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Wprowadzenie 

Niniejszy dokument jest raportem końcowym z badania pt. „Ewaluacja mid-term Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020”. Realizacja badania ewaluacyjnego po 4 latach od uchwalenia 
dokumentu została przewidziana w Strategii. Celem niniejszego badania i jego zakresem 
przedmiotowym jest :  

1. ocena aktualności Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 (nazywana dalej Strategią),  
2. ocena trafności, skuteczności i efektywności realizacji Strategii (od uchwalenia do końca 2016 roku), 
3. ocena realizacji wymiaru terytorialnego Strategii (obszary strategicznej interwencji, obszary 
funkcjonalne), 
4. ocena systemu monitorowania Strategii, 
5. ocena systemu zarządzania i wdrażania Strategii, 
6. wskazanie problemów i barier we wdrażaniu Strategii, 
7. wypracowanie wniosków i rekomendacji w zakresie zmian mających służyć efektywniejszej realizacji 
Strategii. 
Celom szczegółowym zostało przyporządkowanych 21 pytań ewaluacyjnych. Ich zakres zawarto w 
raporcie metodologicznych w powiązaniu z wykazem metod pozyskiwania i analizy danych, z 
wykorzystaniem których zostały formułowane odpowiedzi