesieniu do 
sektora dostawców. Do ważniejszych czynników należy mała liczba odbiorców oraz umiarkowany 
poziom wpływu produktów dostarczanych przez sektor na produkt odbiorców. Całościowo wyniki 
można interpretować jako relatywnie niską ocenę siły przetargowej odbiorców w sektorze. 

Wykres 5.14: Źródła siły przetargowej nabywców w sektorze produkcji medycznej w opinii jego 
przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Zagrożenie nowymi konkurentami 

Podmioty działające w sektorze produkcji medycznej określają stopień zagrożenia nowymi 
podmiotami konkurencyjnymi jako niski (średnia odpowiedzi na poziomie 2,8 oraz dominanta na 
poziomie 1). Na podstawie powyższych opinii można wnioskować, że podmioty tego sektora nie 
odnoszą się do ewentualności pojawienia się nowych konkurentów, jako do istotnego problemu. 
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Widoczne jest, więc oddziaływanie barier wejścia do sektora. Wykres 5.15: wskazuje, że odnoszą się 
one w znacznym stopniu do relacji panujących między podmiotami jak: solidarność podmiotów 
w sektorze oraz lojalności klientów. Istotny jest również wysoki poziom kosztów utopionych 
związanych z trudnością odzyskania poniesionych nakładów w przypadku wyjścia z sektora oraz 
wysoki poziom wiedzy technicznej konieczny do funkcjonowania w analizowanym sektorze. 

Wykres 5.15: Źródła ograniczeń pojawienia się nowych konkurentów w sektorze produkcji medycznej 
w opinii jego przedstawicieli. 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Zagrożenie substytutami 

W odniesieniu do substytutów badane podmioty wykazują nieco wyższy poziom 
odczuwanego zagrożenia. Jego poziom określany jest, jako umiarkowany (średnia odpowiedzi na 
poziomie 5,2, dominanta na poziomie 5). W przypadku czynników ograniczających możliwość 
pojawienia się substytutów wskazywano w znaczącym stopniu na bariery formalne, związane m.in. 
z wprowadzaniem produktów na rynek. Jest to czynnik typowy dla sektorów odnoszących się do 
elementów związanych z lecznictwem. Odnoszono je również do wysokiego poziomu 
technologicznego, co związane w dużej mierze ze specyfiką branży, która musi uwzględniać złożone 
procesy biologiczne oraz związane jest często z dostępem do zaawansowanych maszyn i urządzeń. 
Wskazano ponadto na czynnik związany z niewielkimi możliwościami różnicowania produktów.  
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Wykres 5.16: Źródła ograniczeń dla pojawienia się substytutów w sektorze produkcji medycznej w opinii jego 
przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

5.2.4.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Charakter sektora produkcji medycznej jest w znaczącym stopniu odnoszony do potencjału 
wiedzy w zakresie tworzenia nowych produktów i ich integracji z procedurami medycznymi. 
Jak wspomniano wcześniej, charakter produktów sektora jest interdyscyplinarny. Przy ich tworzeniu 
integruje się zróżnicowane rodzaje technologii z takich dziedzin jak ICT, elektronika, technologie 
materiałowe, technologie optyczne, biotechnologia i inne. Z tego powodu baza wiedzy dla sektora 
ma charakter złożony. W przypadku regionu łódzkiego jednostki stanowiące zaplecze naukowo-
badawcze kształcące kadry na potrzeby m.in. sektora produkcji medycznej to: 

 Instytut Biologii Medycznej PAN, 

 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 

 Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera, 

 Politechnika Łódzka - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Wydział Chemiczny,Wydział 
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Wydział Technologii Materiałowych 
i Wzornictwa Tekstyliów,  

 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, w tym Wydział Nauk Biomedycznych i Kształcenia 
Podyplomowego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Farmaceutyczny, Wydział Lekarski, Wydział 
Wojskowo – Lekarski, 

 Uniwersytet Łódzki, w tym Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii. 

Od 2012 roku w regionie funkcjonuje ponadto nowa jednostka o wspierająca pracę nad 
wdrażaniem w praktykę gospodarcząnowych rozwiązań z dziedziny medycyny. W ramach Łódzkiego 
Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego uruchomiono specjalistycznie wyposażone: 
Laboratorium Biotechnologii Przemysłowej oraz Laboratorium Biofizyki Molekularnej 
i Nanostrukturalnej. Umożliwiają one przeprowadzenie prac badawczych, testów oraz wspierają 
projekty wdrożeniowe realizowane przez przedsiębiorstwa, instytucje badawcze oraz realizacje 
wspólnych projektów podmiotów obu sfer. 

Dzięki rozwiniętemu sektorowi nauki w regionie łódzkim wykształcona została kadra 
o odpowiednim profilu wiedzy i umiejętności dla wykorzystania w dziedzinach związanych 
z produkcją medyczną. Stanowi to znaczący potencjał do rozwoju nowych inicjatyw gospodarczych 
z zakresu sektora.  
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Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 zakłada, że Region 
stanie się silnym ośrodkiem przemysłowo-naukowym w branży medycznej (w tym uzdrowiskowej), 
farmaceutycznej i kosmetycznej. Wyspecjalizuje się w usługach opieki medycznej i uzdrowiskowej, 
co będzie miało istotne znaczenie ze względu na problem starzejącego się społeczeństwa. Ponadto 
branża ta osiągnie wysoki potencjał eksportowy (głównie zaawansowane materiały medyczne).  

Regionalny rynek pracy 

Województwo łódzkie dzięki rozwiniętemu szkolnictwu wyższemu w zakresie stanowi 
znaczące źródło pracowników dla sektora produkcji medycznej.  

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Sektor produkcji medycznej cechuje duże zróżnicowanie wewnętrzne. Duże znaczenie 
odgrywają uwarunkowania o charakterze technologicznym, co przekłada się na konieczność 
budowania stabilnych relacji z partnerami, a w szczególności z dostawcami. Wykorzystywane 
surowce i półprodukty w znaczącym stopniu wpływają na jakość produktu końcowego oraz płynność 
produkcji.  

Jednocześnie należy podkreślić, że sektor produkcji medycznej jest silnie zorientowany na 
działalność w skali ponadregionalne. Regionalne związki z dostawcami i odbiorcami nie odgrywają 
większego znaczenia. Dostawcy firm sektora to głównie firmy zagraniczne tak europejskie jak 
i pozaeuropejskie. Mniej niż połowa respondentów wskazuje na znaczenie dostawców krajowych, 
a żaden nie wskazał na znaczenie dostawców regionalnych. Tak więc regionalne uwarunkowania 
w zakresie dostaw są nieistotne dla tego sektora. 

Podobnie jest w odniesieniu do nabywców sektora. Również są to głownie firmy zagraniczne 
europejskie jak i globalne, przy czym w większym stopniu występuje orientacja na rynek krajowy. 
Rynek regionalny ma znaczenie drugorzędne. 

Wykres 5.17: Pochodzenie głównych dostawców i nabywców w sektorze 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

W opinii badanych, poziom zaufania do partnerów biznesowych firm sektora produkcji 
medyczne ocenić można jako średnio wysoki. Znacząca część podmiotów wskazywała, że partnerom 
(tak dostawcom jak i nabywcom) zdecydowanie można ufać. Element ten traktować można, jako 
pozytywny sygnał w zakresie stabilności działalności sektora. Jednocześnie jeszcze raz należy 
podkreślić, że nie odnosi się to do podmiotów ze środowiska regionalnego, z którymi sektor 
utrzymuje małe związki w zakresie dostaw i sprzedaży. 
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Wykres 5.18: Poziom zaufania do partnerów biznesowych w sektorze farmaceutycznym w opinii jego 
przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora jest dość dobrze oceniana w zakresie możliwości 
pozyskania źródeł finansowania czy też w zakresie wizerunku regionu.  

Odpowiedzi respondentów wskazują na relatywnie duże zróżnicowanie ocen dotyczących 
regionalnych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw sektora (Wykres 5.19:). Do najważniejszych 
czynników pozytywnych zaliczono dostępność komunikacyjną regionu, co ma zasadnicze znaczenie 
w związku z orientacją przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe. Ważna jest ponadto możliwość 
pozyskania źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych.  

Do słabszych stron regionu zaliczono wizerunek regionu oraz niski poziom dostrzegania 
potencjału sektora w polityce rozwoju regionu. Respondenci wskazali ponadto, że relatywnie nisko 
oceniają współpracę z regionalnym sektorem B+R. 

Wykres 5.19: Ocena regionalnych uwarunkowań rozwoju w sektorze produkcji medycznej w opinii jego 
przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

185 

Do instytucji otoczenia biznesu mających potencjał we wspieraniu potencjału firm sektora 
produkcji medycznej należy Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny w Łodzi, który w końcu 
2012 roku oddał do użytku infrastrukturę laboratoryjną i biurową dedykowaną rozwojowi 
biotechnologii i nanotechnologii. Do pozostałych ośrodków innowacyjności posiadających potencjał 
we wspieraniu firm tego sektora należą:  

1. Cztery centra transferu technologii (Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w Łodzi, 
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, Centrum Transferu Technologii 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Ośrodek Rozwoju Innowacji Przedsiębiorstw w Łodzi).  

2. Preinkubatory i inkubatory akademickie (Inkubator Uniwersytetu Łódzkiego Centrum Innowacji – 
Akcelerator Technologii w Łodzi, Inkubator Technologiczny ARTERION w Łodzi, Akademicki 
Inkubator Przedsiębiorczości – Uniwersytet Łódzki w Łodzi).  

Zakorzenienie branży w regionie 

W województwie łódzkim, w szczególności w jego stolicy, istnieje potencjał dla regionalnego 
zakorzenienia sektora produkcji medycznej. Wynika on z funkcjonowania szeregu jednostek 
naukowo-badawczych rozwiniętych w regionie jak i znaczącej liczby przedsiębiorstw tej branży 
działających w aglomeracji łódzkiej, ale również w pozostałych częściach regionu.  

Sektor w skali ogólnopolskiej charakteryzuje się dynamiką również dzięki powstawaniu 
nowych podmiotów w województwie łódzkim. 
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5.2.4.4. Sektor produkcji medycznej w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej 
– podsumowanie 

  Uwarunkowania sektorowe – 5-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg międzynarodowy, silna orientacja 
ponadregionalna. 

 Rynek podzielony na szereg wyspecjalizowanych 
podsektorów różniących się między sobą specyfiką i 
rodzajem prowadzonej działalności 

Strategie w sektorze 

 Proinnowacyjne, znaczące wykorzystanie rozwiązań 
technicznych, jako instrumentu walki konkurencyjnej 

Poziom specjalizacji sektora 

 Wysoki 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Umiarkowana. Dominują długoterminowe i  stabilne 
relacje z dostawcami. Główne czynniki to jakość i 
terminowość dostaw. 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Umiarkowana. Dominują długoterminowe i stabilne 
relacje z odbiorcami. 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Niskie, jako wynik zaawansowania technicznego oraz 
długoterminowych relacji z odbiorcami 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

 Przeciętne. 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Doskonała dostępność komunikacyjna 
i telekomunikacyjna stolicy regionu, 

 Wykorzystanie szkolnictwa wyższego i zasobów 
B+R. 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Relatywnie liczba wykwalifikowanych 
pracowników, o kompetencjach dostosowanych do 
potrzeb przedsiębiorstw z sektora. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka, sektor jest silnie zorientowany na 
układy gospodarcze o charakterze 
ponadregionalnym. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju 
województwa, 

 Istnieją instytucje dedykowane wsparciu 
technologii wykorzystywanych przez sektor. 

ZAKORZENIENIE BRANŻY W REGIONIE 

 Istnieją liczące się podmioty w skali krajowej. 
Relatywnie umiarkowana liczba podmiotów. 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa    Starter     Inteligentna specjalizacja 
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5.2.5 Sektor usług medycznych w województwie łódzkim, jako obszar 
specjalizacji regionalnej  

5.2.5.1. Potencjał sektora usług medycznych w województwie łódzkim na tle kraju 

Jednym z podstawowych elementów bazy materialnej służby zdrowia są szpitale. Wg danych 
GUS w skali kraju w 2011 roku funkcjonowało 814 podmiotów tego typu, natomiast w regionie 
łódzkim było ich 62 (2011, GUS Bank Danych Regionalnych). Stanowi to 7,6% liczby szpitali w skali 
kraju. Zapewniają one 13 407 łóżek, co stanowi 7,4% potencjału krajowego. Do największych w skali 
kraju podmiotów zlokalizowanych w regionie łódzkim należy Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki. 
W części ginekologiczno-położniczej mieści się 10 klinik z 396 łóżkami (oraz ok. 100 noworodkowych) 
i 30 poradni, w części pediatrycznej - 13 klinik z 404 łóżkami i 28 poradni41. Rocznie instytut przyjmuje 
ok. 40 tysięcy pacjentów na oddziały szpitalne oraz udziela ok. 200 tysięcy porad lekarskich 
w poradniach przyszpitalnych. 

W odniesieniu do dostępności leczenia szpitalnego w regionie widoczne jest nieco większe 
nasycenie miejscami szpitalnym w odniesieniu do całej Polski (Wykres 5.20:). W województwie 
łódzkim na jedno łóżko szpitalne przypada 189 osób, przy wskaźniku 213 dla całej Polski. 

Wykres 5.20: Liczba ludności na 1 łóżko w szpitalach ogólnych w latach 2007-2011 

 
Źródło: opracowanie na bazie banku danych lokalnych GUS 

W regionie, od 2011 roku zaczęło funkcjonować jedno uzdrowisko. Zlokalizowane jest 
w Uniejowie, a realizowane w nim procesy leczenia i rehabilitacji są związane z wykorzystaniem wód 
termalnych. Ich wykorzystanie tworzy perspektywę szerszego zaistnienia uzdrowisk w województwie 
łódzkim. 

W ostatnich latach następują dynamiczne procesy związane się z rozszerzaniem się skali 
zaangażowania podmiotów prywatnych w sektorze usług medycznych. W ostatnim okresie nasiliły się 
również procesy konsolidacji kapitałowej i przejęć podmiotów sektora. Od początku 2012 roku do 
połowy 2013 doszło w Polsce do ponad 20 transakcji kapitałowych, w których podmiotem były 
podmioty świadczące usługi medyczne. Sztandarową transakcją był zakup sieci Lux Med za ponad 
400 mln euro42. Ogromna skala tej operacji świadczy o potencjale komercyjnym sektora. 

5.2.5.2. Analiza sektora usług medycznych metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Sektora usług medycznych jest złożony z szeregu segmentów o swojej specyfice. W jego skład 
wchodzą m.in. szpitale specjalistyczne i ogólne, przychodnie, szpitale kliniczne, stacje dializ, apteki 
oraz uzdrowiska. Posiadają one swoje specyficzne uwarunkowania. Usługi są nakierowane głownie na 
odbiorcę regionalnego oraz krajowego. Rzadkością są podmioty o orientacji międzynarodowej. 

                                                           
41

 http://www.eduteka.pl/temat/Instytut-Centrum-Zdrowia-Matki-Polki-w-Lodzi 
42

 Zientkiewicz A. „Inwestycji w medycynie ciąg dalszy” Rynek Medyczny w Polsce, Raport 2013, s. 7. 
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Odnosi się to m.in. do ośrodków nastawionych m.in. na tzw. turystykę medyczną. Jest ona obecna 
m.in. w stomatologii czy też chirurgii kosmetycznej. Obecnie na rynku usług medycznych występują 
podmioty posiadające zróżnicowane formy prawne (Tabela 5.5). Ich różne orientacje oraz systemy 
zarządzania wpływają na strukturę rynku.  

Tabela 5.5: Klasyfikacja podmiotów zajmujących się świadczeniem usług medycznych, ze względu na formę 
prawną. 

Podmioty lecznicze Praktyki indywidualne i grupowe 

- Przedsiębiorcy prywatni - Lekarze 

- Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - Lekarze dentyści 

- Jednostki budżetowe - Pielęgniarki 

- Fundacje i stowarzyszenia - Położne 

- Kościoły i stowarzyszenia biznesowe - Farmaceuci 

Źródło:, „Polska 2012 – Zarys Systemu Ochrony Zdrowia”, Narodowy Fundusz Zdrowia, European Observatory 
on Health Systems and Policies, s. 54 

W ramach sektora istnieje szereg segmentów wyróżnianych ze względu na charakter 
świadczonych usług. Należą do nich: (i) opieka podstawowa, (ii) ambulatoryjna i stacjonarna opieka 
specjalistyczna, w tym opieka szpitalna, (iii) ratownictwo medyczne, (iv) zaopatrzenie w leki, 
(v) rehabilitacja, (vi) opieka długoterminowa, (vii) opieka paliatywna, (viii) opieka psychologiczna, 
(ix) opieka stomatologiczna oraz (x) medycyna komplementarna i alternatywna. 

b. Strategie w sektorze 

W ramach sektora usług medycznych zasadniczym czynnikiem różnicującym strategie jest 
działalność Narodowego Funduszu Zdrowia. Funkcjonowanie podmiotów w jego ramach odnosi się 
do wykorzystania środków publicznych i podporządkowania się wymaganiom i regułom stawianym 
przez tą instytucję. W przypadku podmiotów oferujących usługi bez dofinansowania NFZ występują 
strategie rynkowe nakierowane na efektywność w sprzedaży usług na rynku klientów indywidualnych 
oraz rynku instytucji. 

c. Poziom specjalizacji sektora 

W ramach sektora usług medycznych wyróżnia się szereg segmentów o odmiennej 
charakterystyce oraz o różnym stopniu specjalizacji. Wysoka specjalizacja wiąże się zwykle 
z segmentami rynku realizującymi zaawansowane procedury medyczne. Ogólnie w sektorze 
występuje umiarkowana specjalizacja. 

Siła przetargowa dostawców 

W przypadku sektora usług medycznych dostawcy zapewniają zaopatrzenie w leki oraz 
akcesoria i sprzęt medyczny. Struktura rynku nie powoduje konieczności zawierania umów 
długoterminowych za wyjątkiem segmentów wykorzystujących unikalną aparaturę medyczną. 
Szczególną pozycję posiadają również producenci nowoczesnych leków, które nie posiadają 
zamienników. W ramach narodowego systemu zdrowia ważnym graczem wpływającym na siłę 
przetargową dostawców farmaceutyków do sektora jest Ministerstwo Zdrowia, które opracowuje 
listę leków refundowanych. 

Podsumowując, w przypadku sektora usług medycznych siła przetargowa dostawców jest 
umiarkowanie niska. 

Siła przetargowa nabywców 

W odniesieniu do nabywców sektora usług medycznych mamy do czynienia z wyraźnym 
oddzieleniem dwóch obszarów posiadających znacząco odmienną charakterystykę. Pierwszym z nich 
jest obszar działalności, w której usługi medyczne są kontraktowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Ta części sektora charakteryzuje się strukturą monopolistyczną w ramach, której mamy 
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jednego nabywcę, który wg własnych zasad zamawia usługi i rozlicza ich wykonanie. Ten segment 
rynku jest charakteryzuje się bardzo dużą siłą przetargową nabywcy.  

Drugi z obszarów rynku to segment szeroko rozumianych usług komercyjnych. Ich odbiorcami 
są w tym przypadku osoby indywidualne lub przedsiębiorstwa. Charakteryzuje się umiarkowanie 
niską siłą przetargową nabywców.  

Zagrożenie nowymi konkurentami 

Ponieważ sektor usług medycznych jest silnie zdywersyfikowany istnieje również silne 
zróżnicowanie w odniesieniu do zagrożenia pojawieniem się nowych konkurentów. Zasadniczo cały 
sektor jest pod wpływem szeregu przepisów, które wzmacniają wymagania kapitałowe (wyposażenie 
medyczne, certyfikacja sprzętu) i te związane z potencjałem ludzkim (wykształcenie, posiadane 
uprawnienia). Dodatkowo segment usług kontraktowanych przez NFZ jest silnie regulowany przez 
przepisy NFZ oraz te związane z procedurami konkursowymi. Te elementy powodują, że poziom 
zagrożenia w branży jest umiarkowanie niski. 

Zagrożenie substytutami 

Regulacje dotyczące stosowania procedur medycznych znacząco ograniczają występowanie 
substytutów. Występują one jedynie w relatywnie wąskich obszarach sektora usług medycznych. 
Z tego powodu zagrożenie ze strony substytutów dla firm sektora jest niskie. 

5.2.5.3.Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Zasadnicze zręby zasobów materialnych sektora usług medycznych regionu łódzkiego 
stanowią szpitale oraz przychodnie. W 2011 roku w regionie funkcjonowały 62 szpitale (GUS). 
W większości są to jednostki sektora publicznego, jednak wyraźny jest szybki wzrost udziału szpitali 
niepublicznych w regionie, z poziomu 25% w roku 2007, do 40% w roku 2011 (GUS). 

W tym samym roku funkcjonowało w województwie łódzkim 1529 przychodni (Wykres 5.21). 
Sieć przychodni w regionie się dynamicznie rozwija. W ostatnim pięcioleciu ich liczba zwiększyła się 
o 36%.  

Wykres 5.21: Przychodnie w województwie łódzkim w latach 2007-2011 (szt.) 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Regionalnych 

W regionie, od 2011 roku funkcjonuje jedno uzdrowisko. Zlokalizowane jest w Uniejowie, 
a realizowane w nim procesy leczenia i rehabilitacji są związane z wykorzystaniem wód termalnych. 

Sektor usług medycznych z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego jest 
poważnym wyzwaniem inwestycyjnym. Według szacunków Związku powiatów polskich szpitalom 
w Polsce potrzeba inwestycji wartych 58 mld złotych do roku 2030. Aż 13 mld zł trzeba zainwestować 
w ciągu najbliższych czterech lat (2014-2018), na dostosowanie do standardów informatycznych, 
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technicznych i sanitarnych43. Sytuacja ta będzie rzutować tak na rozwój sektora jak i na sytuację 
finansową jednostek samorządu.  

Regionalny rynek pracy 

W 2011 roku w sektorze ochrony zdrowia w województwie łódzkim pracowało ponad 27 tys. 
osób. Zdecydowana większość (ponad 20 tys. osób) zatrudniona była w podmiotach publicznych. 
Liczba osób pracujących w prywatnych praktykach wynosiła ok. 1%) wszystkich osób pracujących 
w sektorze usług medycznych. 

Wykres 5.22: Personel medyczny w województwie łódzkim zatrudniony podstawowo w 2011 r. w podziale na 
miejsce zatrudnienia. 

 
Źródło: Zatrudnienie wybranego personelu ochrony zdrowia województwa łódzkiego w latach 2009-
2011,Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Dział Analiz Statystycznych Ekonomicznych i Informatyzacji 
Ochrony Zdrowia, Łódź wrzesień 2012   

Jak pokazuje Wykres 5.23:, w 2011 roku liczba personelu medycznego z wyższym 
wykształceniem wyniosła ponad 13 tys. osób. Odnotowuje się w regionie wzrost zatrudnienia 
w grupie personelu z wyższym wykształceniem, który spowodowany jest w głównej mierze 
podnoszeniem kwalifikacji przez pielęgniarki i położne. 

Wykres 5.23: Personel medyczny w województwie łódzkim z wykształceniem wyższym zatrudniony 
podstawowo w 2011 r. w podziale na miejsce zatrudnienia. 

 
 

Źródło: Zatrudnienie wybranego personelu ochrony zdrowia województwa łódzkiego w latach 2009-
2011,Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego, Dział Analiz Statystycznych Ekonomicznych i Informatyzacji 
Ochrony Zdrowia, Łódź wrzesień 2012   

Kadra sektora kształci się w znacznym stopniu w regionie. Kluczowym podmiotem szkolącym 
personel medyczny w województwie łódzkim jest Uniwersytet Medyczny. W roku 2012 ukończyło 
studia na UM niemal 2100 absolwentów, w tym Wydział Lekarski 210 osób (Wykres 5.24:). 

                                                           
43

 Wójcik M. „Inwestycje w infrastrukturę konieczne”, Rynek Medyczny w Polsce, Raport 2013 , s. 54-55 
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Wykres 5.24: Liczba absolwentów, którzy ukończyli Uniwersytet Medyczny w Łodzi w roku akademickim 
2011/2012 

 
Źródło: http://bip.umed.lodz.pl/Akademickie_Biuro_Karier/43/0/ 

 

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Sektor usług medycznych w województwie łódzkim jest w zdecydowanej większości 
zorientowany na obsługę rynku lokalnego i regionalnego. Pomimo braku regulacji odnoszących się do 
regionalizacji usług występuje efekt przywiązania większości odbiorców usług do jednostek 
zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania.  

Relacje pomiędzy podmiotami są związane m.in. ze specjalizacją lecznictwa i np. 
przesuwaniem chorych do placówek specjalistycznych. Pewien efekt ma również funkcjonowanie 
regionalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, co wzmacnia regionalny charakter rynku.  

Podsumowując - regionalne związki odgrywają duże znaczenie dla działalności podmiotów 
w sektorze. 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Sektor usług medycznych został wskazany, jako jeden z sektorów usługowych w ramach 
strategicznych kierunków działań proponowanych w zaktualizowanej Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2007-2020. Pomimo tego sektor nie wykazuje znaczących związków 
z instytucjami regionalnymi.  

Zakorzenienie branży w regionie 

Sektor usług medycznych jest znacząco zakorzeniony w regionie łódzkim. Występuje tu 
rozbudowana infrastruktura umożliwiająca funkcjonowanie sektorowi. Niemal całość oferty usług jest 
skierowana do odbiorców lokalnych i regionalnych, co stanowi główny czynnik lokalizacji podmiotów. 
Działalność firm sektora jest oparta o regionalny rynek pracy i ofertę regionalnego sektora uczelni 
wyższych. 
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5.2.5.4. Sektor usług medycznych w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej – 
podsumowanie 

Uwarunkowania sektorowe – pięć-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg regionalny, orientacja lokalna i regionalna. 

 Rynek podzielony na zróżnicowane segmenty. 

Strategie w sektorze 

 Kosztowe, w znacznym stopniu kierowane zasadami 
narzuconymi przez NFZ. 

 W segmencie komercyjnym widoczne strategie 
dyferencjacji. 

Poziom specjalizacji sektora 

 Umiarkowany 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Umiarkowanie niska  

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Dominująca pozycja NFZ. 

 W segmencie komercyjnym - niska. 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Umiarkowanie niski 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

 Niskie 

 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Rozwinięta infrastruktura szpitali, przychodni, 
gabinetów. 

 Poważne wyzwania inwestycyjne związane 
z osiągnięciem odpowiednich standardów. 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Korzystny dla sektora ze względu na profile 
kształcenia. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Duże znaczenie związków regionalnych. Sektor jest 
silnie zorientowany na rynek regionalny. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Niewielkie znaczenie instytucjonalnego otoczenia 
regionalnego. 

ZAKORZENIENIE BRANŻY W REGIONIE 

 Duże zakorzenienie w regionie. 

 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa     Starter     Inteligentna specjalizacja 
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5.2.6.  Sektor przemysłów kreatywnych w województwie łódzkim, jako obszar 
specjalizacji regionalnej 

5.2.6.1. Potencjał przemysłów kreatywnych w województwie łódzkim na tle kraju 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w tzw. sektorach kreatywnych44 stanowią istotny potencjał 
rozwojowy województwa, przy czym koncentracja przedsiębiorstw tej branży ma miejsce przede 
wszystkim w stolicy województwa łódzkiego. Według badań przeprowadzonych w roku 2012, ogólna 
liczba podmiotów sektora kreatywnego w Łodzi wykazuje tendencję rosnącą. Obecnie na terenie 
Łodzi według ewidencji REGON, istnieje ok. 3,5 tysiąca podmiotów45, których działalność wiąże się 
z branżami kreatywnymi. Dowodzi to, iż podmioty te zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę 
w kształtowaniu potencjału rozwojowego Łodzi.46 

Wykres 5.25: Liczba podmiotów sektora kreatywnego w Łodzi w latach 2000-2010 

1263 1359 1437 1528 1631
1820

2011
2253

2495

2854

3309

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 
Źródło: Pożycka, P., Sektor kreatywny a rozwój miast kreatywnych. Łódź, miasto kreatywne – analiza potencjału 
wewnętrznego  i charakterystyka porównawcza Łodzi na tle Warszawy, Wrocławia, Poznania, Katowic 
i Gdańska, praca magisterska napisana w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu 
Łódzkiego, pod kierunkiem dra Z. Przygodzkiego, Łódź 2012, s. 64. 

                                                           
44

 Najczęściej wśród sektorów uznawanych za kreatywne wymienia się te, które czerpią jednocześnie z ludzkiej 
kreatywności oraz z działalności w obszarze szeroko rozumianej kultury a jednocześnie posiadają potencjał 
komercjalizacji, tworzenia wartości dodanej oraz kreowania miejsc pracy. Wśród takich sektorów wymienia się 
przy tym najczęściej: reklamę, architekturę, rynek sztuki i antyków, rzemiosło, design, modę, produkcję filmową 
i wideo, muzykę, sztuki performatywne, wydawnictwa, oprogramowanie, produkcję telewizyjną i radiową, 
produkcję gier komputerowych. Szerszy przegląd definicji i klasyfikacji “przemysłów kreatywnych” znajduje się 
w: UNCTAD: Creative Economy Report 2010, s. 3-11. 
45

 Dla porównania, w tym samym czasie w Warszawie zarejestrowanych było ok. 24 tys. takich podmiotów, w 
Poznaniu i Wrocławiu ok. 5 tys., w Gdańsku ok. 2,7 tys. W Katowicach ok. 1.9 tys. 
46

 Pożycka, P., Sektor kreatywny a rozwój miast kreatywnych. Łódź, miasto kreatywne – analiza potencjału 
wewnętrznego i charakterystyka porównawcza Łodzi na tle Warszawy, Wrocławia, Poznania, Katowic 
i Gdańska, praca magisterska napisana w Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytetu 
Łódzkiego, pod kierunkiem dra Z. Przygodzkiego, Łódź 2012, s. 64. 
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5.2.6.2. Analiza sektora przemysłów kreatywnych metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Określenie zasięgu i struktury rynku dla tzw. sektorów kreatywnych napotyka na utrudnienie 
związane z niejednoznacznym definiowaniem tej gałęzi gospodarki. Na potrzeby realizacji Strategii 
Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020, do sektora kreatywnego zaklasyfikowano dwie grupy 
działalności47: 

1. Działalności twórcze (reklama, architektura, dzieła sztuki, rzemiosło artystyczne, wzornictwo 
i projektowanie mody, wideo, film, działalność muzyczna i fotograficzna, artystyczna 
i rozrywkowa, wydawnicza, działalność w zakresie oprogramowania)  

2. Działalności o dużym wykorzystaniu wiedzy (produkcja i usługi w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (ICT), usługi finansowe, usługi prawne i inne usługi dla biznesu 
(np. konsulting, badania rynku, badania i rozwój (B+R) oraz szkolnictwo wyższe). 

W wyniku wywiadów przeprowadzonych wśród przedstawicieli tej branży stwierdzono, że dla 
połowy z nich zasięg obsługiwanego rynku jest krajowy, natomiast druga połowa wskazuje nawet na 
zasięg międzynarodowy – europejski a nawet globalny. Zdecydowana większość podmiotów 
funkcjonujących w sektorach kreatywnych ocenia ten rynek jako wysoce konkurencyjny lub 
umiarkowanie konkurencyjny. 

W samym województwie łódzkim koncentracja przedsiębiorstw tego sektora ma miejsce 
przede wszystkim w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, szczególnie w stolicy regionu. Rozwoju 
przedsiębiorstw branży kreatywnej można ponadto spodziewać się – choć w znacznie mniejszym 
stopniu – we wschodniej części województwa (Skierniewice), ze względu na silne oddziaływanie 
ośrodka stołecznego i zgłaszanego z jego strony popytu na tego typu działalność. 

b. Strategie w sektorze 

Wskazywane przez podmioty w działające w sektorach kreatywnych główne ograniczenia 
wejścia na rynek (w tym przede wszystkim wysoki poziom technologiczny branży oraz konieczność 
podniesienia dużych nakładów na początku działalności) wskazują, że dominującymi strategiami są 
strategie proinnowacyjne. Choć podobna liczba przedsiębiorstw w sektorze twierdzi, że sektor jest w 
fazie wzrostu, jak i w fazie dojrzałości (co pozwala przypuszczać o zaawansowanych etapach cyklu 
życia produktów), oraz pomimo relatywnie wysokiego poziomu konkurencji (która często przekłada 
się na dominację strategii opartych na niskich cenach), w sektorach kreatywnych to wciąż inwencja 
i pomysłowość decydują o pozycji konkurencyjnej funkcjonujących w nich przedsiębiorstw. 

c.Poziom specjalizacji sektora 

Należy stwierdzić, iż sektory kreatywne składają się z wielu podsektorów i branż, 
niejednokrotnie różniących się między sobą specyfiką i rodzajem prowadzonej działalności. 
Tym samym, w ramach sektora występuje duża różnorodność. Niemniej jednak, w opinii 
przedstawicieli przedsiębiorstw tego sektora, pozostaje on wysoce wyspecjalizowany.  

Siła przetargowa dostawców  

W przypadku współpracy przedsiębiorstw z sektorów kreatywnych z ich dostawcami, w opinii 
wybranych przedstawicieli dominują umowy krótkookresowe. Co ciekawe, dość często respondenci 
wskazywali także na porozumienia nieformalne, jako sposób budowania relacji z partnerami 

                                                           
47

 Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 78. 
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biznesowymi. Prowadzi to do wniosku, że w sektorze nie dąży się do budowania długotrwałych, 
lokalnie zakorzenionych relacji z dostawcami. 

Tabela 5.6: Przeważające formy współpracy z dostawcami w sektorze kreatywnym w opinii jego 
przedstawicieli 

Typ relacji 
Sporadyczne relacje 

handlowe 
Umowy 

krótkookresowe 
Umowy 

długookresowe 

Umowy 
„na wyłączność

” 

Porozumienia 
nieformalne 

Liczba wskazań 3 5 3 0 4 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Wśród dominujących źródeł budowania siły przetargowej dostawców, badani wskazywali na 
wysoką jakość, a w dalszej kolejności terminowość, skłonność do współpracy z klientem oraz 
elastyczność. Wśród najsłabszych źródeł siły przetargowej wskazywano natomiast koszty zmiany 
dostawcy, małą liczbę dostawców oraz trudności w pozyskiwaniu wyrobów substytucyjnych. Oznacza 
to, że dostawcy dla podmiotów sektorów kreatywnych funkcjonują na wysoce konkurencyjnym rynku 
i muszą silne konkurować o klientów. W konsekwencji można stwierdzić, że siła przetargowa 
dostawców branży kreatywnej jest niewielka – typowa dla rynków wysoce konkurencyjnych. 

Wykres 5.26: Źródła siły przetargowej dostawców w sektorze kreatywnym w opinii jego przedstawicieli 
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finalnego

Dominanta Średnia Mediana
 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Siła przetargowa nabywców 

W przypadku nabywców oferty sektorów kreatywnych dostrzega się częstsze niż w przypadku 
dostawców wskazania na umowy krótkookresowe i sporadyczne relacje handlowe. Podobnie zatem, 
jak w przypadku dostawców, relacje z nabywcami także nie nabierają charakteru trwałego, co uznać 
należy za specyfikę sektora, zdominowanego przez mikro- i małe przedsiębiorstwa, wykazujące silne 
skłonności do poszukiwania klientów poza miejscem lokalizacji działalności, w tym na rynkach 
międzynarodowych. 
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Tabela 5.7: Przeważające formy współpracy z odbiorcami w sektorze kreatywnym w opinii jego 
przedstawicieli 

Typ relacji 
Sporadyczne 

relacje handlowe 
Umowy 

krótkookresowe 
Umowy 

długookresowe 
Umowy 

„na wyłączność” 
Porozumienia 
nieformalne 

Liczba wskazań 4 7 3 0 3 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Wykres 5.27: Źródła siły przetargowej nabywców w sektorze kreatywnym w opinii jego przedstawicieli 

0 2 4 6 8 10

mała liczba nabywców

możliwość pozyskania wyrobów 
substytucyjnych

niskie koszty zmiany dostawcy

niewielki wpływ dostawców na jakość 
produktu finalnego

skłonność do współpracy

możliwość przejęcia produkcji wyrobu 
finalnego

Dominanta Średnia Mediana
 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

W przypadku oceny źródeł siły przetargowej nabywców w sektorach kreatywnych przez 
respondentów zwracają uwagę niskie oceny przypisywane każdemu ze wskazań. Interpretować to 
można, jako niską ocenę siły przetargowej odbiorców w sektorze. 

Zagrożenie nowymi konkurentami  

Podmioty działające w sektorach kreatywnych określają stopień zagrożenia substytutami 
jako przeciętny.  
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Wykres 5.28: Źródła zagrożeń pojawieniem się nowych konkurentów w sektorze kreatywnym w opinii jego 
przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Wśród najczęściej wymienianych i najwyższej ocenianych barier wejścia, przedstawiciele 
sektora wskazują przede wszystkim wysoki poziom technologiczny oraz konieczność poniesienia 
wysokich nakładów w fazie wejścia na rynek. Interesujące jest, że w opinii przedstawicieli sektorów 
kreatywnych dość istotną barierą ograniczającą jest mała atrakcyjność sektora, co można 
interpretować jako konsekwencję dużej liczby małych przedsiębiorstw oraz relatywnie dużą siłę 
przetargową nabywców. Jako najmniej istotne przyczyny potencjalnego zagrożenia nowymi 
konkurentami wskazywano natomiast lojalność wobec istniejących produktów i marek oraz 
solidarność podmiotów w sektorze. 

Zagrożenie substytutami 

Podmioty działające w sektorach kreatywnych określają stopień zagrożenia konkurencją jako 
przeciętny. Jako przyczynę tej sytuacji identyfikowano przede wszystkim małą atrakcyjność sektora 
oraz w dalszej kolejności: jego wysoki poziom technologiczny, małe możliwości różnicowania 
produktów oraz trudności w zbudowaniu systemu dystrybucji. Pozwala to wnioskować o z jednej 
strony o konieczności zapewnienia wysokiego poziomu innowacyjności w sektorze a z drugiej strony 
o wysokim poziomie konkurencji. 
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Wykres 5.29: Źródła zagrożeń pojawieniem się substytutów w sektorze kreatywnym w opinii jego 
przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Na podstawie powyższych opinii można wnioskować, że poziom zagrożenia pojawieniem się 
nowych podmiotów oraz nowych ofert w sektorach kreatywnych jest typowy dla rynków 
konkurencyjnych, cechujących się dużą liczbą zarówno sprzedających jak i nabywców oraz 
pozbawionym istotnych barier wejścia do sektora. 

5.2.6.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Charakter sektorów kreatywnych (w znacznej mierze niematerialny, oparty na ludzkich 
kompetencjach, kreatywności oraz relacjach społecznych), determinuje jego niewielkie przywiązanie 
do zasobów materialnych. Branże kreatywne nie potrzebują zasobów naturalnych a w warstwie 
infrastrukturalnej poszukują przede wszystkim organizacji przestrzeni ułatwiającej dostępność, 
zarówno fizyczną, jak i teleinformatyczną. Stolica województwa, wraz z jej centralnym położeniem 
w skali kraju, coraz lepszym skomunikowaniem (połączenie kolejowe z Warszawą, skrzyżowanie 
autostrad A1 i A2, itp.) i relatywnie dobrze rozwinięta infrastrukturą telekomunikacyjną, w znacznym 
stopniu zapewnia te potrzeby. 

Specyfika sektorów kreatywnych polega również na tym, że w znacznej mierze opierają się 
one na funkcjonowaniu w otoczeniu przyjaznym pracy twórczej (atrakcyjne przestrzenie publiczne 
i sprzyjające kreatywności miejsca pracy). Nie bez znaczenia pozostaje także genius loci - „duch 
miejsca”, eksponujący jego specyfikę. W przypadku Łodzi zapewnić go może infrastruktura 
poprzemysłowa, w tym przede wszystkim zabytkowa zabudowa pofabryczna, która dostosowana do 
potrzeb sektorów kreatywnych, już dziś przyczynia się do budowania „ducha miejsca”. Przykładami 
przekształceń kompleksów pofabrycznych na potrzeby sektorów kreatywnych mogą być liczne 
obiekty biurowe w dawnych fabrykach, z których najbardziej sztandarowymi przedsięwzięciami są 
prace rewitalizacyjne w dzielnicy Księży Młyn, dostosowanie fabryki Ramischa przy ul. Piotrkowskiej 
do potrzeb projektantów (Off Piotrkowska), oraz adaptacja budynków pofabrycznych znajdujących 
się na terenie byłego kompleksu Karola Scheiblera do pełnienia roli szeroko rozumianego inkubatora 
działań kulturalnych i rozwoju przedsiębiorczości w ramach sektora kreatywnego (Art Inkubator). 

Koniecznymi działaniami wydają się być ponadto dalsze kompleksowe przekształcenia 
centralnych przestrzeni publicznych w kierunku uczynienia ich przyjaznymi dla szeroko rozumianego 
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życia miejskiego (odnowa ulic, placów, parków, wprowadzone nowych przestrzeni pieszych, etc.) – 
czyli budowanie przestrzeni przyjaznych dla tzw. klasy kreatywnej. 

Regionalny rynek pracy 

Województwo łódzkie a szczególnie jego stolica, stanowią duży rezerwuar pracowników dla 
sektorów kreatywnych. Już obecnie Łódzkie należy do grupy pięciu województw o największym 
udziale zatrudnionych w sektorze kreatywnym (za mazowieckim, śląskim, i małopolskim). 

Wykres 5.30:  Zatrudnienie w sektorze kreatywnym wg województw w 2008 roku (w tys. osób) 
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Źródło: Znaczenie gospodarcze sektora kultury, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010. 

Wysoki poziom kwalifikacji kadry pracowniczej (istniejącej oraz przyszłej), zapewnia istnienie 
w Łodzi największej koncentracji uczelni o profilu artystycznym. Takie uczelnie, jak Państwowa 
Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera, Akademia Sztuk Pięknych im. 
W. Strzemińskiego, Akademia Muzyczna i inne, wraz z Uniwersytet Łódzkim i Politechniką Łódzką – 
największymi łódzkimi uczelniami – budują potencjał wyjątkowy w skali kraju. 

Ograniczeniem dla rozwoju regionalnego rynku pracy na potrzeby sektora może być zjawisko 
wyludniania się stolicy województwa oraz starzenia się społeczeństwa, jednak może być ono 
rekompensowane przez konkurencyjny poziom wynagrodzeń, który już dziś stanowi niejednokrotnie 
powód coraz szerszej współpracy łódzkich przedsiębiorstw ze zleceniodawcami z Warszawy. 

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Sektory kreatywne cechuje duże zróżnicowanie wewnętrzne oraz dominacja przedsiębiorstw 
małych oraz mikroprzedsiębiorstw. Sytuacja ta przekłada się na fakt, że firmy branży kreatywnej 
działają na wysoce konkurencyjnych rynkach, cechujących się niską siłą przetargową zarówno 
dostawców jak i nabywców. Z drugiej strony, duża i rosnąca liczba podmiotów gospodarczych 
w sektorze może stanowić bazę dla budowania relacji sieciowych w regionie. Obecnie jednak 
powiązania sieciowe wydają się być w fazie początkowej. Próbą konsolidacji środowiska jest 
inicjatywa klastrowa Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego „Centrum Promocji Mody”, 
jednak nie może ona jeszcze pochwalić się obecnie wymiernymi efektami w sferze budowania 
powiązań sieciowych. 

Zwraca uwagę, że wśród ankietowanych podmiotów branży kreatywnej, deklarowano dwu-
lub nawet trzykrotną przewagę dostawców i odbiorców krajowych nad dostawcami i odbiorcami 
z regionu. W przypadku odbiorców, także ich liczba z zagranicy była wyższa niż liczba odbiorców 
regionalnych. Wskazuje to na wysoki poziom umiędzynarodowienia sektorów kreatywnych. 
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Tabela 5.8: Poziom zaufania do partnerów biznesowych w sektorze kreatywnym w opinii jego przedstawicieli 

 
Zdecydowanie 

można ufać 
Można ufać  

w stopniu ograniczonym 
Raczej  

nie można ufać 
Zdecydowanie 
nie można ufać 

Dostawcy 6 8 1 0 

Odbiorcy 5 11 1 0 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Jednocześnie ankietowani wskazywali jednak na dezintegrację środowiska lokalnego 
w ramach branży. Wyrazem tego może być wskazywana w badaniu rzadko wskazywana solidarność 
podmiotów w sektorze, jako możliwa przyczyna niskiej siły przetargowej dostawców i odbiorców  
oraz niska skłonność konkurentów do współpracy (w skali 1-10 oceniania średnio jedynie na poziomie 
4). 

W opinii badanych, poziom zaufania do partnerów biznesowych w sektorach kreatywnych 
oceniany jest, jako przeciętny, choć dość duża liczba podmiotów wskazywała, że partnerom 
zdecydowanie można ufać. Zjawisko to traktować można, jako pozytywny prognostyk w zakresie 
integracji środowiska w sektorze kreatywnym w przyszłości. 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

W województwie łódzkim, obszarem koncentracji przedsiębiorstw sektora kreatywnego 
pozostaje jeden z pięciu strategicznych obszarów funkcjonalnych, mających stanowić podstawę dla 
budowania silnej pozycji konkurencyjnej regionu, tj. Łódzki Obszar Metropolitalny.48 Sektor ten zatem 
został  uznany za ważny w polityce rozwoju stolicy województwa. Także stolica województwa, 
w „Strategii Zarządzania Marką Łódź na lata 2010-2016”49 zdecydowała się na komunikowanie 
swojego wizerunku jako „Centrum przemysłów kreatywnych”.   

Co istotne, w polityce rozwoju zarówno regionu jak i Łodzi deklaruje się wsparcie przede 
wszystkim dla branż świadczących o gospodarczej specyfice regionu, tj. przede wszystkim dla 
przemysłu filmowego i muzycznego, projektowania i wzornictwa oraz mediów. Przykładem 
specyficznych instytucji lokalnych wspomagających te branże w działaniach operacyjnych jest m. in. 
Łódź Film Commission – komórka Urzędu Miasta łodzi wspierająca producentów filmowych czy też 
Art Inkubator – organizacja pozarządowa powołana w celu wspierania przedsiębiorczości w sektorach 
kreatywnych i w kulturze. 

Zakorzenienie sektora w regionie 

Można stwierdzić, że w województwie łódzkim, w szczególności w jego stolicy, istnieje 
potencjał dla regionalnego zakorzenienia sektorów kreatywnych. Wynika on z powojennej historii 
miasta (tradycje łódzkiej „Filmówki”, Akademii Sztuk Pięknych, innych szkól artystycznych, oraz 
z rozwoju mody i projektowania w nawiązaniu do dawnych tradycji włókienniczych Łodzi). 

W tradycje te wpisuje się także budowany od kilku lat wizerunek stolicy województwa jako 
miasta sprzyjającego twórczości i kreatywności, czego wyrazem jest szereg imprez i festiwali, 
rozpoznawalnych już dziś w skali międzynarodowych (m.in. festiwal projektantów Łódź Design, 
impreza projektantów modowych Fashion Week, Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła Light Move 
Festival, impreza producentów muzycznych Soundedit, Międzynarodowy Festiwal Komiksu i gier, 
i in.). Wyzwaniem w tym kontekście pozostaje jednak podejmowanie działań na rzecz większej 
integracji środowisk związanych z sektorami kreatywnymi. Dotyczyć ono powinno przede wszystkim 

                                                           
48

 Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 48-50. 
49

Strategia zarządzania marką Łódź na lata 2010-2016, s. 62; [on-line:]  

http://kreatywna.lodz.pl/data/dataPublicator/strategia_zarzadzania_marka_lodz_na_lata.pdf,  

[Dostęp: 20.05.2013] 
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podejmowania wspólnych przedsięwzięć i budowania gęstych sieci relacji biznesowych. Pomocnym 
ku temu narzędziem może okazać się podejmowanie inicjatyw klastrowych w sektorach kreatywnych. 

Wykres 5.31: Ocena regionalnych uwarunkowań rozwoju w sektorze kreatywnym w opinii jego 
przedstawicieli 

0 2 4 6 8 10

jakość rynku pracy

dostępność komunikacyjna regionu

możliwości pozyskania zewnętrznych 
środków finansowych na rozwój 

przedsiębiorstwa

dostrzeganie potencjału sektora w polityce 
rozwoju regionu

dostępność usług dla biznesu

oferty instytucji wspierania 
przedsiębiorczości i transferu technologii

popyt na innowacje w regionie

wizerunek regionu

istnienie środowiska przedsiębiorzości i 
"atmosfery" do robienia interesów

kompetencja urzędników administracji 
publicznej

współpraca z ośrodkami akademickimi i 
naukowo-badawczymi 

Dominanta

Średnia

Mediana

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Jakość rynku pracy, dostępność komunikacyjna regionu oraz oferta regionalnych instytucji dla 
sektora (w szczególności w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych na 
rozwój przedsiębiorstw), zostały potwierdzone jako ważne pozytywne uwarunkowania rozwoju przez 
badanych respondentów (wykres 5.31). Najgorzej zostały natomiast ocenione takie elementy, jak 
współpraca z akademickimi czy istnienie środowiska przedsiębiorczości i „atmosfery” do robienia 
interesów. Potwierdza to wcześniejsze spostrzeżenie o konieczności większej integracji lokalnego 
środowiska na rzecz rozwoju sektorów kreatywnych w województwie łódzkim. 
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5.2.6.4. Sektor przemysłów kreatywnych w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji 
regionalnej – podsumowanie 

 

 
Uwarunkowania sektorowe – pięć-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg co najmniej krajowy, choć wiele podmiotów 
funkcjonuje już na rynkach międzynarodowych, 

 Rynek bardzo zróżnicowany wewnętrznie, 

 Rynek wysoce konkurencyjny. 

Strategie w sektorze 

 Proinnowacyjne. 

Poziom specjalizacji sektora 

 Wysoki 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Niska. Dostawcy funkcjonują na wysoce 
konkurencyjnym rynku, przede wszystkim jakością, 
terminowością i elastycznością 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Niska. 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Przeciętne. 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

Przeciętne. 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

 Niskie 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Doskonała dostępność komunikacyjna 
i telekomunikacyjna stolicy regionu, 

 Wykorzystanie kompleksów pofabrycznych na 
potrzeby sektora może zapewnić rozwój zgodny z 
„duchem miejsca”. 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Duża liczba wykwalifikowanych pracowników, o 
kompetencjach dostosowanych do potrzeb 
przedsiębiorstw z sektorów kreatywnych. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka, znajdująca się w fazie początkowej, 

 Konieczne działania na rzecz większej integracji 
środowiska w ramach sektora. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju 
województwa  oraz w polityce promocji Łodzi, 

 Istnieją instytucje dedykowane wsparciu 
wybranych branż spośród przemysłów kreatywnych 
(przemysłu filmowego i muzycznego, projektowania i 
wzornictwa oraz mediów) 

ZAKORZENIENIE SEKTORA W REGIONIE 

 W historii i wizerunku Łodzi istnieje potencjał dla 
regionalnego zakorzenienia sektorów kreatywnych, 

Wymagane działania na rzecz większej integracji 
środowiska lokalnego. 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa  -   Starter   Inteligentna specjalizacja 
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5.2.7.  Sektor meblowy w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji 
regionalnej  

5.2.7.1. Potencjał sektora meblowego w województwie łódzkim na tle kraju 

W skali Polski przemysł meblarski stanowi ważną gałąź gospodarki, szczególnie z punktu 
widzenia zdolności eksportowych kraju. W ujęciu globalnym więcej mebli eksportują jedynie 
Chińczycy, Włosi i Niemcy. Niemcy i Włosi eksportują więcej od Polaków jedynie ze względu na 
wyższe ceny swoich produktów. Przeliczając produkcję meblarską na kilogramy i tony Polska mogłaby 
zająć pozycję drugiego eksportera mebli na świecie.50 

Wartość produkcji sprzedanej polskiego przemysłu meblarskiego szacuje się na ok. 20 mld 
złotych. Około 16 mld zł sprzedaży realizowane jest przy tym przez duże i średnie podmioty 
gospodarcze a ok. 3,5 mld zł przez przedsiębiorstwa małe.51 W rezultacie, konsekwentnie budowany 
jest wizerunek Polski jako jednego z czołowym eksporterów mebli w Europie. 

Wykres 5.32: Liczba podmiotów sektora meblarskiego wg województw w latach 2009-2012 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Dominującymi „zagłębiami” sektora meblarskiego pozostają przy tym województwa 
wielkopolskie i mazowieckie, a w dalszej kolejności małopolskie i śląskie. Istotna jest jednak także pod 
tym względem pozycja województwa łódzkiego, które z punktu widzenia liczby podmiotów 
gospodarczych zajmujących się przetwórstwem mebli zajmuje piątą pozycję w kraju. 

Pod względem wartości produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego, region łódzki zajmuje 
jednak przeciętną pozycję. W latach 2000-2010 spadł jego udział w produkcji krajowej ogółem, 
przede wszystkim na rzecz takich liderów w kraju, jak wielkopolskie, warmińsko-mazurskie czy 
dolnośląskie (rysunek 1). 

                                                           
50

Polska Branża Meblarska, Opracowanie w ramach Branżowego Programu PromocjiBranży Meblarskiej, 2012, 
s. 5. Dostępne:  

http://www.polskameble.pl/midcom-serveattachmentguid-
1e1a403dd83c454a40311e186eba76b4465516b516b/polska_branza_meblarska.pdf. Dostęp z dn. 08.09.2013.  
51

Meble, Biuletyn informacyjny OIGPM, marzec 2013 s. 11. 
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Mapa 11: Regionalny rozkład wartości produkcji sprzedanej przemysłu meblarskiego w Polsce w 2000 i 2010 
r., w mld zł (% udział w produkcji ogółem) 

 
Źródło: Sektor meblarski w czasie i przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora, Raport opracowany 
przez Grupę Doradców Biznesowych BAA Polska, s. 16. 

Wiodącymi ośrodkami produkcji meblarskiej w województwie łódzkim pozostają Radomsko, 
Wieruszów i okolice oraz Rawa Mazowiecka. Ważnymi zakładami przemysłu drzewnego 
i meblarskiego na terenie województwa są: Zakłady Płyt Wiórowych „Prospan" w Wieruszowie, 
„HM Helvita Meble” w Wieruszowie, spółka „M-Line” z Wieruszowa, Zakłady Mebli Giętych „Fameg” 
Radomsko, „Swedwood Polska”Konstantynów Łódzki, „Formaplan” z Wolborza, Piotrkowska Fabryka 
Mebli, Fabryka Mebli „Black, Red, White” w Rawie Mazowieckiej, „Mikomax” Fabryka Mebli 
Biurowych w Łodzi, „Mebin” z Ładzic, „Recticel Komfort Snu” sp. z o.o. z Łodzi. 

5.2.7.2. Analiza sektora meblowego metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Rynek meblarski jest wysoce umiędzynarodowiony oraz wysoce konkurencyjny. Branża 
meblarska w Polsce wytwarza meble przeznaczone przede wszystkim na eksport. Dotyczy to blisko 
90% produkcji. Głównym rynkiem zbytu polskich mebli są kraje Unii Europejskiej, do których trafia 
około 85% całego eksportu.52 

b. Strategie w sektorze 

Rosnąca konkurencja w sektorze spowodowała trend obniżania cen mebli a także stosowania 
przez producentów różnorodnych systemów rabatowych i kredytowych, mających za zadanie 
przyciągnięcie klientów.53 Stąd można wnioskować, że dominują tu strategie cenowe. 

Jednakże wraz z upływem lat, przemysł meblarski zapewnia wysoki poziom jakości produkcji 
pod względem techniki, estetyki, wzornictwa i mody. Obserwuje się ewolucję ze strategii cenowo-
kosztowych w kierunku strategii proinnowacyjnych (w zakresie zarówno technologii jak 
i projektowania mebli). 

                                                           
52

Polska Branża Meblarska, Opracowanie w ramach Branżowego Programu PromocjiBranży Meblarskiej, 2012, 
s. 8. Dostępne:  

http://www.polskameble.pl/midcom-serveattachmentguid-
1e1a403dd83c454a40311e186eba76b4465516b516b/polska_branza_meblarska.pdf. Dostęp z dn. 08.09.2013.  
53

Sektor meblarski w czasie i przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora, Raport opracowany przez 
Grupę Doradców Biznesowych BAA Polska, .s 36. Dostępny:  

http://www.liderzyzmian.pl/meblarska-publikacje/item/download/43_5aba9a20cb82ce17edf1b7c3d560bdff. 
Dostęp 08.09.2013 
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c. Poziom specjalizacji sektora 

Sektor meblarski cechuje dość duża wewnętrzna różnorodność. Funkcjonuje na nim wiele 
segmentów, z których każdy cechują odrębne uwarunkowania i potrzeby rozwojowe. 
Do najważniejszych segmentów sektora meblarskiego należą54: 

 Meble biurowe i sklepowe, 

 Krzesła i meble do siedzenia, 

 Meble kuchenne, 

 Meble wypoczynkowe i sypialne, 

 Meble ogrodowe, 

 Materace, 

 Pozostałe meble i elementy meblowe.  

Siła przetargowa dostawców 

Przemysł meblarski to zasadniczo branża produkcyjna wykorzystująca różne surowce do 
wytwarzania produktów. Surowcami tymi mogą być drewno i panele drewnopochodne, ale także 
metale, tworzywa sztuczne, tkaniny, skóra i szkło. Produkcja każdego z tych surowców klasyfikowana 
jest do branż relatywnie nisko innowacyjnych a ponadto ich rynki zbytu cechuje dość silna 
konkurencja. W połączeniu z faktem, iż producenci sektora meblarskiego rzadko korzystają 
z podwykonawców, siłę przetargową odbiorców określić można jako niewielką. 

Siła przetargowa nabywców 

Istnieje wiele różnych typów mebli (np. krzesła, sofy, stoły, szafy, meble kuchenne, materace) 
o bardzo zróżnicowanym zastosowaniu (np. w gospodarstwach domowych, szkołach, biurach). 
Powoduje to, że siła przetargowa nabywców zależna jest od segmentu rynku – od relatywnie 
niewielkiej w przypadku gospodarstw domowych jako nabywców, do stosunkowo silnej w przypadku 
dużych nabywców instytucjonalnych (meble biurowe, meble dla dużych sieci hoteli, etc.). Generalnie 
jednak z uwagi na fakt, że wielu nabywców na rynku to nabywcy instytucjonalni oraz z uwagi na dużą 
podatność sektora na zmienność koniunktury (np. silne uzależnienie od sytuacji w sektorze 
budownictwa), siła przetargowa nabywców jest rosnąca. 

Zagrożenie nowymi konkurentami 

Sektor cechuje się koniecznością poniesienia dużych nakładów inwestycyjnych na etapie 
wejścia na rynek. Wykorzystywane w nim technologie są jednak dość powszechne, brak jest 
specyficznych uwarunkowań formalno-prawnych dla wejścia na rynek, i na rynku działa bardzo duża 
liczna producentów, dość rzadko współpracujących między sobą. Powoduje to umiarkowanie 
wysokie zagrożenie nowymi wejściami do sektora.  

Zagrożenie substytutami 

Z uwagi na postęp w technologach wytwarzana mebli (np. zastępowanie tradycyjnych 
materiałów tańszymi tworzywami sztucznymi), czy też brak specyficznych uwarunkowań formalno-
prawnych, zagrożenie substytutami również można uznać za umiarkowanie wysokie. Należy jednak 
podkreślić, że stopień tego zagrożenia silnie zależy od segmentu rynku, np. w segmentach mebli 
luksusowych zagrożenie substytutami ogranicza przywiązanie do wysokiej jakości materiałów czy też 
uznanych marek producentów. 

 

 

                                                           
54

Sektor meblarski w czasie i przestrzeni. Ocena standingu adaptacyjności sektora, Raport opracowany przez 
Grupę Doradców Biznesowych BAA Polska, s. 8. Dostępny: http://www.liderzyzmian.pl/meblarska-
publikacje/item/download/43_5aba9a20cb82ce17edf1b7c3d560bdff. Dostęp 08.09.2013 

http://www.liderzyzmian.pl/meblarska-publikacje/item/download/43_5aba9a20cb82ce17edf1b7c3d560bdff
http://www.liderzyzmian.pl/meblarska-publikacje/item/download/43_5aba9a20cb82ce17edf1b7c3d560bdff


 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

206 

5.2.7.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Województwo łódzkie na tle innych polskich województw należy do jednego z najmniej 
zalesionych obszarów. Skutkuje to małą dostępnością drewna, jako wciąż podstawowego surowca do 
produkcji mebli. Ogranicza to do pewnego stopnia rozwój sektora w regionie. Silnym zasobem 
regionu pozostaje natomiast dobre połączenie komunikacyjne głównych ośrodków produkcji mebli 
w łódzkim (Wieruszowa, Rawy Mazowieckiej, Radomska), sprzyjające efektywnej dystrybucji 
wyrobów sektora.  

Regionalny rynek pracy 

Zatrudnienie w sektorze meblarskim w całej Polsce wynosi ok. 160 tys. osób, natomiast 
w województwie łódzkim w przemyśle meblarskim pracuje ich ok. 9 tys. Liczba ta stanowi niecałe 5% 
ogółu zatrudnionych w przemyśle w regionie. Oznacza to, że znaczenie sektora meblarskiego, jako 
pracodawcy w regionie pozostaje relatywnie niewielkie.55 

Branża pozostaje ponadto nieatrakcyjna z punktu widzenia wynagrodzeń. Przykładowo, 
na koniec III kwartału 2011 roku średnie płace w sektorze kształtowały się poniżej średniej krajowej 
i wynosiło 2 538 zł.56Poziom wynagrodzeń w branży meblarskiej rósł przy tym w minionych latach 
wolniej niż w całej gospodarce. Oznacza to, iż atrakcyjność meblarstwa z punktu widzenia rynku pracy 
nie poprawia się. 

Problemem z punktu widzenia jakości zasobów pracy na potrzeby sektora pozostaje ponadto 
słabość oferty edukacyjnej w województwie. W przypadku szkolnictwa wyższego stwierdzono wręcz 
brak kierunków profilowanych do potrzeb sektora, np. w przypadku szkolnictwa zawodowego oferta 
wydaje się być niedostateczna.57 

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Podmioty branży meblarskiej w województwie łódzkim tworzą mało skonsolidowane 
środowisko. W regionie dostrzega się m. in. całkowity brak klastrów meblarskich. Skłonność 
przedsiębiorców do współpracy w sektorze pozostaje stosunkowo niewielka. 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Funkcjonujące w regionie instytucje (B+R, edukacyjne, wspierające przedsiębiorczość 
i transfer technologii, etc.), nie tworzą oferty dedykowanej wyraźnie sektorowi meblarskiemu. 
W województwie łódzkim występuje też brak potencjału badawczego dla branży. Sektor jest też 
relatywnie słabo dostrzegalny w polityce rozwoju województwa (np. Radomsko jako kluczowy obszar 
koncentracji podmiotów sektora nie został w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020uznany 
za jeden z obszarów funkcjonalnych, któremu należy dedykować specyficzne narzędzia wsparcia). 

Zakorzenienie sektora w regionie 

Pozycja regionu jako ośrodka rozwoju przemysłu meblarskiego pozostaje na tle kraju 
przeciętna. Pomimo koncentracji podmiotów sektora w kilku obszarach województwa, środowisko to 
nie jest silnie skonsolidowane i nie tworzy inicjatyw klastrowych. Gęstość relacji sieciowych 
w regionie pozostaje niewielka a oferta regionalnych instytucji nie jest profilowana na potrzeby 

                                                           
55

Delloite, Mapowanie technologii  i priorytetyzacja technologii krytycznych na potrzeby Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030, Warszawa 2012, s. 36. 

56
Polska Branża Meblarska, Opracowanie w ramach Branżowego Programu PromocjiBranży Meblarskiej, 

2012, s. 7. Dostępne:  

http://www.polskameble.pl/midcom-serveattachmentguid-
1e1a403dd83c454a40311e186eba76b4465516b516b/polska_branza_meblarska.pdf. Dostęp z dn. 08.09.2013.  

57
 Delloite, Mapowanie technologii  i priorytetyzacja technologii krytycznych na potrzeby Regionalnej 

Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030, Warszawa 2012, s. 80. 

http://www.polskameble.pl/midcom-serveattachmentguid-1e1a403dd83c454a40311e186eba76b4465516b516b/polska_branza_meblarska.pdf
http://www.polskameble.pl/midcom-serveattachmentguid-1e1a403dd83c454a40311e186eba76b4465516b516b/polska_branza_meblarska.pdf
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przemysłu meblarskiego. Prowadzi to do wniosku o niskim poziomie zakorzenienia sektora 
w regionie. 

5.2.7.4. Sektor meblowy w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej – 
podsumowanie 

 
 

 

 

Uwarunkowania sektorowe – pięć-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg: międzynarodowy, 

 Struktura: silnie konkurencyjna. 

Strategie w sektorze 

 Dominują strategie cenowo-kosztowe, 

 Producenci mebli coraz częściej konkurują jednak 
standardem wykonania oraz wysoką jakością 
projektowania wyrobów. 

Poziom specjalizacji sektora 

 Sektor silnie zdywersyfikowany. 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Niska. 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Wyraźnie rosnąca. 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Umiarkowanie wysokie. 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

 Umiarkowanie wysokie, choć zależne od 
poszczególnych segmentów rynku. 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Słaba dostępność do drewna w regionie  jako 
podstawowego surowca ogranicza możliwości 
rozwoju sektora w regionie, 

 Rozwojowi sektora sprzyja dobre położenie 
komunikacyjne województwa łódzkiego. 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Niski udział pracujących w sektorze w ogólnej 
strukturze zatrudnienia w regionie, 

 Niski poziom wynagrodzeń osłabia atrakcyjność 
tego segmentu rynku pracy, 

 Brak wyraźnie dostosowanej do potrzeb sektora 
oferty edukacyjnej. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Słaba – profil oferty niedostosowany do potrzeb 
sektora. 

ZAKORZENIENIE SEKTORA W REGIONIE 

Niewielkie. 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa    Starter   Inteligentna specjalizacja 
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5.2.8. Sektor maszynowy i elektromaszynowy w województwie łódzkim, jako obszar 
specjalizacji regionalnej  

5.2.8.1. Potencjał sektora maszynowego i elektromaszynowego w województwie łódzkim na tle 
kraju 

Sektor maszynowy i elektromaszynowy, to sfera się rozwijająca w województwie łódzkim, 
jak i w całej Polsce. W znaczącej części za rozwój sektora w Polsce odpowiadają inwestycje 
koncernów międzynarodowych jak BSH (Bosh), Samsung, LG, Elektrolux, Timken, Alstom i innych 
(Mapa 12).  

Mapa 12. Wybrane inwestycje zagraniczne w sektorze maszynowym w Polsce 

 
Źródło: http://www.paiz.gov.pl/sektory/maszynowy_i_metalowy 

Spośród ok. 7500 przedsiębiorstw sektora maszynowego w 2009 roku najwięcej działało 
w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Około 80% z nich zaliczyć można do grupy 
mikroprzedsiębiorstw, w której zatrudnienie nie przekracza 9 osób58. W 2009 r. wartość sektora 
wyniosła 22,3 mld PLN.W województwie łódzkim działa ok. 6,6% podmiotów sektora maszynowego59. 

Do kluczowych składników analizowanego sektora w województwie łódzkim należy zaliczyć 
dwa segmenty: produkcja sprzętu AGD oraz produkcja przyczep i naczep samochodowych. 
Przedstawicielami tego pierwszego w regionie łódzkim funkcjonują zakłady produkcyjne dwóch 
globalnych producentów Indesitu oraz BSH wraz z ich kooperantami. W odniesieniu do drugiego 
mamy do czynienia z firmami o korzeniach regionalnych tj. „Wielton Trading” z Wielunia, Fabryka 
Przyczep w Niewiadowie i firma Bodex ze Szczercowa. Produkcje pokrewną prowadzi AMZ Kutno 
zajmujący się produkcją zabudów specjalnych samochodów użytkowych.  

Do działających poza wskazanymi wyżej segmentami rynku ważnymi podmiotami sektora są 
m.in. ABB, Fabryka Maszyn Górniczych „Pioma” w Piotrkowie Tryb., „Kongskilde” Polska z Kutna, 
Zakład Maszyn Elektrycznych „Emit” w Żychlinie, jak również w sferze części mechanicznych PZL-ZSM 
oraz MBL Poland z Piotrkowa Tryb. oraz Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 w Łodzi60.  

                                                           
58

Rogoziński M. (2010) Sektor maszynowy w Polsce, Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Warszawa. 
59

 j.w. 
60

 Porównaj „Diagnoza strategiczna – sfera ekonomiczna” Raport przygotowany w ramach prac nad aktualizacją 
Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020, Zarząd Województwa Łódzkiego, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, sierpień 2010. 
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5.2.8.2. Analiza sektora maszynowego i elektromaszynowego metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Sektor maszynowy i elektromaszynowy jest mocno zdywersyfikowany. Dotyczy to zarówno 
produktów (różne typy produkcji maszynowej), wielkości firm (w sektorze swoje nisze znajdują od 
mikroprzedsiębiorstw po korporacje globalne) jak i wykorzystywanych technologii. Specyfiką sektora 
jest fakt, że mniejsze firmy w większości wchodzą w skład sieci poddostawców dla większych 
korporacji.  

b. Strategie w sektorze 

W tak złożonym sektorze trudno jest wskazać dominujące strategie. Są one zróżnicowane 
w zależności od danego segmentu. Występują tak strategie kosztowe w przypadku produkcji 
wielkoseryjnej, jak i proinnowacyjne odnoszące się do przedsiębiorstw produkujących maszyny 
i urządzenia przemysłowe. Firmy sektora maszynowego i elektromaszynowego w Polsce wykazują 
wyższą innowacyjność niż średnia dla gospodarki61. 

Widoczna jest bardzo niska skłonność do współpracy z konkurentami. Odpowiedzi 
respondentów wskazują, że jej ocena wynosi zaledwie 3,0 pkt w skali 1-10 pkt. 

c. Poziom specjalizacji sektora 

Należy stwierdzić, iż pomimo, że sektor maszynowy i elektromaszynowy składa się z wielu 
segmentów. W ramach sektora występuje duża różnorodność jednak można stwierdzić, że występuje 
i w ramach segmentów występuje wysoka specjalizacja podmiotów. Przedstawiciele przedsiębiorstw 
tego sektora, w odpowiedzi na prośbę o określenie poziomu jego specjalizacji w skali 1-10 wskazują 
na poziom wysoki - średnia odpowiedzi wyniosła 8,5. 

Siła przetargowa dostawców 

W przypadku współpracy przedsiębiorstw z sektora maszynowego i elektromaszynowego 
z ich dostawcami, w opinii wybranych przedstawicieli przeważają umowy długookresowe. W znacznej 
części firm sektora konieczność zapewnienia ścisłej ciągłości wielkoseryjnego procesu produkcyjnego 
oraz kontroli jakości produkcji pośrednio wymuszają stabilność w zakresie dostaw. Duże znaczenie 
w tym sektorze ma budowa rozległych stabilnych sieci poddostawców. Relatywnie niewielka część 
przedsiębiorstw, wskazuje na wykorzystywanie umów krótkoterminowych i innych.  

                                                           
61

 GUS, „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011”, Warszawa, 2012, s.31 
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Wykres 5.33: Przeważające formy współpracy z dostawcami w sektorze maszynowym i elektromaszynowym 
w opinii jego przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Wśród dominujących źródeł budowania siły przetargowej dostawców, badani wskazywali na 
elastyczność oferty, z której korzystają oraz terminowość dostaw, a w dalszej kolejności na wysoką 
jakość produktów związaną z silnym wpływem na kształt produktu finalnego. Ważnym elementem 
konkurowania dostawców jest cena oferowanych produktów/usług.  

Respondenci nie odczuwają zagrożenia ewentualnego przejęcia ich rynku docelowego przez 
dostawców. Tak, więc dostawcy podmiotów sektora maszynowego i elektromaszynowego 
funkcjonują na rynku, na którym zasadnicze znaczenie ma elastyczność oferty i terminowość dostaw. 
Układ czynników jest charakterystyczny dla produkcji średnio i wielkoseryjnej produktów 
o umiarkowanym poziomie zaawansowania technicznego. Uzasadnia on wspomniane wcześniej 
tendencje do tworzenia długoterminowych relacji handlowych ze sprawdzonymi i zaufanymi 
podmiotami. Całościowo wyniki można interpretować,  jako relatywnie umiarkowaną ocenę siły 
przetargowej dostawców w sektorze. 

Wykres 5.34: Źródła siły przetargowej dostawców w sektorze maszynowym i elektromaszynowym w opinii 
jego przedstawicieli (skala 1-10 pkt.) 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 
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Siła przetargowa nabywców 

W ramach relacji z nabywcami podmiotów sektora maszynowego i elektromaszynowego 
relatywnie często stosowane są umowy długoterminowe. Jednocześnie część podmiotów o innej 
orientacji posługuje się mocno zróżnicowanymi strategiami w tym zakresie - od modelu bazującego 
na relacjach sporadycznych, po porozumienia nieformalne. Na relacje długoterminowe nastawione są 
w szczególności firmy duże. 

Wykres 5.35: Przeważające formy współpracy z odbiorcami w sektorze maszynowym i elektromaszynowym 
w opinii jego przedstawicieli. 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

W przypadku oceny źródeł siły przetargowej nabywców w sektorze maszynowym 
i elektromaszynowym, należy podkreślić znacznie niższe oceny przypisane czynnikom w odniesieniu 
do sektora dostawców. Do wyżej ocenianych czynników należy ograniczona liczba odbiorców oraz 
możliwość pozyskiwania wyrobów substytucyjnych. Cechą charakterystyczną jest znaczne 
rozproszenie odpowiedzi odnoszących się do znaczenia współpracy pomiędzy nabywcami. Wynika 
ono z różnych uwarunkowań poszczególnych segmentów, a w szczególności chodzi o funkcjonowanie 
części podmiotów w sieciach dostaw.  

Całościowo wyniki można interpretować jako relatywnie umiarkowaną ocenę siły 
przetargowej odbiorców w sektorze. 

Wykres 5.36: Źródła siły przetargowej nabywców w sektorze maszynowym i elektromaszynowym w opinii 
jego przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 
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Zagrożenie nowymi konkurentami 

Podmioty działające w sektorze maszynowym i elektromaszynowym określają stopień 
zagrożenia nowymi podmiotami konkurencyjnymi jako umiarkowany (średnia odpowiedzi na 
poziomie 5 oraz dominanta na poziomie 6 w skali 1-10 pkt.). Tak więc podmioty tego sektora odnoszą 
się do ewentualności pojawienia się nowych konkurentów, jako do problemu obecnego w ich 
analizach ale nie istnieje znaczące ryzyko wpływu na istniejącą strukturę konkurentów. Widoczne 
jest, więc względnie silne oddziaływanie barier wejścia do sektora. Do głównych barier wejścia 
zaliczyć można (Wykres 5.15:) wysoki poziom technologiczny oraz konieczność poniesienia dużych 
nakładów kapitałowych oraz lojalność klientów. Istotnym elementem chroniącym przed nowymi 
wejściami do sektora jest istniejąca lojalność klientów.  

Wykres 5.37: Źródła ograniczeń pojawienia się nowych konkurentów w sektorze maszynowym 
i elektromaszynowym w opinii jego przedstawicieli. 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Zagrożenie substytutami 

W odniesieniu do substytutów analizowany sektor wykazuje nieco niższy, niż w przypadku 
nowych wejść, poziom odczuwanego zagrożenia. Jego poziom określany jest, jako umiarkowanie 
niski (średnia odpowiedzi na poziomie 4,3 w skali 1-10). W przypadku czynników ograniczających 
możliwość pojawienia się substytutów wybijają się dwa składniki tj.: wysoki poziom technologiczny 
oraz niewielkie możliwości różnicowania produktów. Zwłaszcza ten drugi element związany jest 
z znaczącym wykorzystywaniem podzespołów dostosowanych do wymagań konkretnego odbiorcy do 
utrudnia konkurowanie produktem o innych parametrach/konstrukcji. 
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Wykres 5.38: Źródła ograniczeń dla pojawienia się substytutów w sektorze maszynowym 
i elektromaszynowym w opinii jego przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

5.2.8.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Region łódzki z punktu widzenia sektora maszynowego i elektromaszynowego posiada ważne 
cechy pozytywne. Na pierwsze miejsce wysuwa się lokalizacja województwa. Położone w centrum 
Polski oraz w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jest jednocześnie silnym centrum społeczno-
gospodarczym naszego kraju. Stale rosnąca dostępność komunikacyjna regionu jest istotnym 
czynnikiem determinującym rozwój potencjału sektora umożliwiającym sprawne zorganizowanie 
sieci poddostawców. Dodatkowo dostęp do dobrze wykształconej kadry produkcyjnej oraz niski 
poziom kosztów zatrudnienia czyni województwo łódzkie atrakcyjne miejsce do lokalizacji inwestycji 
sektora.  

Jako zaplecze B+R podmiotów sektora można wskazać Politechnikę Łódzką, w tym 
w szczególności Wydział Mechaniczny, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki, Informatyki i Automatyki, 
jak również Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX oraz Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Maszyn Włókienniczych POLMATEX – CENARO. 

Regionalny rynek pracy 

Województwo łódzkie w umiarkowanym zakresie zapewnia wykwalifikowanych pracowników 
dla sektora maszynowego i elektromaszynowego. Na poziomie szkolnictwa wyższego kadrę kształci 
jedynie Politechnika Łódzka.  

Raport PAIZ62 wskazuje, że zatrudnieni w sektorze maszynowym (2010) na tle innych branż 
otrzymują stosunkowo wysokie wynagrodzenia. Inżynierowie procesu produkcji znajdują się na 
4 miejscu pod względem wysokości zarobków przy uwzględnieniu specjalistów z 12 sektorów. 
Mediana ich płac wynosiła w 2010 roku 4 300 PLN. Wyżej znaleźli się: specjaliści ds. logistyki, 
programiści oraz specjaliści ds. produktu.  

                                                           
62

 „Ogólnobranżowy Raport Płacowy Wiosna 2010”, cyt. za: Rogoziński M. (2010) Sektor maszynowy w Polsce, 
Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Warszawa.  
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Do największych podmiotów sektora w regionie należy Indesit oraz BSH. Obaj producenci 
w 2011 roku zatrudniali w regionie ponad 4500 osób63. 

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Sektor maszynowy i elektromaszynowy pod względem nastawienia na budowanie relacji 
sieciowych w regionie cechuje duże zróżnicowanie wewnętrzne. Analizowane podmioty w zależności 
od skali działalności oraz segmentu sektora posiadają różną orientację od regionalnej do globalnej. 
Jednocześnie należy podkreślić, że sektor ten jest silnie zorientowany na działalność w skali 
ponadregionalnej. Regionalne związki z dostawcami nie odgrywają większego znaczenia. 
Ich ograniczone znaczenia można zauważyć w jedynie odniesieniu do rynku nabywców. Należy jednak 
podkreślić, że główni dostawcy, odbiorcy, jak i konkurenci firm sektora to w większości podmioty 
zagraniczne (tak europejskie jak i pozaeuropejskie). Pomimo jednak wniosku, że regionalne związki 
z dostawcami i odbiorcami nie odgrywają większego znaczenia, można zauważyć tendencje 
związane z rozpoczęciem procesu ich budowania. 

Wykres 5.39: Pochodzenie głównych dostawców i nabywców w sektorze 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

W opinii badanych, poziom zaufania do partnerów biznesowych firm sektora ocenić można 
jako umiarkowanie wysoki. Znacząca część podmiotów wskazywała, że partnerom (tak dostawcom 
jak i nabywcom) można ufać, choć w ograniczonym stopniu. Jednocześnie jeszcze raz należy 
podkreślić, że nie odnosi się to do podmiotów ze środowiska regionalnego, z którymi sektor 
utrzymuje słabsze relacje w zakresie dostaw i sprzedaży niż z podmiotami krajowymi 
i międzynarodowymi. 

Wykres 5.40: Poziom zaufania do partnerów biznesowych w sektorze maszynowym i elektromaszynowym 
w opinii jego przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 
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 Delloite, Mapowanie technologii i priorytetyzacja technologii krytycznych na potrzeby Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030, Warszawa 2012, s.53 za raportem EMIS.  
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Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora jest bardzo dobrze oceniana w zakresie czynników 
odnoszących się do dostępności usług dla biznesu. Podobnie bardzo wysoko jest oceniany wizerunek 
regionu (Wykres 5.19:41). Pozostałe czynniki są oceniane wysoko lub na co najmniej poziomie 
umiarkowanym, co sugeruje korzystne w regionie dla firm sektora maszynowego 
i elektromaszynowego.   

Wykres 5.41: Ocena regionalnych uwarunkowań rozwoju w sektorze maszynowym i elektromaszynowym w 
opinii jego przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Zakorzenienie sektora w regionie 

Pozycja łódzkich firm sektora maszynowego i elektromaszynowego pozostaje na tle kraju 
przeciętna. Pomimo znaczących inwestycji w ostatnich latach i znaczącego rozwoju w regionie. Jest to 
sektor, który wciąż się kształtuje. Jego cechą jest relatywnie równomierne rozłożenie w regionie. Przy 
koncentracji w aglomeracji łódzkiej znaczącymi centrami są również Kutno, Wieluń, Piotrków Tryb. 
Należy jednak stwierdzić, że potencjał gospodarczy sektora jest w trakcie tworzenia się. Gęstość 
relacji sieciowych w regionie pozostaje niewielka. Prowadzi to do wniosku o umiarkowanym 
poziomie zakorzenienia sektora w regionie. 
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5.2.8.4. Sektor maszynowy i elektromaszynowy w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji 
regionalnej – podsumowanie 

 

Uwarunkowania sektorowe – pięć-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg międzynarodowy, silna orientacja 
ponadregionalna. 

 Rynek podzielony na szereg wyspecjalizowanych 
podsektorów różniących się między sobą specyfiką i 
rodzajem prowadzonej działalności 

Strategie w sektorze 

 Zróżnicowane, w zależności od segmentu. 

Poziom specjalizacji sektora 

 Wysoki. 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Umiarkowana. Dominują długoterminowe i  stabilne 
relacje z dostawcami. Główne czynniki to elastyczność 
i terminowość. 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Umiarkowanie wysoka. Występują zróżnicowane 
formy relacji z odbiorcami. 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Umiarkowany 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

 Umiarkowanie niski. 

 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Doskonała dostępność komunikacyjna 
i telekomunikacyjna regionu. 

 Umiarkowana baza B+R 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Rozwój szkolnictwa zawodowego i wyższego. 

 Rosnący wpływ sektora na regionalny rynek pracy. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka, sektor jest silnie zorientowany na 
układy gospodarcze o charakterze 
ponadregionalnym. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju 
województwa. 

 Umiarkowany poziom regionalnego B+R 

ZAKORZENIENIE BRANŻY W REGIONIE 

 Umiarkowane.  

 Relatywnie równomierny rozkład regionalny. 

 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa       Starter     Inteligentna specjalizacja 
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5.2.9.  Sektor TSL w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej  

5.2.9.1. Potencjał sektora TSL w województwie łódzkim na tle kraju 

Sektor TSL, to sfera usług dynamicznie się rozwijająca w województwie łódzkim, jak i w całej 
Polsce. Województwo zajmuje zbliżoną pozycję wśród poszczególnych rynków krajowych jak Kraków, 
Poznań czy Wrocław. Wg Colliers podaż powierzchni magazynowej w województwie w 2012 wyniosła 
ponad 1 mln m. kw. co lokuje region na drugim miejscu w Polsce, za Warszawą64. Region łódzki 
wskazywany jest dla sektora TSL jako posiadający bardzo wysoki potencjał rozwoju – w poł. 2011 
w budowie było ponad 53 tys. m. kw. Powierzchni magazynowej, co stanowiło najlepszy wynik 
w kraju65. W 2012 wielkość transakcji na tym rynku plasowała region na 2 miejscu w Polsce66. 
Największe znaczenie dla rozwoju sektora w regionie posiada obszar zlokalizowany pomiędzy Łodzią, 
Strykowem a Piotrkowem Trybunalskim. Funkcjonują tam główne parki logistyczne i jest 
zlokalizowana większość powierzchni magazynowej. Jest to efektem znaczącego potencjału 
gospodarczego Łodzi oraz konfiguracji sieci transportowej. Dynamiczny rozwój sieci autostrad i dróg 
szybkiego ruch w znaczącym stopniu sprzyja rozwojowi tego sektora w regionie. 

5.2.9.2. Analiza sektora TSL metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Sektor TSL jest mocno zdywersyfikowany. Sektor jest zbudowany na świadczeniu działalności 
usługowej w zakresie transportu, spedycji oraz logistyki. Te trzy składniki wyznaczają strukturę rynku, 
w ramach, którego zasadniczo można wskazać podmioty świadczące kompleksowe usługi oraz 
podmioty wyspecjalizowane np. firmy transportowe, centra magazynowe, centra logistyczne. 
Wielkość firm oraz segment działania wyznacza rynek działalności, i tak podmioty sektora funkcjonują 
od poziomu regionalnego po globalny. Do głównych segmentów sektora można zaliczyć: poczty, 
kurierów, krajowe sieci paczkowe, integratorów, firmy transportowe i spedycyjne oraz przewoźników 
lotniczych.  

b. Strategie w sektorze 

Dominującymi strategiami w sektorze są strategie kosztowe oparte o nowoczesne 
rozwiązania technologiczne, w tym ICT. W firmach wdrażane są nowoczesne rozwiązania, które są 
oferowane przez firmy zewnętrzne. Firmy sektora w Polsce nie prowadzą intensywnej działalności 
B+R. Wg danych GUS67 wykazują one relatywnie niską innowacyjność w porównaniu do innych 
rodzajów działalności usługowej. Widoczna jest bardzo niska skłonność do współpracy z 
konkurentami. Odpowiedzi respondentów wskazują, że jej ocena wynosi zaledwie 3,8 pkt w skali 1-10 
pkt. 

c. Poziom specjalizacji sektora 

Należy stwierdzić, iż sektor TSL składa się z wielu podsektorów różniących się między sobą 
specyfiką i rodzajem prowadzonej działalności. W ramach sektora występuje duża różnorodność 
jednak można stwierdzić, że występuje w nim umiarkowana specjalizacja podmiotów. Elastyczność 
dopasowania się do różnorodnych wymagań odbiorców jest jednym z elementów budowania 
przewagi konkurencyjnej. Przedstawiciele przedsiębiorstw tego sektora, w odpowiedzi na prośbę 
o określenie poziomu jego specjalizacji w skali 1-10wskazują na poziom wysoki - średnia odpowiedzi 
wyniosła 8,2. 
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http://www.colliers.com/pl-pl/poland/insights/news/q1-2013/07-02-13-industrial-report 
65

Jones Lang LaSalle, czerwiec 2011, magazyny.pl 
66

http://www.colliers.com/pl-pl/poland/insights/news/q1-2013/07-02-13-industrial-report 
67

 GUS, „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011”, Warszawa, 2012, s.31 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

218 

Siła przetargowa dostawców 

W przypadku współpracy przedsiębiorstw z sektora TSL z ich dostawcami, w opinii wybranych 
przedstawicieli przeważają umowy długookresowe. W znacznej części firm sektora konieczność 
zapewnienia ścisłej kontroli jakości świadczonych usług pośrednio wymusza stabilność w zakresie 
dostaw. Relatywnie niewielka część przedsiębiorstw, wskazuje na wykorzystywanie umów 
krótkoterminowych. 

Wykres 5.42: Przeważające formy współpracy z dostawcami w sektorze TSL w opinii jego przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Wśród dominujących źródeł budowania siły przetargowej dostawców, badani wskazywali na 
elastyczność oferty oraz terminowość dostaw, a w dalszej kolejności na wysoką jakość produktów. 
Ważnym elementem konkurowania dostawców jest cena oferowanych produktów/usług. Wśród 
mniej znaczących źródeł siły przetargowej wskazywano natomiast liczebność dostawców oraz 
skłonność do współpracy. Respondenci nie odczuwają zagrożenia ewentualnego przejęcia ich rynku 
docelowego przez dostawców. Tak więc dostawcy podmiotów sektora TSL funkcjonują na rynku na 
którym zasadnicze znaczenie ma elastyczność oferty i terminowość dostaw. Zwłaszcza ten drugi 
element jest typowy dla branży TSL. Czynniki konkurowania dostawców uzasadniają wspomniane 
wcześniej tendencje do tworzenia długoterminowych relacji handlowych ze sprawdzonymi 
i zaufanymi podmiotami. 

Wykres 5.43: Źródła siły przetargowej dostawców w sektorze TSL w opinii jego przedstawicieli (skala 1-10 
pkt.) 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 
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Siła przetargowa nabywców 

W przypadku relacji z nabywcami produktów sektora TSL, stosowane są relatywnie często 
umowy długoterminowe. Jednocześnie w sektorze poszczególne firmy posługują się różnymi 
strategiami w tym zakresie od modelu bazującego na relacjach sporadycznych, do stabilnych relacji 
długoterminowych. W tym przypadku na relacje długoterminowe nastawione są głownie firmy duże 
oraz te świadczące usługi dla firm powiązanych ze sobą kapitałowo (np. centra logistyczne dużych 
sieci handlowych). 

Wykres 5.44: Przeważające formy współpracy z odbiorcami w sektorze TSL w opinii jego przedstawicieli. 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

W przypadku oceny źródeł siły przetargowej nabywców w sektorze TSL, należy wskazać 
znacznie niższe oceny przypisane czynnikom w odniesieniu do sektora dostawców. Do ważniejszych 
czynników należy mała liczba odbiorców oraz umiarkowany poziom wpływu produktów 
dostarczanych przez sektor na produkt odbiorców. Całościowo wyniki można interpretować jako 
relatywnie umiarkowanie wysoką ocenę siły przetargowej odbiorców w sektorze. 

Wykres 5.45: Źródła siły przetargowej nabywców w sektorze produkcji TSL w opinii jego przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 
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Zagrożenie nowymi konkurentami 

Podmioty działające w sektorze TSL określają stopień zagrożenia nowymi podmiotami 
konkurencyjnymi, jako względnie wysoki (średnia odpowiedzi na poziomie 7 oraz dominanta na 
poziomie 8). Na podstawie powyższych opinii można wnioskować, że podmioty tego sektora odnoszą 
się do ewentualności pojawienia się nowych konkurentów, jako do problemu ważnego, który może 
wpłynąć na istniejącą strukturę konkurentów. Widoczne jest, więc relatywnie słabe oddziaływanie 
barier wejścia do sektora. Wykres 5.15: wskazuje, że do barier, których oceny przekroczyły połowę 
wielkości maksymalnej (5 pkt.) należy jedynie konieczność poniesienia dużych nakładów 
kapitałowych oraz lojalność klientów. 

Wykres 5.46: Źródła ograniczeń pojawienia się nowych konkurentów w sektorze TSL w opinii jego 
przedstawicieli. 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Zagrożenie substytutami 

W odniesieniu do substytutów badane podmioty wykazują nieco niższy, niż w przypadku 
nowych wejść, poziom odczuwanego zagrożenia. Jego poziom określany jest, jako umiarkowany 
(średnia odpowiedzi na poziomie 5,1, dominanta na poziomie 5). W przypadku czynników 
ograniczających możliwość pojawienia się substytutów osiągały one również, co najwyżej poziom 
umiarkowany. Bariery więc nie jednolite dla całego sektora i występuje zróżnicowanie 
w poszczególnych jego segmentach. Jako główne czynniki wskazywano na niewielkie możliwości 
różnicowania produktów, jak również poziom technologiczny i lojalność klientów.  

Wykres 5.47: Źródła ograniczeń dla pojawienia się substytutów w sektorze produkcji TSL w opinii jego 
przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

221 

5.2.9.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Region łódzki z punktu widzenia sektora logistycznego, transportowego i spedycyjnego 
posiada ważne cechy pozytywne. Na pierwsze miejsce wysuwa się lokalizacja województwa. 
Położone w centrum Polski oraz w centrum Europy Środkowo-Wschodniej, jest jednocześnie silnym 
centrum społeczno-gospodarczym naszego kraju. Stale rosnąca dostępność komunikacyjna regionu 
jest istotnym czynnikiem determinującym rozwój potencjału branży transportowej, spedycyjnej 
i logistycznej. Centralne, węzłowo-tranzytowe położenie województwa łódzkiego czyni z niego 
atrakcyjne miejsce do lokalizacji inwestycji sektora TSL. Atutem województwa jest powstawanie 
nowoczesnych obiektów logistycznych oraz gwałtowny rozwój infrastruktury do której należą przede 
wszystkim: autostrady A1 (połączenie z portami kontenerowymi Gdańska i Gdyni) i A2 (połączenie 
z Niemcami oraz Warszawą), droga szybkiego ruchu S8 (połączenie z Niemcami, Czechami), 
połączenia kolejowe oraz Port Lotniczy Łódź (dynamicznie rosnące cargo).  

Według danych GUS systematycznie przybywa firm zarejestrowanych w REGON w sekcji 
transport i gospodarka magazynowa. W 2010 roku było ich w województwie łódzkim 14 90568. 

Nie została zidentyfikowana w regionie baza w zakresie działalności B+R działająca na rzecz 
sektora TSL.  

Regionalny rynek pracy 

Województwo łódzkie dzięki rozwiniętemu szkolnictwu w zakresie stanowi znaczące źródło 
pracowników dla sektora TSL. Na poziomie szkolnictwa wyższego kadrę kształcą m.in. Uniwersytet 
Łódzki, Politechnika Łódzka, Społeczna Akademia Nauk. Ponadto w Łodzi znajduje się 12 szkół 
ponadgimnazjalnych oferujących wykształcenie logistyczne (3 technika zawodowe oraz 9 szkół 
ponadgimnazjalnych). W roku szkolnym 2008/2009 w technikach kształcących w zawodzie logistyk 
i spedytor kształciło się łącznie niemal 1800 osób69. Wg danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 
w ramach procesu edukacji w łódzkich technikach w 2010 roku przystąpiło do egzaminu na technika 
logistyka oraz technika spedytora 830 osób, a wydano 488 dyplomów70. W tym zakresie 
obserwowana jest wyraźna tendencja wzrostowa.  

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Sektor TSL pod względem nastawienia na budowanie relacji sieciowych w regionie cechuje 
duże zróżnicowanie wewnętrzne. Analizowane podmioty w zależności od skali działalności oraz 
segmentu sektora TSL posiadają różną orientację od regionalnej do globalnej. Jednocześnie należy 
podkreślić, że sektor ten jest silnie zorientowany na działalność w skali ponadregionalnej. Regionalne 
związki z dostawcami i odbiorcami nie odgrywają większego znaczenia. Główni dostawcy, odbiorcy, 
jak i konkurenci firm sektora to firmy krajowe spoza regionu oraz zagraniczne (tak europejskie jak 
i pozaeuropejskie). Pomimo jednak wniosku, że regionalne związki z dostawcami i odbiorcami nie 
odgrywają większego znaczenia, można zauważyć tendencje związane z rozpoczęciem procesu ich 
budowania. 
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 Dane za Deloitte „Mapowanie technologii i priorytetyzacja technologii krytycznych” dokument przygotowany 
w ramach projektu Regionalna Strategia Innowacji – RSI 2030”, 2012. 
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 WUS Łódź „Edukacja i wychowanie w roku szkolnym 2008/2009”, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Łodzi, 
2009 
70

 „Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego”, raport przygotowany w ramach 
projektu POKL Kształcenie w logistyce i transporcie szansą województwa łódzkiego, Łódź  
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Wykres 5.48: Pochodzenie głównych dostawców i nabywców w sektorze 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

W opinii badanych, poziom zaufania do partnerów biznesowych firm sektora TSL ocenić 
można, jako umiarkowanie wysoki. Znacząca część podmiotów wskazywała, że partnerom 
(tak dostawcom jak i nabywcom) można ufać, choć w ograniczonym stopniu. Jednocześnie jeszcze raz 
należy podkreślić, że nie odnosi się to do podmiotów ze środowiska regionalnego, z którymi sektor 
utrzymuje słabsze relacje w zakresie dostaw i sprzedaży niż z podmiotami krajowymi 
i międzynarodowymi. 

Wykres 5.49: Poziom zaufania do partnerów biznesowych w sektorze farmaceutycznym w opinii jego 
przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora jest dość dobrze oceniana w zakresie szeregu 
czynników w tym odnoszących się do dostępności usług dla biznesu, jakości rynku pracy czy też 
(co bardzo rzadkie w innych sektorach) kompetencji urzędników administracji publicznej (Wykres 
5.19:50). Do najważniejszych czynników zaliczono również dostępność komunikacyjną regionu co w 
przypadku sektora TSL, jest jednym z kluczowych czynników jego rozwoju w regionie. Wśród firm 
sektora bardzo wysoka jest ocena wizerunku regionu. 

Do słabszych stron regionu zaliczono ofertę instytucji wspierania przedsiębiorczości 
i transferu technologii oraz współpracę z regionalnym sektorem B+R. Niska ocena tych czynników jest 
zbieżna ze strukturą firm (relatywnie mało firm mikro) oraz niską innowacyjnością sektora jako 
takiego. 
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Wykres 5.50: Ocena regionalnych uwarunkowań rozwoju w sektorze TSL w opinii jego przedstawicieli 

 
Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Zakorzenienie branży w regionie 

W ostatnim dziesięcioleciu sektor TSL w województwie łódzkim dokonał ogromnego rozwoju 
i stał się ważnym elementem gospodarki regionu oraz kraju. Posiada on wciąż znaczący potencjał 
rozwoju, w szczególności w trójkącie Łódź-Piotrków-Stryków. Należy stwierdzić, że istnieje potencjał 
dla regionalnego zakorzenienia sektora TSL. Wynika on w głównej mierze z rozwoju sieci 
transportowej. Wymaga jednak większej uwagi ze strony szeroko rozumianego otoczenia 
gospodarczego w tym jednostek naukowo-badawczych rozwiniętych w regionie.  
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5.2.9.4. Sektor TSL w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej – podsumowanie 

 
 

 

Uwarunkowania sektorowe – pięć-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg międzynarodowy, silna orientacja 
ponadregionalna. 

 Rynek podzielony na szereg wyspecjalizowanych 
podsektorów różniących się między sobą specyfiką i 
rodzajem prowadzonej działalności 

Strategie w sektorze 

 Kosztowe, wsparte wykorzystaniem rozwiązań 
technicznych, jako instrumentu walki konkurencyjnej. 

Poziom specjalizacji sektora 

 Umiarkowany 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Umiarkowana. Dominują długoterminowe i  stabilne 
relacje z dostawcami. Główne czynniki to elastyczność i 
terminowość. 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Umiarkowanie wysoka. Występują zróżnicowane 
formy relacji z odbiorcami. 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Wysokie 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

 Przeciętne. 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Doskonała dostępność komunikacyjna 
i telekomunikacyjna regionu. 

 Regionalny potencjał firm plasuje region na drugim 
miejscu w skali kraju.  

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Rosnący. 

 Rozwój szkolnictwa zawodowego i wyższego. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka, sektor jest silnie zorientowany na 
układy gospodarcze o charakterze ponadregionalnym. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju 
województwa. 

 Brak regionalnego B+R 

ZAKORZENIENIE BRANŻY W REGIONIE 

 Sektor dynamicznie rosnący. 

 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa    Starter     Inteligentna specjalizacja 
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5.2.10.  Sektor włókienniczy w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji 
regionalnej  

5.2.10.1. Potencjał sektora włókienniczego w województwie łódzkim na tle kraju 

W skali kraju sektor włókienniczy cechuje się spadkiem liczby przedsiębiorstw, spadającym 
zatrudnieniem oraz zmniejszającym się udziałem w wytworzeniu produktu krajowego. Niemniej 
jednak, w wybranych częściach kraju wciąż funkcjonują ośrodki istotnej koncentracji podmiotów tego 
sektora. Województwo łódzkie – z tradycjami przemysłu włókienniczego sięgającymi początków XIX 
wieku – posiada w tym zakresie pozycje dominującą. Przemysł włókienniczo-odzieżowy w łódzkim 
echuje się największą w skali kraju koncentracją przedsiębiorstw, skupiając ok. 30% firm z tej branży 
w skali kraju i posiadając w tym kierunku bogate zaplecze naukowo-dydaktyczne.71 Ponadto, 
województwo łódzkie jest głównym polskim eksporterem tekstyliów i odzieży.72 

Wykres 5.51: Liczba podmiotów sektora włókienniczego wg województw w latach 2009-2012 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Głównymi obszarami specjalizacji regionalnej w tym sektorze pozostaje produkcja tkanin 
bawełnianych, ręczników, koców, rajstop oraz odzieży. W regionie wytwarza się obecnie ok. 60% 
produkowanych w Polsce tkanin bawełnianych, ok. 80% rajstop, 40% koców i pledów, ok. 30% 
swetrów, garsonek i bluzek.73 

                                                           
71

 Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 16. 
72

 Przewoźnik, M., Analiza oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego związanego z branżą 
włókienniczą w województwie łódzkim. Raport opracowany w ramach projektu „Diagnoza szyta na miarę 
włókiennika”, s. 13. Dostępne: 

http://www.wlokiennik.ahe.lodz.pl/images/analiza%20oferty%20edukacyjnej.pdf. Dostęp z dn. 08.09.2013. 
73

 Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Diagnoza strategiczna. 
Sfera ekonomiczna, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 345. 

http://www.wlokiennik.ahe.lodz.pl/images/analiza%20oferty%20edukacyjnej.pdf
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Do najważniejszych ośrodków koncentracji sektora włókienniczego i przemysłu odzieżowego 
należą przy tym Łódź, Zgierz, Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, a poza 
aglomeracją łódzką także Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola i Zelów.  

Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zmieniła się diametralnie struktura przedsiębiorstw 
działających w sektorze z punktu widzenia ich wielkości. Duże wielozakładowe podmioty gospodarcze 
zostały obecnie zastąpione przede wszystkim przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Niemniej jednak, 
w łódzkim wciąż działa wiele znaczących podmiotów gospodarczych, przodujących w nowoczesnej 
produkcji i zaawansowanym rozwoju technologicznym, przy czym wiele z nich to spółki z udziałem 
kapitału zagranicznego (filie korporacji transnarodowych), cechujące się istotnym stopniem 
umiędzynarodowienia. Wśród kluczowych podmiotów w branży można wymienić m. in.: „Monnari”, 
„Próchnik”, „Hexeline”, „Pawo”, „Kastor”, „Redan”, „Telimenę”, „Teofilów”, „Wi-Mę”, „VF Polska” 
(właściciela marki „Wrangler”), „Est West spinning”, „Coats”, „Zenit” z Łodzi, a także firmy „Adrian” 
ze Zgierza, „Tomtex” z Tomaszowa Mazowieckiego, „Syntex” z Łowicza, „Ferax” (marki „Gatta”, 
„Zenit”, „Wola”) ze Zduńskiej Woli, „Kastor” z Łasku, „Pamotex” i „BHI Poland” z Pabianic, „Optex” 
z Opoczna i wiele innych. 

5.2.10.2. Analiza sektora włókienniczego metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Zasięg rynków, na którym funkcjonują przedsiębiorstwa sektora jest w znacznym stopniu 
międzynarodowy a nawet globalny. Znakomita większość, nawet małych przedsiębiorstw, podejmuje 
próby umiędzynarodowienia choćby w formie działalności eksportowej, natomiast znaczące na rynku 
podmioty funkcją w ramach struktur korporacji transnarodowych. Ponadto, sektor włókienniczy, jako 
tradycyjna gałąź gospodarki, znajduje się w fazie dojrzałości. Skutkuje to wysoce konkurencyjną 
strukturą rynku. 

b.  Strategie w sektorze 

W sytuacji globalnej rywalizacji (przede wszystkim ze strony podmiotów zlokalizowanych 
w dalekiej Azji), konkuruje się przede wszystkim ceną i niskimi kosztami czynników produkcji 
(głównie pracy). Przewaga cenowa wskazywana jest ponadto, jako istotne źródło ewentualnej siły 
przetargowej dostawców w sektorze. Nie bez znaczenia pozostaje jednak także wysoka jakość 
oferowanych produktów, co wskazuje, iż istnieje również przestrzeń dla działalności innowacyjnej 
w sektorze. 

c. Poziom specjalizacji sektora 

Sektor należy określić, jako stosunkowo silnie wyspecjalizowany. Potwierdza to również 
względnie niewielkie poczucie zagrożenia pojawieniem się nowych substytutów w sektorze. 
Ewentualna wewnętrzna dywersyfikacja sektora odbywa się w oparciu o różnicowanie oferowanych 
na rynku marek produktów (branding). 

Siła przetargowa dostawców 

Siłę przetargową dostawców w sektorze należy określić, jako przeciętną. Jej źródłem 
pozostają: jakość oferowanych produktów, elastyczność oferty i terminowość dostaw a także niskie 
ceny. Osłabia ją natomiast duża walka konkurencyjna w sektorze oraz niewielka skłonność 
dostawców do współpracy. 
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Wykres 5.52: Źródła siły przetargowej dostawców w sektorze włókienniczym w opinii jego przedstawicieli 
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Dominanta Średnia Mediana
 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Jako przeważające formy współpracy z dostawcami w sektorze włókienniczym wskazać należy 
umowy długoterminowe, choć dość często zdarzają się także sporadyczne relacje handlowe oraz 
porozumienia pozaformalne. Stanowi to wyraz dążenia do ustanawiania współpracy ze 
sprawdzonymi partnerami handlowymi. Przedstawiciele sektora podkreślają przy tym, że dostawcom 
można ufać, ale w stopniu ograniczonym. 

Tabela 5.9: Przeważające formy współpracy z dostawcami w sektorze włókienniczym w opinii jego 
przedstawicieli 

Typ relacji 
Umowy 

długookresowe 
Umowy 

krótkookresowe 
Sporadyczne relacje 

handlowe 
Umowy 

„na wyłączność” 
Porozumienia 
nieformalne 

Liczba wskazań 14 6 4 1 4 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Siła przetargowa nabywców 

Paradoksalnie, pomimo dojrzałości sektora skutkującej dużą liczbą producentów na rynku, 
siła przetargowa nabywców oceniania jest w sektorze jako niezbyt silna. Pozwala to domniemywać, 
iż pomimo wszystko nabywcy produktów sektora poszukują sprawdzonych i solidnych partnerów a na 
rynku wygrywają podmioty cechujące się solidnością i wysoką jakością oferowanych wyrobów. 
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Wykres 5.53: Źródła siły przetargowej nabywców w sektorze włókienniczym w opinii jego przedstawicieli 

0 2 4 6 8 10

mała liczba nabywców

możliwość pozyskania wyrobów 
substytucyjnych

niskie koszty zmiany dostawcy

niewielki wpływ dostawców na jakość 
produktu finalnego

skłonność do współpracy

możliwość przejęcia produkcji wyrobu 
finalnego

Dominanta Średnia Mediana
 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Z tego powodu nie dziwi fakt, że wśród form współpracy z nabywcami w sektorze 
włókienniczym, jako dominujące wskazać należy umowy długoterminowe. Pomimo tego, na rynku 
relatywnie często zdarzają się również umowy krótkookresowe a także sporadyczne relacje handlowe 
czy nieformalne formy współpracy. 

Tabela 5.10: Przeważające formy współpracy z nabywcami w sektorze włókienniczym w opinii jego 
przedstawicieli 

Typ relacji 
Umowy 

długookresowe 
Umowy 

krótkookresowe 
Sporadyczne 

relacje handlowe 
Umowy 

„na wyłączność” 
Porozumienia 
nieformalne 

Liczba wskazań 13 8 3 2 3 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013) 

Zagrożenie nowymi konkurentami 

Stopień zagrożenia pojawieniem się nowych konkurentów oceniany jest w sektorze, jako 
przeciętny. Pomimo jego dojrzałości i wysoce konkurencyjnej struktury, uczestnicy rynku zakładają, 
iż nie jest on bardzo atrakcyjny dla nowych podmiotów a zatem zagrożenie ze strony nowych wejść 
nie jest duże. 
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Wykres 5.54: Źródła zagrożeń pojawieniem się nowych konkurentów w sektorze włókienniczym w opinii jego 
przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Co ciekawe, jako jeden z istotnych czynników ograniczających możliwość pojawienia się 
w sektorze konkurentów (poza koniecznością osiągnięcia korzyści skali poprzez duże nakłady 
inwestycyjne oraz wysokimi kosztami utopionymi inwestycji), wskazywano wysoki poziom 
technologiczny. Potwierdza to tezę o istnieniu w branży włókienniczo-odzieżowej przestrzeni dla 
działalności proinnowacyjnej. Stosunkowo wysoko ocenić także należy lojalność klientów względem 
istniejących marek jako źródło barier wejścia na rynek. Do najmniej istotnych barier wejścia zaliczyć 
natomiast należy bariery formalne oraz stosunkowo niewielką solidarność podmiotów w sektorze. 

Zagrożenie substytutami 

Przedstawiciele sektora nisko oceniają również możliwość pojawienia się substytutów. Jako 
przyczyny tego stanu rzeczy wskazują małe możliwości różnicowania produktów (silny poziom 
specjalizacji sektora) oraz lojalność klientów względem istniejących marek. Pewne znaczenie 
przypisują także wysokiemu poziomowi technologicznemu branży. 

Wykres 5.55: Źródła zagrożeń pojawieniem się substytutów w sektorze włókienniczym w opinii jego 
przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

230 

5.2.10.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Do kluczowych zasobów materialnych regionu, mogących sprzyjać rozwojowi sektora, należy 
zaliczyć w pierwszej kolejności centralne położenie oraz dostępności komunikacyjną oraz 
w mniejszym stopniu – istnienie infrastruktury produkcyjnej i terenów mogących być wykorzystanymi 
na potrzeby przemysłu włókienniczego i odzieżowego. Z uwagi na fakt, że współczesne modele 
biznesowe w włókiennictwie nie wymagają wysoko rozwiniętej infrastruktury oraz nie są tak jak 
niegdyś terenochłonne, istniejąca w tym zakresie oferta regionu jest w pełni wystarczająca. Kluczową 
przewagą konkurencyjną jest, zatem w tym kontekście przede wszystkim dostępność komunikacyjna, 
umożliwiająca sprawny zbyt na rynki krajowy i międzynarodowe. 

Regionalny rynek pracy 

Przemysł włókienniczy pozostaje wciąż ważnym pracodawcą w regionie, zapewniając w nim 
37% miejsc pracy.74 Produkcja wyrobów tekstylnych daje w łódzkim pracę ponad 13 tys. osób (w całej 
Polsce zatrudnienie w tej branży wynosi nieco ponad 51 tys.), natomiast produkcja odzieży stwarza 
miejsca pracy dla ok. 31 tys. osób (w całym kraju nieco ponad 120 tys.).75 

Jednakże, przedstawiciele sektora dość przeciętnie oceniają ofertę regionalnego rynku pracy 
z punktu widzenia swych potrzeb. Wynika to zarówno z badania opinii w roku 2013 jak 
i z wcześniejszych analiz tematycznych. Wśród kluczowych cech regionalnego rynku pracy na 
potrzeby sektora można wymienić kwestie następujące76: 

 najwięcej osób przedsiębiorstwa włókiennicze zatrudniają na stanowisko szwaczki a w dalszej 
kolejności poszukują krojczych, krawców, prasowaczy i dziewiarzy, 

 do zawodów nadwyżkowych (w których notuje się największą w regionie liczbę bezrobotnych) 
należą: szwaczka, krawiec i technik technologii odzieży, 

 do zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy należą: tkacz, chemik barwiarz, 
przewijacz, konstruktor odzieży, specjalista do obsługi systemów komputerowych, włókiennik i 
mechatronik 

 w zawodzie szwaczki istnieje szeroko rozpowszechniona „szara strefa”. 

Wyzwaniem rozwojowym pozostaje zapewnienie wykwalifikowanej kadry na potrzeby 
sektora przez funkcjonujące w regionie szkoły. Przy czym, o ile w przypadku szkół wyższych istniejąca 
oferta edukacyjna wydaje się wystarczająca (zapewniają ją przede wszystkim prężnie funkcjonujący 
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej a w zakresie 
projektowania ubioru takie uczelnie, jak Akademia Sztuk Pięknych czy Wyższa Szkoła Sztuki 
i Projektowania w Łodzi), obserwuje się wyraźną słabość pożądanej przez sektor oferty ze strony 
szkół technicznych i zawodowych. 

 

                                                           
74

 Przewoźnik, M., Analiza oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego związanego z branżą 
włókienniczą w województwie łódzkim. Raport opracowany w ramach projektu „Diagnoza szyta na miarę 
włókiennika”, s. 13. Dostępne: 

http://www.wlokiennik.ahe.lodz.pl/images/analiza%20oferty%20edukacyjnej.pdf.  

Dostęp z dn. 08.09.2013. 
75

 Delloite, Mapowanie technologii  i priorytetyzacja technologii krytycznych na potrzeby Regionalnej Strategii 
Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030, Warszawa 2012, s. 35, na podstawie Banku Danych Lokalnych 
GUS. 
76

 Koszmider, A., Charakterystyka zawodów deficytowych i nadwyżkowych związanych z branżą włókienniczą. 
Raport opracowany w ramach projektu „Diagnoza szyta na miarę włókiennika”, Łódź 2011, s. 61-63. Dostępne:  

http://www.wlokiennik.ahe.lodz.pl/images/zawody%20deficytowe%20i%20nadwyzkowe.pdfhttp://www.wloki
ennik.ahe.lodz.pl/images/analiza oferty edukacyjnej.pdf. Dostęp z dn. 08.09.2013. 

http://www.wlokiennik.ahe.lodz.pl/images/wyniki_badan/prognozy%20ogolnych%20trendow.pdf
http://www.wlokiennik.ahe.lodz.pl/images/wyniki_badan/prognozy%20ogolnych%20trendow.pdf
http://www.wlokiennik.ahe.lodz.pl/images/wyniki_badan/prognozy%20ogolnych%20trendow.pdf
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Wykres 5.56: Liczba szkół zawodowych w województwie łódzkim, które w roku szkolnym 2010/2011 
posiadały w ofercie edukacyjnej kierunki/profile klas związane z branżą włókienniczą 
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Źródło: Przewoźnik, M., Analiza oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa zawodowego związanego z branżą 
włókienniczą w województwie łódzkim. Raport opracowany w ramach projektu „Diagnoza szyta na miarę 
włókiennika”, s. 13. Dostępne: 

http://www.wlokiennik.ahe.lodz.pl/images/analiza%20oferty%20edukacyjnej.pdf. Dostęp z dn. 08.09.2013. 

 

Według danych Kuratorium Oświaty w roku szkolnym 2010/2011 działało jedynie 25 szkół, 
które w swojej ofercie edukacyjnej posiadały profile klas/kierunki związane z branżą włókienniczą. 
Najwięcej – 10 z nich to technika. Odsetek tych szkół wśród ogółu szkół zawodowych wynosi zaledwie 
8,6%. Najwięcej szkół zawodowych prowadzących kształcenie w zawodach związanych z branżą 
włókienniczą (10) mieści się w Łodzi. Po 3 szkoły posiadające profile klas związane z branżą 
włókienniczą znajdują się Piotrkowie Trybunalskim oraz powiecie opoczyńskim. Po 1 szkole znajduje 
się w takich powiatach jak: pabianicki, zgierski, bełchatowski, radomszczański, tomaszowski, łaski, 
sieradzki, wieluński i zduńskowolski.77 

Małe zainteresowanie uczniów kierunkami włókienniczymi związane jest głównie 
z przekonaniem o ciężkiej pracy, czy niskimi zarobkami. Z prowadzonych w regionie badań wynika 
ponadto, iż przedsiębiorcy nie posiadają nawet podstawowych informacji na temat szkół kształcących 
na potrzeby branży włókienniczej a współpraca pomiędzy szkołami a pracodawcami ogranicza się 
głównie do praktyk zawodowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
77

 Prognozy i ogólne trendy gospodarcze istotne dla rozwoju branży włókiennictwa w województwie łódzkim. 
Raport opracowany w ramach projektu „Diagnoza szyta na miarę włókiennika”, Instytut Nauk Społeczno-
Ekonomicznych. Dostępne:  

http://www.wlokiennik.ahe.lodz.pl/images/wyniki_badan/prognozy%20ogolnych%20trendow.pdf. Dostęp 
z dn. 08.09.2013. 

http://www.wlokiennik.ahe.lodz.pl/images/analiza%20oferty%20edukacyjnej.pdf
http://www.wlokiennik.ahe.lodz.pl/images/wyniki_badan/prognozy%20ogolnych%20trendow.pdf
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Wykres 5.57: Ocena regionalnych uwarunkowań rozwoju w sektorze włókienniczym w opinii jego 
przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Pomimo znacznej (największej w Polsce) koncentracji przedsiębiorstw sektora w regionie, 
gęstość relacji sieciowych między nimi pozostaje niewielka. Wprawdzie wg ocen badanych 
przedstawicieli branży, dostawcą i odbiorcom można ufać przynajmniej w stopniu ograniczonym, 
jednak dotyczy to przede wszystkim partnerów, z którymi ustanowili oni długotrwale relacje 
handlowe. W przypadku konkurentów w sektorze, skłonność do wzajemnej współpracy oceniana jest 
natomiast dużo niżej, a brak solidarności między podmiotami wskazywane są jako główny czynnik 
osłabiający siłę przetargową zarówno dostawców, jak i nabywców. W konsekwencji, regionalne 
środowisko przedsiębiorczości czy istnienie atmosfery do interesów oceniane są przeciętnie. 

Tabela 5.11: Poziom zaufania do partnerów biznesowych w sektorze włókienniczym w opinii jego 
przedstawicieli 

 Zdecydowanie 
można ufać 

Można ufać  
w stopniu ograniczonym 

Raczej  
nie można ufać 

Zdecydowanie  
nie można ufać 

Dostawcy  8 18 0 0 

Odbiorcy  4 18 1 1 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

W województwie łódzkim podejmowane są pierwsze próby na rzecz konsolidacji środowiska 
związanego z sektorem włókienniczo-odzieżowym. Ich przejawem jest przede wszystkim 
funkcjonowanie dwóch klastrów: 

 Klastra Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego, 

 Klastra Innowacji Tekstylnych. 
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Obie struktury znajdują sie jednak w fazie stagnacji i obecnie nie działają aktywnie. 
W praktyce nigdy nie podjęto się w nich realizacji wspólnych projektów i klastry zrzeszają mało 
podmiotów z sektora.78 Fiaskiem zakończyła się także próba powołania klastra „Inkubator mody”, 
choć w 2010 podobną działalność rozpoczął Klaster Innowacyjnego Przemysłu i Mody. Jako klaster 
promowana jest także inicjatywa Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego „Centrum Promocji 
Mody”. 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Ofertę instytucji regionalnych dla sektora należy ocenić dość dobrze. W stolicy łódzkiego 
działają wyspecjalizowane w branży włókienniczej i odzieżowej takie jednostki B+R, jak Instytut 
Włókiennictwa, Instytut Przemysłu Skórzanego, Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych 
„Tricomed”, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „Moratex”, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Cenaro.79 Problemem jednak pozostaje brak silnej 
współpracy przedsiębiorców z tymi instytucjami, ograniczający możliwości transferu technologii. 
Dobrze oceniania przez przedsiębiorców jest natomiast dostępność środków finansowych na rozwój 
oraz usług dla biznesu.  

Zakorzenienie sektora w regionie 

Podmioty sektora włókienniczego budują powiązania kooperacyjne z dostawcami i odbiorami 
przede wszystkim w skali międzynarodowej i globalnej. Cechuje je dość niska skłonność do 
współpracy a silne zaufanie deklarują przede wszystkim w stosunku do długotrwałych partnerów 
biznesowych. Słaba solidarność podmiotów w sektorze oraz stagnacja inicjatyw klastrowych wskazują 
na trudności w budowaniu regionalnego środowiska przedsiębiorczości. Koncentracja podmiotów 
tego sektora w regionie nie przekłada się, zatem na tworzenie trwałych i lokalnie zakorzenionych 
relacji sieciowych, pomimo bardzo silnych tradycji w zakresie włókiennictwa i przemysłu 
odzieżowego. Tym samym, stopień zakorzenienia sektora w regionie należy ocenić, jako przeciętny. 

                                                           
78

Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji  
RPO WŁ. Raport końcowy, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, listopad 2009, s. 49 

79
Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. Diagnoza 

strategiczna. Sfera ekonomiczna, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 
2011, s. 436. 
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5.2.10.4. Sektor włókienniczy w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej – 
podsumowanie 

 
 

 

 

 

Uwarunkowania sektorowe – pięć-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg: globalny, 

 Struktura: rynek wysoce konkurencyjny. 

Strategie w sektorze 

 Cenowo-kosztowe, 

 Istotne znaczenie konkurowania w oparciu o 
jakość stwarza również przestrzeń dla działalności 
innowacyjnej w sektorze. 

Poziom specjalizacji sektora 

 Wysoki, 

 Różnicowanie oferty oparte o branding marek. 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Przeciętna, oparta przede wszystkim na 
przewadze kosztowo-cenowej oraz jakości i 
elastyczności dostaw. 

 Osłabiana przez niską skłonność dostawców do 
współpracy. 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Niska. 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Niskie, powodowane ekonomiką skali, poziomem 
technologicznym sektora oraz lojalnością względem 
istniejących marek. 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

 Niskie, powodowane ekonomiką skali, poziomem 
technologicznym sektora oraz lojalnością względem 
istniejących marek. 

 

 

 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Kluczowym czynnikiem atrakcyjności pozostaje 
centralne położenie i dostępność komunikacyjna 
regionu, 

 Zasoby infrastrukturalne na potrzeby produkcji 
sektora w pełni spełniają jego wymagania. 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Kompetencje kadry w regionie generale 
odpowiadają zapotrzebowaniu sektora, 

 Występuje jednak deficyt zawodów 
wymagających wysokich kwalifikacji, 

 O ile szkoły wyższe zapewniają atrakcyjną 
ofertę kształcenia kadr dla sektora, o tyle brakuje 
w regionie technik i szkół zawodowych. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka – słaba konsolidacja środowiska, 

 Klastry działające w sektorze znajdują się w 
fazie stagnacji. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA 
SEKTORA 

 Silna oferta instytucji B+R, choć słaby stopień 
transferu technologii do przedsiębiorstw, 

 Dobra oferta usług dla biznesu i możliwości 
pozyskania środków finansowych na rozwój. 

ZAKORZENIENIE SEKTORA W REGIONIE 

 Przeciętny – wynikający raczej z wizerunku i 
tradycji gospodarczych niż z silnych relacji 
sieciowych w regionie. 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa    Starter     Inteligentna specjalizacja 
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5.2.11.  Sektor rolno-spożywczy w województwie łódzkim, jako obszar 
specjalizacji regionalnej  

5.2.11.1. Potencjał sektora rolno-spożywczego w województwie łódzkim na tle kraju 

Sektor przetwórstwa rolno-spożywczego stanowi jedną z kluczowych gałęzi krajowej 
gospodarki i cechuje go wysoka pozycja polskich producentów na rynku unijnym i światowym. 
Do najbardziej konkurencyjnych działów polskiej gospodarki żywnościowej należą sektory: mięsny, 
mleczarski, owocowo-warzywny, cukierniczy, wtórne przetwórstwo zbóż oraz produkcja wyrobów 
tytoniowych. Źródłem przewag konkurencyjnych są przede wszystkim przewagi kosztowo-cenowe, 
zarówno w odniesieniu do cen pracy i pozostałych czynników produkcji, jak i cen artykułów rolnych 
i gotowych wyrobów.80 

Województwo łódzkie stanowi przy tym jeden z najważniejszych polskich regionów, 
odpowiedzialnych za produkcję w sektorze. Wynika to przede wszystkim z rolniczego charakteru 
regionu, który cechuje ponadprzeciętny udział rolnictwa w wartości dodanej brutto wynoszący 3,5%, 
przy średniej UE 1,2%.81Ma to swoje konsekwencje również w rozwoju towarzyszącego produkcji 
rolnej przemysłu przetwórstwa płodów rolnych, który w województwie łódzkim dotyczył przede 
wszystkim przetworów mleczarskich, owocowo-warzywnych i mięsnych. Sektor w regionie 
produkuje przy tym nie tylko na rynek krajowy, lecz także na rynki zagraniczne. W roku 2010, udział 
przemysłu rolno-spożywczego w strukturze eksportu wyniósł 13,5%.82 

W roku 2012 w województwie w REGON zarejestrowanych było ponad 2,5 tys. 
przedsiębiorstw zajmujących się produkcją artykułów spożywczych i ponad 100 przedsiębiorstw 
zajmujących się produkcją napojów. Pod względem potencjału, lokuje to łódzkie na piątym miejscu 
wśród wszystkich polskich województw. Liczba przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego 
w województwie łódzkim w roku 2012 stanowiła 7,8% ogółu przedsiębiorstw w kraju wobec udziału 
9,4% w małopolskim, 11,1% w wielkopolskim, 11,5% w śląskim oraz 15,6% w mazowieckim 
(por. wykres 5.58). 

Województwo łódzkie znajduje się ponadto w grupie województw o relatywnie wysokim 
udziale podmiotów sektora rolno-spożywczego w ogólnej strukturze gospodarki. Wraz 
z dolnośląskim, małopolskim i pomorskim należy do grupy regionów, w którym udział pomostów tego 
sektora waha się pomiędzy 5% a 10% (rysunek 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80

 PAIiIZ, Sektor spożywczy w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 2011, s. 2-
3. 
81

W 2010 r. region łódzki przodował w Polsce w plonach ziemniaków, w plonach zbóż, produkcji mleka oraz 
pogłowiu bydła lokował się powyżej średnich unijnych (Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, 
s. 11). 
82

Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 16. 
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Wykres 5.58: Liczba podmiotów sektora rolno-spożywczego wg województw w latach 2009-2012 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Mapa 13: Udział podmiotów gospodarczych prowadzących działalność związaną z produkcją artykułów 
spożywczych wg województw w 2011 roku 

 
Źródło: PAIiIZ, Sektor spożywczy w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Warszawa 
2011, s. 5. 

Czołowe przedsiębiorstwa branży spożywczej w województwie łódzkim to przede wszystkim: 

 spółdzielnie mleczarskie o marce rozpoznawalnej w skali ponadregionalnej działające w: Łowiczu, 
Radomsku, Sieradzu, Wieluniu, Łodzi, Ozorkowie, 

 przetwórcy warzyw i owoców, m. in. „Agros-Nowa” w Łowiczu, „Sonda” w Zduńskiej Woli, 
„Agrico” w Łęczycy, „Motyl” w Rokicinach, 
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 zakłady przetwórstwa mięsnego, m. in. „Pamso” Pabianice, „Roldrob” z Tomaszowa 
Mazowieckiego, „Pamapol” z Ruśca k. Bełchatowa, 

 producenci wyrobów słonych i słodkich, m. in. „Barry Callebaut”, „Star Foods”, itd.83 

Za obszary rozwoju intensywnego rolnictwa w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 
2020 uznano pięć północnych powiatów regionu o najlepszych warunkach dla rozwoju rolnictwa 
(łęczycki, kutnowski, Łowicki, skierniewicki, rawski) oraz północną część powiatu sieradzkiego we 
wschodniej jego części.84 W obszarach tych, z uwagi na bliskość producentów rolnych, zlokalizowane 
są najważniejsze ośrodki przetwórstwa rolno-spożywczego (Kutno, Łęczyca, Łowicz, Skierniewice). 

5.2.11.2. Analiza sektora rolno-spożywczego metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Dla większości przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego zasięg rynku pozostaje krajowy, 
choć coraz większa liczba podmiotów wskazuje na jego postępujące umiędzynarodowienie. Można 
stwierdzić, nawiązując do ponad połowy opinii badanych przedstawicieli sektora, iż co najmniej 50% 
przedsiębiorstw doświadczyło kontaktu z rynkami zagranicznymi, przynajmniej w formie eksportu 
swoich wyrobów. W odniesieniu do struktury rynku panuje natomiast niemal zgodna opina, 
że pozostaje on jeśli nie silnie, to przynajmniej umiarkowanie konkurencyjny. 

b.  Strategie w sektorze 

Dla większości uczestników rynku sektor znajduje się w fazie wzrostu lub dojrzałości. Tym 
samym, w sektorze pojawia się coraz większa liczba konkurentów a konkuruje się przede wszystkim 
obniżaniem cen. Dostrzega się ponadto coraz więcej substytutów – oferowane wyroby są coraz 
bardziej różnorodne i coraz mniej innowacyjne. 

Zaskakujący do pewnego stopnia jest jednak fakt, że jako kluczowy czynnik ograniczający 
możliwość pojawienia się konkurentów wskazywany jest wysoki poziom technologiczny branży (pkt II. 
4). Oznacza to, że branża powszechnie oceniana, jako mało innowacyjna, w opinii samych jej 
przedstawicieli pozostaje wymagająca także pod tym względem. Pozwala to domniemywać, że 
w epoce gospodarki opartej na wiedzy nie ma sektorów nieinnowacyjnych i także w obszarze 
przetwórstwa rolno-spożywczego można poszukiwać domen inteligentnej specjalizacji regionalnej. 

c.Poziom specjalizacji sektora 

Sektor cechuje wysoki poziom specjalizacji oraz mała wewnętrzna różnorodność. Małe 
zróżnicowanie dotyczy zarówno profilu działalności gospodarczej przedsiębiorstw, jak i stosowanych 
strategii biznesowych i oferowanych produktów. 

Siła przetargowa dostawców 

Generalnie siłę przetargową dostawców w sektorze należy określić, jako niską. W opinii 
przedstawicieli sektora rolno-spożywczego, główne jej tkwią w wysokiej jakości oferowanych 
produktów oraz terminowości dostaw. Bardzo istotne znaczenie należy przypisać ponadto 
oferowanym na rynku cenom oraz wpływowi jakości oferty na jakość produktów finalnych. 
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 Więcej informacji: Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. 
Diagnoza Strategiczna. Sfera ekonomiczna, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 
Łódź 2011, s. 347-348. 
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 Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 57. 
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Wykres 5.59: Źródła siły przetargowej dostawców w sektorze rolno-spożywczym w opinii jego przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Źródłem siły przetargowej dostawców nie są natomiast trudności w pozyskaniu wyrobów 
substytucyjnych czy koszty zmiany dostawcy. Warto również zauważyć, że poziom wzajemnej 
współpracy między dostawcami jest na tyle niewysoki, że nie przekłada się na budowanie silniejszej 
pozycji wobec odbiorców. W konsekwencji, w obszarze relacji biznesowych dominują formalne 
umowy, długo- bądź krótkookresowe, i nie ma miejsca na bardziej nieformalne (oparte na 
partnerstwie i zaufaniu) formy kooperacji (por. tabela 5.12). 

Tabela 5.12: Przeważające formy współpracy z dostawcami w sektorze rolno-spożywczym w opinii jego 
przedstawicieli 

Typ relacji 
Umowy 

długookresowe 
Umowy 

krótkookresowe 

Sporadyczne 
relacje 

handlowe 

Umowy „na 
wyłączność” 

Porozumienia 
nieformalne 

Liczba wskazań  8 8 0 1 1 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Siła przetargowa nabywców 

Jako niską należy ocenić także siłę przetargową nabywców. Wprawdzie możliwości łatwego 
pozyskania wyrobów substytucyjnych czy przejęcia produkcji nabywanego wyrobu mogą ja 
wzmacniać, jednak przypisywane takim wskazaniom niskie oceny pozwalają stwierdzić, że z punktu 
widzenia producentów nie jest to istotne zagrożenie. Ponadto, podobnie jak w przypadku 
dostawców, także wśród nabywców nisko ocenia się ich skłonność do współpracy w sektorze.  
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Wykres 5.60: Źródła siły przetargowej nabywców w sektorze rolno-spożywczym w opinii jego przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Wśród przeważających form współpracy z nabywcami w sektorze rolno-spożywczym 
wskazuje się – podobnie jak w przypadku dostawców – na formalne umowy, przede wszystkim 
krótko- a w dalszej kolejności długookresowe. Brak jest natomiast wskazań odwołujących się do 
sporadycznych relacji handlowych czy niesformalizowanych porozumień. 

Tabela 5.13: Przeważające formy współpracy z nabywcami w sektorze rolno-spożywczym w opinii jego 
przedstawicieli 

Typ relacji 
Umowy 

długookresowe 
Umowy 

krótkookresowe 
Sporadyczne relacje 

handlowe 
Umowy 

„na wyłączność” 
Porozumienia 
nieformalne 

Liczba 
wskazań 

7 10 0 0 1 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Zagrożenie nowymi konkurentami 

Stopień zagrożenia nowymi wejściami do sektora przetwórstwa rolno-spożywczego należy 
ocenić jako dość wysoki. Można wprawdzie wskazać pewne czynniki ograniczające to 
niebezpieczeństwo, w tym np. trudność w zbudowaniu systemu dystrybucji, lojalność klientów czy 
konieczność poniesienia dużych nakładów w fazie wejścia, jednak są one przez przedstawicieli 
sektora oceniane relatywne niewysoko. 
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Wykres 5.61: Źródła zagrożeń pojawieniem się nowych konkurentów w sektorze rolno-spożywczym w opinii 
jego przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Zagrożenie substytutami 

Wśród badanych przedstawicieli sektora przetwórstwa rolno-spożywczego dostrzega się 
ambiwalentność opinii w zakresie zagrożenia pojawieniem się substytutów. Część z podmiotów 
ocenia bowiem takie niebezpieczeństwo bardzo wysoko, podczas gdy pozostałe na tyle nisko, 
że średnia opinii niemal się równoważy. Wynika to zapewne z faktu, że sam sektor pozostaje 
zróżnicowany wewnętrznie i w jego ramach funkcjonują nisze, w których trudno o zaproponowanie 
alternatywnych wyrobów.  

Wykres 5.62: Źródła zagrożeń pojawieniem się substytutów w sektorze rolno-spożywczym w opinii jego 
przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 
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Jako główne czynniki ograniczające pojawianie się substytutów wskazuje się przede 
wszystkim wysoki poziom technologiczny, lojalność klientów, trudności w zbudowaniu systemu 
dystrybucji oraz mała atrakcyjność sektora. W najmniejszym stopniu zagrożenie substytutami 
minimalizują bariery formalne. 

W konsekwencji zagrożenie substytutami w sektorze należy ocenić jako przeciętne, jednak 
opinie na temat przyczyn takiego stanu rzeczy samych przedsiębiorców pozostają zróżnicowane – dla 
części z nich wynika to z zaawansowania technologicznego sektora a dla innych z jego małej 
atrakcyjności. 

5.2.11.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

O potencjale województwa na rzecz rozwoju sektora decydują przede wszystkim duże zasoby 
ziemi i znaczący potencjał rolniczy z obszarami intensywnej produkcji ogrodniczej(sadowniczej, 
warzywniczej) i stosunkowo wydajnym rolnictwem, oraz zróżnicowana baza surowcowa, pochodząca 
zarówno z produkcji roślinnej, jak i zwierzęcej. Baza surowcowa stanowi podstawę rozwoju 
przemysłu przetwórczego: owocowo-warzywnego, mięsnego, mleczarskiego i w mniejszym stopniu 
zbożowego.  

Słabością jest natomiast niekorzystna struktura agrarna i powolne zmiany w tym zakresie. 
Barierą rozwojową dla produkcji rolnej są również warunki wodne, w tym deficyt wody, na który 
pośredni wpływ ma także bardzo niska lesistość obszaru. Ze Konsekwencją tego jest zjawisko 
stepowienia, wykraczające poza region łódzki i obejmujące znaczne tereny Polski Centralnej. 
Zagrożeniem są również nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe.85 

W zakresie rozwoju przemysłu spożywczego, istniejąca infrastruktura produkcyjna wydaje się 
przy tym wystarczająca tym bardziej, że kluczowi producenci podejmują inwestycje modernizacyjne 
i rozwojowe w tym zakresie. Niezaspokojone potrzeby dotyczą raczej w mniejszym stopniu 
infrastruktury produkcyjnej niż infrastruktury na rzecz handlu płodami rolnymi. Czynnikiem 
uzupełniającym, korzystnym dla rozwoju sektora w województwie, jest jego położenie 
i infrastruktura, sprzyjające dostępności komunikacyjnej regionu. 

Regionalny rynek pracy 

Jakość rynku pracy na potrzeby sektora (rozumiany w kategoriach zarówno ilości jak i jakości 
siły roboczej), ocenia się w województwie łódzkim jako przeciętną. Natomiast z punktu widzenia 
atrakcyjności regionalnego rynku pracy dla pracowników, problemem pozostaje duże uzależnienie 
poziomu zatrudnienia od silnych rocznych wahań koniunkturalnych. Ich występowanie do pewnego 
stopnia ogranicza potencjalną podaż pracy dla sektora. 

W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 wskazano, że wyznaniem z punktu 
widzenia poprawy jakości zasobów pracy jest zwiększenie oferty kształcenia na poziomie wyższym na 
kierunkach rolniczych, w których z punktu widzenia sektora występuje pewien deficyt. Jednakże, 
większym problemem z perspektywy regionalnego rynku pracy pozostaje uszczerbek kadr dla sektora 
z wykształceniem zasadniczym zawodowym i średnim, co jest konsekwencją kryzysu szkolnictwa 
zawodowego w tym zakresie. Warto zauważyć, że w województwie łódzkim liczba technik 
kształcących w kierunkach związanych z rolnictwem oraz w zakresie produkcji i przetwórstwa jest 
stosunkowo niewielka (por. tabela 5.14). 
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Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 56. 
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Tabela 5.14: Liczba szkól średnich (techników) kształcących w zakresie produkcji i przetwórstwa oraz 
rolnictwa we województw w roku 2012 

Województwo 
Technika kształcące w zakresie 

produkcji i przetwórstwa 
Technika rolnicze, leśne i rybactwa 

śląskie 2232 48 

wielkopolskie 349 811 

mazowieckie 123 701 

podlaskie 88 414 

kujawsko-pomorskie 111 366 

warmińsko-mazurskie 118 222 

małopolskie 233 102 

lubelskie 82 248 

łódzkie 121 180 

dolnośląskie 144 101 

świętokrzyskie 110 117 

podkarpackie 73 82 

pomorskie 141 0 

opolskie 27 53 

lubuskie 7 60 

zachodniopomorskie 8 41 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Z punktu widzenia sektora przetwórstwa rolno-spożywczego, gęstość relacji sieciowych 
w regionie pozostaje w początkowym etapie rozwoju. Badani jego przedstawiciele bardzo nisko 
oceniają potencjalne możliwości współpracy między konkurentami, natomiast w stosunku do 
odbiorców i nabywców twierdzą, że można im ufać w stopniu ograniczonym (tabela 5.15). Warto 
także przypomnieć, że brak umiejętności zorganizowania się wskazywane są jako istotne przyczyny 
relatywie niewielkiej siły przetargowej zarówno dostawców, jak i odbiorców w sektorze. 

Tabela 5.15: Poziom zaufania do partnerów biznesowych w sektorze rolno-spożywczym w opinii jego 
przedstawicieli 

 Zdecydowanie 
można ufać 

Można ufać  
w stopniu ograniczonym 

Raczej  
nie można ufać 

Zdecydowanie 
nie można ufać 

Dostawcy 5 13 0 0 

Odbiorcy 4 14 0 0 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Niemniej jednak, w regionie dostrzegalne są coraz silniejsze przejawy konsolidacji środowisk 
producentów rolnych. Według Rejestru Grup Producentów Rolnych Województwa Łódzkiego, 
obecnie w województwie zarejestrowanych jest ich ponad 30. Ponadto, w łódzkim funkcjonują 
w sektorze dwa klastry: Łódzki Klaster Warzywno-Owocowy „Zjazdowa” w Łodzi oraz Łódzko-
Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny. Drugi z nich – z siedzibą w Skierniewicach – który zrzesza 
zarówno producentów, jak i podmioty sfery badawczo rozwojowej (koordynatorem klastra jest 
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach) – uznawany z jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających 
się klastrów w Polsce. 
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Wykres 5.63: Ocena regionalnych uwarunkowań rozwoju w sektorze rolno-spożywczym w opinii jego 
przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Silnym wsparciem dla rozwoju wysoko towarowego rolnictwa w regionie jest zaplecze 
naukowo-badawcze, głównie Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz rolnicze zakłady 
doświadczalne z zakresu sadownictwa, kwiaciarstwa, szkółkarstwa, leśnictwa, gleboznawstwa oraz 
zootechniki. W Skierniewicach zlokalizowana jest także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 
która przygotowuje wyspecjalizowane kadry dla branży ogrodniczej, oraz Wyższa Szkoła 
Ekonomiczno-Humanistyczna im. prof. S. Pieniążka prowadząca kierunek ogrodnictwo. 86Słabością 
pozostają natomiast brak rynków hurtowych produktów rolnych (pozytywnym wyjątkiem jest 
działające w Łodzi Targowisko producentów rolnych „Zjazdowa”) oraz wspomniany wcześniej brak 
oferty kształcenia kadr na potrzeby sektora. 

Zakorzenienie sektora w regionie 

Choć podmioty funkcjonujące w sektorze wskazują, że większość ich dostawców i odbiorców 
pochodzi spoza regionu, można mówić o rosnącym poziomie zakorzenienia branży w województwie 
łódzkim. Wynika ono z jednej strony z rolniczego charakteru województwa, czyli siłą rzeczy 
przywiązania do warunków naturalnych, jednak z drugiej strony także z rosnącej integracji 
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Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 56. 
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środowiska producentów sektora. Przejawem tego stanu rzeczy pozostają ponadto wysokie oceny 
takich uwarunkowań regionalnych rozwoju sektora jak: wizerunek regionu, dostrzeganie potencjału 
sektora w polityce rozwoju regionu czy istnienie sprzyjającego środowiska przedsiębiorczości 
(wykres 5.63). 

Terytorializacja nie ma jednak miejsca na całym obszarze województwa, lecz przede 
wszystkim na ternie obszaru funkcjonalnego rozwoju intensywnego rolnictwa, w tym w głównej 
mierze środowiska zorganizowanego wokół ośrodka w Skierniewicach. 

Mapa 14: Obszar rozwoju intensywnego rolnictwa w województwie łódzkim rejon zakorzenienia sektora 
rolno-spożywczego województwie łódzkim 

 
Źródło: Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 57. 
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5.2.11.4. Sektor rolno-spożywczy w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej – 
podsumowanie: 

Uwarunkowania sektorowe – pięć-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg: krajowy, przy postępującym 
umiędzynarodowieniu sektora, 

 Struktura: silna konkurencja. 

Strategie w sektorze 

 Oparte przede wszystkim na obniżaniu cen, choć 
można doszukiwać się w jego ramach wąskich domen 
specjalizacji regionalnej 

Poziom specjalizacji sektora 

 Wysoki. 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Stosunkowo niska, oparta przede wszystkim na 
konkurowaniu ceną i wynikająca z niskiego stopnia 
zorganizowania dostawców. 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Niska. 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Wysokie. 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

Przeciętne , choć  uwagi na dużą wewnętrzną 
różnorodność sektora, opinie przedstawicieli sektora 
na ten temat są silnie zróżnicowane. 

 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Duże zasoby ziemi i znaczący potencjał 
rolniczy stanowią silną bazę dla rozwoju 
przetwórstwa spożywczego, 

 Infrastruktura produkcyjna i towarzysząca 
produkcji spełniają oczekiwania sektora. 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Braki w ofercie kształcenia na kierunkach 
zawodowych i technicznych, 

 Braki w ofercie kształcenia na wyższych 
kierunkach rolniczych. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Relacje sieciowe w fazie początkowej, 

 Silny wkład Klastra Owocowo-Warzywnego w 
Skierniewicach w budowanie relacji sieciowych w 
sektorze. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA 
SEKTORA 

 Silne zaplecze naukowo-badawcze, głównie 
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, 

 Brak poza Łodzią rynków hurtowych 
produktów rolnych. 

ZAKORZENIENIE SEKTORA W REGIONIE 

 Rosnący poziom zakorzenienia sektora w 
północno-wschodnim obszarze województwa 
(„obszar funkcjonalny rozwoju intensywnego 
rolnictwa”). 

 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa    Starter   Inteligentna specjalizacja 
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5.2.12.  Sektor materiałów budowlanych w województwie łódzkim, jako obszar 
specjalizacji regionalnej  

5.2.12.1. Potencjał sektora materiałów budowlanych w województwie łódzkim na tle kraju 

Sektor materiałów budowlanych jest ważnym i dynamicznie rozwijającym się obszarem 
polskiej gospodarki. Przyczyną tej dynamiki jest szereg czynników, z których w ostatnich latach za 
najważniejsze należy uznać istotny popyt na roboty budowlane (w tym ze strony sektora publicznego 
na rozwój infrastruktury, powodowany dostępnością znacznych środków pochodzących z funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej i z Funduszu Spójności) oraz wzrastającą siłę nabywczą Polaków, 
skutkującą istotnym popytem ze strony gospodarstw domowych na rozwój budownictwa 
mieszkaniowego i remontów. 

Sektor obejmuje szeroką gamę branż gospodarczych, dostarczających materiały na potrzeby 
budownictwa. Działające w nich podmioty gospodarcze w statystyce publicznej klasyfikowane są 
w działach zwianych z produkcją: wyrobów z surowców mineralnych, wyrobów z gumy, tworzyw 
sztucznych oraz metali (sekcja C, działy 22, 23, 24 i 25 Polskiej Klasyfikacji Działalności).87 Ponadto, 
sektor materiałów budowlanych pozostaje silnie uzależniony od lokalizacji źródeł surowców 
budowlanych i działalności podmiotów gospodarczych zajmujących się wydobywaniem kamienia, 
żwiru, piasku i minerałów (sekcja B, dział 9 Polskiej Klasyfikacji Działalności). 

Pod względem liczby podmiotów gospodarczych związanych z wydobyciem i produkcją 
materiałów budowlanych, łódzkie z liczbą ok. 5,5 tys. przedsiębiorstw znajduje się na siódmym 
miejscu wśród wszystkich polskich województw (wykres 5.64). Istnieje jednak bardzo silny potencjał 
w zakresie wybranych gałęzi przemysłu materiałów budowlanych, skoncentrowanych we wschodniej 
części regionu. Obejmuje on przede wszystkim znaczne części powiatów tomaszowskiego 
i opoczyńskiego, gdzie podstawą przemysłu są miejscowe zasoby surowców skalnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
87

 Należy pamiętać, że nie wszystkie podmioty gospodarcze tych działów PKD związane są z produkcją 
na potrzeby budownictwa. Ich bardziej precyzyjna identyfikacja powinna odbywać się na poziomie grup i klas 
PKD. Jednakże z uwagi na trudności a czasem brak możliwości w dotarciu do informacji na tym poziomie 
klasyfikacji i z uwagi na poglądowy charakter tej części analizy, poprzestano na klasyfikacji na wyższym i łatwiej 
dostępnym poziomie agregacji danych. 
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Wykres 5.64: Liczba podmiotów gospodarczych związanych z wydobyciem i produkcją materiałów 
budowlanych wg województw w latach 2009 i 2012 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Potencjał województwa łódzkiego tkwi, zatem przede wszystkim w zakresie produkcji 
materiałów budowlanych obszarze tzw. Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów 
Mazowiecki, które wyspecjalizowane jest w produkcji materiałów budowlanych opartych na 
wydobyciu piasków szklarskich i formierskich oraz kaolinu, mających zastosowanie w budownictwie 
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i przyczyniających się przede wszystkim do dynamicznego rozwoju przemysłu ceramicznego 
i szklarskiego. Udział regionu łódzkiego w krajowej produkcji płytek ceramicznych wynosi 70%.88 

5.2.12.2. Analiza sektora materiałów budowlanych metodą „pięciu sił” M. E. Portera 
Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Zasięg rynku materiałów budowlanych określany jest przez jego uczestników, jako krajowy 
lub europejski. Porównywalna liczba przedsiębiorstw zaopatruje, bowiem dostawców 
zlokalizowanych w kraju i eksportuje swoje wyroby na potrzeby sektora budownictwa w innych 
krajach – przede wszystkim sąsiadującym z Polską. Strukturę rynku należy natomiast określić, jako 
umiarkowanie lub wysoce konkurencyjną.  

b. Strategie w sektorze 

Sektor określany jest przez jego uczestników, jako znajdujący się w fazie wzrostu lub 
dojrzałości, co determinuje wybór dominujących strategii w sektorze. Paradoksalnie jednak, 
podmioty sektora nie wskazują ceny, jako głównego czynnika konkurowania, ale jakość oraz 
terminowość dostaw. Wynika to zapewne z ograniczeń w możliwości pojawienia się nowych 
konkurentów (por. pkt. II. 4-II. 5) i powoduje, że w tradycyjnym sektorze gospodarki istotne znaczenie 
mają innowacje, zarówno technologiczne jak i pozatechnologiczne. 

c. Poziom specjalizacji sektora 

Sektor określany jest powszechnie jako wysoce wyspecjalizowany. W konsekwencji, 
o sytuacji w sektorze decydują kluczowe (największe) podmioty gospodarcze, do których 
dostosowują się mniejsi gracze (strategia follow the leader). Pewną słabością wynikającą z tej cechy 
sektora pozostaje natomiast fakt, że pozostaje on silenie uzależniony od bardzo zmiennej 
koniunktury gospodarczej w budownictwie, co było szczególnie dostrzegalne w ostatnich latach w 
warunkach recesji gospodarczej i spadającym popytem ze strony segmentu branży budowlanej 
związanego z mieszkalnictwem czy budownictwem biurowym i obiektów przemysłowych. 

Siła przetargowa dostawców 

Podstawowym źródłem siły przetargowej dostawców w sektorze jest w opinii jego 
przedstawicieli jakość oraz terminowość dostaw. Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ dostaw na 
jakość produktu finalnego (por. wykres 5.65). W nieco mniejszym stopniu jako źródło siły 
przetargowej wskazuje się cenę, co potwierdza marginalne znaczenie czystych strategii cenowych w 
sektorze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
88

 Szerzej: Mapowanie technologii i priorytetyzacja technologii krytycznych na potrzebyRegionalnej Strategii 
Innowacji dla Województwa Łódzkiego – „LORIS 2030”, s. 72. Dostępne:  

http://www.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/feb0b9804fc91e97a269e7ab54657f72/Mapowanie+technologii+i+pr
iorytetyzacja+technologii+krytycznych_raport+Deloitte.pdf?MOD=AJPERES. Dostęp z dn. 07.09.2013. 
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Wykres 5.65: Źródła siły przetargowej dostawców w sektorze materiałów budowlanych w opinii jego 
przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Co istotne, podmioty sektora materiałów budowlanych funkcjonują na wysoce 
konkurencyjnym rynku. Siła przetargowa dostawców w sektorze osłabiana jest bowiem poprzez 
możliwość stosunkowo taniej zmiany dostawcy oraz brak skłonności dostawców do współpracy. 
Wprawdzie w województwie łódzkim funkcjonują dwa klastry budowlane (Łódzki klaster Budowlany 
„Twój Dom” powołany z inicjatywy Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz klaster Budownictwo 
Polski Centralnej koordynowany przez Naczelną Organizację Techniczną w Łodzi)89, jednak ich 
działalność nie jest zakorzeniona w regionie, szczególnie w obszarze największej aktywności 
przedsiębiorstw sektora, tj. w „Zagłębiu Ceramicznym”. 

Tabela 5.16: Przeważające formy współpracy z dostawcami w sektorze materiałów budowlanych w opinii 
jego przedstawicieli 

Typ relacji 
Umowy 

długookresowe 
Umowy 

krótkookresowe 
Sporadyczne 

relacje handlowe 
Umowy 

„na wyłączność” 
Porozumienia 
nieformalne 

Liczba wskazań 10 4 0 0 1 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Wśród dominujących form współpracy biznesowej z dostawcami w sektorze wymienia się 
umowy długookresowe. Specyfika sektora wskazuje zatem na chęć podejmowania długotrwałej 
współpracy ze sprawdzonymi partnerami, zapewniającymi jakość oraz terminowość dostaw.  

                                                           
89

 PARP, Klastry  w województwie łódzkim, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012. 
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W konsekwencji stwierdzić można, że siła przetargowa dostawców w sektorze materiałów 
budowlanych pozostaje umiarkowana – wzmacnia ją jakość dostaw oraz trwałość relacji, natomiast 
osłabia możliwość szybkiej zmiany kooperanta. 

Siła przetargowa nabywców 

Generalnie, badani przedstawiciele sektora materiałów budowlanych bardzo nisko oceniali 
wszelkie czynniki związane z siłą przetargową nabywców w sektorze. Pozwala to domniemywać, 
że znaczenie wyrobów dla innych gałęzi gospodarki pozostaje na tyle ważne, że warunkuje do 
pewnego stopnia zachowania odbiorców. 

Podobnie jak w przypadku dostawców, wśród form współpracy z nabywcami dominują 
umowy o charakterze długookresowym. Wydaje się to potwierdzać istotne znaczenie sektora dla 
innych branż gospodarki, bowiem to długotrwała współpraca ze sprawdzonymi partnerami 
biznesowymi zapewniać może trwałość, przewidywalność i terminowość dostaw. 

Tabela 5.17: Przeważające formy współpracy z nabywcami w sektorze materiałów budowlanych w opinii jego 
przedstawicieli 

Typ relacji 
Umowy 

długookresowe 
Umowy 

krótkookresowe 

Sporadyczne 
relacje 

handlowe 

Porozumienia 
nieformalne 

Umowy 
„na wyłączność” 

Liczba 
wskazań 

9 5 0 1 0 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Wykres 5.66: Źródła siły przetargowej nabywców w sektorze materiałów budowlanych w opinii jego 
przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

W konsekwencji, siła przetargowa nabywców w sektorze pozostaje niska. Można to jednak 
interpretować w ten sposób, że specjalizacja gospodarcze regionu w tym kierunku – z uwagi na 
atrakcyjność dla działających w nim producentów – jest dobrym kierunkiem rozwoju.  

Zagrożenie nowymi konkurentami 

Stopień zagrożenia pojawieniem się konkurencji w sektorze jego przedstawiciele oceniają, 
jako umiarkowany lub wręcz niski. Za podstawowe bariery wejścia do sektora uznaje się konieczność 
poniesienia dużych nakładów kapitałowych w celu uruchomienia działalności (ekonomika skali) oraz 
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co istotne – wysoki poziom technologiczny sektora. Czynnikiem ograniczającym wejście jest 
niewątpliwie także konieczność zbudowania systemu dystrybucji oraz wysokie koszty utopione 
inwestycji. 

Wykres 5.67: Źródła zagrożeń pojawieniem się nowych konkurentów w sektorze materiałów budowlanych w 
opinii jego przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Nie są oceniane, jako istotne bariery wejścia natomiast takie czynniki, jak lojalność klientów, 
solidarność podmiotów w sektorze, mała atrakcyjność sektora czy bariery formalne. Można zatem 
wnioskować, że sektor cechuje się generalnie dużym poziomem atrakcyjności dla przedsiębiorstw, 
jednak z drugiej strony podmioty w nim funkcjonujące toczą silną walkę konkurencyjną i nie wykazują 
skłonności do współpracy (por. pkt III.5). 

Zagrożenie substytutami 

Nieco wyżej badani przedstawiciele sektora ocenili zagrożenie substytutami. Analiza 
odpowiedzi na to zagadnienie prowadzi do oceny zagrożenia alternatywną ofertą, jako przeciętnego. 
Po raz kolejny, jako kluczowy czynnik ograniczający możliwość wprowadzenia na rynek substytutów 
należy wskazać wysoki poziom technologiczny branży. W dalszej kolejności wspomnieć należy 
o trudnościach w zbudowaniu systemu dystrybucji czy też o małych możliwościach różnicowania 
produktów. 

Za czynniki w najmniejszym stopniu ograniczające zagrożenie substytutami wskazywano 
natomiast niską atrakcyjność sektora, bariery formalne, czy lojalność klientów względem istniejących 
marek. Po raz kolejny można podkreślić, że także solidarność podmiotów w sektorze oceniania jest na 
niskim poziomie i nie stanowi w opinii jego przedstawicieli istotnej bariery wejścia na rynek. 
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Wykres 5.68: Źródła zagrożeń pojawieniem się substytutów w sektorze materiałów budowlanych w opinii 
jego przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

5.2.12.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Kluczowym zasobem regionu na rzecz rozwoju sektora materiałów budowlanych pozostają 
złoża piasków, obecnie najsilniej eksploatowane na terenie Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego 
Opoczno-Tomaszów Mazowiecki. Istotnym źródłem pozyskiwania tego typu surowców pozostają 
ponadto złoża towarzyszące odkrywkowemu wydobyciu węgla brunatnego w Zagłębiu Górniczo-
Energetycznym „Bełchatów – Szczerców – Złoczew”. Uzupełniającym źródłem kopalin na terenie 
województwa pozostają ponadto takie złoża, jak kamienie czy wapienie, zlokalizowane przede 
wszystkim w południowej części łódzkiego (powiaty wieluński, pajęczański, radomszczański, 
piotrkowski).90 

Dopełniającym czynnikiem materialnym rozwoju sektora w regionie pozostaje także 
centralne położenie województwa i zagospodarowanie infrastrukturalne, zwiększające jego 
dostępność komunikacyjną. Niewątpliwie jednak, to zasoby naturalne pozostają kluczowym 
czynnikiem rozwoju sektora materiałów budowlanych w województwie łódzkim. 

Regionalny rynek pracy 

Pomimo dość dobrej dostępności niewykwalifikowanej siły roboczej, słabością pozostaje 
dostępność pracowników wyspecjalizowanych i co równie istotne – niedostatecznie rozwinięta 
edukacja w kierunkach związanych z potrzebami sektora. Brak jest szkolnictwa średniego 
zawodowego i technicznego związanego z górnictwem odkrywkowym czy przemysłem ceramicznym 
i szklarskim. Specjalistyczne szkolnictwo wyższe jest reprezentowane jedynie przez znajdujący się 
w Opocznie Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 
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 Zarząd Województwa Łódzkiego, AktualizacjaStrategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020. 
Diagnoza Strategiczna. Sfera środowiskowo-infrastrukturalna, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego w Łodzi, Łódź, sierpień 2010, s. 543. 
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AGHw Krakowieoraz Politechnikę Łódzką – chemia budowlana.91 W konsekwencji, jakość rynku pracy, 
jako regionalne uwarunkowanie rozwoju sektora oceniana jest przez przedstawicieli sektora bardzo 
słabo. 

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

W sektorze występuje bardzo niska skłonność konkurentów do współpracy oraz niska 
solidarność podmiotów w sektorze (w tym także dostawców i nabywców). Ponadto, w ramach relacji 
biznesowych pochodzenie dostawców pozostaje przede wszystkim krajowe lub europejskie, 
podobnie jak w przypadku nabywców, gdzie dominuje pochodzenie krajowe. Podmioty sektora 
prawie w ogóle nie utrzymują natomiast relacji partnerami z regionu. Prowadzi to do wniosku 
o bardzo słabiej gęstości relacji sieciowych w regionie w sektorze materiałów budowlanych. 

 

Tabela 5.18: Poziom zaufania do partnerów biznesowych w sektorze materiałów budowlanych w opinii jego 
przedstawicieli 

 Zdecydowanie 
można ufać 

Można ufać w stopniu 
ograniczonym 

Raczej  
nie można ufać 

Zdecydowanie  
nie można ufać 

Dostawcy 7 8 0 0 

Odbiorcy 6 9 0 0 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Można natomiast stwierdzić, że podmioty sektora generalnie darzą się zaufaniem, odnosząc 
to zarówno do dostawców jak i nabywców. Jednakże należy pamiętać, że deklarowane wysokie 
zaufanie dotyczy przede wszystkim wieloletnich partnerów biznesowych, w większości przypadków 
zlokalizowanych poza województwem łódzkim. 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora jest dość dobrze oceniana w zakresie możliwości 
pozyskania źródeł finansowania czy też w zakresie wizerunku regionu. Doceniany jest także fakt 
dostrzegania potencjału sektora w polityce rozwoju regionu. 

Przedsiębiorcy badanego sektora najwięcej niedostatków dostrzegają natomiast w zakresie 
wspomnianej wcześniej jakości rynku pracy, ale także oferty uniwersytetów i ośrodków B+R, czy też 
oferty instytucji wspierania przedsiębiorczości oraz dostępności usług dla biznesu. Niepokoi to o tyle, 
że generalnie w regionie występuje popyt na innowacje ze strony przedstawicieli sektora. Sytuacja ta 
może być do pewnego stopnia konsekwencją małej gęstości relacji sieciowych, w tym fiaska 
dotychczasowych przedsięwzięć klastrowych w branży budowlanej mających w zamierzeniu 
konsolidować środowisko oraz budować powiązania między światami nauki i biznesu. 
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 Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 54. 
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Wykres 5.69: Ocena regionalnych uwarunkowań rozwoju w sektorze materiałów budowlanych w opinii jego 
przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Zakorzenienie sektora w regionie 

Zakorzenienie sektora w regionie uwarunkowane jest przede wszystkim dostępnością 
zasobów naturalnych. Słabość powiązań relacyjnych z przedsiębiorstwami wewnątrz sektora 
w regionie, przewaga relacji biznesowych z podmiotami spoza regionu oraz nierozwinięty system 
współpracy z regionalnymi ośrodkami naukowymi oraz ośrodkami przedsiębiorczości i innowacji, 
wskazują jednak na niewielki stopień zakorzenienia sektora z punktu widzenia budowania relacji 
sieciowych. 
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5.2.12.4. Sektor materiałów budowlanych w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji 
regionalnej – podsumowanie 

 
 

Uwarunkowania sektorowe – pięć-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg: krajowy i europejski, 

 Konkurencyjna. 

Strategie w sektorze 

 Proinnowacyjne, nastawione na rozwój nowych 
technologii w budownictwie i wysoka jakość oferty. 

Poziom specjalizacji sektora 

 Wysoce wyspecjalizowany. 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Umiarkowana, choć wzmacniana przez solidność 
dostawców. 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Niska, co stanowi o atrakcyjności sektora dla 
producentów. 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Bardzo niskie, powodowane 
kapitałochłonnością i wysokim poziomem 
technologicznym sektora. 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

Przeciętne. 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Złoża kopalin (piasków, kamieni, wapieni) 
pozostają kluczowym czynnikiem rozwoju sektora. 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Problemy z dostępnością wykwalifikowanych 
kadr, 

 Niedostateczna oferta szkolnictwa zawodowego 
na potrzeby sektora. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Dobra w zakresie ogólnego wizerunku regionu, 

 Słaba w zakresie oferty podmiotów sektora 
nauki oraz ośrodków wspierania przedsiębiorczości i 
transferu technologii. 

ZAKORZENIENIE SEKTORA W REGIONIE 

 Uwarunkowane przede wszystkim dostępnością 
zasobów naturalnych, 

 Niewielkie z punktu widzenia słabych powiązań 
relacyjnych w regionie. 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa    Starter     Inteligentna specjalizacja 
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5.2.13.  Sektor IT i telekomunikacji w województwie łódzkim, jako obszar 
specjalizacji regionalnej  

5.2.13.1. Potencjał sektora ITi telekomunikacji w województwie łódzkim na tle kraju 

Województwo łódzkie znajduje się w grupie województw odgrywających znaczącą rolę, jako 
w rozwoju sektora informatyki i telekomunikacji. W roku 2012 region zajmował siódme miejsce pod 
względem liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność związaną z oprogramowaniem 
i doradztwem w zakresie informatyki oraz wykonujących w tym zakresie działalność usługową. 
Ponadto, w latach 2009-2012 łódzkie zanotowało trzecią (po małopolskim i lubelskim) w skali kraju 
dynamikę wzrostu liczby tego typu przedsiębiorstw. Podobną pozycję i dynamikę obserwuje się 
w województwie łódzkim w przypadku liczby przedsiębiorstw działających w sektorze 
telekomunikacji.  

Wykres 5.70: Liczba podmiotów sektora informatyki wg województw w latach 2009-2012 
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oraz dzialalność powiązana 2009 jed.gosp.

 
Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 
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Wykres 5.71: Liczba przedsiębiorstw telekomunikacyjnych wg województw w latach 2009-2012 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Obszarem koncentracji podmiotów gospodarczych sektora IT i komunikacji pozostają przede 
wszystkim Łódź i Łódzki Obszar Metropolitalny. Należy przy tym nadmienić, że poza samą liczbą 
przedsiębiorstw w omawianych branżach istotne znaczenie ma fakt pojawiania się w stolicy regionu 
dużych i liczących się w skali międzynarodowej podmiotów gospodarczych. Do najważniejszych z nich 
zaliczyć można m. in. Fujitsu Services, Accenture, AMG.net, Comarch, Ericpol, LCI Software, 
czy Transition Technologies. W zakresie usług telekomunikacyjnych do wiodących podmiotów zaliczyć 
można natomiast Polską Telefonię Cyfrową. Do czołowych producentów sprzętu komputerowego 
naliczyć można z kolei firmę Dell, kooperującą z wielu lokalnymi poddostawcami. W przypadku 
sektora IT pozycja województwa może już dziś być określona jako znacząca, porównywalna 
w województwem śląskim, wielkopolskim, dolnośląskim, małopolskim czy pomorskim (przy wyraźne 
dominującej pozycji mazowieckiego na rynku). Natomiast w przypadku sektora telekomunikacji, 
pozycję regionu można uznać jako przeciętną – stolica województwa pozostaje atrakcyjna przede 
wszystkim dla lokalizacji usług cail center dla tego sektora (por. analiza sektora BPO). 

5.2.13.2. Analiza sektora IT i telekomunikacji metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

W przypadku sektora informatyki wspomnieć należy, że w jego ramach zwykle wyróżnia się 
trzy ściśle powiązane ze sobą segmenty: sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz usług 
informatycznych. W każdym z nich strukturę rynku określić należy jako konkurencyjną (przy czym 
znacznie więcej podmiotów działa w segmentach oprogramowania i usług informatycznych niż 
w sektorze produkcji sprzętu), a zasięg rynku jako międzynarodowy czy wręcz globalny. 

W roku 2011 łączna wartość przychodów sektora w Polsce wyniosła 31,3 mld zł. 
Zdecydowana większość tej kwoty (57%) pochodziła ze sprzedaży sprzętu komputerowego. Sprzedaż 
oprogramowania wygenerowała 14% przychodów, natomiast udział sprzedaży usług informatycznych 
(wdrożenia, integracje, serwis, doradztwo, szkolenia i outsourcing) wyniósł 29% całkowitej wartości 
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sektora.92 W przeciwieństwie do sektora IT, sektor telekomunikacji cechuje wysoki poziom 
oligopolizacji. Zdominowany jest on bowiem przez kilka podmiotów gospodarczych, których liczba 
oraz powiązania kapitałowe między nimi regulowane się przez krajowe i unijne przepisy 
antymonopolowe. W tym kontekście zasięg rynku należy określić jako krajowy, choć funkcjonujące 
na nim podmioty to w większości przypadków korporacje transnarodowe, których zasięg 
oddziaływania pozostaje globalny. 

W przypadku badanych przedsiębiorstw sektora, niemal połowa określiła go jako globalny 
i podobna część respondentów jako co najmniej krajowy. Zdecydowana większość badanych wyraża 
opinie o konkurencyjnej strukturze rynku. Pochodzenie dostawców w sektorze wskazywano 
najczęściej jako globalne, podczas gdy pochodzenie nabywców wskazywano przede wszystkim 
krajowe. 

b.  Strategie w sektorze 

Sektor informatyczno-telekomunikacyjny należy do sektorów o bardzo wysokim poziomie 
innowacyjności. Dominują w nim strategie proinnowacyjne, wymagające istotnych nakładów na 
działalność badawczo-rozwojową na każdym etapie (od badań nad nową ofertą, poprzez prace 
wdrożeniowe, produkcję, do marketingu i sprzedaży) oraz wysokiego poziomu kapitału ludzkiego. 
Ponad połowa badanych przedsiębiorstw oceniła przy tym, że sektor jest w fazie wzrostu, 
co dodatkowo wymusza strategie proinnowacyjne. Charakter sektora powoduje przy tym, 
że funkcjonujące nim technologie stają się szybko przedmiotem dyfuzji do innych branż gospodarki, 
co generuje pozytywne efekty zewnętrzne (ang. spill-overs) dla całego regionu. 

c.Poziom specjalizacji sektora 

Zdecydowana większość podmiotów w sektorze ocenia go jako bardzo wyspecjalizowany. 
W przypadku badania wybranych jego przedstawicieli, w skali dziesięciostopniowej średnia 
odpowiedzi określającej siłę specjalizacji wyniosła 9, natomiast jako dominująca wskazywano wartość 
8. 

Siła przetargowa dostawców 

W sektorze przeważają formy współpracy biznesowej oparte o porozumienia długookresowe 
i formalne umowy cywilno-prawne. Pozwala to domniemywać, że współpraca ze sprawdzonymi 
partnerami stanowi istotną wartość dla przedsiębiorstw sektora, co wzmacnia siłę przetargową 
dostawców i usługodawców, która uznać można tym samym za wysoką. 
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Polska Agencja Informacji I Inwestycji Zagranicznych, Sektor technologii informatycznych w Polsce, 
Warszawa 2012, s. 1. 
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Wykres 5.72: Źródła siły przetargowej dostawców w sektorze IT i telekomunikacji w opinii jego 
przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Tabela 5.19: Przeważające formy współpracy z dostawcami w sektorze informatyki i telekomunikacji w opinii 
jego przedstawicieli 

Typ relacji 
Umowy 

długookresowe 
Umowy 

krótkookresowe 

Sporadyczne 
relacje 

handlowe 

Umowy 
„na wyłączność” 

Porozumienia 
nieformalne 

Liczba wskazań 9 7 2 1 1 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Do najważniejszych źródeł siły przetargowej dostawców w sektorze IT i telekomunikacji 
zalicza się przy tym wysoką jakość oferowanych wyrobów oraz terminowość i elastyczność dostaw. 
Pozwala do określić siłę przetargową dostawców jako stosunkowo dużą. 

 

Siła przetargowa nabywców 

W przypadku nabywców w sektorze IT i telekomunikacji także dominuje silnie współpraca 
długookresowa i formalna. Innymi słowy, formalizacja i długotrwałość współpracy stanowi 
o specyfice sektora zarówno po stronie nabywców jak i odbiorców. 

Tabela 5.20: Przeważające formy współpracy z nabywcami w sektorze informatyki i telekomunikacji w opinii 
jego przedstawicieli 

Typ relacji 
Umowy 

długookresowe 
Umowy 

krótkookresowe 
Sporadyczne 

relacje handlowe 
Porozumienia 
nieformalne 

Umowy „na 
wyłączność” 

Liczba wskazań 10 5 2 1 0 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 
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W zakresie źródeł siły przetargowej nabywców zwraca uwagę generalnie niska ich ocena 
przez przedstawicieli sektora. Takie kwestie, jak koszty zmiany dostawcy czy możliwość pozyskania 
wyrobów substytucyjnych, ocenia są przeciętnie, czyli jako mające stosunkowo nieduży wpływ na siłę 
przetargową nabywców. W konsekwencji należy ocenić ich siłę przetargową, jako niską, co świadczy 
o atrakcyjności sektora dla funkcjonujących w nim przedsiębiorstw. 

Wykres 5.73: Źródła siły przetargowej nabywców w sektorze informatyki i telekomunikacji w opinii jego 
przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Zagrożenie nowymi konkurentami 

Sektor informatyczno-telekomunikacyjny uznawany jest za cechujący się stosunkowo silnym 
zagrożeniem ze strony nowych konkurentów. Potwierdza to tezę o jego konkurencyjnej strukturze. 

Wśród ewentualnych przyczyn ograniczających liczbę konkurentów w sektorze najwyżej jego 
przedstawiciele oceniają takie czynniki, jak konieczność poniesienia dużych nakładów na starcie, 
wysoki poziom technologiczny branży, czy wysoki poziom konkurencji. 
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Wykres 5.74: Źródła zagrożeń pojawieniem się nowych konkurentów w sektorze informatyki 
i telekomunikacji w opinii jego przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Zagrożenia konkurencją nie zmniejsza natomiast istotnie sama liczba konkurentów, lojalność 
wobec marek, solidarność podmiotów w sektorze czy bariery formalne. Fakt, że barierami wejścia na 
rynek pozostają przede wszystkim te związane z jego zaawansowaniem technologicznym potwierdza 
tezę o jego wysokiej innowacyjności. 

Zagrożenie substytutami 

Stopień zagrożenia substytutami oceniany jest w branży jako przeciętny. Potwierdzają to 
w szczególności opinie przedstawicieli badanych przedsiębiorstw. Wśród przyczyn takiego stanu 
rzeczy, podobnie jak w przypadku oceny zagrożenia nową konkurencją, wskazywano przede 
wszystkim wysoki poziom technologiczny sektora. 

Wykres 5.75: Źródła zagrożeń pojawieniem się substytutów w sektorze informatyki i telekomunikacji w opinii 
jego przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 
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5.2.13.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Pozytywnym czynnikiem mogącym stymulować rozwój sektora jest niewątpliwe centralne 
położenie regionu, ułatwiające kontakty biznesowe face-to-face, które paradoksalne okazują się być 
istotne w kontekście poszukiwania nowych zleceniobiorców sektora. 

Z drugiej strony należy stwierdzić, że region jest stosunkowo słabo wyposażony 
w infrastrukturę teleinformatyczną. Dotyczy to przede wszystkim gospodarstw domowych 
i przedsiębiorstw, mimo, że w latach 2004 – 2011odsetek gospodarstw domowych posiadających 
komputer z podłączeniem do Internetu wzrósł z 14,4% w 2004 r. do 54,9% w 2011 r. Ograniczona jest 
również dostępność do Internetu szerokopasmowego, co powoduje wykluczenie cyfrowe niektórych 
obszarów regionu.93 Województwo łódzkie należy natomiast do grup regionów o stosunkowo 
dobrym dostępie do telefonii stacjonarnej i komórkowej.94 

W konsekwencji należy stwierdzić, że w zakresie wyposażenia infrastrukturalnego regionu, 
szczególnie sektor IT wymagał będzie nakładów na jego dalszy rozwój, zarówno w aspekcie przesyłu 
informacji, jak i wyposażenie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w urządzenia korzystające 
z usług IT.  

Regionalny rynek pracy 

Zapleczem dla sektora jest duża liczba studentów i absolwentów kierunków informatycznych. 
Pod względem ich liczby województwo łódzkie zajmuje piętę miejsce pośród wszystkich polskich 
województw, co należy uznać za sytuację atrakcyjną dla przedsiębiorstw funkcjonujących w sektorze. 
Zarówno w oparciu o dane z rynku pracy oraz deklaracje badanych przedsiębiorstw, sytuację na 
regionalnym rynku pracy uznać należy za korzystną z punktu widzenia sektora. 

Tabela 5.21: Studenci i absolwenci kierunków informatycznych wg województw w roku 2008 i 2012 

Województwo 
Studenci Absolwenci 

2010 2012 2010 2012 

mazowieckie 13652 20790 2050 2376 

małopolskie 8112 16729 1523 2335 

dolnośląskie 7981 13995 1429 1707 

śląskie 8075 13245 1909 1668 

łódzkie 6589 11125 1977 1294 

wielkopolskie 5113 8807 1282 1009 

pomorskie 4334 7681 616 956 

podkarpackie 3288 5327 724 602 

zachodniopomorskie 2699 5028 548 483 

lubelskie 2684 4296 443 571 

podlaskie 2035 3664 531 403 

warmińsko-mazurskie 2084 3581 588 400 

kujawsko-pomorskie 2106 3264 743 361 

opolskie 1486 2857 311 287 

świętokrzyskie 1410 2493 125 186 

lubuskie 1071 1939 390 183 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

Istotną przewagą konkurencyjną województwa łódzkiego w zakresie rozwoju sektora IT 
i telekomunikacji są ponadto koszty pracy. Pozostają one konkurencyjne w stosunku do większości 

                                                           
93

 Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 36. 
94

Zarząd Województwa Łódzkiego, Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020. 
Diagnoza Strategiczna. Sfera środowiskowo-infrastrukturalna, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego w Łodzi, Łódź, sierpień 2010., s. 735. 
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pozostałych dużych ośrodków miejskich w Polsce (jako obszarów największej koncentracji 
wykwalifikowanych kadr dla sektora). Dodać należy, że stosunkowo niskie koszty pracy (a zatem 
nominalnie niższe poziomy wynagrodzenia dla pracowników sektora) nie wydają się w tym 
przypadkiem barierą dla rozwoju regionu, bowiem w strukturze wynagrodzeń kadra informatyczna 
pozostaje i tak jedną z najlepiej wynagradzanych. Konkurencyjne koszty pracy wydają się szczególnie 
ważne w kontekście bliskości stolicy regionu do Warszawy, stanowiącej największy rynku zbytu dla 
przedsiębiorstw sektora. 

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

W regionie występuje duża liczba przedsiębiorstw selera IT i telekomunikacji, co potencjalnie 
może stwarzać szanse dla formułowania się silnego środowiska przedsiębiorczości. Należy jednak 
zwrócić uwagę, że dość wysoki poziom zaufania w biznesie deklarowany jest w sektorze przede 
wszystkim w stosunku do dostawców i odbiorców, których z badanymi przedsiębiorstwami wiążą 
przede wszystkim formalne umowy długookresowe. Natomiast brak deklaracji istotnych powiązań 
o charakterze nieformalnym, w połączeniu z niską oceną chęci współpracy między konkurentami, czy 
wreszcie przeciętne ocenami w zakresie oceny „atmosfery do robienia interesów” (por. wykres 5.76), 
wskazują na słabość powiązań sieciowych między przedsiębiorstwami sektora w regionie. 

Tabela 5.22: Poziom zaufania do partnerów biznesowych w sektorze informatyki i telekomunikacji w opinii 
jego przedstawicieli 

 
Zdecydowanie 

można ufać 

Można ufać  
w stopniu 

ograniczonym 

Raczej  
nie można ufać 

Zdecydowanie  
nie można ufać 

Dostawcy 8 10 1 0 

Odbiorcy 6 11 1 0 

Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora postrzegana jest za korzystna w zakresie 
współpracy z ośrodkami naukowo-badawczymi i akademickimi. Ambiwalentne oceny dostrzegalne są 
natomiast w obszarze  dostępności usług dla biznesu. Choć pojawiały się przedsiębiorstwa bardzo 
wysoko oceniające ten element oferty regionalnej dla sektora, dominującymi ocenami były jednak 
oceny bardzo niskie. Każe to domniemywać, iż ogół przedsiębiorstw w regionie jest bardzo 
zróżnicowany i podczas gdy część z nich pozostaje zadowolona z oferty instytucji regionalnych, 
większość widzi w tym zakresie spore niedostatki. Za niepokojące i uznać należy słabo ocenianie 
zarówno oferta instytucji odpowiedzialnych za rozwój przedsiębiorczości jak i możliwości 
komercjalizacji nowych technologii oraz popyt na innowacje w regionie. 
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Wykres 5.76: Ocena regionalnych uwarunkowań rozwoju w sektorze informatyki i telekomunikacji w opinii 
jego przedstawicieli 
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Źródło: Badania własne (sierpień 2013). 

 

Zakorzenienie sektora w regionie 

Region, a szczególnie Łódzki Obszar Metropolitalny, wydają się być predestynowane do 
rozwoju sektora IT i telekomunikacji. Wskazują na to takie obiektywne czynniki, jak korzystne 
położenie geograficzne, bogata oferta instytucji B+R i ośrodków akademickich oraz rozwinięty na 
potrzeby sektora rynek pracy. Z drugiej strony, województwo łódzkiej jako środowisko dla rozwoju 
tego sektora konkuruje z równie prężnymi lub dużo silniej rozwiniętymi ośrodkami (mazowieckie, 
małopolskie, pomorskie, itp.). W tym kontekście wskazać można pewne czynniki ograniczające 
zakorzenienie sektora w regionie, jak dość ostrożne dostrzeganie jego potencjału w polityce rozwoju 
województwa, ulotny związek z wizerunkiem regionu, oraz relatywnie niewielka gęstość relacji 
sieciowych z przedsiębiorstwami. Prowadzi to do wniosku o stosunkowo niskim poziomie 
terytorializacji branży w regionie. Z drugiej strony, jej potencjał wydaje się naturalnym kierunkiem 
inteligentnej specjalizacji z tym zastrzeżeniem, że trudno na obecnym etapie przewidywać, do jakiego 
stopnia zakorzenieni się on w regionie, szczególnie, że technologie komunikacyjne i informatyczne 
zostały uznane w województwie łódzkim za kluczowy obszar specjalizacji technologicznej regionu 
w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – „LORIS 2030”. 
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5.2.13.4. Sektor IT i telekomunikacji w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej 
– podsumowanie 

 

Uwarunkowania sektorowe – pięć-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Sektor IT: zasięg międzynarodowy, 

 Sektor telekomunikacji: zasięg 
międzynarodowy, regulacja funkcjonowania na 
rynku krajowym, 

 Sektor IT: rynek wysoce konkurencyjny, 

 Sektor telekomunikacji: oligopol. 

Strategie w sektorze 

 Proinnowacyjne – wymagające wysokich 
nakładów na B+R i wysokiego poziomu kapitału 
ludzkiego. 

Poziom specjalizacji sektora 

 Wysoki. 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Stosunkowo duża, oparta o jakość i elastyczność 
oferty. 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Niska. 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Silne, ale ograniczone wysokim poziomem 
innowacyjności sektora. 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

 Przeciętne 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Przeciętne wyposażenie w infrastrukturę 
teleinformatyczną może być barierą rozwoju 
sektora i wymaga inwestycji w tym zakresie, 

 Centralne położenie i bliskość Warszawy 
oznacza dostępność rynków zbytu dla 
przedsiębiorstw z sektora. 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Bujny i konkurencyjny cenowo rynek pracy, 
szczególnie w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka – oparta na sformalizowanych 
powiązaniach w sytuacji dość słabych ocen 
skłonności do współpracy między 
przedsiębiorstwami. 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Bogata w zakresie oferty instytucji B+R oraz 
uczelni wyższych, 

 Niedostateczna w zakresie popytu na 
innowacje, wspierania przedsiębiorczości oraz 
komercjalizacji technologii. 

ZAKORZENIENIE SEKTORA W REGIONIE 

 Na obecnym etapie rozwoju branży i regionu 
stosunkowo niewielkie, choć dostrzegalny jest ku 
temu potencjał w obszarze kluczowych technologii. 

 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa    Starter     Inteligentna specjalizacja 
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5.2.14.  Sektor energetyczny w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji 
regionalnej  

5.2.14.1. Potencjał sektora energetycznego w województwie łódzkim na tle kraju 

Z uwagi na fakt występowania w centralnej części województwa łódzkiego znacznych 
zasobów węgla brunatnego, przemysł energetyczny stanowi jeden z kluczowych obszarów 
specjalizacji województwa łódzkiego. Koncentracja przedsiębiorstw tej branży ma miejsce 
w najlepiej rozwiniętym gospodarczo obszarze województwa – Zagłębiu Górniczo-Energetycznym 
„Bełchatów – Szczerców – Złoczew”.  

Mapa 15: Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów – Szczerców – Złoczew, jako główny obszar koncentracji 
przemysłu energetycznego w województwie łódzkim 

 
Źródło: Zarząd Województwa Łódzkiego, AktualizacjaStrategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020. 
Diagnoza Strategiczna. Sfera ekonomiczna, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 
Łódź, sierpień 2010, s. 53. 

Dominującymi podmiotami gospodarczymi są w tej lokalizacji Elektrownia Bełchatów oraz 
Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów – obie stanowiące obecnie część Grupy Energetycznej 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Elektrownia Bełchatów jest przy tym jedną 
z największych elektrowni cieplnych na świecie oraz największym wytwórcą mocy w Polsce, 
produkującym 20% krajowej energii elektrycznej. Kopalnia Bełchatów jest natomiast największą 
kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych w Europie. Średnie roczne wydobycie węgla 
wynosi w niej ok. 35 mln ton węgla, co stanowi 50% wydobycia krajowego.95 

5.2.14.2. Analiza sektora energetycznego metodą „pięciu sił” M. E. Portera 

Kontekst strategii i rywalizacji wewnątrz sektora 

a. Zasięg i struktura rynku 

Rynek energetyczny w Polsce należy do rynków o wysokim poziomie oligopolizacji, 
wynikającej z jego znaczenia strategicznego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz 
występowania zjawiska tzw. monopolu naturalnego, uzasadniającego kontrolę liczby 

                                                           
95

 Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 52. 
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funkcjonujących na nim podmiotów. Na rynku tym dominują trzej wytwórcy, którzy dysponują ponad 
połową mocy zainstalowanych i odpowiadają za prawie 2/3 produkcji energii elektrycznej w kraju: 

 Grupa Kapitałowa (GK) PGE – największa grupa energetyczna w Polsce, zarządzająca m.in. ponad 
czterdziestoma elektrowniami i elektrociepłowniami, 8 operatorami sieci dystrybucyjnych, 7 
przedsiębiorstwami sprzedaży detalicznej i 3 kopalniami węgla brunatnego; 

 GK Tauron – producent 14% produkcji krajowej, a także 16% energii cieplnej w kraju, 

 EDF – odpowiada za 10% produkcji energii elektrycznej oraz 15% produkcji ciepła sieciowego w 
Polsce. 

Do pozostałych znaczących firm w sektorze należą obecnie96: 

 GK Enea – operator elektrowni węglowej w Kozienicach (2,9 GW) i dystrybutor energii 
w zachodniej Polsce,  

 Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA  – drugi co do wielkości (po elektrowni 
bełchatowskiej w województwie łódzkim) podmiot produkujący energię z węgla brunatnego, 

 GK Energa – operator 47 elektrowni wodnych i elektrowni węglowej w Ostrołęce.  

Za poziomie regionalnym pozycję każdej z grup można określić jako monopolistyczną. 
W województwie łódzkim, sektor energetyczny pozostaje zdominowany przez Polską Grupę 
Energetyczną. 

Rynek energetyczny w Polsce posiada zasięg krajowy. Ewentualne umiędzynarodowienie 
(poprzez sprzedaż energii poza granice kraju, czy też poprzez lokalizację zakładów przemysłowych 
poza Polską), pozostaje ograniczone i ściśle uzależnione od polityki państwa oraz porozumień 
międzynarodowych w tym zakresie. W przypadku województwa łódzkiego i faktu, że przemysł 
energetyczny oparty jest w nim przede wszystkim na węglu brunatnym (gdzie produkcja jest ściśle 
uzależniona od lokalizacji miejsca jego wydobycia), nie należy spodziewać umiędzynarodowienia tej 
gałęzi gospodarki regionalnej. 

b. Strategie w sektorze 

Sektor energetyczny stanowi w województwie łódzkim jedno z kluczowych źródeł 
innowacyjności. Przykładowo, województwo łódzkie zajmuje wysoką (trzecią w kraju) pozycję pod 
względem nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle, właśnie przede wszystkim dzięki 
wysokim nakładom w sektorach: górnictwa i wydobywania oraz wytwarzania w energię elektryczną, 
gaz i wodę. Jednakże, te gałęzie gospodarki korzystają przede wszystkim z wiedzy eksperckiej oraz 
wyników prac B+R powstających poza regionem a wyniki zastosowań rozwiązań innowacyjnych nie 
ulegają silnej dyfuzji do innych przedsiębiorstw i innych sektorów gospodarki.97 

Dodatkowo, należy spodziewać się dalszej pozytywnej tendencji w zakresie rozwoju badań 
(zarówno podstawowych jak i stosowanych) w sektorze energetyki, wynikającej z silnej presji na 
poprawę efektywności energetycznej polskiej gospodarki oraz zwiększania liczby rozwiązań 
technologicznych przyjaznych środowisku naturalnemu.98 

W konsekwencji, należy spodziewać się, że dominującym typem strategii podmiotów 
działających w sektorze energetyki będzie strategia ukierunkowana na rozwój innowacyjności. 
Nie bez znaczenia pozostanie jednak również strategia cenowa z uwagi na fakt, że energia oparta na 
węglu brunatnym należy obecnie to najtańszych w kraju. 

                                                           
96

 PAIIZ, Sektor energetyczny w Polsce, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa 
2012, s. 3. Raport dostępny na: http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=19609. Dostęp z dn. 20.08.2013. 
97

 Por. Zarząd Województwa Łódzkiego, AktualizacjaStrategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020. 
Diagnoza Strategiczna. Sfera ekonomiczna, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 
Łódź, sierpień 2010, s. 438. 
98

 Por. Ministerstwo Gospodarki, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Warszawa, 10 listopada 2009 r., s. 
3-6. 

http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=19609


 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

268 

c. Poziom specjalizacji sektora 

Z uwagi na specyficzne uwarunkowania rozwojowe (działanie w warunkach monopolu 
naturalnego), strategiczny charakter sektora dla gospodarki kraju oraz specyficzne uwarunkowania 
technologiczne, sektor energetyczny oparty o tradycyjne źródła energii pozostaje wąsko 
wyspecjalizowany. Dotyczy to w przede wszystkim samego województwa łódzkiego, w którym 
zdecydowanie dominuje energetyka oparta na węglu brunatnym a udział odnawialnych źródeł energii 
(OZE) w bilansie energetycznym, na tle innych polskich województw pozostaje znikomy. 

Wykres 5.77: Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem według województw w 
latach 2005-2011 (w %) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Należy jednak podkreślić, iż spodziewany rozwój OZE w sektorze energetycznym, wspierany 
przez narzędzia polityki publicznej w tym zakresie (w związku z koniecznością realizacji celów strategii 
„Europa 2020”), będzie przyczyniał się do dywersyfikacji sektora. Rozwój energetyki o charakterze 
rozproszonym, w tym tzw. energetyki „prosumenckiej”99, będzie skutkował pojawianiem się wielu 
nowych branż produkcyjnych i usługowych oraz technologii towarzyszących rozwojowi energetyki 
opartej na OZE. 

Siła przetargowa dostawców i nabywców 

Regulowany rynek energetyczny w Polsce funkcjonuje w oparciu o zasadę podziału 
podmiotów tego rynku na trzy odrębne podsystemy: 

 podsystem wytwórczy, 

 sieć przesyłowa, 

 sieć dystrybucyjna. 

W każdym z powyższych, liczba przedsiębiorstw ogranicza się do zaledwie kilku podmiotów 
gospodarczych. Z uwagi na strategiczne znaczenie sektora energetycznego, jako całości dla 
gospodarki, relacje pomiędzy wszystkimi trzema podsystemami oraz wewnątrz nich pozostają 
z w znacznej mierze regulowanie przez sektor publiczny. Warunkuje to wysoką siłę przetargową 

                                                           
99

 Pojęcie „prosument” jest efektem kontaminacji słów „producent i konsument” i oznacza konsumenta 
zaangażowanego wjednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług. W przypadku energii, „prosument” 
pozostaje jednocześnie odbiorcą energii (cieplne, elektrycznej) i jej producentem (np. poprzez eksploatację 
przydomowej farmy wiatrowej, czy solarnego źródła energii). 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

269 

poszczególnych uczestników rynku energetycznego w stosunku do ich dostawców oraz odbiorców. 
Należy przy tym mieć na uwadze, że z punktu widzenia tego sektora, nabywcami pozostają 
w zasadzie wszelkie podmioty gospodarki narodowej. 

Zagrożenie nowymi konkurentami i substytutami 

W sektorze energetycznym występuje małe zagrożenie potencjalnych wejść nowych 
konkurentów oraz pojawienia się produktów substytucyjnych. Pojawienie się nowych 
przedsiębiorstw w większości segmentów rynku energetycznego uzależnione jest w silnym stopniu od 
prowadzonej polityki energetycznej państwa oraz wymuszone działaniami zapewniającymi relatywnie 
wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju. Natomiast możliwości pojawienia się 
substytutów można co prawda oczekiwać ze strony rozwijającej się energetyki opartej o odnawialne 
źródła energii (OZE)100 oraz do pewnego stopnia – także energetyki jądrowej. W tym kontekście 
warto wskazać, iż sektor odnawialnych źródeł energii (OZE) jest najszybciej rozwijającym się 
sektorem w światowej energetyce i staje się istotnym elementem przemysłu produkcji urządzeń 
i dostaw zielonych technologii.101 

Tabela 5.23: Energia ze źródeł odnawialnych w UE – 27 i w Polsce 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Udział energii ze źródeł odnawialnych w energii pierwotnej (w %) 

Unia Europejska 

 

Polska 

12,0 

 

5,5 

12,9 

 

5,8 

14,1 

 

6,1 

15,6 

 

6,7 

16,7 

 

7,6 

18,3 

 

9,0 

20,1 

 

10,2 

Udział energii elektrycznej z odnawialnych nośników energii w zużyciu energii elektrycznej brutto (w %) 

Unia Europejska 

 

Polska 

13,7 

 

2,1 

13,6 

 

2,6 

14,2 

 

2,8 

15,1 

 

3,5 

16,4 

 

4,3 

18,3 

 

5,8 

19,9 

 

7,0 

Źródło: GUS,Energia ze źródeł odnawialnych w 2011 roku, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012 

Należy jednak spodziewać się, że pierwszy z obszarów (OZE), będzie w znacznej mierze 
zagospodarowywany przez już istniejące na rynku energetycznym podmioty. Przykładem może być 
funkcjonująca obecnie w największa w województwie łódzkim Elektrownia Wiatrowa Kamieńsk 
o mocy szczytowej 30MW, której właścicielem jest Grupa Kapitałowa PGE.  

W przypadku potencjalnego rozwoju energetyki jądrowej102, Bełchatów wskazywany jest, 
jako jedna z 28 potencjalnych lokalizacji Ministerstwa Gospodarki.103 W wyniku analiz, Lokalizacja 

                                                           
100

 W przypadku OZE na terenie województwa można spodziewać się rozwoju przede wszystkim energetyki 
wiatrowej.  

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki, na koniec września 2012 roku istniało Polsce 663 elektrowni 
wiatrowych o łącznej mocy 2341 MW (PAIIZ, Sektor energetyczny w Polsce, op. cit. s.3). Choć najwięcej farm 
wiatrowych zlokalizowanych jest w północno-zachodnich obszarach Polski, to obszarem atrakcyjnym dla 
rozwoju tego rodzaju energetyki jest także Polska centralna. Inne odnawialne źródła energii (energetyka 
słoneczna wodna, itp.), z punktu widzenia możliwości potencjalnie wygenerowanej mocy mają w województwie 
znacznie marginalne. 
101

 Analiza możliwości rozwoju produkcji urządzeń dla energetyki odnawialnej w Polsce dla potrzeb krajowych i 
eksportu,  Warszawa, listopad 2010 r., EC BREC IEO, s.10. 
102

 W dniu 13 stycznia 2009 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę o rozpoczęciu prac nad Programem Polskiej 
Energetyki Jądrowej oraz o powołaniu Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Celem programu 
jest uruchomienie pierwszej elektrowni jądrowej w roku 2020. Głównym inwestorem będzie PGE Polska Grupa 
Energetyczna S.A. Zgodnie założeniami dokumentu Polityka Energetyczna Polski, do roku 2030 mają powstać 
elektrownie o łącznej mocy co najmniej 6000 MW (PAIIZ, Sektor energetyczny w Polsce, op. cit. s. 6). 
103

 http://www.mg.gov.pl/node/9804. Dostęp z dn. 20.08.2013. 

http://www.mg.gov.pl/node/9804
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„Bełchatów” zajęła jednak w rankingu miejsce piąte104, podczas gdy w perspektywie najbliższych 
kilkudziesięciu lat rozważa się uruchomienie, co najwyżej jednego tego typu zakładu przemysłowego 
w kraju. 

5.2.14.3. Uwarunkowania regionalne rozwoju sektora 

Zasoby materialne regionu 

Przemysł energetyczny stanowi jeden z kluczowych obszarów specjalizacji województwa 
łódzkiego. Wynika to przede wszystkim z występowania węgla brunatnego, jako ważnego surowca 
dla rozwoju energetyki, oraz istnienia stosownej infrastruktury (zarówno wydobywczej jak 
i produkcyjnej). Intensywne zagospodarowanie okolic Bełchatowa na potrzeby energetyki opartej na 
górnictwie węgła brunatnego (budowa kopalni, elektrowni, infrastruktury towarzyszącej oraz 
intensywna urbanizacja samego Bełchatowa) rozpoczęły się w połowie lat 70. XX wieku. 
W konsekwencji prowadzonych 5 lat prac inwestycyjnych, w roku 1980 wydobyta została pierwsza 
tona węgla, zaś w 1981 roku pierwszy blok energetyczny Elektrowni “Bełchatów” zsynchronizowano 
z siecią krajową. Pełną projektowaną moc zainstalowaną Elektrownia Bełchatów w 1988 roku, 
z chwilą przekazania do eksploatacji ostatniego bloku energetycznego.105 

Występowanie tych zasobów w istotnym stopniu warunkuje uznanie branży energetycznej za 
jedną z kluczowych dla rozwoju województwa. Wyrazem tego jest uznanie w Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2007-2020 Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – Szczerców – 
Złoczew, jako jednego z pięciu strategicznych obszarów funkcjonalnych, mających stanowić podstawę 
dla budowania silnej pozycji konkurencyjnej regionu.106 

Regionalny rynek pracy 

Sektor paliwowo-energetyczny stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych sektorów na rynku 
pracy w całej Polsce. Obecnie w sektorze tym w kraju zatrudnionych jest około 300 tys. osób (125 tys. 
w sektorze wydobycia węgla, prawie 150 tys. zajmuje się zaopatrywaniem w energię elektryczną 
i gaz). Zarobki w branży energetycznej kształtują się na wyraźnie wyższym poziomie niż średnio 
w polskiej gospodarce. Mediana wynagrodzenia wynosi 4100 zł, co czyni ją jedną z najlepiej 
opłacanych branż. Co ważne, szczególnie dobrze, w porównaniu do innych branż, wynagradzani są 
pracownicy szeregowi w sektorze.107 

Podobna sytuacja występuje na rynku pracy w sektorze energetyki w województwie łódzkim. 
W konsekwencji, powiat bełchatowski, jako podstawowy obszar rozwoju tej branży, notuje nie tylko 
najwyższy w województwie poziom produktu regionalnego brutto na 1 mieszkańca lecz także 
najwyższy poziom zamożności mieszkańców, mierzony wysokością przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia.108 

Atrakcyjność wynagrodzeń w sektorze energetyki powoduje brak problemów związanych 
z dostępnością kadry na potrzeby rozwoju branży, zarówno w odniesieniu do pracowników wysoko 
jak i nisko wykwalifikowanych. Można stwierdzić, że potrzeby branży energetycznej są na 

                                                           
104

 Energoprojekt, Ekspertyza na temat kryteriów lokalizacji elektrowni jądrowych oraz wstępna ocena 
uzgodnionych lokalizacji. Dostępna na http://www.ptf.ps.pl/pliki/Prezentacja_Lok_EJ_1.pdf. Dostęp z dn. 
20.08.2013 
105

 http://www.elbelchatow.pgegiek.pl/. Dostęp z dn. 26.08.2013. 
106

 Zarząd Województwa Łódzkiego, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Biuro Planowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, Łódź 2011, s. 48-53. 
107

 PAIIZ, Sektor energetyczny w Polsce, op. cit. s.7. 
108

 W roku 2011, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło w powiecie bełchatowskim 4940,22 wobec 
średniej w województwie 2923,43 zł oraz analogicznej wartości w stolicy województwa rzędu 3427,06 zł. Co 
istotne, w powiecie zarejestrowano również największą dynamikę wzrostu wynagrodzeń w Łódzkiem dane za 
Bankiem Danych Lokalnych GUS).. 
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regionalnym i lokalnych rynkach pracy zaspokojone a sektor pozostaje atrakcyjnym miejscem 
zatrudnienia.  

Gęstość relacji sieciowych w regionie 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w tym sektorze gospodarki są prężne, jednak w strukturze 
podmiotów gospodarczych województwa nieliczne. Warto zwrócić uwagę, że w województwie 
łódzkim w roku 2013 do rejestru REGON wpisanych było 98 podmiotów zajmujących się 
wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (wobec 4152 podmiotów 
zarejestrowanych w całym kraju), jednak jedynie 2 podmioty sektora wydobywczego (wobec 114 
podmiotów zarejestrowanych w całym kraju i 60 tego typu podmiotów działających w województwie 
śląskim). 

Wykres 5.78: Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON, związanych z sektorem energetycznym 
według województw 

 
Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS. 

Sytuacja powyższa warunkuje stosunkowo niewielką gęstość relacji sieciowych w regionie. 
Ponadto, centrale wiodących przedsiębiorstw sektora energetycznego w województwie łódzkim 
zlokalizowane są poza województwem, co w znacznej mierze ogranicza możliwości zakorzenienia 
branży w regionie. 

Oferta instytucji regionalnych dla sektora 

Z uwagi na krajowy zasięg rynku i jego niekonkurencyjny charakter, wpływ regionalnych 
instytucji na rozwój sektora pozostaje ograniczony. Niemniej jednak, w polityce rozwoju 
województwa sektor paliwowo-energetyczny wskazywany jest, jako jedna z kluczowych branż – 
specjalizacji regionalnych, co uznać należy za wyraz deklaracji wsparcia rozwoju sektora.109 

Rozwoju wymaga natomiast dostosowanie oferty regionalnych instytucji B+R do potrzeb 
sektora, bowiem obecnie korzystają przede wszystkim z wiedzy eksperckiej oraz wyników prac B+R 
powstających poza regionem. Można także wskazać konieczność podjęcia działań na rzecz 
stymulowanie współpracy w zakresie technologii energetycznych. Znamienny jest, że jedyny 
zidentyfikowany w województwie klaster tego sektora (klaster Zaawansowanych Technologii 

                                                           
109

 Zapisy te znalazły się zarówno w zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020 jak 
i w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego – „LORIS 2030”. 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

272 

Energetycznych powołany z inicjatywy Politechniki Łódzkiej oraz Częstochowskiej110), niemal 
zaprzestał aktywnej działalności. 

Dla przyszłości rozwoju sektora energetycznego ważnym wyzwaniem pozostaje także rozwój 
energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. Choć w samym województwie łódzkim 
potencjał OZE nie jest porównywalny z potencjałem energetyki tradycyjnej to należy spodziewać się, 
że dokonujący się w tej dziedzinie postęp technologiczny dość szybko zmieni strukturę rynku energii. 
Mając tego świadomość, w polityce rozwoju województwa łódzkiego uwzględnia się wsparcie dla 
rozwoju OZE oraz rozwijających się w oparciu o nie bardzo różnorodnych gałęzi gospodarki – 
tzw.„eko-przemysłów” oraz „eko-usług”. 

Zakorzenienie sektora w regionie 

Sektor energetyczny pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych obszarów specjalizacji 
gospodarczej województwa łódzkiego. Powiązanie z gospodarką województwa wynika przede 
wszystkim z istnienia w centralnej jego części zasobów naturalnych (węgiel brunatny) oraz stosownej 
infrastruktury (zarówno wydobywczej jak i produkcyjnej i przesyłowej). W województwie łódzkim 
występują bogate pokłady węgla brunatnego, zlokalizowane w ramach 7 złóż. Najważniejsze z nich to 
złoże Bełchatów składające się z trzech pół: Bełchatów, Szczerców Kamieńsk. Pozostałe złoża są 
wstępnie rozpoznane i w przyszłości mogą stać się przedmiotem eksploatacji.111 

Do pewnego stopnia, poziom terytorializacji ogranicza niewielka gęstość relacji sieciowych 
w regionie pomiędzy przedsiębiorstwami branży energetycznej, oligopolistyczna struktura rynku oraz 
lokalizacja centrali decyzyjnych poza województwem.  

Jednakże z uwagi na strategiczne znaczenie energetyki dla rozwoju gospodarczego oraz 
wysoki poziom zainwestowania w tym kierunku specjalizacji gospodarczej, mimo wszystko pozwalają 
uznać ten sektor, jako jeden z kluczowych dla przyszłości gospodarczej regionu. Ponadto, z uwagi na 
duży potencjał w zakresie działalności B+R, sektor stanowi może stanowić lokomotywę napędową 
gospodarki regionalnej. Wydaje się, zatem, iż sektor pozostaje ważny dla rozwoju regionu w stopniu 
większym, niż znaczenie regionu dla rozwoju sektora. 

 

                                                           
110

 PARP, Klastry  w województwie łódzkim, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2012. 
111

 Zarząd Województwa Łódzkiego, Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020. 
Diagnoza Strategiczna. Sfera środowiskowo-infrastrukturalna, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego w Łodzi, Łódź, sierpień 2010, s. 547. 
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5.2.14.4. Sektor energetyczny w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionalnej – 
podsumowanie 

 
 

 

 

Uwarunkowania sektorowe – pięć-sił Portera 

 

KONTEKST STRATEGII I RYWALIZACJI W SEKTORZE 

Zasięg i struktura rynku 

 Zasięg krajowy, 

 Rynek oligopolistyczny, funkcjonujący w warunkach 
monopolu naturalnego, 

 Pozycja producenta energii elektrycznej w oparciu o 
węgiel brunatny – w województwie monopolistyczna. 

Strategie w sektorze 

 Sektor ukierunkowany na innowacyjność, jednak w 
najbliższych latach węgiel brunatny pozostanie najtańszym 
źródłem energii (przewaga cenowa). 

Poziom specjalizacji sektora 

 Sektor wąsko wyspecjalizowany, choć rozwój 
odnawialnych źródle energii przyczynia się do jego 
dywersyfikacji. 

SIŁA PRZETARGOWA DOSTAWCÓW  

 Niska 

SIŁA PRZETARGOWA NABYWCÓW 

 Niska 

ZAGROŻENIE NOWYMI WEJŚCIAMI 

 Niskie 

ZAGROŻENIE SUBSTYTUTAMI 

 Niskie 

Uwarunkowania regionalne 

 

ZASOBY MATERIALNE REGIONU 

 Bogate pokłady węgla brunatnego i wysoki poziom 
zainwestowania w infrastrukturę stanowią podstawę 
funkcjonowania branży w regionie. 

REGIONALNY RYNEK PRACY 

 Sektor pozostaje jednym z najbardziej atrakcyjnych 
i najlepiej wynagradzanych sektorów gospodarki w 
regionie, 

 Oferta regionalnego rynku pracy spełnia 
oczekiwania sektora. 

GĘSTOŚĆ RELACJI SIECIOWYCH W REGIONIE 

 Niewielka 

OFERTA INSTYTUCJI REGIONALNYCH DLA SEKTORA 

 Sektor uznany za kluczowy w polityce rozwoju 
województwa 

 Wymagane silniejsze dostosowanie oferty 
regionalnych instytucji B+R do potrzeb sektora 

ZAKORZENIENIE SEKTORA W REGIONIE 

 Lokalizacja w województwie łódzkim uzależniona 
od dostępności zasobów naturalnych oraz istniejącej 
infrastruktury, 

 Z uwagi na duży potencjał w zakresie działalności 
B+R, sektor może stanowić lokomotywę napędową 
gospodarki regionalnej, 

Sektor ważny dla rozwoju regionu w stopniu większym, 
niż region jest ważny dla sektora. 

KLASYFIKACJA SPECJALIZACJI REGIONU 

Obecna branża kluczowa      Starter     Inteligentna specjalizacja 
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5.2.15  Eko-usługi w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji regionu  

Eko-usługi trudno zaklasyfikować, jako odrębny sektor czy branżę gospodarki narodowej. 
Należy je traktować, jako sposób myślenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, związany 
z odkrywaniem nowych rynków lub eksploracją istniejących, związanych z zaspokajaniem potrzeb 
przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w zakresie wprowadzania rozwiązań proekologicznych. 

Potrzeby związane z szeroko rozumiana „ekologizacją” gospodarki wynikają obecnie zarówno 
z założeń polityki rozwoju prowadzonej na szczeblu wspólnotowym, krajowym oraz regionalnym, jak 
i z potrzeb zwiększania energooszczędności gospodarki, związanych z rosnącymi cenami nośników 
energii opartych na paliwach kopalnych. Nie bez znaczenia pozostają również obserwowalne w skali 
globalnej zmiany klimatyczne, skutkujące zwiększeniem zagrożenia niespodziewanymi zjawiskami 
pogodowymi (powodzie, susze, gwałtowne burze, pożary lasów, etc.). Mimo tego, że Polska nie 
znajduje się w wskazywanej przez naukowców strefie największej podatności na zmiany klimatyczne, 
a same ich skutki trudne są do precyzyjnego oszacowania, polskie regiony w mniejszym, bądź 
większym stopniu doświadczą negatywnych następstw związanych z postępującymi zmianami 
klimatu. Zjawisko suszy hydrologicznej obejmujące coraz większy obszar Polski centralnej, czy 
ekstremalne opady i związane z nimi zjawiska powodziowe dotykające okresowo różne regiony są 
tylko pewnymi przykładami skutków zmian klimatycznych zachodzących w skali całego globu.112 
Ochrona przed tego typu zagrożeniami otwiera możliwości działalności gospodarczej w zakresie tzw. 
eko-przemysłów i eko-uslug. 

Dla państw członkowskich Unii Europejskiej, silne ukierunkowanie gospodarki na działania 
proekologiczne wynika z zapisów strategii „Europa 2020”, mającej na celu ukierunkowanie rozwoju 
gospodarczego opartego na wiedzy i innowacjach, jednak w zgodzie z zasadami solidarności 
społecznej oraz zrównoważonego rozwoju. W ramach jednego z trzech podstawowych filarów 
Strategii („rozwój zrównoważony”), strategia zakłada wspieranie gospodarki efektywniej 
korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.113 

W ramach powyższych filarów, w Strategii Europa 2020 wskazano ponadto 7 inicjatyw 
przewodnich Komisji Europejskiej, przy czym jedna z nich („Europa efektywnie korzystająca 
z zasobów”) jest poświęcona wprost zagadnieniu poprawy sytuacji ekologicznej krajów i regionów 
w Unii Europejskiej. Wreszcie, Strategia zakłada w obszarze ochrony środowiska realizację trzech 
zasadniczych wskaźników:114 

 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub nawet 
o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające) 

 Zwiększenie udziału ze energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 20 proc. 

 Wzrost efektywności energetycznej o 20 proc. 

Powyższe uwarunkowania stwarzają szerokie możliwości dla działalności gospodarczej, 
której efekty służyć będą w efekcie realizacji założonych celów. Zakres tej działalności pozostaje przy 
tym niezwykle szeroki i obejmuje obszerny zakres ich typów. W zakresie rozwoju eko-usług może 
dotyczyć zarówno montażu i obsługi nowoczesnych urządzeń służących ograniczaniu emisji 
zanieczyszczeń do środowiska lub pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych, jak również obsłudze 

                                                           
112

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, 
obszary wiejskie, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 13 lipca 2010 r., warszawa 2010, s. 52 
113

 Pozostałe dwa filary to „rozwój inteligentny”, zakładający zwiększanie innowacyjności gospodarki 
europejskiej oraz „rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu”, sprzyjający spójności społecznej i terytorialnej 
(Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 
włączeniu społecznemu, KOM(2010) 2020, Bruksela, 3.3.2010, s. 5). 
114

 Komisja Europejska, Europa 2020..., op. cit. s. 12. 
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technologii proekologicznych w budownictwie, czy wreszcie działalności związanej 
z upowszechnianiem postaw proekologicznych w społeczeństwie (por. tabela 5.24). 

Tabela 5.24: Potencjalne możliwości rozwoju eko-usług w poszczególnych typach działalności gospodarczej 
wg sekcji PKD 

Sekcje PKD Potencjalne obszary rozwoju eko-usług 

A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
Rolnictwo ekologiczne 
Proekologiczna gospodarka leśna  

B – Górnictwo i wydobywanie 
Pro-ekologiczne technologie w górnictwie,  
w tym rekultywacja terenów pokopalnianych 

C – Przetwórstwo przemysłowe  

Usługi związane z montażem i obsługą urządzeń służących 
ograniczaniu emisji zanieczyszczeń do środowiska 
Usługi dla przedsiębiorstw produkcyjnych w zakresie 
wprowadzania rozwiązań proekologicznych – np. audyty 
ekologiczne 

D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Usługi związane z montażem i eksploatacją urządzeń służących 
pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych 

E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami 
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

Usługi związane z montażem i eksploatacją urządzeń służących 
poprawie jakości wody i oczyszczaniu ścieków 
Usługi związane z montażem i eksploatacją urządzeń służących 
selektywnej zbiórce odpadów, recyklingowi i unieszkodliwianiu 
odpadów 

F – Budownictwo 

Usługi związane z wprowadzaniem proekologicznych 
rozwiązań w budownictwie (np. zielone budownictwo, 
inteligentne domy, systemy BMS

115
) 

Montaż i obsługa urządzeń służących pozyskiwaniu energii ze 
źródeł odnawialnych (baterie słoneczne, ogniwa 
fotowoltaniczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków, itp.) 

G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

Usługi związane ze sprzedażą produktów ekologicznych oraz 
produktów służących ochronie środowiska 
Sprzedaż ekopaliw 

H – Transport i gospodarka magazynowa 

Wprowadzanie i obsługa systemów zarządzania  służących 
poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstw 
transportowych i logistycznych (np. systemów just-in-time) 
Rozwój systemów transportu zrównoważonego 

I – Działalność związana z zakwaterowaniem i 
usługami gastronomicznymi 

Usługi związane z ekoturystyką 

J – Informacja i komunikacja 
Usługi związane z promocją postaw proekologicznych 
Dziennikarstwo proekologiczne 

K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Kredytowanie inwestycji służących ochronie środowiska 

L – Działalność związana z obsługą rynku 
nieruchomości 

Usługi związane z wprowadzaniem proekologicznych 
rozwiązań w budownictwie (np. zielone budownictwo, 
inteligentne domy, systemy BMS, facility management) 
Audyty energetyczne budynków 

M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

Wykonywanie ekspertyz związanych z działalnością 
gospodarczą, której przedmiotem są produkty i usługi 
proekologiczne 
Audyty ekologiczne w przedsiębiorstwach, służące wydawaniu 
certyfikatów energetycznych 

N – Działalność w zakresie usług administrowania i 
działalność wspierająca 

Sprzątanie ekologiczne  
Proekologiczna obsługa biura (z wykorzystaniem ekologicznym 
materiałów biurowych) 

O – Administracja publiczna i obrona narodowa 

Wprowadzanie rozwiązań prawnych służących promowaniu 
rozwiązań służących ochronie środowiska  
Wprowadzanie rozwiązań prawnych służących rozwojowi eko-
przemysłów i eko-usług 
Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań w budynkach i 
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 Ang. building management systems – systemy służące ograniczaniu zużycia energii w obiektach 
budowlanych. 
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Sekcje PKD Potencjalne obszary rozwoju eko-usług 

innych obiektach użyteczności publicznej (np. inteligentne 
biura, systemy BMS) 
„Zielone zamówienia publiczne” – kształtowanie popytu na 
eko-produkty i eko-usługi 
Finansowanie ze środków publicznych rozwiązań 
proekologicznych 

P – Edukacja 

Kształcenie w zakresie zawodów związanych z ochroną 
środowiska 
Promocja postaw proekologicznych, prowadzenie kampanii 
proekologicznych 

Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Usługi w zakresie medycyny naturalnej 

R – Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 

Promowanie postaw proekologicznych  
Prowadzenie kampanii proekologicznych 

S – Pozostała działalność usługowa 
Promowanie postaw proekologicznych przez stowarzyszenia 
branżowe i inne organizacje członkowskie 

T – Gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

Prowadzenie gospodarstw ekologicznych 
Nauka rzemiosła proekologicznego 

Źródło: Opracowanie własne. 

Województwo łódzkie również może stać się w najbliższej przyszłości obszarem 
intensywnego rozwoju eko-usług. Choć obecnie z punktu widzenia udziału energii odnawialnej 
w ogólnym regionalnym bilansie energetycznym zajmuje jedno z ostatnich miejsc w kraju 
(wykres 5.79), to posiada potencjał rozwoju w tym obszarze gospodarki i paradoksalnie, duży udział 
źródeł konwencjonalnych w bilansie energetycznym regionu (z uwagi na lokalizację elektrowni 
„Bełchatów), może skutkować sprzyjającą polityką dla łódzkiego w zakresie OZE. 

Wykres 5.79: Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem według województw w 
latach 2005-2011 (w %) 

 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS. 

Największe zasoby energii odnawialnej w regionie zawarte są w energii słonecznej, wodach 
geotermalnych, biopaliwach stałych, biogazie rolniczym, gazie składowiskowym i biogazie z osadów 
z oczyszczalni ścieków. Stosunkowo mały pozostaje natomiast potencjał techniczny energii spadku 
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wód.116 Energia słoneczna może być przy tym wykorzystywana na terenie całego województwa, 
natomiast zasoby wód geotermalnych zlokalizowane są przede wszystkim w pasie Zduńska Wola – 
Łęczyca – Uniejów – Turek oraz w pasie Kalisz – Sieradz – Piotrków Trybunalski.117 

Ponadto, województwo łódzkie znajduje się w przeważającej części w strefie określanej, jako 
korzystna doinstalacji turbin wiatrowych. W województwie łódzkim istnieje kilka elektrowni 
wiatrowych o łącznej mocyok. 40 MW. Największą z nich jest elektrownia wiatrowa na „Górze 
Kamieńsk” o mocy 30 MW, w której zainstalowanych jest 15 turbogeneratorów wiatrowych o mocy 
2 MW.118 

Poza rozwojem odnawialnych źródeł energii w oparciu o istniejące w regionie zasoby 
naturalne (wody geotermalne, energia słońca i energia wiatru), rozwój eko-usług dotyczyć może 
w relatywnie równomiernym stopniu całości obszaru województwa zakresie takich działalności, 
jak unieszkodliwianie odpadów, czy wprowadzanie technologii proekologicznych w budownictwie. 
Sektor usług środowiskowych (m. in. recykling, usługi ograniczające ryzyka środowiskowe, 
zmniejszające zanieczyszczenie i zużycie zasobów naturalnych),na obecnym etapie jego rozwoju 
w województwie można potraktować jako obiecujący starter gospodarczy. 

5.2.16.  Eko-przemysły w województwie łódzkim, jako obszar specjalizacji 
regionalnej  

Eko-przemysły podobnie jak eko-usługi trudno zaklasyfikować, jako odrębny sektor czy 
branżę gospodarki narodowej. Należy je więc traktować, jako sposób myślenia o prowadzeniu 
działalności gospodarczej, związany z odkrywaniem nowych rynków lub eksploracją istniejących, 
związanych z zaspokajaniem potrzeb przedsiębiorstw i gospodarstw domowych przy udziale 
wprowadzania rozwiązań proekologicznych. 

Wykorzystywane w polityce przemysłowej pojęcie eko-przemysłów (eko-industries) jest więc 
bardzo szerokie i odnosi się właśnie do filozofii funkcjonowania, nie zaś do rodzaju aktywności 
wytwórczej. Zgodnie z definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz 
Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat), do eko-przemysłu zalicza się więc “… sektory, 
w ramach których główna lub pewna część działalności podejmowana w celu produkcji dóbr 
i świadczenia usług związana jest z zapobieganiem, ograniczaniem i minimalizowaniem 
zanieczyszczenia wód, powietrza i gleb lub poprawą ich ochrony jak również z rozwiązywaniem 
problemów dotyczących odpadów, hałasu i ekosystemów. Pojęcie obejmuje, więc zastosowanie 
„czystszych” technologii, produktów i usług, które zmniejszają ryzyko dla środowiska, minimalizują 
zanieczyszczenia oraz minimalizują wykorzystanie zasobów”. 

Eko-przemysły są istotnym elementem rozważań dotyczących dróg rozwoju gospodarczego 
i społecznego Polski i Europy. Opracowanie przygotowane na zlecenie Komisji Europejskiej przez 
firmę Ecorys (2012) wskazuje na szereg potencjalnych korzyści ze wspierania eko-przemysłów. W tym 
jednych i interesujących gospodarczo i społecznie czynników jest rozwój rynku pracy (Tabela 5.25:). 
Z drugie strony istotną częścią dyskusji jest również kwestia wydzielenia eko-przemysłów 
w statystyce. Element ten posiada istotne znaczenie ze względu na rozbieżności w efektach analiz 

                                                           
116

Ocena konkurencyjności wykorzystania energii odnawialnej w województwie łódzkim. Katowice, październik 
2008, s. 253-255. dostępne na:  

http://www.bioenergiadlaregionu.eu/files/(wl2YhKjUcGJc65tVnmyd11htirKSXs2EXptqbYqyk17XhF6lWGJDs8pdl
4WgpWxnW5rQhsm4jtaloIzt04jSrabVpKGU28qa3bWc3bCrlOzCkc2rktmbpIjhypLIuI7in5ON5saNw3xjm2tkUaiaU
dSuk41xrw)/userfiles/files/ocenakonkurencyjnosciwykorzystaniaenergiiodnawialnej_26052009.pdf.  

Dostęp z dn. 16.09.2013 
117

 Zarząd Województwa Łódzkiego, Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2007-2020. 
Diagnoza Strategiczna. Sfera środowiskowo-infrastrukturalna, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego w Łodzi, Łódź, sierpień 2010, s. 541. 
118

Ocena konkurencyjności wykorzystania energii odnawialnej…, op. cit., s. 253. 
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(w tym znacząco mniejsze znaczenie eko-przemysłów niż w raporcie Ecorysu) będące konsekwencją 
różnych podejść119.  

Tabela 5.25: Zatrudnienie w dziedzinach eko-przemysłów („eco-industries”) w UE wroku 2000 i 2010, nowa 
metodologia (w przeliczeniu na pełne etaty – FTE) 

 Zatrudnienie 2000 Zatrudnienie 2010 
Roczna stopa wzrostu 

2000-2010 

Ochrona powietrza 163495 137385 -2,9% 

Ścieki 411762 529261 2,4% 

Opady 528805 605675 2,1% 

Gleba i wody gruntowe 49877 72260 3,1% 

Hałas 15621 12019 -2,8% 

Bioróżnorodność i krajobraz 59069 97104 3,9% 

Inne 223878 320148 4,6% 

Dostarczanie wody 46197 479507 1,7% 

Recykling 166487 331089 7,5% 

Energia odnawialna 169264 381380 4,1% 

Ogółem 2194452 2965828 2,7% 

Źródło: Ecorys, 2012, cyt za Badania Systemowe „EnergSys” „”Opracowanie analiz dotyczących kluczowych 
aspektów oceny oddziaływania unijnej polityki klimatycznej na gospodarkę, aspekty społeczne i system 
energetyczny w Polsce” TAURON Wytwarzanie SA., Warszawa, październik 2012. 

5.3. Klasyfikacja sektorów – obecne sektory kluczowe, startery, 
inteligentne specjalizacje 

W ramach przeprowadzonych prac dokonano analizy uwarunkowań 16 sektorów uznanych 
w polityce rozwoju województwa łódzkiego, jako specjalizacje regionalne. Ich istotnym efektem jest 
dokonanie klasyfikacji specjalizacji, poprzez przypisanie ich do trzech grup: (i) obecnego sektora 
kluczowego, (ii) startera gospodarczego, lub (iii) inteligentnej specjalizacji. Przyjęto, że klasyfikacje tą 
należy traktować, jako nierozłączną, co oznacza, że dany sektor można przypisać do jednej lub kilku 
grup jednocześnie.  

Podsumowanie prac nad klasyfikacją zawiera Tabela 5.26:. Prezentuje ona wszystkie 
szesnaście analizowanych sektorów wraz z ich przyporządkowaniem do konkretnej kategorii. Cztery 
z analizowanych sektorów zostały wskazane, jako specjalizacje inteligentne, dziewięć, jako obecne 
obszary kluczowe, natomiast dwanaście jako startery gospodarcze. 
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 Porównaj analizy zawarte w raporcie Badania Systemowe „EnergSys” „”Opracowanie analiz dotyczących 
kluczowych aspektów oceny oddziaływania unijnej polityki klimatycznej na gospodarkę, aspekty społeczne i 
system energetyczny w Polsce” TAURON Wytwarzanie SA., Warszawa, październik 2012, s. 57-59 
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Tabela 5.26: Zestawienie klasyfikacji analizowanych sektorów 

 Obecne sektory 
kluczowe 

Startery gospodarcze 
(przyszłe sektory 

kluczowe) 

Specjalizacje 
inteligentne 

Przemysły kreatywne  X  

Przemysł meblowy  X  

Przemysł maszynowy i elektromaszynowy X X  

Eko-przemysły  X  

Eko-usługi  X  

Usługi dla ochrony zdrowia X   

TSL (transport-spedycja-logistyka) X   

BPO X X  

Przemysł włókienniczy X   

Przemysł energetyczny X   

Przemysł produkcji medycznej  X X 

Przemysł farmaceutyczny X  X 

Przemysł kosmetyczny  X X 

Przemysł rolno-spożywczy X X  

Przemysł materiałów budowlanych X   

Informatyka i telekomunikacja  X X 

Eko-usługi  X  

Eko-przemysły  X  

Źródło: opracowanie własne 
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6. Komplementarność wsparcia specjalizacji 
regionalnych w dokumentach i programach 
strategicznych 

Skuteczne wsparcie specjalizacji regionalnych wymaga ich właściwej identyfikacji oraz 
umieszczenia odpowiednich zapisów w dokumentach strategicznych na szczeblu regionalnym. 
Aby ocenić dotychczasowy stopień wsparcia specjalizacji regionalnych na szczeblu wojewódzkim, 
dokonano analizy najważniejszych dokumentów określających rozwój województwa. Wybrano 
zarówno dokumenty obowiązujące w obecnej perspektywie finansowej UE na lata 2007 – 2013, jak 
też te tworzone z myślą o przyszłym okresie programowania.  

Wśród analizowanych dokumentów znalazły się:  

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego przyjęty uchwałą 

Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. 

 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 przyjęta uchwałą Nr LI/865/2006 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 stycznia 2006 r. 

 Strategia Rozwoju Województwa 2020 przyjęta uchwałą Nr XXXII/644/13 Sejmiku Województwa 

Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. 

 Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego – LORIS 2005 – 2013 

 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego – LORIS 2030 przyjęta uchwałą 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 w wersji przyjętej 

uchwałą Nr 462/12 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 20 marca 2012 r. 

 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ przyjęty uchwałą Nr 1086/13 Zarządu 

Województwa Łódzkiego z dnia 20 sierpnia 2013 r.  

 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

281 

 

Wsparcie specjalizacji regionalnych w programach i dokumentach strategicznych 
SPECJALIZACJA: PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej. 

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Zwiększanie potencjału badawczo-
rozwojowego regionu, oraz 
podnoszenie efektywności transferu 
technologii, know-how ze strefy 
naukowo-badawczej do 
przedsiębiorstw 

Wykorzystanie potencjału 
i umocnienie pozycji znaczących 
przedsiębiorstw w gospodarce 
regionu z zastosowaniem 
technologii 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie rozwoju sfery B+R na 
rzecz nowoczesnych technologii 

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 lokalnego rynku pracy 
 
 

Priorytet III. Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 

Priorytet 1. Specjalizacja regionalna 
(kosmetyki) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość  
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw  
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw 

Przemysł Kosmetyczny – analiza wsparcia 
Przemysł Kosmetyczny będący częścią sektora medycznego wyróżnia się wysokim poziomem innowacyjności. W branży tej działają zarówno duże, uznane firmy jak m. in. fabryki 
kosmetyków amerykańskiego koncernu „Procter & Gamble”, portugalskiego „Colepccl” jak i bardzo liczne, uznane w kraju mniejsze zakłady kosmetyczne np.: „Delia Cosmetics” Sp. z o.o., 
„Pol Hun” M. Bielska S.A., Fabryka Kosmetyków „Pollena Ewa S.A. w Łodzi. W ramach polityki regionalnej wsparcie dla tego przemysłu znajduje odzwierciedlenie we wszystkich 
analizowanych dokumentach strategicznych. Rozwój sektora kosmetycznego wchodzącego w skład sektora medycznego pośrednio znajduje wsparcie w działaniu PZPWŁ - Kształtowanie 
i rozwój metropolitalnych funkcji wyspecjalizowanych. W SRWŁ 2020 zakłada się, że osiągnięcie celu zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji pozwoli na uzyskanie w wymiarze 
krajowym wysokiej pozycji w zakresie tworzenia i wprowadzania zaawansowanych technologii innowacyjnych, w tym także dla jednego z kluczowych przemysłów regionu - kosmetycznego. 
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W obu Strategiach Innowacji występuje wsparcie dla tego przemysłu, a LORIS 2030 przygotowana na nowy okres programowania klasyfikuje przemysł kosmetyczny wśród innowacyjnych 
branż regionu i postrzega go jako jedną z sześciu lokomotyw napędzających regionalna gospodarkę. W ramach RP0 2007-2013 generalnie wspierana jest innowacyjność i konkurencyjność 
firm, rozwój B+R w przedsiębiorstwach, rozwój mikro i małych przedsiębiorstw.  
Przemysł kosmetyczny jest eksponowany i konsekwentnie wspierany w strategicznych dokumentach regionalnych a polityka jest w tym zakresie komplementarna i spójna. 
 

SPECJALIZACJA: BPO 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej. 

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 
 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Stymulowanie rozwoju 
infrastruktury otoczenia biznesu 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny 

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 lokalnego rynku pracy 
 

Priorytet III. Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 
Priorytet VI. Promocja innowacji 
i przedsiębiorczości 
Akcja 1 . podnoszenie świadomości 
w zakresie innowacyjności 
Akcja2 Wzrost otwartości władz 
administracyjnych na 
przedsiębiorczość 
Akcja 3.Zwiększenie efektywności 
systemu komunikacji społecznej i 
budowy innowacyjnego wizerunku 
regionu  
Akcja 4. Wzrost zainteresowania 
mediów regionalnych tematyką 
innowacyjności i przedsiębiorczości 
Akcja5. Stworzenie stałej platformy 
kontaktów między gospodarką, 
nauka i administracją 
 

Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 
Cel operacyjny 2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny 2.2 Promocja wiedzy 
o innowacyjności 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 2.3 Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Oś III: Gospodarka, Innowacyjność, 
przedsiębiorczość,  
Działanie III. 4 Rozwój otoczenia 
biznesu,  
Oś IV: Społeczeństwo informacyjne 
Działanie IV.3 E Technologie dla 
przedsiębiorstw 

BPO – analiza wsparcia 
W regionie łódzkim dynamicznie rozwijającą się branżą wysokospecjalistycznych usług rynkowych jest branża BPO. Specjalizacja ta znajduje wsparcie we wszystkich dokumentach szczebla 
regionalnego, a w sposób najpełniejszy w zapisach dokumentów nowej generacji tj. PZPWŁ, SRWŁ 2020 oraz LORIS 2030. Bezpośrednie wsparcie dla tej specjalizacji w dokumentach 
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strategicznych dotyczy m. in. takich kierunków działań jak rozwój powiązań o charakterze klastrów (klaster usług BPO) w zapisach PZWŁ, rozwój specjalistycznych usług, w tym BPO 
wykorzystujących nowoczesne i inteligentne technologie (SRWŁ 2020). Wsparciem objęte jest również szkolenie kadr na potrzeby rozwijającego się sektora usług BPO (PZPWŁ, SRWŁ 2020). 
Z kolei w nowej strategii innowacji LORIS 2030 sektor usług BPO nie został wskazany jako specjalizacja regionalna i w tym zakresie nie otrzyma wsparcia w ramach priorytetu 1. Może jednak 
korzystać z działań zapisanych w priorytecie 2 i 3. Tak wyraźnego wsparcia nie znajdujemy w dokumentach poprzedniej generacji tj. SRWŁ 2007-2020 oraz LORIS 2005 – 2013. W obecnej 
perspektywie finansowej w ramach RPO 2007-2013 wsparcie ma charakter pośredni i dotyczy rozwoju otoczenia biznesu i technologii dla przedsiębiorstw. 
Sektor usług BPO jest wspierany w strategicznych dokumentach regionalnych w szczególności w nowej ich generacji. 
 

SPECJALIZACJA: PRZEMYSŁ FARMACEUTYCZNY 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej. 

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego miast 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Przekształcenie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Zwiększanie potencjału badawczo-
rozwojowego regionu, oraz 
podnoszenie efektywności transferu 
technologii, know-how ze strefy 
naukowo-badawczej do 
przedsiębiorstw 

Wykorzystanie potencjału 
i umocnienie pozycji znaczących 
przedsiębiorstw w gospodarce 
regionu z zastosowaniem 
technologii 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie rozwoju sfery B+R na 
rzecz nowoczesnej technologii 
 

Priorytet III. Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 

Priorytet 1. Specjalizacja regionalna 
(farmacja) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
i międzynarodowa 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość  
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw  



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

284 

 

Przemysł farmaceutyczny – analiza wsparcia 
Przemysł farmaceutyczny wyróżnia się wysokim poziomem innowacyjności i został wyodrębniony, jako kluczowa specjalizacja regionu. Należy do sektora branży medycznej, ma bardzo 
wysoką pozycje w skali kraju, jest to trzecie po województwie mazowieckim i małopolskim największe skupisko firm farmaceutycznych w Polsce. W województwie dla farmacji pracują 
uznane w kraju duże firmy, jak i mniejsze zakłady farmaceutyczne, w regionie usytuowane są też wielkie hurtownie farmaceutyczne. Wsparcie dla przemysłu farmaceutycznego znajduje 
odzwierciedlenie we wszystkich analizowanych dokumentach szczebla regionalnego, co potwierdza znaczenie tej branży w województwie. W planie zagospodarowania przestrzennego 
przewidziano wsparcie funkcji medycznej, w tym przedsiębiorstw produkujących farmaceutyki w Łodzi oraz innych ośrodkach miejskich grupujących firmy tej branży a także rozwój 
powiązań sieciowych. Również zapisy SRWŁ 2007-2020 i SRWŁ 2020 pozwalają na wsparcie tej specjalizacji, głównie poprzez rozwijanie nowoczesnych technologii i ich transfer do 
przemysłu. W SRWŁ 2020 przemysł farmaceutyczny został wskazany jako inteligentna specjalizacja regionalna. Jeszcze większą rangę tej specjalizacji dostrzec można w RSI LORIS 2030, 
w której przemysł farmaceutyczny został dostrzeżony, jako specjalizacja regionalna, która z uwagi na swą wysoką konkurencyjność jest jedną z sześciu lokomotyw napędzających regionalną 
gospodarkę. 
Dokumenty strategiczne mocno akcentują wsparcie w zakresie tej specjalizacji, a polityka regionalna jest tu komplementarna i spójna. 
 

SPECJALIZACJA: PRZEMYSŁ MEDYCZNY 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej. 
Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Przekształcenie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 
 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Zwiększanie potencjału badawczo-
rozwojowego regionu, oraz 
podnoszenie efektywności transferu 
technologii, know-how ze strefy 
naukowo-badawczej do 
przedsiębiorstw 

Wykorzystanie potencjału 
i umocnienie pozycji znaczących 
przedsiębiorstw w gospodarce 
regionu z zastosowaniem 
technologii 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie rozwoju sfery B+R na 
rzecz nowoczesnej technologii 
 

Priorytet III. Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 

Priorytet 1. Specjalizacja regionalna 
(branża medyczna) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
na potrzeby specjalizacji regionu 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 

Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość  
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw  
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw  
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systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Przemysł medyczny – analiza wsparcia 
Przemysł medyczny rozwijający się w województwie postrzegany jest jako kluczowy, ma silną pozycję wśród konkurencyjnych regionów w skali kraju. Należy do przemysłów wysoce 
innowacyjnych, a wyroby medyczne wielu działających tu firm to produkty wysokiej światowej jakości, zaś firmy są wiodącymi w swej branży w Polsce. Specjalizacja ta jest dostrzegana 
we wszystkich dokumentach strategicznych poziomu regionalnego. PZPWŁ akcentuje stworzenie w Łodzi centrum badań i przemysłu medycznego znajdującego oparcie w potencjale 
naukowo-medycznym i instytucjonalnym. SRWŁ 2007-2020 zakłada m.in. wykorzystanie potencjału i umocnienie pozycji znaczących przedsiębiorstw w gospodarce z zastosowaniem 
nowoczesnych technologii. W SRWŁ 2020 wskazuje się na działania związane z rozwojem sfery B+R, rozwojem nowoczesnych technologii dla kluczowych przemysłów regionu, zwłaszcza 
przemysłu medycznego poprzez wspieranie przedsięwzięć i procesów dyfuzji rozwiązań innowacyjnych do gospodarki, rozpowszechnianie wiedzy i informacji nt. nowoczesnych technologii, 
ich znaczenia i możliwości zastosowania w kluczowych przemysłach regionu. Zakłada się działania w kierunku budowania zintegrowanego środowiska przedsiębiorczości i poprawy 
konkurencyjności sektora MŚP. Zapisy regionalnych Strategii Innowacji wysoko kwalifikują przemysł medyczny, a Strategia LORIS 2030 zalicza przemysł medyczny do jednej z sześciu 
specjalizacji regionalnych i przewiduje pełne wsparcie w ramach wyznaczonych kierunków działań, w tym m. in. budowy potencjału intelektualnego, rozwoju powiązań sieciowych w ramach 
klastrów, RPO 2007-2013 zapewnia wsparcie w ramach Osi III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość i kierowane jest ono do przedsiębiorstw, sfery B+R w przedsiębiorstwach oraz 
sektora MŚP. 
Przemysł medyczny jest mocno akcentowany i wspierany w dokumentach strategicznych obu generacji, a polityka regionalna jest w tym zakresie komplementarna i spójna. 
 

SPECJALIZACJA: USŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej. 

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 
1.2. Rozwój obszaru kształtowania 
powiązań funkcjonalnych 
Aglomeracji Łódzkiej 

Kształtowanie podmiejskiej strefy 
mieszkaniowo-rekreacyjnej 
z zachowaniem walorów kulturowo-
krajobrazowych (Rogóźno) 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 

Cel strategiczny I.2: Podniesienie 
poziomu jakości życia 

Poprawa stanu zdrowia 
mieszkańców województwa 
łódzkiego 

Poprawa dostępności do usług 
medycznych poprzez modernizację 
infrastruktury placówek opieki 
zdrowotnej oraz racjonalizację 
rozmieszczenia świadczeń 
wysokospecjalistycznych 

Podniesienie jakości świadczeń 
zdrowotnych poprzez 
wprowadzenie systemów jakości 
i certyfikacji procedur 
Cel strategiczny I.3: Zmniejszenie 
zjawisk wykluczenia społecznego 
i modernizacja systemów pomocy 
społecznej 

Przedsięwzięcia na rzecz 
zwiększenia możliwości rehabilitacji 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
Cel operacyjny 5. Wysoki standard 
i dostęp do usług publicznych 
5.2. Rozwój usług i poprawa 
dostępu do sektora ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej oraz 
pieczy zastępczej 
 
Cel operacyjny 6. Reintegracja 

- Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 
Cel operacyjny 2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny 2.2 Promocja wiedzy 
o innowacyjności 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 2.3 Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 

Oś III: Gospodarka, Innowacyjność, 
przedsiębiorczość 
Działanie III. 5 Infrastruktura 
turystyczno-rekreacyjna  
Oś IV: Społeczeństwo informacyjne 
Działanie IV.2 Usługi publiczne  
Oś V: Infrastruktura społeczna 
Działanie V.1 Infrastruktura ochrony 
zdrowia  
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wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego miast 
1.5. Rozwój społeczno-ekonomiczny 
miast powiatowych na obszarach 
zagrożonych peryferyzacją. 

Rozwój funkcji ponadlokalnych 
i wspieranie rozwoju społeczno-
ekonomicznego w ośrodkach 
powiatowych oparty na ich 
potencjale endogenicznym 
1.6. Wielofunkcyjny rozwój 
obszarów wiejskich. 

Przywrócenie zasięgu 
oddziaływania przestrzennego 
małych i bardzo małych miast na 
obszarach wiejskich  
1.8. Wzrost jakości i standardów 
życia mieszkańców województwa.  

Poprawa konkurencyjności 
i innowacyjności infrastruktury 
społecznej o znaczeniu krajowym 

Wzrost dostępności do usług 
medycznych i rozwój usług pomocy 
społecznej. 

społecznej, zawodowej i leczniczej 
osób niepełnosprawnych 

Przedsięwzięcia na rzecz 
zwiększenia dostępności świadczeń 
w zakresie leczenia, rehabilitacji 
i ograniczania szkód zdrowotnych 
osób uzależnionych od substancji 
psychoaktywnych 

społeczna grup wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 
6.2. Reintegracja zawodowa oraz 
przeciwdziałanie dyskryminacji 
i wykluczeniom społecznym 
Cel operacyjny 9: Zrównoważony 
system osadniczy 
9.1. Wzmacnianie systemu 
powiązań funkcjonalnych 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Obszary turystyczne Dolin 
rzecznych Pilicy, Warty i Bzury: 

Wspieranie działań na rzecz 
wykreowania marki i popytu na 
usługi balneologiczne, 
uzdrowiskowe i rehabilitacyjne 

systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Usługi dla ochrony zdrowia – analiza wsparcia 
Usługi dla ochrony zdrowia w województwie postrzegane są jako kluczowa specjalizacja regionu bazująca m. in. na wysokospecjalistycznych ośrodkach klinicznych (Centrum Zdrowia Matki 
Polki) oraz potencjale uzdrowiskowym (Uzdrowisko Termalne Uniejów). Wsparcie dla tej specjalizacji jest dostrzegane w następujących dokumentach strategicznych poziomu regionalnego: 
PZPWŁ gdzie przewiduje się działania mające na celu rozwój infrastruktury medycznej, w tym Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodz i, Instytutu Medycyny Pracy im. Nofera w Łodzi, szpitali 
klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi., wzrost dostępności do usług medycznych, stworzenie w Łodzi centrum 
badań, wsparcie dla rozwijania uzdrowisk. W zapisach SRWŁ 2007-2013 nacisk położony jest na takie działania jak modernizacja infrastruktury placówek opieki zdrowotnej oraz 
racjonalizacja rozmieszczenia świadczeń wysokospecjalistycznych oraz zwiększenia dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji. Silny akcent na rozwój usług dla ochrony zdrowia 
położony jest w obowiązującej SRWŁ 2020. Sektor ten został uznany za inteligentną specjalizację regionalną, której rozwój oparty będzie na wykorzystaniu nowoczesnych i inteligentnych 
technologii. W Strategii zakłada się wsparcie dla rozwoju funkcji uzdrowiskowych oraz specjalistycznych usług medycznych, wspieranie rozwoju specjalistycznych ośrodków klinicznych, 
w tym w zakresie kardiologii, onkologii innych chorób cywilizacyjnych, transplantologii oraz specjalistycznych kadr medycznych. Również strategiczne kierunki działań zaproponowane dla 
obszarów funkcjonalnych (obszary turystyczne dolin rzecznych) przewidują wsparcie dla takich działań jak wykreowanie popytu na usługi balneologiczne, uzdrowiskowe i rehabilitacyjne. 
Strategia LORIS 2030 przewiduje wsparcie m.in. dla podnoszenia świadomości o korzyściach płynących z innowacji czy budowania świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej. Zapisy 
RPO 2007-2013 zapewniają wsparcie w ramach Osi III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość poprzez budowę i przebudowę obiektów lecznictwa uzdrowiskowego, w Osi IV 
„Społeczeństwo informacyjne” poprzez wspieranie inwestycji z zakresu e-zdrowia a w Osi V: „Infrastruktura społeczna” poprzez zwiększenie dostępności zakładów opieki zdrowotnej, zakup 
sprzętu i inwestycje zakładające stosowanie nowych technologii medycznych. Usługi dla ochrony zdrowia nie znalazły wsparcia w Regionalnej Strategii Innowacji LORIS 2005-2013. 
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Specjalizacja- usługi dla ochrony zdrowia jest mocno akcentowana i konsekwentnie wspierana w dokumentach strategicznych obu generacji. 
 

SPECJALIZACJA: PRZEMYSŁY KREATYWNE 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej.  

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 
Zwiększanie potencjału badawczo-
rozwojowego regionu, oraz 
podnoszenie efektywności transferu 
technologii, know-how ze strefy 
naukowo badawczej do 
przedsiębiorstw 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
Cel operacyjny 4. Wysoki poziom 
kapitału społecznego i silne 
społeczeństwo obywatelskie 
4.2 Wzmacnianie tożsamości 
regionalnej 
Cel operacyjny 5. Wysoki standard 
i dostęp do usług publicznych 
5.3 Rozwój usług i poprawa dostępu 
do sektora kultury, sportu, turystyki 
i rekreacji 
Cel operacyjny 9: Zrównoważony 
system osadniczy 
9.1 Wzmacnianie systemu powiązań 
funkcjonalnych 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie działań związanych 
z rozwojem gospodarki kreatywnej, 
opartych na unikatowym potencjale 
wyższych uczelni artystycznych, 
w zakresie sztuki i kultury, w tym 
przemysłu filmowego i muzycznego, 
mediów, wzornictwa 
i projektowania 

- Priorytet 2 Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 
Cel operacyjny 2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny 2.2 Promocja wiedzy 
o innowacyjności 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 2.3 Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość  
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw  
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw  
Oś IV: Społeczeństwo 
informacyjne,  
Działanie IV.3 E Technologie dla 
przedsiębiorstw 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

288 

 

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 lokalnego rynku pracy 

Inicjowanie i wspieranie działań na 
rzecz rozwoju układu 
metropolitalnego Łódź – Warszawa- 
klastrów (m.in. Klaster Przemysłów 
Kreatywnych) 

Przemysły kreatywne – analiza wsparcia 
Przemysły kreatywne w województwie postrzegane są jako znacząca specjalizacja regionu. Sektor kreatywny będzie odgrywał szczególną rolę w rozwoju zaawansowanej gospodarki wiedzy 
i innowacji. Koncentracja przedsiębiorstw tej specjalizacji ma miejsce przede wszystkim w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, szczególnie w stolicy regionu. Przemysły kreatywne skupiają 
się na działalności twórczej i działalności o dużym wykorzystaniu wiedzy. W ramach polityki regionalnej wsparcie dla przemysłów kreatywnych dostrzegane jest w następujących 
dokumentach strategicznych poziomu regionalnego: PZPWŁ przewiduje wsparcie dla kształtowania i rozwoju wyspecjalizowanych funkcji metropolitalnych, w tym m. in. kulturalno-
kongresowej opartej na łódzkich tradycjach m.in. sztuki filmowej, sztuki nowoczesnej oraz tradycjach włókienniczych poprzez stworzenie w Łodzi centrum kulturalno-wystawienniczego 
o randze europejskiej. W SRWŁ 2007-2020 specjalizacja ta jest wspierana pośrednio poprzez działania, które mają za zadanie kreować obszar badań i wspierać potencjał innowacyjny 
przedsiębiorstw. Rozwój tej specjalizacji w SRWŁ 2020 podkreśla silne, bezpośrednie wsparcie w trzech celach operacyjnych wskazując na rozwój przemysłów kreatywnych poprzez m.in. 
wdrażanie nowoczesnych technologii i wspieranie aktywności twórczej, rozwój kadr dla gospodarki innowacyjnej oraz usługi dla przedsiębiorstw. W zakresie polityki terytorialno-
funkcjonalnej w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego przewiduje się wsparcie dla działań związanych z rozwojem gospodarki kreatywnej, działań na rzecz stworzenia sieci 
współpracy środowiska akademickiego oraz wsparcia Klastra Przemysłów Kreatywnych. Strategia LORIS 2030 przygotowana na nowy okres programowania podkreśla wsparcie m.in. dla 
kreowania postaw proinnowacyjnych wśród przedsiębiorców, podnoszenia świadomości o korzyściach płynących z innowacji czy budowania gospodarki opartej na wiedzy oraz współpracy. 
W ramach RPO 2007-2013 udziela się wsparcia dla systemów zarządzania środowiskowego MŚP oraz zwiększenia konkurencyjności mikro- i małych przedsiębiorstw jak również 
wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Strategia LORIS 2005-2013 jako jedyna nie uwzględnia w swoich 
zapisach wsparcia dla przemysłów kreatywnych.  
Specjalizacja - przemysły kreatywne jest wspierana w dokumentach strategicznych (oprócz RSI LORIS 2005-2013), a polityka regionalna jest w tym zakresie komplementarna i spójna. 
 

SPECJALIZACJA: PRZEMYSŁ MEBLOWY 

PZPWŁ SRWŁ 2007 – 2013 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007 – 2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Wspomaganie dostosowania się 
przedsiębiorstw do zmieniających 
się warunków zewnętrznych oraz 
wzmacniania konkurencyjności 
i zdolności inwestycyjnej firm 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 

Priorytet IV. Wzrost poziomu 
naukochłonności tradycyjnych 
przemysłów 
Akcja 1. Analiza i przygotowanie 
modelowych rozwiązań 
komercjalizacji i absorpcji wiedzy 
Akcja 2. Promowanie powstawania 
i rozwoju klastrów firm działających 

Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 
Cel operacyjny 2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny 2.2 Promocja wiedzy 
o innowacyjności 
i przedsiębiorczości 

Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość 
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
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przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego 
1.5. Rozwój społeczno-ekonomiczny 
miast powiatowych na obszarach 
zagrożonych peryferyzacją. 

Rozwój funkcji ponadlokalnych 
i wspieranie rozwoju społeczno-
ekonomicznego w ośrodkach 
powiatowych oparty na ich 
potencjale endogenicznym 

Wykorzystanie potencjału 
i umocnienie pozycji znaczących 
przedsiębiorstw w gospodarce 
regionu z zastosowaniem 
technologii 
 

gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
 

w przemysłach tradycyjnych 
Akcja 3. Rozwój ośrodków innowacji 
i transferu technologii przy 
wykorzystaniu doświadczeń 
programu offsetowego  
Akcja 4. Promowanie powstania 
i rozwoju niekonwencjonalnych 
kanałów transferu technologii 
Akcja 5. Promowanie włączanie 
regionalnych firm 
w międzynarodowe kanały 
transferu wiedzy i technologii 
tworzone przez Branżowe Platformy 
Technologiczne 

Cel operacyjny 2.3 Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
akademickich i wśród młodzieży 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

i małych przedsiębiorstw 

Przemysł meblowy – analiza wsparcia 
Przemysł meblowy jest głęboko zakorzeniony w regionie i należy do sektora przemysłów o niskiej wartości dodanej. Pozycja tej branży województwa łódzkiego jest dość istotna z punktu 
widzenia liczby podmiotów gospodarczych zajmujących się przetwórstwem mebli (piąta pozycja woj. łódzkiego w skali kraju). Pod względem wartości produkcji sprzedanej przemysłu 
meblowego województwo zajmuje jednak przeciętna pozycję. Analizowane dokumenty strategiczne szczebla regionalnego ujmują w swoich zapisach pośrednio wsparcie dla przemysłu 
meblowego. W SRWŁ 2007-2013 zapisane jest działanie dostosowania przedsiębiorstw do zmieniających się warunków zewnętrznych oraz wzmacniania konkurencyjności i zdolności 
inwestycyjnej firm, oraz wykorzystania potencjału i umocnienie pozycji znaczących przedsiębiorstw w gospodarce regionu.  W zapisach PZPWŁ wsparcie dla przemysłu meblowego 
przewidziane jest w ramach wspierania rozwoju ośrodków miejskich z wykorzystaniem ich endogenicznych potencjałów (m. in. koncentracji firm z branży meblowej). SRWŁ 2020 odnosi 
wsparcie dla przemysłu meblowego w ramach zaawansowanej gospodarki wiedzy i innowacji, stawia także na nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy oraz zintegrowane środowisko 
przedsiębiorczości. Strategia Innowacji LORIS 2030 nie akcentuje przemysłu meblowego jako inteligentnej specjalizacji, ale formułuje wsparcie w priorytecie 2 i 3. W RPO 2007-2013 
w ramach osi III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość zapisane są działania dla podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, także sfery B+R 
w przedsiębiorstwach i sektora MŚP. Polityka regionalna w zakresie wspierania przemysłu meblowego jest komplementarna i spójna.  
 

SPECJALIZACJA: PRZEMYSŁ MASZYNOWY I ELEKTROMASZYNOWY 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Wspomaganie dostosowania się 
przedsiębiorstw do zmieniających 
się warunków zewnętrznych oraz 
wzmacniania konkurencyjności 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji 
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 

Priorytet III. Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 

Priorytet 2 Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 
Cel operacyjny 2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny 2.2 Promocja wiedzy 
o innowacyjności 

Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość 
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
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wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego miast 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 
 

i zdolności inwestycyjnej firm 

Zwiększanie potencjału badawczo-
rozwojowego regionu, oraz 
podnoszenie efektywności transferu 
technologii, know-how ze strefy 
naukowo-badawczej do 
przedsiębiorstw 

Wykorzystanie potencjału 
i umocnienie pozycji znaczących 
przedsiębiorstw w gospodarce 
regionu z zastosowaniem 
technologii 
 

2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych 
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 

i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 
Priorytet VI. Promocja innowacji 
i przedsiębiorczości 
Akcja 1 . podnoszenie świadomości 
w zakresie innowacyjności 
Akcja2 Wzrost otwartości władz 
administracyjnych na 
przedsiębiorczość 
Akcja 3.Zwiększenie efektywności 
systemu komunikacji społecznej i 
budowy innowacyjnego wizerunku 
regionu  
Akcja 4. Wzrost zainteresowania 
mediów regionalnych tematyką 
innowacyjności i przedsiębiorczości 
Akcja5. Stworzenie stałej platformy 
kontaktów między gospodarką, 
nauka i administracją 
 

i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 2.3 Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
akademickich i wśród młodzieży 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw 

Przemysł maszynowy i elektromaszynowy – analiza wsparcia 
Przemysł maszynowy i elektromaszynowy zaliczany jest do przemysłów wysokiej i średniowysokiej techniki. Specjalizacja regionu w tej gałęzi przemysłu przyczyni się do dywersyfikacji 
i unowocześnienia gospodarki województwa łódzkiego. Już obecnie udział tego przemysłu w strukturze eksportu z regionu przewyższa udział tradycyjnych, kojarzonych z regionem branż 
takich jak: przemysł włókienniczo-odzieżowy i rolno-spożywczy. Wynika to głównie z wysokiego poziomu eksportu sprzętu AGD, w produkcji którego region łódzki staje się potentatem. 
Wsparcie bezpośrednie dla przemysłu maszynowego i elektromaszynowego znajduje odzwierciedlenie w zapisach PZPWŁ, w którym w ramach kierunku dotyczącego systemu osadniczego 
wspierane są potencjały tych ośrodków, w których jest on wyróżniającą się specjalizacją oraz działania mające na celu rozwijanie powiązań sieciowych, w tym klastra AGD opartego na 
potencjale Łodzi i Radomska oraz mechatronicznego. W SRWŁ 2020 przemysł maszynowy i elektromaszynowy został uznany za inteligentną specjalizację regionalną, której rozwój 
warunkują nowoczesne technologie stymulowane przez dynamiczny rozwój sfery B+R. Wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć i procesów ich dyfuzji do gospodarki mogłyby poprawić 
konkurencyjność tego przemysłu. W pozostałych dokumentach strategicznych wsparcie dla tej gałęzi przemysłu ma charakter pośredni i dotyczy ogólnych działań kierowanych do całego 
sektora gospodarki, ukierunkowanych na podnoszenie innowacyjności. 

SPECJALIZACJA: TSL (TRANSPORT, SPEDYCCJA, LOGISTYKA) 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 

Cel strategiczny II.1: Zwiększanie 
dostępności gospodarczej regionu 

Zwiększenie dostępności 
wewnętrznej i zewnętrznej regionu 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 

Priorytet III. Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 

Priorytet 2. Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 
Cel operacyjny 2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 

Oś I: Infrastruktura transportowa 
Działanie I.1 Drogi 
Działanie I.2 Kolej 
DziałanieI.3 Porty lotnicze 
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miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej.  

Kształtowanie funkcjonalnych, 
instytucjonalnych i 
infrastrukturalnych powiązań Łodzi 
z innymi dużymi miastami  
1.2. Rozwój obszaru kształtowania 
powiązań funkcjonalnych 
Aglomeracji Łódzkiej 

Integracja wewnętrzna obszaru 
kształtowania powiązań 
funkcjonalnych Aglomeracji Łódzkiej 
1.3. Rozwój Piotrkowa 
Trybunalskiego jako 
ponadregionalnego wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych, przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego miast 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 
 
Cel główny 2. Zwiększenie 
dostępności województwa poprzez 
rozwój ponadlokalnych systemów 
infrastruktury. 
2.4. Rozwój intermodalnego 
transportu towarowego i logistyki. 

Rozwój centrów logistycznych 

poprzez rozwój i poprawę 
efektywności ekonomicznej 
i organizacyjnej infrastruktury 
transportowej i komunikacyjnej 
Rozwój przedsiębiorczości związanej 
z centralnym węzłem 
komunikacyjnym  
Cel strategiczny III.2: 
Uporządkowanie gospodarki 
przestrzennej 

Opracowanie planów 
zagospodarowania przestrzennego 
dla strategicznych obszarów 
rozwojowych (węzły autostradowe, 
centra logistyczne, lotnisko 
międzynarodowe) 
 

specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
Cel operacyjny 7. Wysoka jakość 
i dostępność infrastruktury 
transportowej i techniczne 
7.1. Wzmocnienie i rozwój 
systemów transportowych 
i teleinformatycznych 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Obszary miejskie: 

Wspieranie działań na rzecz 
budowy układów obwodnicowych 
Obszary wiejskie: 

Wspieranie rozwoju systemu 
transportu publicznego oraz sieci 
dróg powiatowych i gminnych 
istotnych dla zwiększenia 
dostępności komunikacyjnej 
Obszary Strategicznej Interwencji – 
rejony będące w strefie 
bezpośredniego oddziaływania 
sieci TEN-T  
Łódzki Obszar Metropolitalny: 

Wspieranie działań na rzecz 
stworzenia zintegrowanego węzła 
transportowego o znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym 

i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 
Priorytet VI. Promocja innowacji 
i przedsiębiorczości 
Akcja 1 . podnoszenie świadomości 
w zakresie innowacyjności 
Akcja2 Wzrost otwartości władz 
administracyjnych na 
przedsiębiorczość 
Akcja 3.Zwiększenie efektywności 
systemu komunikacji społecznej i 
budowy innowacyjnego wizerunku 
regionu  
Akcja 4. Wzrost zainteresowania 
mediów regionalnych tematyką 
innowacyjności i przedsiębiorczości 
Akcja5. Stworzenie stałej platformy 
kontaktów między gospodarką, 
nauka i administracją 
 

płynących z innowacji 
Cel operacyjny 2.2 Promocja wiedzy 
o innowacyjności 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 2.3Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

DziałanieI.5 Inteligentne systemy 
transportu 
Oś III: Gospodarka, Innowacyjność, 
przedsiębiorczość 
Działanie III. 2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw  
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TSL – analiza wsparcia 
Logistyka to sfera usług rynkowych, która szczególnie prężnie rozwija się w województwie łódzkim. Region łódzki (Polska Centralna wg Cushman & Wakefield) zajmuje 3 miejsce w Polsce 
pod względem powierzchni magazynowych (po Warszawie i Górnym Śląsku). Zdaniem specjalistów jednym z największych w kraju zagłębi logistycznych może stać się tzw. „złoty trójkąt” 
zlokalizowany między Łodzią, Piotrkowem Trybunalskim i Strykowem. Pośrednie i bezpośrednie wsparcie dla tego sektora można odnaleźć we wszystkich analizowanych dokumentach 
strategicznych szczebla regionalnego. Największy jednak nacisk na rozwój tego sektora, jako specjalizacji regionalnej położono w SRWŁ 2020 i planie zagospodarowania przestrzennego 
województwa łódzkiego. Wsparcie dla logistyki jest z jednej strony ukierunkowane na zwiększanie dostępności transportowej i poprawę jakości infrastruktury drogowej i kolejowej z drugiej 
zaś na rozwój specjalistycznych usług, w tym logistyki wykorzystujących nowoczesne technologie oraz rozwijanie powiązań sieciowych. W SRWŁ 2020 logistyka została uznana za 
inteligentna specjalizację regionalną. Zapisy obu regionalnych strategii innowacji mają bardziej ogólny charakter i dotyczą wspierania działań na rzecz rozwijania potencjału innowacyjnego. 
Znaczące wsparcie otrzymuje ten sektor usług w ramach RPO 2007-2013.  
 

SPECJALIZACJA: PRZEMYSŁ WŁÓKIENNICZY 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.1. Podniesienie rangi Łodzi do 
miana metropolii i wzrost jej 
znaczenia w krajowej i europejskiej 
sieci osadniczej.  

Kształtowanie i rozwój 
metropolitalnych funkcji 
wyspecjalizowanych 

Kształtowanie funkcjonalnych, 
instytucjonalnych i 
infrastrukturalnych powiązań Łodzi 
z innymi dużymi miastami  
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego miast 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych.  

Przekształcenie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Wspomaganie dostosowania się 
przedsiębiorstw do zmieniających 
się warunków zewnętrznych oraz 
wzmacniania konkurencyjności 
i zdolności inwestycyjnej firm 

Zwiększanie potencjału badawczo-
rozwojowego regionu, oraz 
podnoszenie efektywności transferu 
technologii, know-how ze strefy 
naukowo-badawczej do 
przedsiębiorstw 

Wykorzystanie potencjału 
i umocnienie pozycji znaczących 
przedsiębiorstw w gospodarce 
regionu z zastosowaniem 
technologii 
 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Łódzki Obszar Metropolitalny 

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 lokalnego rynku pracy 

Wspieranie działań związanych 
z rozwojem gospodarki kreatywnej, 
opartych na unikatowym potencjale 

Priorytet IV. Wzrost poziomu 
naukochłonności tradycyjnych 
przemysłów 
Akcja 1. Analiza i przygotowanie 
modelowych rozwiązań 
komercjalizacji i absorpcji wiedzy 
Akcja 2. Promowanie powstawania i 
rozwoju klastrów firm działających 
w przemysłach tradycyjnych 
Akcja 3. Rozwój ośrodków innowacji 
i transferu technologii przy 
wykorzystaniu doświadczeń 
programu offsetowego  
Akcja 4. Promowanie powstania i 
rozwoju niekonwencjonalnych 
kanałów transferu technologii 
Akcja 5. Promowanie włączanie 
regionalnych firm w 
międzynarodowe kanały transferu 
wiedzy i technologii tworzone przez 
Branżowe Platformy Technologiczne 
 
 
 

Priorytet 1. Specjalizacja regionalna 
(nowoczesny przemysł 
włókienniczy i mody, w tym 
wzornictwo) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej kluczowych 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 

Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość 
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw 
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klastrów 
 
 

wyższych uczelni artystycznych, 
w zakresie sztuki i kultury, w tym 
przemysłu filmowego i muzycznego, 
mediów, wzornictwa 
i projektowania 

Wspieranie rozwoju sfery B+R na 
rzecz nowoczesnej technologii 

Inicjowanie i wspieranie działań na 
rzecz rozwoju układu 
metropolitalnego Łódź – Warszawa- 
klastrów (m.in. Środkowoeuropejski 
Klaster Tekstylno-Odzieżowy) 

i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Przemysł włókienniczy – analiza wsparcia 
Przemysł włókienniczy jest mocno zakorzeniony w regionie. Należy do przemysłów tradycyjnych o niskiej wartości dodanej i musi zmagać się z ekspansją na rynek Polski produktów 
tekstylnych z Azji. Przemysł włókienniczo-odzieżowy w Łódzkim cechuje się największą w skali kraju koncentracją przedsiębiorstw, skupiając ok. 30% firm z tej branży w skali kraju 
i posiadając bogate zaplecze naukowo-dydaktyczne. Najważniejsze ośrodki koncentracji sektora to: Łódź, Zgierz, Pabianice, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki,  Tomaszów 
Mazowiecki, Zduńska Wola, Zelów. Wsparcie dla przemysłu włókienniczego akcentowane jest w zapisach wszystkich dokumentów strategicznych. SRWŁ 2007-2020 stawia na tworzenie 
nowoczesnej prorozwojowej i innowacyjnej bazy gospodarczej. W SRWŁ 2020 zapisy przewidują wsparcie dla przemysłu włókienniczego w ramach trzech celów operacyjnych: celu 1 
zaawansowanej gospodarki wiedzy i innowacji – działania ukierunkowane na rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych, do których zaliczony został 
przemysł włókienniczy, celu 2 nowoczesny kapitał ludzkie i rynek pracy – wsparcie dla kadr oraz celu 3 zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki – wsparcie dla 
MŚP, podnoszenia ich potencjału innowacyjnego oraz rozwoju powiązań sieciowych. Równie szerokie wsparcie zostało przewidziane w ramach PZPWŁ. Strategia LORIS 2030 zaklasyfikowała 
nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo) do innowacyjnych specjalizacji regionu i sześciu lokomotyw gospodarki. Operacyjne wsparcie przemysłu włókienniczego 
pośrednio znajduje się w RPO 2007-2013 w ramach osi III. Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość i wiąże się z działaniami podnoszenia innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw, także sfery B+R w przedsiębiorstwach i sektora MŚP. Polityka regionalna w zakresie wspierania przemysłu włókienniczego jest komplementarna i spójna. 
 

SPECJALIZACJA: PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego 
1.5. Rozwój społeczno-ekonomiczny 
miast powiatowych na obszarach 
zagrożonych peryferyzacją. 

Rozwój funkcji ponadlokalnych 

Cel operacyjny II.4: Trwały 
i zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich 

Poprawa jakości rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej poprzez 
rozwój przedsiębiorczości, 
kreowania sieci powiązań 
i współpracy oraz poprawę 
efektywności ekonomicznej 
i produkcyjnej przetwórstwa rolno – 
spożywczego 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  

Priorytet IV. Wzrost poziomu 
naukochłonności tradycyjnych 
przemysłów 
Akcja 1. Analiza i przygotowanie 
modelowych rozwiązań 
komercjalizacji i absorpcji wiedzy 
Akcja 2. Promowanie powstawania i 
rozwoju klastrów firm działających 
w przemysłach tradycyjnych 
Akcja 3. Rozwój ośrodków innowacji 
i transferu technologii przy 
wykorzystaniu doświadczeń 
programu offsetowego  
Akcja 4. Promowanie powstania i 
rozwoju niekonwencjonalnych 

Priorytet 1. Specjalizacja regionalna 
(innowacyjne rolnictwo 
i przetwórstwo rolno-spożywcze) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 

Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość 
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw 
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i wspieranie rozwoju społeczno-
ekonomicznego w ośrodkach 
powiatowych oparty na ich 
potencjale endogenicznym 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych. 

Przekształcanie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 

3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
Cel operacyjny 9: Zrównoważony 
system osadniczy 
9.1.Wzmacnianie systemu powiązań 
funkcjonalnych 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Obszary wiejskie: 

Wspieranie działań na rzecz 
wdrażania rozwiązań innowacyjnych 
w rolnictwie i leśnictwie oraz 
powstawania i działalności 
organizacji producentów rolnych 
Obszar Rozwoju Intensywnego 
Rolnictwa: 

Wspieranie rozwoju sieci 
współpracy między sferą naukowo – 
badawczą, a samorządem rolniczym 
i producentami rolnymi oraz 
przedsiębiorstwami przetwórstwa 
rolno – spożywczego i innymi. 

Wsparcie dla utworzenia rynków 
hurtowych produktów rolnych. 

Wspieranie działań na rzecz 
agrobiznesu międzynarodowego. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju ponadregionalnych 
powiązań funkcjonalno-
przestrzennych z zakresu 
przetwórstwa rolno-spożywczego – 
klastrów (m.in. Łódzko-Mazowiecki 
Klaster Owocowo-Warzywny).  

kanałów transferu technologii 
Akcja 5. Promowanie włączanie 
regionalnych firm w 
międzynarodowe kanały transferu 
wiedzy i technologii tworzone przez 
Branżowe Platformy Technologiczne 
 
 

Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Przemysł rolno-spożywczy - analiza wsparcia 
Przemysł rolno-spożywczy z racji istnienia w województwie bogatej bazy surowcowej pochodzącej z produkcji roślinnej i zwierzęcej posiadał w przeszłości i ma również na przyszłość silne 
podstawy dla swojego rozwoju. Jest on konkurencyjny w skali kraju i ma znaczący udział w eksporcie (13,5%). Przemysł przetwórstwa płodów rolnych w województwie dotyczył przede 
wszystkim przetworów mleczarskich, owocowo-warzywnych, mięsnych. Liczba przedsiębiorstw sektora rolno-spożywczego w regionie w 2012 roku stanowiła 7,8% ogółu przedsiębiorstw 
w kraju. Wsparcie dla tego przemysłu jest ulokowane we wszystkich dokumentach strategicznych. W SRWŁ 2007-2020 potwierdzają to działania Celu operacyjnego Trwały i zrównoważony 
rozwój obszarów wiejskich. Najpełniejsze wsparcie bezpośrednie branża ta otrzymuje w ramach SRWŁ 2020. W SRWŁ 2020 zapisy przewidują wsparcie dla przemysłu rolno-spożywczego 
w ramach czterech celów operacyjnych: celu 1 Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji – działania ukierunkowane na rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych, do których zaliczony został przemysł rolno-spożywczy, celu 2 Nowoczesny kapitał ludzkie i rynek pracy – wsparcie dla kadr oraz celu 3 Zintegrowane środowisko 
przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki – wsparcie dla MŚP, podnoszenia ich potencjału innowacyjnego oraz rozwoju powiązań sieciowych a także celu 9 Zrównoważony system 
osadniczy – wsparcie dla ośrodków miejskich i wiejskich wykorzystujących potencjał endogeniczny, w tym przetwórstwo rolno-spożywcze. Ponadto szczególne wsparcie przemysł rolno-
spożywczy uzyskuje w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej SRWŁ 2020 gdzie wyodrębniono Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, w ramach którego akcentuje się wsparcie dla tej 
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branży. Równie szerokie wsparcie zostało przewidziane w ramach PZPWŁ. W strategii LORIS 2030 jest on zaliczony do innowacyjnych specjalizacji i jednej z sześciu lokomotyw gospodarki 
regionu. W ww. strategii mówi się o budowie świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej, poprawie komunikacji w obszarze specjalizacji, projektach współpracy w ramach klastrów, 
poprawie zarządzania innowacjami w regionie. Dedykowane wsparcie w dokumentach strategicznych pozwala stwierdzić, że polityka regionalna jest w tym zakresie spójna 
i komplementarna. 
 

SPECJALIZACJA: PRZEMYSŁ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego miast 
1.5. Rozwój społeczno-ekonomiczny 
miast powiatowych na obszarach 
zagrożonych peryferyzacją. 

Rozwój funkcji ponadlokalnych 
i wspieranie rozwoju społeczno-
ekonomicznego w ośrodkach 
powiatowych oparty na ich 
potencjale endogenicznym 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych. 

Przekształcanie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 

Cel strategiczny II.2: Tworzenie 
nowoczesnej, prorozwojowej 
i innowacyjnej bazy gospodarczej 

Wspomaganie dostosowania się 
przedsiębiorstw do zmieniających 
się warunków zewnętrznych oraz 
wzmacniania konkurencyjności 
i zdolności inwestycyjnej firm 

Wykorzystanie potencjału 
i umocnienie pozycji znaczących 
przedsiębiorstw w gospodarce 
regionu z zastosowaniem 
technologii 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
Cel operacyjny 9: Zrównoważony 
system osadniczy 
9.1. Wzmacnianie systemu 
powiązań funkcjonalnych 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna 
Zagłębie Ceramiczno-Budowlane 
Opoczno – Tomaszów Mazowiecki: 

Wspieranie działań na rzecz 
poprawy dostępu do wiedzy oraz 
transferu najnowszych osiągnięć 
technologicznych w przemyśle 
ceramicznym i szklarskim. 

Wspieranie powiązań sieciowych, 
w tym m. in. w zakresie 
wprowadzania nowoczesnego 
wzornictwa przemysłowego. 

Wspieranie w regionie rozwoju 
specjalistycznego szkolnictwa 
zawodowego dla przemysłu 
ceramicznego i szklarskiego na 

Priorytet VI. Promocja innowacji 
i przedsiębiorczości 
Akcja 1 . podnoszenie świadomości 
w zakresie innowacyjności 
Akcja2 Wzrost otwartości władz 
administracyjnych na 
przedsiębiorczość 
Akcja 3.Zwiększenie efektywności 
systemu komunikacji społecznej i 
budowy innowacyjnego wizerunku 
regionu  
Akcja 4. Wzrost zainteresowania 
mediów regionalnych tematyką 
innowacyjności i przedsiębiorczości 
Akcja5. Stworzenie stałej platformy 
kontaktów między gospodarką, 
nauka i administracją 
 

Priorytet 1. Specjalizacja regionalna 
(zaawansowane materiały 
budowlane) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość 
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw 
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poziomie średnim i wyższym 

Wspieranie działań na rzecz 
powstania w regionie ośrodka 
badawczo – rozwojowego dla 
przemysłu ceramicznego 
i szklarskiego. 

Wspieranie działań na rzecz 
kształtowania ponadregionalnych 
powiązań funkcjonalno-
przestrzennych w zakresie rozwoju 
nowoczesnego przemysłu 
materiałów budowlanych - klastrów 
(m. in. Łódzko-Świętokrzyska 
Platforma Zaawansowanych 
Materiałów Budowlanych). 

Przemysł materiałów budowlanych – analiza wsparcia 
Przemysł materiałów budowlanych obecnie, kiedy dzięki wsparciu funduszy unijnych na niespotykaną skalę realizowane są liczne inwestycje budowlane w regionie i w całym kraju, nabiera 
szczególnego znaczenia. Na specjalizację regionu w tym właśnie przemyśle wskazuje wysoki udział województwa łódzkiego w krajowej produkcji określonych materiałów budowlanych 
takich jak m.in.: płytki ceramiczne, szkło budowlane, papa budowlana, stolarka budowlana. Postawienie na rozwój tej branży znajduje swoje odbicie w nowych regionalnych dokumentach 
strategicznych takich jak: SRWŁ 2020 i RSI LORIS 2030, w których przemysł ten opisany jest jako przemysł kluczowy, będący elementem inteligentnych specjalizacji regionalnych. Zapisy 
SRWŁ 2020 przewidują wsparcie dla przemysłu materiałów budowlanych w ramach czterech celów operacyjnych: celu 1 Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji – działania 
ukierunkowane na rozwój nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych, do których zaliczony został przemysł rolno-spożywczy, celu 2 Nowoczesny kapitał 
ludzkie i rynek pracy – wsparcie dla kadr oraz celu 3 Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki – wsparcie dla MŚP, podnoszenia ich potencjału innowacyjnego 
oraz rozwoju powiązań sieciowych a także celu 9 Zrównoważony system osadniczy – wsparcie dla ośrodków miejskich i wiejskich wykorzystujących potencjał endogeniczny, w tym przemysł 
materiałów budowlanych. Ponadto szczególne wsparcie przemysł materiałów budowlanych uzyskuje w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej SRWŁ 2020 gdzie wyodrębniono obszar 
Zagłębie Ceramiczno -Budowlane Opoczno-Tomaszów Mazowiecki, w ramach którego przewidziano wsparcie dla tej branży. W strategii LORIS 2030 branża ta została zaliczona do 
innowacyjnych specjalizacji i jednej z sześciu lokomotyw gospodarki regionu. Szerokie wsparcie dla tej specjalizacji znajdziemy również w zapisach PZPWŁ i dotyczy ono m. in. rozwoju 
powiązań sieciowych, wspomaganie rozwoju wyspecjalizowanych funkcji przemysłowych w ośrodkach miejskich, w których branża ta ma znaczący udział. Dedykowane wsparcie 
w dokumentach strategicznych pozwala stwierdzić, że polityka regionalna jest w tym zakresie spójna i komplementarna. 
 

SPECJALIZACJA: INFORMATYKA i TELEKOMUNIKACJA 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 

Cel strategiczny II.3: Budowa 
społeczeństwa informacyjnego 

Budowa infrastruktury 
teleinformatycznej 
i telekomunikacyjnej 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 

Priorytet III. Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 

Priorytet 1. Specjalizacja regionalna 
(informatyka i telekomunikacja) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 
komunikacji w obszarze specjalizacji 

Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość  
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw  
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw 
Oś IV: Społeczeństwo 
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endogenicznego 
 
 

środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
Cel operacyjny 7. Wysoka jakość 
i dostępność infrastruktury 
transportowej i techniczne 
7.1. Wzmocnienie i rozwój 
systemów transportowych 
i teleinformatycznych 

Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 
 

regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

informacyjne,  
Działanie IV.1 Infrastruktura 
społeczeństwa informacyjnego 
Działanie IV.3 E Technologie dla 
przedsiębiorstw 

Informatyka i telekomunikacja – analiza wsparcia 
Branża informatyczna i telekomunikacyjna to najbardziej dynamicznie rozwijająca się branża w Polsce, bez której niemożliwy jest obecnie rozwój wszystkich innych sektorów gospodarki. 
W ostatnich latach rozwój tej branży w Łodzi w porównaniu z innymi dużymi miastami wyraźnie przyspieszył. W SRWŁ 2007 – 2020 wsparcie dla tej specjalizacji było w większym stopniu 
ukierunkowane na rozwoju infrastruktury teleinformatycznej i telekomunikacyjnej. W PZPWŁ przewidziano wsparcie dla rozwoju wyspecjalizowanych funkcji przemysłowych i usługowych w 
ośrodkach miejskich, w tym m. in. branży telekomunikacyjnej. Usługi IT w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 zaliczone zostały do inteligentnych specjalizacji regionu, a ich 
dalszy rozwój będzie się opierał m. in. na wspieraniu nowoczesnych technologii, wsparciu dla przygotowania specjalistycznych kadr, wspieraniu MŚP i powiązań sieciowych, tworzeniu 
platform informatycznych dla przedsiębiorczości. W  RSI LORIS 2030 branża ta została zaliczona do innowacyjnych specjalizacji i jednej z sześciu lokomotyw gospodarki regionu zyskując 
znaczące wsparcie. Informatyka i telekomunikacja zyskuje szczególne wsparcie w nowej edycji strategicznych dokumentów regionalnych i w tym okresie polityka ta jest spójna.  
 

SPECJALIZACJA: PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 

Cel strategiczny II.1: Zwiększanie 
dostępności gospodarczej regionu 

Zwiększanie dostępności do 
mediów technicznych i zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego 
regionu 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 

Priorytet III. Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 

Priorytet 1. Specjalizacja regionalna 
(energetyka, w tym EE, OZE) 
Cel operacyjny 1.1. Budowa 
świadomości w zakresie specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.2. Budowa 
potencjału intelektualnego 
w zakresie specjalizacji regionalnej 
Cel operacyjny 1.3. Poprawa 

Oś II: Ochrona środowiska, 
zapobieganie zagrożeniom 
i energetyka 
Działanie II.7 Elektroenergetyka 
Działanie II.9 Odnawialne źródła 
energii 
Działanie II.10 Sieci ciepłownicze,  
Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość 
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uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego miast 
1.7. Tworzenie sieciowej struktury 
powiązań gospodarczych. 

Przekształcanie województwa 
łódzkiego w region oparty na wiedzy 

Wykorzystanie specjalizacji 
sektorowych regionu oraz 
potencjału ludzkiego i materialnego, 
a także zasobów naturalnych w celu 
rozwoju powiązań o charakterze 
klastrów 
Cel główny 2. Zwiększenie 
dostępności województwa poprzez 
rozwój ponadlokalnych systemów 
infrastruktury. 
2.5. Bezpieczeństwo energetyczne 
województwa. 

Wzmocnienie systemu 
energetycznego regionu 

Poprawa zaopatrzenia w gaz 
województwa 

Zwiększenie produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych 

Rozwój nowych technologii 
wytwarzania energii elektrycznej 
 
 
  

Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
Cel operacyjny 7. Wysoka jakość 
i dostępność infrastruktury 
transportowej i techniczne 
7.2. Wzmocnienie i rozwój 
systemów infrastruktury technicznej  
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Zagłębie Górniczo-Energetyczne 
Bełchatów – Szczerców – Złoczew: 

Wspieranie działań na rzecz 
powstania w regionie 
specjalistycznego ośrodka 
badawczego oraz szkolnictwa 
zawodowego z zakresu gospodarki 
energetycznej. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju „zielonych przemysłów” 
oraz rozwoju i wdrażania 
niskoemisyjnych technologii 
węglowych 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju ponadregionalnych 
powiązań funkcjonalnych z zakresu 
gospodarki energetycznej - klastrów 
(m.in. Klaster Ekoenergia). 

oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 
Priorytet VI. Promocja innowacji 
i przedsiębiorczości 
Akcja 1 . podnoszenie świadomości 
w zakresie innowacyjności 
Akcja2 Wzrost otwartości władz 
administracyjnych na 
przedsiębiorczość 
Akcja 3.Zwiększenie efektywności 
systemu komunikacji społecznej i 
budowy innowacyjnego wizerunku 
regionu  
Akcja 4. Wzrost zainteresowania 
mediów regionalnych tematyką 
innowacyjności i przedsiębiorczości 
Akcja5. Stworzenie stałej platformy 
kontaktów między gospodarką, 
nauka i administracją 
 

komunikacji w obszarze specjalizacji 
regionalnej 
Cel operacyjny 1.4. Wsparcie 
projektów współpracy w ramach 
klastrów i obszarów specjalizacji 
Cel operacyjny 1.5. Finansowanie 
projektów mających na celu 
specjalizację regionu 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw 

Przemysł energetyczny – analiza wsparcia 
Przemysł energetyczny, z uwagi na obecność w regionie ZGE „Bełchatów”, to druga obok przemysłu włókienniczo-odzieżowego powszechnie postrzegana specjalizacja województwa. Powołanie spółki akcyjnej 
PGE Energetyka Konwencjonalna z siedzibą w Bełchatowie i 11 jej oddziałami w całym kraju sprawiło, że zarząd spółki zarządza segmentem gospodarki wytwarzającym 40% krajowej produkcji energii 
elektrycznej i wydobywającym ok. 70% urobku węgla brunatnego w Polsce. Oznacza to, że jest potentatem w branży energetycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Energetyka (w tym EE, OZE) znalazła swoje 
mocne odbicie we wszystkich dokumentach strategicznych szczebla regionalnego. W SRWŁ 2007-2020 i PZPWŁ postawiono na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych czy tworzenie powiązań sieciowych (PZPWŁ). Jeszcze szersze wsparcie branża ta zyskuje w SRWŁ 2020 i  RSI LORIS 2030. W pierwszym z dokumentów przemysł energetyczny został 
zaliczony do inteligentnych specjalizacji regionalnych, których rozwój będzie się opierał na nowoczesnych technologiach, rozwoju sfery B+R,, wspieraniu kształcenia specjalistycznych kadr. Silny akcent położony 
został na rozwijanie OZE i wspieranie rozwoju „zielonych przemysłów” i usług na rzecz wykorzystania OZE. W SRWŁ 2020 w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej wyodrębniono obszar Zagłębie Górniczo-
Energetyczne Bełchatów-Szczerców-Złoczew, w którym przewidziane są działania mające na celu rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej, wykorzystującej innowacyjne i przyjazne środowisku 
technologie. W  RSI LORIS 2030 branża ta została zaliczona do innowacyjnych specjalizacji i jednej z sześciu lokomotyw gospodarki regionu zyskując znaczące wsparcie. Dedykowane wsparcie w dokumentach 
strategicznych pozwala stwierdzić, że polityka regionalna jest w tym zakresie spójna i komplementarna. 
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SPECJALIZACJA: EKO-USŁUGI 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego miast 
 

- Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Zagłębie Górniczo-Energetyczne 
Bełchatów – Szczerców – Złoczew: 

Wspieranie działań na rzecz 
powstania w regionie 
specjalistycznego ośrodka 
badawczego oraz szkolnictwa 
zawodowego z zakresu gospodarki 
energetycznej. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju „zielonych przemysłów” 
oraz rozwoju i wdrażania 
niskoemisyjnych technologii 
węglowych 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju ponadregionalnych 
powiązań funkcjonalnych z zakresu 
gospodarki energetycznej - klastrów 
(m.in. Klaster Ekoenergia). 

- Priorytet 2 Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 
Cel operacyjny 2.1. Podnoszenie 
świadomości o korzyściach 
płynących z innowacji 
Cel operacyjny 2.2 Promocja wiedzy 
o innowacyjności 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 2.3 Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Oś II: Ochrona środowiska, 
zapobieganie zagrożeniom 
i energetyka 
Działanie II.1 Gospodarka wodno-
ściekowa 
Działanie II.2 Gospodarka odpadami 
Działanie II.6 Ochrona powietrza 
Działanie II.9 Odnawialne źródła 
energii 
Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość 
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
Działanie III.6 Rozwój mikro i małych 
przedsiębiorstw 

Eko – usługi – analiza wsparcia 
Eko – usługi podobnie jak Eko-przemysły trudno zaklasyfikować je jako odrębny sektor czy branżę gospodarki. Eko-usługom została nadana ranga inteligentnej specjalizacji regionu, choć na 
obecnym etapie ich rozwoju można potraktować je jako obiecujący starter gospodarczy. Usługi ze „świata” OZE, związane z recyklingiem odpadów, oczyszczaniem ścieków, projektowaniem 
i wykonywaniem instalacji grzewczych, wprowadzaniem proekologicznych rozwiązań w budownictwie (inteligentne domy), usługi ograniczające ryzyka środowiskowe, czyli szeroko 
rozumiane Eko-usługi to możliwości stworzenia wielu nowych miejsc pracy. W analizowanych dokumentach strategicznych poziomu regionalnego, za wyjątkiem SRWŁ na lata 2007-2020 
oraz LORIS 2005-2013 można przytoczyć zapisy, które dają wsparcie i stwarzają możliwości rozwoju Eko-usług. Oferowane wsparcie w SRWŁ 2020 ogniskuje się wokół rozwoju 
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nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych, kadr dla gospodarki innowacyjnej, innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości i powiązań sieciowych, 
rozwoju sektora MŚP i sektora rolnego, wspierania działań dla rozwoju „zielonych przemysłów” w polityce terytorialno-funkcjonalnej. Wsparcie w Strategii Innowacji LORIS 2030 
koncentruje się w dwóch priorytetach i wiąże się z rozwojem potencjału innowacyjnego regionu, m.in. poprzez promocję wiedzy o innowacyjności, promocję współpracy i kooperacji 
podmiotów gospodarczych oraz poprawę zarządzania innowacjami w regionie. Oferowane wsparcie w ramach RPO dotyczy działań związanych z osią II Ochrona środowiska, zapobieganie 
zagrożeniom i energetyka oraz działań związanych z osią III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość.  

SPECJALIZACJA: EKO-PRZEMYSŁY 

PZPWŁ SRWŁ 2007-2020 SRWŁ 2020 LORIS 2005-2013 LORIS 2030 RPO 2007-2013 

Cel główny 1. Równoważenie 
systemu osadniczego i poprawa 
spójności terytorialnej regionu. 
1.4. Rozwój regionalnych 
i ponadlokalnych biegunów 
wzrostu. 

Wspomaganie rozwoju 
wyspecjalizowanych funkcji 
przemysłowych i usługowych przy 
uwzględnieniu potencjału 
endogenicznego miast 
 

Cel operacyjny II.4 Trwały 
i zrównoważony rozwój obszarów 
wiejskich 

Restrukturyzacja produkcji rolnej 
w województwie (dostosowanie 
produkcji rolnej do zmieniających 
się potrzeb rynku; unowocześnienie 
narzędzi i maszyn; wsparcie rozwoju 
upraw ekologicznych w tym 
biopaliw; wzrost specjalizacji 
w zakresie hodowli bydła) oraz 
inicjowanie tworzenia się 
nowoczesnych form organizacji 
producentów rolnych 

Wspieranie rozwoju gospodarstw 
ekologicznych 

Cel operacyjny 1. Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji  
1.1 Rozwój nowoczesnych 
technologii na rzecz inteligentnych 
specjalizacji regionalnych 
Cel operacyjny 2. Nowoczesny 
kapitał ludzki i rynek pracy 
2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjnej 
Cel operacyjny 3. Zintegrowane 
środowisko przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki 
3.1 Kształtowanie innowacyjnego 
środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych  
3.2 Rozwój MŚP i sektora rolnego 
 
Polityka terytorialno-funkcjonalna: 
Zagłębie Górniczo-Energetyczne 
Bełchatów – Szczerców – Złoczew: 

Wspieranie działań na rzecz 
powstania w regionie 
specjalistycznego ośrodka 
badawczego oraz szkolnictwa 
zawodowego z zakresu gospodarki 
energetycznej. 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju „zielonych przemysłów” 
oraz rozwoju i wdrażania 
niskoemisyjnych technologii 
węglowych 

Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju ponadregionalnych 
powiązań funkcjonalnych z zakresu 
gospodarki energetycznej - klastrów 
(m.in. Klaster Ekoenergia). 

 

Priorytet III. Tworzenie warunków 
sprzyjających rozwojowi 
przemysłów wysokich technologii 
Akcja1. Rozwój lokalnych 
i regionalnych parków naukowo-
technologiczno-przemysłowych 
Akcja2. Rozwój uczelnianych 
i pozauczelnianych preinkubatorów 
i inkubatorów przedsiębiorczości 
oraz centrów transferu technologii 
Akcja 3. Promowanie powstawania 
nowych firm innowacyjnych 
Akcja 4. Promowanie powstawania 
i rozwoju klasterów firm 
innowacyjnych 
Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury 
Priorytet VI. Promocja innowacji 
i przedsiębiorczości 
Akcja 1 . podnoszenie świadomości 
w zakresie innowacyjności 
Akcja2 Wzrost otwartości władz 
administracyjnych na 
przedsiębiorczość 
Akcja 3.Zwiększenie efektywności 
systemu komunikacji społecznej i 
budowy innowacyjnego wizerunku 
regionu  
Akcja 4. Wzrost zainteresowania 
mediów regionalnych tematyką 
innowacyjności i przedsiębiorczości 
Akcja5. Stworzenie stałej platformy 
kontaktów między gospodarką, 
nauka i administracją 

Priorytet 2 Rozwój potencjału 
innowacyjnego regionu 
Cel operacyjny 2.2 Promocja wiedzy 
o innowacyjności 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 2.3. Platformy 
wymiany doświadczeń i komunikacji 
Cel operacyjny 2.4. Promocja 
współpracy i kooperacji podmiotów 
gospodarczych 
Priorytet 3. Poprawa zarządzania 
innowacjami w regionie 
Cel operacyjny 3.1. Budowa 
świadomości w środowisku 
wspierającym wdrażanie innowacji 
Cel operacyjny 3.2. Budowa 
systemu zarządzania innowacjami 
Cel operacyjny 3.3. Stworzenie 
systemu komunikacji oraz 
doradztwa 
Cel operacyjny 3.4. Budowa ram 
systemu pobudzania współpracy 
i przedsiębiorczości 
Cel operacyjny 3.5. Zapewnienie 
zintegrowanego systemu 
finansowania innowacji w regionie 

Oś II: Ochrona środowiska, 
zapobieganie zagrożeniom 
i energetyka 
Działanie II.9 Odnawialne źródła 
energii 
Oś III: Gospodarka, innowacyjność, 
przedsiębiorczość 
Działanie III.2 Podnoszenie 
innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw 
Działanie III.3 Rozwój B+R 
w przedsiębiorstwach 
Działanie III. 6 Rozwój mikro 
i małych przedsiębiorstw 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

301 

 

Eko - przemysły – analiza wsparcia 
Eko – przemysły trudno zaklasyfikować je jako odrębny sektor czy branżę gospodarki. Z Eko-przemysłami nierozerwalnie związane są tzw. zielone miejsca pracy, jest to nowa tendencja 
i popularyzujące się zjawisko. Nie należy jednak kojarzyć Eko-przemysłu z gałęziami związanymi tylko ze środowiskiem, gdyż każde przedsiębiorstwo, które czyni kroki, by ich produkty były 
bardziej przydatne dla otoczenia i przyrody należy zaliczyć do zielonej gospodarki. Biogospodarka jest więc bardzo szeroką dziedziną międzysektorową obejmującą m.in.: zrównoważone 
rolnictwo, zrównoważoną eksploatację odnawialnych zasobów biologicznych, produkcję przemysłową (biomateriały, bioprodukty), odnawialne źródła energii (bioenergia), ochronę zdrowia 
wykorzystującą bioprocesy i organizmy żywe w leczeniu. We wszystkich tych sektorach województwo posiada znaczący potencjał zarówno jeśli chodzi o zasoby, jak i sferę badawczo-
rozwojową, dające możliwości rozwojowe omawianemu przemysłowi. Dokumenty strategiczne poziomu regionalnego ujmują w sposób pośredni wsparcie dla tego segmentu. Pośrednie 
wsparcie formułuje SRWŁ 2007-2020 w zapisach związanych z restrukturyzacją produkcji rolnej, wspieraniem rozwoju gospodarstw ekologicznych. Oferowane wsparcie w SRWŁ 2020 
ogniskuje się wokół rozwoju nowoczesnych technologii na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych, kadr dla gospodarki innowacyjnej, innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości 
i powiązań sieciowych, rozwoju sektora MŚP i sektora rolnego, wspierania działań dla rozwoju „zielonych przemysłów” w polityce terytorialno-funkcjonalnej. Wsparcie w Strategii Innowacji 
LORIS 2030 koncentruje się w dwóch priorytetach i wiąże się z rozwojem potencjału innowacyjnego regionu, m.in. poprzez promocję wiedzy o innowacyjności, promocję współpracy 
i kooperacji podmiotów gospodarczych oraz poprawę zarządzania innowacjami w regionie. Oferowane wsparcie w ramach RPO dotyczące odnawialnych źródeł energii przyczyni się do 
poprawy stanu środowiska naturalnego. Ponadto interwencja publiczna wspiera innowacyjne i konkurencyjne przedsiębiorstwa i sferę B+R w nich oraz rozwój mikro i małych 
przedsiębiorstw.  
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Spójność i komplementarność polityki regionalnej w budowaniu specjalizacji 
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PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

Cel 1. Równoważenie system osadniczego i poprawa spójności terytorialnej regionu                 

Cel 2. Zwiększenie dostępności województwa poprzez rozwój ponadlokalnych 
systemów infrastruktury 

                

Cel 3. Kształtowanie tożsamości regionalnej z wykorzystaniem walorów 
przyrodniczych, kulturowych i  turystycznych regionu 

                

Cel 4. Ochrona i poprawa stanu środowiska                 

Cel 5. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego                 

Cel 6. Minimalizacja zagrożeń i obszarów problemowych                 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007-2020 
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Cel I.1 Podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców województwa                 

Cel I.2 Podniesienie poziomu jakości życia                 

Cel I.3 Zmniejszenie zjawisk wykluczenia społecznego i modernizacja systemów 
pomocyspołecznej. 

                

Cel I.4 Podniesienie poziomu aktywności społecznej.                 

Cel II.1 Zwiększanie dostępności gospodarczej regionu.                 

Cel II.2 Tworzenie nowoczesnej, prorozwojowej i innowacyjnej bazy gospodarczej.                 

Cel II.3 Budowa społeczeństwa informacyjnego.                 

Cel II.4 Trwały i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.                 

Cel II.5 Podniesienie ogólnego poziomu zatrudnialności i mobilności zawodowej 
mieszkańcówwojewództwa. 

                

Cel II.6 Tworzenie wizerunku regionu przyjaznego i atrakcyjnego dla 
podejmowaniawspółpracy, inwestowania i życia mieszkańców. 

                

Cel III.1 Stymulowanie przemian w sieci osadniczej polegających na wzroście roli 
miastw organizacji funkcjonalno-przestrzennej województwa. 

                

Cel III.2 Uporządkowanie gospodarki przestrzennej.                 

Cel III.3 Umocnienie identyfikacji mieszkańców z województwem.                 

Cel III.4 Poprawa warunków życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości 
środowiska. 

                

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020 
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Cel 1. Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji                 

Cel 2. Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy                 

Cel 3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki                 

Cel 4. Wysoki poziom kapitału społecznego i silne społeczeństwo obywatelskie                 

Cel 5. Wysoki standard i dostęp do usług publicznych                 

Cel 6. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym 

                

Cel 7. Wysoka jakość i dostępność infrastruktury transportowej i technicznej                 

Cel 8. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego                 

Cel 9. Zrównoważony system osadniczy                 

Obszary miejskie                 

Obszary wiejskie                 

TEN-T                 

Łódzki Obszar Metropolitalny                 

Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów-Szczerców-Złoczew                 

Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno-Tomaszów Mazowiecki                 
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Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa                 

Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury                 

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIE RSI LORIS 2005-2013 

Priorytet I. Zwiększenie nakładów, zwłaszcza publicznych, na B+R                 

Priorytet II. Zwiększenie regionalnego potencjału B+R i efektywności działalności 
jednostek naukowo-badawczych 

                

Priorytet III. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przemysłów wysokich 
technologii 

                

Priorytet IV. Wzrost poziomu naukochłonności tradycyjnych przemysłów                 

Priorytet V. Rozbudowa usług społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na 
wiedzy 

                

Priorytet VI. Promocja innowacji i przedsiębiorczości                 

Priorytet VII. Edukacja dla innowacji                 

Priorytet VIII. Trwałe partnerstwo                 

Priorytet IX. Antycypowanie przyszłości                 

Priorytet X. Sprawne mechanizmy wdrażania RSI LORIS                 

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIE LORIS 2030 

Cel 1.1. Budowa świadomości w zakresie specjalizacji regionalnej                 
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Cel 1.2. Budowa potencjału intelektualnego w zakresie specjalizacji regionalnej                 

Cel 1.3. Poprawa komunikacji w obszarze specjalizacji regionalnej                 

Cel 1.4. Wsparcie projektów współpracy w ramach klastrów i obszarów specjalizacji                 

Cel 1.5. Zapewnienie systemu finansowania projektów mających na celu specjalizację 
regionu 

                

Cel 2.1. Podnoszenie świadomości o korzyściach z innowacji                 

Cel 2.2. Promocja wiedzy o innowacyjności i przedsiębiorczości                 

Cel 2.3. Platformy wymiany doświadczeń i komunikacji                 

Cel 2.4. Promocja współpracy i kooperacji podmiotów gospodarczych                 

Cel 2.5. Zapewnienie systemu finansowania rozwoju potencjału innowacyjnego 
regionu 

                

Cel 3.1. Budowa świadomości w środowisku wspierającym wdrażanie innowacji                 

Cel 3.2. Budowa systemu zarządzania innowacjami                 

Cel 3.3. Stworzenie systemu komunikacji oraz doradztwa                 

Cel 3.4. Budowa ram systemu pobudzania współpracy i przedsiębiorczości                 

Cel 3.5. Zapewnienie zintegrowanego systemu finansowania innowacji w regionie                 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007-2013 



 

 
Badanie potencjałów i  specjal izacj i  w województwie łódzkim  

 

307 

 

Oś priorytetowa I: Infrastruktura transportowa                 

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka                 

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość                 

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo informacyjne                 

Oś priorytetowa V: Infrastruktura społeczna                 

Oś priorytetowa VI: Odnowa obszarów miejskich                 

Oś priorytetowa VII: Pomoc techniczna                 
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7. Wnioski i rekomendacje 

7.1. Wyzwania nowej polityki spójności na lata 2014-2020 

Głównym celem polityki spójności UE jest wpieranie działań prowadzących do wyrównywania 
warunków ekonomicznych i społecznych oraz niwelowania dysproporcji rozwojowych 
identyfikowanych w wymiarze europejskim i krajowym. Dotychczasowe zasady, kryteria 
i instrumenty polityki spójności (2000-2006 i 2007-2013) nie przyniosły spodziewanych rezultatów 
i nie spełniły ani oczekiwań społeczno-gospodarczych, ani politycznych. Spotkały się one z dużą 
krytyką i stały podstawą do daleko idącej reorientacji polityki spójności w latach 2014-2020110. 

Najistotniejsze zmiany dotyczące koncepcji i realizacji polityki spójności zaproponowane 
w nowym okresie planistycznym, to: 

 skoncentrowanie na priorytetach Strategii Europa 2020, czyli na inteligentnym, trwałym 
i inkluzywnym wzroście; 

 położenie nacisku na wyniki i maksymalizowanie efektów polityki spójności (ewaluacja 
i monitorowanie postępów w osiąganiu wyznaczonych celów); 

 wzmacnianie współpracy, partnerstwa i spójności terytorialnej; 

 promocja programowania zintegrowanego; 

 uproszczenie procedur administracyjnych w pozyskiwaniu wsparcia finansowego. 

Równocześnie, w dążeniu do zmaksymalizowania efektów działań podejmowanych w ramach 
polityki spójności zdefiniowano, dla wszystkich czterech funduszy (EFRR, EFS, EFRROW, EFMR) 
i funduszu spójności (FS), listę kluczowych celów tematycznych, mających przyczyniać się do realizacji 
unijnej strategii na rzecz wzrostu inteligentnego, trwałego i inkluzywnego. Są to: 

1. Wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji; 
2. Poprawa dostępu oraz wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych; 
3. Wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, sektora rolnego 

(w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR); 
4. Wspieranie przejścia do gospodarki o niskiej emisji CO2 we wszystkich sektorach; 
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatycznych oraz zapobieganie i zarządzanie ryzykiem; 
6. Ochrona środowiska naturalnego i promocja racjonalnego wykorzystania zasobów; 
7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie wąskich gardeł w infrastrukturze 

najważniejszych połączeń sieciowych; 
8. Promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej; 
9. Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; 
10. Inwestowanie w edukację, kompetencje i kształcenie przez całe życie; 
11. Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i skuteczności administracji publicznej. 

W nowej polityce spójności uwaga zwrócona zostaje na współzależności występujące między 
sferą społeczną, gospodarczą i przestrzenną, prowadzące do tworzenia spójności terytorialnej. Nowy 
paradygmat polityki spójności eksponuje konieczność większego wsparcia dla efektywnego 
wykorzystania kapitału terytorialnego i endogenicznego.  

                                                           
110

 U podstaw reformy polityki spójności EU na lata 2014–2020 leży raport dr Fabrizio Barki, dokonujący oceny 
dotychczasowej skuteczności europejskiej polityki spójności i sformułowanie propozycji jej zreformowania na 
kolejny okres planistyczny. W raporcie Autor obalił wiele „mitów” i obiegowych opinii na temat polityki 
spójności podważających zasadność jej prowadzenia (takich m.in. jak sprowadzanie jej roli wyłącznie do funkcji 
redystrybucyjnych, postępująca jej „lizbonizacja”, kładąca nacisk na konkurencyjność ze szkodą dla solidarności 
czy wreszcie uznanie polityki spójności jako zbyt kosztownej, zmniejszającej ogólną efektywność ekonomiczną 
wobec pozytywnego wpływu na tempo wzrostu gospodarczego zjawiska koncentracji przestrzennej rozwoju). 
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7.2. Potencjały i specjalizacje regionalne – wnioski z analizy  

7.2.1.  Diagnoza potencjałów regionalnych 

Przeprowadzone badania i analizy pozwoliły na identyfikację kluczowych potencjałów 
regionalnych stanowiących podstawę budowania trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz 
tworzenia przewag konkurencyjnych regionu łódzkiego. Dokonana diagnoza i delimitacja wskazuje na 
następujące potencjały regionalne: 

1.Potencjały w sferze społecznej: 

 Znaczące zasoby pracy; 

 Biały sektor; 

 Potencjał kultury wyższego rzędu. 
2.Potencjały w sferze gospodarczej: 

 Potencjał rozwoju rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego; 

 Potencjał rozwoju sektora TSL (transport, spedycja, logistyka); 

 Potencjał rozwoju sektora usług rynkowych wysoko  wyspecjalizowanych (BPO, ICT); 

 Potencjał rozwoju sektora farmaceutyczno - kosmetyczno – medycznego; 

 Potencjał przemysłów tradycyjnych (przemysł włókienniczy, odzieżowy i meblarski); 

 Potencjał rozwoju sektora energetycznego; 

 Potencjał rozwoju sektora przemysłu materiałów budowlanych; 

 Potencjał rozwoju sektora maszynowego i elektromaszynowego; 

 Potencjał rozwoju biogospodarki; 

 Potencjał uzdrowiskowy; 

 Potencjał przemysłów kreatywnych. 
3.Potencjały w sferze instytucjonalnej: 

 Potencjał akademicki; 

 Potencjał sfery B+R. 
4.Potencjały w sferze przestrzennej: 

 Centralne położenie województwa w kraju; 

 Wyspecjalizowane obszary funkcjonalne  (Zagłębie Górniczo – Energetyczne Bełchatów-
Szczerców-Złoczew; Zagłębie Ceramiczno – Budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki; 
Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa; Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, 
Warty i Bzury); 

 Łódź z obszarem metropolitalnym  
5.Potencjały w sferze przyrodniczo-kulturowej: 

 Walory przyrodniczo-krajobrazowe dolin rzecznych 

 Złoża surowców naturalnych; 

 Dziedzictwo kulturowe; 

 Kultura ludowa. 

Zidentyfikowane potencjały rozwoju regionu łódzkiego charakteryzują się następującymi 
cechami:  

1. Województwo łódzkiego cechuje się dużą różnorodnością posiadanych zasobów, które 
stanowią o jego bogactwie i atrakcyjności. 

2. Wśród potencjałów regionalnych dominują potencjały o charakterze gospodarczym, co 
pokazuje silną pozycję gospodarczą regionu w strukturze kraju. 

3. W regionie łódzkim silne pozostają potencjały stanowiące bazę dla rozwoju tradycyjnych branż 
przemysłu (m.in. przemysł włókienniczo - odzieżowy, materiałów budowlanych, rolno-
spożywczy, meblarski, energetyczny). 
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4. Większość potencjałów regionalnych ma wyraźnie endogeniczny charakter, jest mocno 
„przywiązana” i zakorzeniona w regionie, stanowiąc podstawę budowania relatywnie trwałych 
przewag konkurencyjnych. 

5. Region łódzki charakteryzuje się dużą słabością potencjałów o charakterze społecznym, co 
w dobie gospodarki „miękkich czynników”, mocno powiązanych z zasobami ludzkim jest 
kluczową barierą jego rozwoju. 

6. W województwie łódzkim występuje duże przestrzenne zróżnicowanie lokalizacji potencjałów 
regionalnych, a znaczna grupa tych potencjałów tworzy wyraźne obszary funkcjonalne.  

7. Zidentyfikowane potencjały charakteryzują się różną siłą i oddziaływaniem na procesy rozwoju 
i wykształcanie się specjalizacji regionalnych. Potencjały o silnym oddziaływaniu, to przede 
wszystkim regionalne zasoby pracy, potencjał akademicki, potencjał B+R, potencjał dla rozwoju 
TSL oraz potencjał dla sektorów farmaceutycznego, kosmetycznego i medycznego. Natomiast 
potencjały o słabym znaczeniu w budowaniu specjalizacji regionalnej to dziedzictwo kulturowe 
i kultura ludowa oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe dolin rzecznych. 

8. W regionie łódzkim występują zarówno potencjały bezpośrednio powiązane i znajdujące proste 
odwzorowanie i przełożenie w specjalizacjach regionalnych (m.in. potencjał dla sektora 
energetycznego, potencjał dla sektora materiałów budowlanych), jak i potencjały stanowiące 
podstawę do tworzenia różnych, wieloelementowych kombinacji dla powstania i rozwoju 
specjalizacji regionalnych (m.in. przemysły kreatywne czy sektor TSL). 
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Tabela 7.1. Powiązania potencjałów i specjalizacji regionalnych 

Potencjały 
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Znaczące zasoby pracy                 

Biały sektor                 

Potencjał kultury wyższego rzędu                 

Potencjał rozwoju rolnictwa i przemysłu 
rolno-spożywczego 

                

Potencjał rozwoju sektora TSL (transport, 
spedycja, logistyka) 

                

Potencjał rozwoju sektora usług rynkowych 
wysoko  wyspecjalizowanych (BPO, ICT) 

                

Potencjał rozwoju sektora farmaceutyczno - 
kosmetyczno –medycznego 

                

Potencjał przemysłów tradycyjnych (przemysł 
włókienniczy, odzieżowy i meblarski) 

                

Potencjał rozwoju sektora energetycznego                 

Potencjał rozwoju sektora przemysłu 
materiałów budowlanych 
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Potencjał rozwoju sektora maszynowego i 
elektromaszynowego 

                 

Potencjał rozwoju biogospodarki                 

Potencjał funkcji uzdrowiskowej                 

Potencjał przemysłów kreatywnych                 

Potencjał akademicki                 

Potencjał sfery B+R                 

Centralne położenie województwa w kraju                 

Wyspecjalizowane obszary funkcjonalne  
(Zagłębie  Górniczo – Energetyczne 
Bełchatów-Szczerców-Złoczew; Zagłębie 
ceramiczno – budowlane Opoczno-
Tomaszów-Mazowiecki; Obszar rozwoju 
intensywnego rolnictwa; Obszary turystyczne 
dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury) 

                

Łódź z obszarem metropolitalnym                 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe dolin 
rzecznych 

                

Złoża surowców naturalnych                 

Dziedzictwo kulturowe                 

Kultura ludowa                 

Źródło: opracowanie własne 
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7.2.2.  Diagnoza specjalizacji regionalnych 

W ramach przeprowadzonych prac analitycznych dokonano oceny determinant sektorowych 
i regionalnych dla szesnastu sektorów uznanych w dokumentach polityki rozwoju województwa 
łódzkiego, za specjalizacje regionalne. Ich efektem jest dokonanie oceny znaczenia determinant dla 
poszczególnych specjalizacji oraz sporządzenie typologii specjalizacji, poprzez przypisanie ich do 
trzech grup: (i) obecnego sektora kluczowego, (ii) startera gospodarczego, lub (iii) inteligentnej 
specjalizacji. Syntetyczne wyniki analiz przedstawiają tabele 2 i 3. 

Tabela 7.2: Zestawienie analizowanych sektorów według przeważających determinant specjalizacji 
regionalnych  

 

Sektory 

Przeważające czynniki 

Czynniki regionalne Czynniki sektorowe 

Przemysł włókienniczy X   

Przemysł materiałów budowlanych X  

Przemysł rolno-spożywczy X   

Usługi dla ochrony zdrowia X  

Przemysły kreatywne X  

Przemysł meblarski X  

BPO X X 

TSL (transport-spedycja-logistyka) X X 

Przemysł energetyczny X X 

Przemysł farmaceutyczny  X 

Przemysł maszynowy i 
elektromaszynowy 

 X 

Przemysł produkcji medycznej  X 

Przemysł kosmetyczny  X 

Informatyka i telekomunikacja  X 

Eko-przemysły  X 

Eko-usługi  X 

Źródło: opracowanie własne 

Determinanty specjalizacji regionalnych są zróżnicowane i złożone, dla części specjalizacji 
występują jednocześnie determinanty sektorowe i regionalne. Dla siedmiu specjalizacji przeważają 
determinanty sektorowe. Są to przemysły maszynowy i elektromaszynowy, farmaceutyczny, 
medyczny, kosmetyczny, informatyka i telekomunikacja oraz eko-przemysły i eko-usługi. 
Determinanty regionalne przeważają dla sześciu przemysłów - włókienniczego, materiałów 
budowlanych, rolno-spożywczego, usług dla ochrony zdrowia, kreatywnego oraz meblarskiego. 
Wydaje się, że ta grupa sektorów może w największym zakresie podlegać oddziaływaniu polityki 
regionalnej. W przypadku trzech specjalności ma miejsce zbliżone znaczenie determinant 
sektorowych i regionalnych – BPO, TSL, energetyczny. 

Z przeprowadzonych analiz wynika zróżnicowany obraz znaczenia czynników sektorowych 
z uwagi na powiązania przedsiębiorstw z regionem. W dziewięciu przypadkach przeważają 
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przedsiębiorstwa typowo regionalne, silnie powiązane z regionem. Dotyczy to przemysłów 
włókienniczego, materiałów budowlanych, rolno-spożywczego, usług dla ochrony zdrowia, 
farmaceutycznego, kreatywnego, meblarskiego oraz eko-przemysłu i eko-usług. W siedmiu 
przypadkach odnotowano przewagę przedsiębiorstw słabiej związanych z regionem. Są to: BPO, TSL, 
informatyka i telekomunikacja, przemysły maszynowy i elektromaszynowy, energetyczny, medyczny, 
kosmetyczny. Wydaje się, że ta ostatnia grupa sektorów może w mniejszym zakresie podlegać 
oddziaływaniu polityki regionalnej. 

W tabeli 7.3 przedstawiono wszystkie z szesnastu analizowanych sektorów wraz z ich 
przyporządkowaniem do konkretnej kategorii. Dziewięć analizowanych sektorów oceniono, jako 
kluczowe dla gospodarki regionu. Są to przemysły włókienniczy, materiałów budowlanych, rolno-
spożywczy, energetyczny, maszynowy i elektromaszynowy, farmaceutyczny oraz BPO, TSL, usługi dla 
ochrony zdrowia. Cztery sektory zostały wskazane, jako specjalizacje inteligentne, a mianowicie 
przemysły farmaceutyczny, medyczny, kosmetyczny oraz informatyka i telekomunikacja. Cztery 
sektory wskazano jako startery gospodarcze, a mianowicie przemysły medyczny, kosmetyczny, 
kreatywny oraz informatyka i telekomunikacja. Dodatkowo dwa analizowane sektory eko-przemysły 
oraz eko-usługi zostały także wskazane w analizie jako startery gospodarcze.  

Należy zwrócić uwagę, że spośród wyróżnionych dziewięciu sektorów kluczowych jedynie 
przemysł farmaceutyczny został oceniony jako dziedzina inteligentnej specjalizacji, tj. odznaczający 
się wysoką innowacyjnością i konkurencyjnością, potencjałem technologicznym i badawczym 
i o dużej prawdopodobnej perspektywie wzrostu. Dla pozostałych sektorów kluczowych regionu takie 
perspektywy rozwoju wydają się mniej prawdopodobne.  

Sektory inteligentnej specjalizacji zostały wskazane równocześnie jako startery gospodarcze, 
które w perspektywie roku 2020 z dużym prawdopodobieństwem mogą stać się przyszłymi 
dziedzinami kluczowymi w gospodarce regionu. Przemysł farmaceutyczny – oceniono obecnie jako 
kluczowy dla gospodarki regionu, a jednocześnie jako dziedzina inteligentnej specjalizacji, z dużym 
prawdopodobieństwem pozostanie w przyszłości sektorem kluczowym w gospodarce regionu. 

Przemysły kreatywne, eko-przemysły i eko-usługi mają szansę stać się kluczowymi 
specjalnościami dla gospodarki regionu, jednak ze względu na zasoby jakimi dysponują, raczej nie 
będą się rozwijać w kierunku innowacyjnej czy inteligentnej specjalizacji. Podstawą ich rozwoju mogą 
być takie czynniki sektorowe i regionalne, jak np. rozwój zasobów wysoko wykwalifikowanych kadr, 
wzrost postaw twórczych i proekologicznych oraz napływ know-how, sprzyjająca regionalna polityka, 
rozwój sfery instytucji otoczenia kreatywnego i ekologicznego biznesu. 

Przemysł meblarski wskazany jako specjalizacja regionalna, nie został zakwalifikowany do 
żadnej z wyróżnionych grup sektorów. Jest to przemysł wzrostowy, jednak nisko innowacyjny, 
o dużym znaczeniu subregionalnym.  

Zastosowana metodyka bazowała na analizie dużych agregatów – sektorów gospodarki. 
W ramach realizowanych prac wskazano jednak na istnienie segmentów analizowanych sektorów, 
które stanowią ich część (zwykle relatywnie niewielką), ale które można określić jako potencjalne 
startery gospodarcze w województwie łódzkim. Zaliczyć do nich należy: 

1. Segment przemysłu włókienniczego (nowoczesne włókiennictwo i przemysł odzieżowy) – 
obejmuje zakres działalności wykorzystujący: zastosowania biotechnologii i nanotechnologii do 
produkcji nowych materiałów tekstylnych; zastosowanie i rozwój nowych technologii 
wytwarzania wyrobów włókienniczych; zastosowanie nanotechnologii, tekstroniki, wyrobów 
typu 3D, materiałów inteligentnych oraz biomateriałów włókienniczych111. 

                                                           
111

 Porównaj: Delloite, Mapowanie technologii  i priorytetyzacja technologii krytycznych na potrzeby 
Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030, Warszawa 2012. 
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2. Segment przemysłu materiałów budowlanych (zaawansowane materiały budowlane)- obejmuje 
zakres działalności odnoszący się do produkcji innowacyjnych materiałów budowlanych, które 
oddziałują (w zakresie swej budowy wewnętrznej oraz nowatorskich sposobów zastosowania) 
na oszczędzanie energii, oferują zwiększone parametry funkcjonalne (w tym m.in. wytrzymałość, 
odporność na działanie czynników środowiskowych). 

3. Segment sektora BPO/SSC - obejmuje zakres działalności odnoszący się do tworzenia centrów 
usług wspólnych w zakresie działalności B+R. 

4. Segment sektora usług medycznych - obejmuje zakres działalności odnoszący się do 
zawansowanych procedur medycznych świadczonych poza sferą zamówień NFZ; spełnienie tego 
warunku daje możliwość rozwoju działalności na skalę ponadregionalną/ponadkrajową. 

5. Segment sektora TSL (transport, spedycja, logistyka) – obejmuje zakres działalności odnoszący 
się do zastosowania nowoczesnych rozwiązań informatycznych w ramach logistyki, a zwłaszcza 
w zarządzaniu łańcuchem dostaw, kompleksowych rozwiązań elektronicznych i informatycznych 
w gospodarce magazynowej, technologii dotyczących ograniczenia negatywnego wpływu 
transportu na środowisko i klimat oraz poprawiających jego efektywność energetyczną. 

Tabela 7.3: Możliwości oddziaływania polityki regionalnej na sektory regionalne według ich rodzajów 

Sektory Obecne sektory 
kluczowe 

Specjalizacje 
inteligentne 

Startery 
gospodarcze  

Przemysł włókienniczy 3   

Przemysł materiałów budowlanych 3   

Przemysł rolno-spożywczy 3   

BPO 2   

TSL (transport-spedycja-logistyka) 2   

Usługi dla ochrony zdrowia 3   

Przemysł maszynowy i 
elektromaszynowy 

1   

Przemysł energetyczny 2   

Przemysł farmaceutyczny 2 2  

Przemysł medyczny  1 1 

Przemysł kosmetyczny  2 2 

Informatyka i telekomunikacja  1 1 

Przemysły kreatywne   3 

Przemysł meblarski 3   

Eko-przemysły   2 

Eko-usługi   2 

Legenda: 3 – oznacza duże możliwości oddziaływania polityki regionalnej; 2 – umiarkowane możliwości 
oddziaływania polityki regionalnej; 1 – niewielkie możliwości oddziaływania polityki regionalnej. 

Źródło: opracowanie własne 

Możliwości oddziaływania polityki regionalnej na sytuację i perspektywy rozwojowe 
poszczególnych specjalizacji regionalnych nie są jednakowe. Stosunkowo największe szanse 
oddziaływania istnieją w odniesieniu do czterech obecnych sektorów kluczowych: włókienniczego, 
materiałów budowlanych, rolno-spożywczego i usług dla ochrony zdrowia oraz w pewnym zakresie 
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do przemysłu energetycznego i farmaceutycznego. Z wyjątkiem przemysłu farmaceutycznego, są to 
sektory nie zaliczane do dziedzin inteligentnej specjalizacji.  

Umiarkowane możliwości oddziaływania mogą występować dla dwóch sektorów wskazanych jako 
startery gospodarcze, a mianowicie dla eko-przemysłów oraz eko-usług.  

W przypadku przemysłów kreatywnych, zaliczanych do starterów gospodarczych, możliwości 
stymulowania rozwoju w ramach polityki gospodarczej wydają się być stosukowo duże.  

Dla sektorów wskazanych jednocześnie jako inteligentne specjalizacje jak i startery gospodarcze, 
możliwości oddziaływania polityki regionalnej są ograniczone. Wyjątkiem jest tutaj przemysł 
kosmetyczny.  

Reasumując, oddziaływanie regionalnej polityki na przemiany struktury gospodarczej 
w regionie w kierunku rozwoju inteligentnych specjalizacji oraz wzmacniania ich kluczowego 
znaczenia gospodarczego może być ograniczone. Większe możliwości stymulowania rozwoju 
występują w ramach kluczowych sektorów o tradycyjnym charakterze.  

7.3. Wyzwania dla istniejących i przyszłych potencjałów i 
specjalizacji regionalnych 

7.3.1.  Wyzwania dla potencjałów regionalnych 

W kontekście nowych celów i zasad polityki spójności, przed województwem łódzkim stoją 
istotne wyzwania w zakresie wspierania rozwoju i optymalnego wykorzystania potencjałów 
regionalnych. Konieczne jest z jednej strony stymulowanie rozwoju silnych potencjałów regionalnych, 
decydujących już dziś o pozycji konkurencyjnej województwa, z drugiej zaś dokapitalizowanie, 
„wydobycie” i ożywienie uśpionych i nietrwale utraconych potencjałów, mogących w przyszłości 
istotnie dynamizować rozwój regionu. Nadchodzący okres programowania do roku 2020 będzie 
kluczowy dla rozwoju regionu i jego pozycji w strukturze gospodarczej w Polsce i UE.  

Celem nadrzędnym polityki regionalnej jest budowanie trwałego i zrównoważonego rozwoju 
województwa opartego na efektywnym zagospodarowaniu potencjałów rozwojowych regionu przy 
wykorzystaniu sprzyjających uwarunkowań zewnętrznych. Wyzwanie to wymaga dynamizacji 
procesów rozwoju i istotnych przekształceń strukturalnych we wszystkich kluczowych potencjałach. 
Silna, nowoczesna gospodarka regionu oraz atrakcyjny rynek pracy współzależą od pozytywnych 
przemian kulturowo-społecznych i przestrzennych i są podstawą do odwrócenia niekorzystnych 
trendów demograficznych i gospodarczych.  

W tym kontekście główne wyzwania w sferze społecznej, to: 

Wyzwanie 1: wspieranie rozwoju nowoczesnych zasobów ludzkich i rozwój kapitału ludzkiego 
w regionie (głównie poprzez edukację, rozwój infrastruktury i usług społecznych). 

Wyzwanie 2: wzmacnianie tożsamości regionalnej i kapitału społecznego regionu, budowanie 
partnerstwa, integracja i aktywizacja społeczna.  

Wyzwanie 3: rozwój usług społecznych wyższego rzędu (m.in. usług medycznych oraz usług kultury) 
decydujących z jednej strony o jakości życia mieszkańców, z drugiej zaś tworzących silny potencjał 
gospodarczy, powiązany i tworzący bazę dla rozwoju wielu specjalizacji regionalnych. 

Wyzwanie 4: wykorzystanie potencjału „srebrnej gospodarki” umożliwiającego z jednej strony 
poprawę regionalnego rynku pracy i dynamizację procesów gospodarczych, z drugiej zaś ograniczanie 
niekorzystnych zjawisk społecznych związanych z szybkim starzeniem się mieszkańców regionu. 

Główne wyzwania w sferze gospodarczej, to: 

Wyzwanie 5: budowanie zaawansowanej gospodarki wiedzy i innowacji z wykorzystaniem 
kluczowych potencjałów regionalnych i instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu.  
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Wyzwanie 6: wzmacnianie więzi kooperacyjnych i rozwój współpracy między przedsiębiorstwami, 
instytucjami otoczenia biznesu i jednostkami samorządu terytorialnego oraz sferą naukowo – 
badawczą. 

Wyzwanie 7: wspieranie rozwoju „młodych” sektorów nowoczesnych usług rynkowych, będących 
szansą na restrukturyzację gospodarki regionu (BPO, IT, logistyka, media, balneologia, opieka 
zdrowotna). 

Wyzwanie 8: odtworzenie potencjału branży mody i wzornictwa mogących stanowić silny impuls 
rozwojowy dla przemysłu kreatywnego, włókienniczego i odzieżowego oraz innych sektorów 
gospodarki regionu. 

Wyzwanie 9: rozwój potencjału dla specjalistycznego rolnictwa, w tym poprawa jakości produkcji 
rolnej, rozwój kooperacji wśród rolników, zdobycie nowych rynków zbytu. 

Wyzwanie 10: odbudowa pozycji i znaczenia Międzynarodowych Targów Łódzkich na mapie Polski 
(poprzez rozwój infrastruktury, działania marketingowe oraz poprawę charakteru i zasięgu 
oddziaływania realizowanych imprez targowych). 

Wyzwanie 11: rozwój „zielonych przemysłów” i usług na rzecz wykorzystania OZE. 

Wyzwanie 12 : budowanie nowoczesnego i innowacyjnego przemysłu na bazie bogactw naturalnych 
(węgiel brunatny, wody geotermalne, piaski szklarskie i formierskie, glinki ceramiczne, surowce 
budowlane). 

Wyzwanie 13: rozwój potencjału usług uzdrowiskowych, budowanie ich marki i pozycji na arenie 
krajowej i międzynarodowej. 

Główne wyzwania w sferze instytucjonalnej to:  

Wyzwanie 14: wzmocnienie roli i znaczenia ośrodków akademickim - rozwój publicznego 
i prywatnego szkolnictwa wyższego, rozwój aktywności naukowej, umiędzynarodowienia działania 
i poprawa jakości kształcenia; 

Wyzwanie 15: podniesienie rangi i odbudowa pozycji Łódzkiej Szkoły Filmowej, Teatralnej 
i Telewizyjnej, stanowiącej istotny filar dla dynamizacji rozwoju przemysłów kreatywnych 
i budowania wizerunku Łodzi i regionu. 

Wyzwanie 16: powstanie w regionie silnego zaplecza naukowo-badawczego dla rozwoju specjalizacji 
regionalnych. 

Główne wyzwania w sferze przestrzennej to: 

Wyzwanie 17: zwiększenie dostępności transportowej, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, 
umożliwiającej optymalne wykorzystanie centralnego położenia i rozwoju wielu potencjałów 
regionalnych.  

Wyzwanie 18: wzmocnienie rangi Łodzi i łódzkiego obszaru metropolitalnego, głównie w wymiarze 
gospodarczym, akademickim, naukowym, targowym i infrastrukturalnym. 

Wyzwanie 19: wzmacnianie powiązań funkcjonalnych w obszarach wyspecjalizowanych, tworzących 
siłę i różnorodność specjalizacji regionalnych. 

Główne wyzwania w sferze przyrodniczo-kulturowej to: 

Wyzwanie 20: odtworzenie i włączenie w mechanizmy rozwoju społeczno-gospodarczego 
zdegradowanego potencjału architektoniczno-kulturowego regionu związanego głównie 
z dziedzictwem poprzemysłowym. 

Wyzwania 21: wzmacnianie kultury ludowej (występującej głównie w łowickim i opoczyńskim 
regionie etnograficznym) i jej wkomponowanie w rozwój społeczno-gospodarczy. 
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Wyzwanie 22: ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych związanych z dolinami głównych 
rzek: Warty, Pilicy, Bzury.  

Wyzwanie 23: wykorzystanie potencjału przyrodniczego-kulturowego na rzecz rozwoju turystyki 
i rekreacji. 

7.3.2.  Wyzwania dla specjalizacji regionalnych 

Analiza i ocena struktury i tendencji w zakresie specjalizacji regionalnych stawia nowe wyzwania dla 
regionalnej polityki rozwoju w nowym okresie programowania do roku 2020. Chodzi z jednej strony o 
sprawne i efektywne przekształcenia strukturalne w gospodarce regionu, zgodne z zamierzeniami 
polityki gospodarczej. Z drugiej zaś chodzi o rzeczywiste możliwości oddziaływania na przemiany 
struktury gospodarczej, z uwzględnieniem barier i ograniczeń istotnych dla rozwoju specjalizacji 
regionalnych. Kluczowe wyzwania dotyczące przekształceń strukturalnych związanych z istniejącymi i 
przyszłymi specjalnościami regionalnymi, to: 

Wyzwanie 1: dokonanie przekształceń w strukturze istniejących specjalizacji regionalnych ocenianych 
jako kluczowe dla gospodarki regionu, w kierunku ich proinnowacyjnego rozwoju, w oparciu 
o regionalny i poza regionalny potencjał, w tym technologiczny i badawczy. Dotyczy to zwłaszcza 
przemysłów energetycznego (w tym EE, OZE), maszynowego i elektromaszynowego, rolno-
spożywczego (nowoczesne rolnictwo, zastosowanie biotechnologii), materiałów budowlanych 
(zaawansowanie materiały budowlane), usług medycznych (zawansowane procedury medyczne), 
BPO (usługi B+R), TSL oraz włókienniczego (nowoczesny przemysł mody, inteligentne tekstylia). 
Może to w efekcie poszerzyć wachlarz inteligentnych specjalizacji w regionie. 

Wyzwanie 2: wzmocnienie sektorów ocenionych jako inteligentne specjalizacje. Dotyczy to obecnych 
czterech sektorów, a mianowicie przemysł farmaceutyczny, produkcji medycznej, kosmetyczny oraz 
informatyczny i telekomunikacyjny.  

Wyzwanie 3: przekształcenia specjalizacji ocenionych jako inteligentne w specjalizacje kluczowe 
w regionie poprzez wykorzystanie ich potencjalnych możliwości wzrostowych. Dotyczy to trzech 
sektorów, a mianowicie: informatyki i telekomunikacji, przemysłu medycznego i kosmetycznego.  

Wyzwanie 4: przekształcenia się specjalizacji inteligentnych w branże o charakterze 
ponadregionalnym. Dotyczy to przede wszystkim przemysłu farmaceutycznego. 

Wyzwanie 5: przekształcenie specjalizacji wskazanych jako startery gospodarcze, nie będących 
zarazem specjalnościami inteligentnymi w specjalizacje kluczowe w regionie. Dotyczy to przemysłu 
kreatywnego oraz eko-przemysłu i eko-usług.  

Wyzwanie 6: wykorzystanie potencjalnych możliwości wzrostowych przemysłu meblarskiego, głównie 
poprzez wsparcie rozwoju lokalnych przedsiębiorstw na bazie napływu know-how, rozwoju sfery 
instytucji otoczenia biznesu. 

Ważne wyzwania wiążą się także z wdrażaniem i realizowaniem polityki regionalnej. Wyniki 
obserwacji wskazują na dobre kompetencje i umiejętności w tworzeniu dokumentów strategicznych. 
Problemem pozostaje natomiast ich wdrażanie oraz budowa systemu wsparcia przemian 
strukturalnych, który powiązałby wszystkie uwarunkowania i podmioty oraz wskazał na ich zadania 
i odpowiedzialność. Możliwości wsparcia przekształceń strukturalnych w gospodarce regionu, 
oddziaływania polityki regionalnej na sytuację i perspektywy rozwojowe poszczególnych specjalizacji 
regionalnych są w wielu przypadkach ograniczone lub nie w pełni wykorzystane. Przeprowadzone 
analizy wskazują na kolejne wyzwania: 

Wyzwanie 7: poprawa skuteczności oddziaływania w zakresie konkurencyjności i innowacyjności 
sektorów kluczowych. 
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Wyzwanie 8: poprawa skuteczności oddziaływania na przekształcenia sektorów wskazanych 
jednocześnie jako inteligentne specjalizacje, jak i startery gospodarcze. Dotyczy to przemysłów 
produkcji medycznej, kosmetycznego oraz informatycznego i telekomunikacyjnego. 

Wyzwanie 9: poprawa skuteczności oddziaływania na przekształcenia sektorów wskazanych jako 
startery gospodarcze, a mianowicie dla eko-przemysłów oraz eko-usług o słabo rozpoznanej 
specyfice, uwarunkowaniach i potrzebach.  

Wyzwanie 10: wzmocnienie regionalnych powiązań przedsiębiorstw z sektorów kluczowych oraz 
inteligentnych specjalizacji z regionem. Odnosi się to w szczególności do sektorów, które dotychczas 
wykształciły słabe relacje z otoczeniem gospodarczym i instytucjonalnym (w tym B+R) regionu. 
Rozwój sieci powiązań sprzyja swego rodzaju zakotwiczeniu podmiotów w regionie i ogranicza 
tendencje związane z przeniesieniem działalności w inne miejsca (np. widoczne są tego typu działania 
w szeroko rozumianym sektorze BPO), czy też z przeniesieniem ciężaru rozwoju przedsiębiorstw 
w inne regiony (np. centrów B+R firm informatycznych). 

 

7.4. Rekomendacje dla polityki regionalnej w zakresie 
wzmacniania potencjałów i specjalizacji regionalnych 

7.4.1.  Rekomendacje w zakresie wzmacniania potencjałów regionalnych 

Wyzwaniem nadrzędnym dla władz regionalnych jest optymalne wykorzystanie istniejących 
potencjałów na rzecz budowania trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz silnych przewag 
konkurencyjnych regionu. Konieczne jest z jednej strony stymulowanie pozytywnych przemian, 
z drugiej zaś niwelowanie kluczowych barier utrudniających lub blokujących optymalne 
wykorzystanie posiadanych zasobów. 

Warunkiem niezbędnym dla budowania konkurencyjności regionu łódzkiego jest skuteczna 
i efektywna polityka regionalna oparta na sprawnym systemie zarządzania w sektorze publicznym. 
Podejmowana interwencja publiczna powinna koncentrować się na dwóch grupach działań: (1) na 
działaniach bezpośrednio wzmacniających potencjały regionalne; (2) na działaniach usprawniających 
sposób prowadzenia polityki regionalnej (zwiększających jej efektywność i skuteczność). 

Kluczowe rekomendacje w zakresie wzmacniania istniejących i przyszłych potencjałów 
regionalnych to: 

Rekomendacja 1: wzmacnianie współpracy gospodarczej i rozwój powiązań sieciowych m.in. poprzez 
tworzenie klastrów, wspieranie różnych form kooperacji gospodarczej, poprawę komunikacji 
i integracji środowisk gospodarczych. 

Rekomendacja 2. poprawa jakości działania i infrastruktury instytucji wspierania przedsiębiorczości, 
innowacyjności i transferu technologii (m.in. takiej jak: parki naukowo-technologiczne, inkubatory 
innowacji i przedsiębiorczości, centra transferu technologii). 

Rekomendacja 3. Wspieranie rozwoju instrumentów finansowych wspierających rozwój 
przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki, m.in. takich jak: fundusze venture capital i anioły 
biznesu, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.  

Rekomendacja 4: promowanie dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości i lokowania inwestycji 
w branżach uznawanych za specjalizacje regionalne m.in. w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej i pozostałych stref przemysłowych w regionie. 

Rekomendacja 5: wzmacnianie potencjału badawczo-rozwojowego regionu, głównie związanego ze 
specjalizacjami regionalnymi poprzez realizacje wspólnych projektów badawczych, transfer 
technologii  oraz wymianę wiedzy, doświadczeń i kadr pomiędzy światem nauki i biznesu.  
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Rekomendacja 6. wspieranie potencjału akademickiego, zwłaszcza unikatowych aktywności 
naukowych i dydaktycznych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym, wzmacnianie wewnętrznej – 
regionalnej współpracy wyższych uczelni oraz pogłębianie kooperacji z gospodarką i administracją.  

Rekomendacja 7: dostosowanie struktury kształcenia do potrzeb nowoczesnego rynku pracy m.in. 
poprzez rozwój form kształcenia zawodowego i kształcenia ustawicznego, wprowadzanie nowych 
kierunków nauczania, reorientację kształcenia na zdobywanie umiejętności praktycznych. 

Rekomendacja 8: tworzenie spójnego i wyrazistego wizerunku regionu łódzkiego opartego na 
czytelnych potencjach regionalnych, głównie poprzez spójne i komplementarne narzędzia 
marketingowe. 

Rekomendacja 9: wspierania przygotowania i realizacji zintegrowanych produktów turystycznych 
opartych na walorach kulturowych i przyrodniczych regionu; 

Rekomendacja 10: wspieranie aktywności społecznej służącej budowaniu powiązań i tożsamości 
regionalnej z uwzględnieniem różnorodności kulturowej regionu. 

 Rekomendacja 11: wspieranie kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców, integracji i postaw 
partycypacji m. in. poprzez rozwój aktywności i zaplecza instytucjonalnego organizacji 
pozarządowych.  

Rekomendacja 12: rozwój dostępności i jakości usług medycznych oraz poprawę świadomości 
(kampanie społeczne i liczne programy profilaktyki zdrowotnej) w celu poprawy stanu zdrowotności 
mieszkańców. 

Rekomendacja 13. Wspieranie działań na rzecz podniesienia atrakcyjności i wzbogacania oferty 
kulturalnej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym wraz z promocją uczestnictwa w kulturze.  

Rekomendacja 14: poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej regionu poprzez 
rozwój i integrację systemów infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej, tak dla potrzeb 
gospodarczych, jak i ruchu pasażerskiego.  

Rekomendacja 15. przygotowanie strategicznych rezerw uzbrojonych terenów pod duże inwestycje 
zwłaszcza na obszarach o dużej atrakcyjności inwestycyjnej (m.in. wokół węzłów komunikacyjnych 
i w obszarach oddziaływania ośrodków miejskich). 

Rekomendacja 16: rozwój łódzkiego obszaru metropolitalnego poprzez rozwój szkolnictwa wyższego 
i sektora B+R, rozwój gospodarki kreatywnej i innych wiodących i innowacyjnych specjalizacji, rozwój 
funkcji targowych, sektora usług medycznych i  kultury o znaczeniu krajowym i  międzynarodowym.  

Rekomendacja 17: promowanie i wdrażanie działań związanych z obniżeniem energochłonności, 
redukcją emisji CO2, rozwojem zasobów dla OZE (głównie biogazu i biomasy) i zwiększeniem 
wykorzystania alternatywnych źródeł energii. 

Rekomendacja 18. podejmowanie kompleksowych działań rewitalizacyjnych (głównie w miastach 
ŁOM), umożliwiających zdyskontowanie bogactwa i dziedzictwa architektonicznego, kulturowego, 
społecznego i  gospodarczego regionu. 

Rekomendacja 19: zagospodarowanie i wykorzystanie potencjałów kulturowo i przyrodniczo cennych 
i atrakcyjnych dla rozwoju turystyki głównie poprzez rozwój infrastruktury turystycznej oraz pakiet 
działań o charakterze marketingowym. 

Kluczowe rekomendacje w zakresie zasad, metod i narzędzi – sposobu prowadzania polityki 
regionalnej to: 

Rekomendacja 20: upowszechnianie zintegrowanego planowania strategicznego, zarówno na 
poziomie regionalnym i lokalnym oraz w układach funkcjonalnych, zapewniającego efektywne 
wykorzystanie środków publicznych. 
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Rekomendacja 21: wzmacnianie wewnętrznej spójności strategicznych planów rozwoju, nie tylko na 
poziomie celów, ale także na poziomie działań i projektów strategicznych.  

Rekomendacja 22:  wprowadzanie nowoczesnego modelu współrządzenia (multi-level governance) 
opartego na partnerstwie i współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego wszystkich 
szczebli, podmiotami administracji rządowej, podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia 
biznesu i  sektorem NGO’s. 

Rekomendacja 23: koncentracja działań (nie rozpraszanie) na strategicznych problemach i celach 
rozwoju, wspieranie w pierwszej kolejności zasobów, potencjałów, projektów uznanych za kluczowe 
z punktu widzenia budowania trwałego rozwoju. 

Rekomendacja 24: orientacja na wyniki wraz ze wzmocnieniem wykorzystania metod ewaluacji 
i monitoringu, tak dla poszczególnych projektów strategicznych, jak i całej polityki regionalnej. 

Rekomendacja 25: promowanie innowacyjnych i elastycznych instrumentów, projektów i działań na 
rzecz budowania rozwoju potencjałów regionalnych; propagowania kreatywnego i innowacyjnego 
podejścia do kształtowania procesów rozwoju. 

Rekomendacja 26: prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki rozwoju – 
eksponowanie zróżnicowania polityki rozwoju - wprowadzanie działań i instrumentów adresowanych 
do konkretnych obszarów funkcjonalnych. 

7.4.2.  Rekomendacje w zakresie wzmacniania specjalizacji regionalnych 

Strategicznym celem polityki regionalnej (określonym w Strategii LORIS 2030) jest 
zbudowanie przewag konkurencyjnych regionu na bazie specjalizacji regionalnych. Zatem, region 
powinien tworzyć przyjazne warunki dla rozwoju specjalizacji regionalnych i poszukiwać innowacji, 
wzmacniać transfer technologii, wzmacniać prowadzenie prac badawczo-rozwojowych we 
wskazanych obszarach specjalizacji. Konieczne jest także wspomaganie rozwoju specjalizacji 
regionalnych poprzez tworzenie sieci współpracy regionalnej, krajowej i międzynarodowej. Główne 
rekomendacje działań w zakresie wzmacniania specjalizacji regionalnych, to: 

Rekomendacja 1: wsparcie rozwoju priorytetowych obszarów technologii i kompetencji 
w gospodarce województwa łódzkiego (biotechnologia, mechatronika, nanotechnologia i materiały 
funkcjonalne, technologie komunikacyjne i informatyczne). Powyższe obszary mają znaczenie dla 
ogółu specjalizacji regionalnych, ale przede wszystkim dziedzin inteligentnej specjalizacji - przemysł 
farmaceutyczny, produkcji medycznej, kosmetyczny oraz informatyczny i telekomunikacyjny. 

Rekomendacja 2: budowa świadomości innowacyjnej i współpracy w zakresie specjalizacji 
regionalnych. Obejmuje ona integrację środowiska, programy wymiany doświadczeń na poziomie 
krajowym i międzynarodowym, wsparcie szkoleń i doradztwa, promocję sektorów. Procesowi 
budowania świadomości powinny towarzyszyć działania z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego 
marketingu. W pierwszym przypadku, działania ukierunkowane powinny być na budowę 
pozytywnego klimatu społecznego oraz prezentowanie dobrych praktyk i sukcesów. W drugim 
powinny się stać elementem kształtowania wizerunku regionu jako miejsca perspektyw dla 
specjalizacji regionalnych. Powyższe działania mają znaczenie dla ogółu specjalizacji regionalnych, 
ale przede wszystkim specjalności ocenionych jako kluczowe i stosunkowo słabo innowacyjne. Są to 
przemysły: włókienniczy, materiałów budowlanych, rolno-spożywczy, BPO, TSL, usług dla ochrony 
zdrowia, a pewnym zakresie także energetyczny, maszynowy i elektromaszynowy.  

Rekomendacja 3: budowa świadomości dla specjalizacji regionalnych wskazanych jako przyszłe 
specjalności regionalne. Obejmuje ona przełamanie stereotypów myślenia, upowszechnianie dobrych 
międzynarodowych doświadczeń, integrację nowych środowisk lokalnych i regionalnych, wsparcie 
w zakresie szkoleń i doradztwa, promocję nowych sektorów. Dotyczy to przemysłów kreatywnego, 
eko-przemysłów i eko-usług. 
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Rekomendacja 4: budowa potencjału intelektualnego w zakresie specjalizacji regionalnych. Obejmuje 
ona programy kształcenia głównie zawodowego i technicznego, programy wymiany kadr między 
nauką i biznesem, rozwój orientacji badawczej regionalnych jednostek sfery B+R nakierowanej na 
specjalizacje regionalne, wsparcie potrzeb szkoleniowych i doradczych firm funkcjonujących 
w ramach specjalizacji regionalnych. Powyższe obszary mają znaczenie dla ogółu specjalizacji 
regionalnych, ale przede wszystkim dla starterów o innowacyjnym charakterze - przemysł produkcji 
medycznej, kosmetyczny oraz informatyczny i telekomunikacyjny. 

Rekomendacja 5: poprawa komunikacji w obszarach specjalizacji regionalnej. Obejmuje ona 
przygotowanie oferty współpracy sektora nauki z biznesem, przygotowywanie dedykowanych 
spotkań szkoleniowo-brokerskich oraz wdrażanie działań na rzecz profesjonalizacji procedur 
współpracy jednostek B+R z przedsiębiorstwami, w szczególności uczelni wyższych. Powyższe obszary 
mają znaczenie dla ogółu specjalizacji regionalnych, ale przede wszystkim dziedzin inteligentnej 
specjalizacji - przemysł farmaceutyczny, produkcji medycznej, kosmetyczny oraz informatyczny 
i telekomunikacyjny. 

Rekomendacja 6: wsparcie inicjatyw klastrowych w obszarach specjalizacji regionalnych. Obejmuje 
ono ustalenie przejrzystych reguł współpracy, realizację wspólnych projektów badawczych oraz 
rozwojowych, wsparcie procesu transferu technologii z nauki do biznesu oraz wsparcie 
międzyregionalnej i międzynarodowej współpracy. Powyższe obszary mają znaczenie dla ogółu 
specjalizacji regionalnych.  

Rekomendacja 7: wspieranie finansowania projektów mających na celu rozwój specjalizacji 
regionalnych. Dotyczy to ogółu specjalizacji regionalnych, a w szczególności starterów 
gospodarczych, dziedzin o wysokiej niepewności i ryzyku. Uwaga władz publicznych skupiona być 
powinna na wspieraniu wdrożeń nowoczesnych rozwiązań, wsparciu transferu wiedzy i technologii, 
jak również różnych form mobilności pracowników B+R w przedsiębiorstwach (m. in. mobilności 
wewnątrzregionalnej, międzyregionalnej, międzynarodowej). 
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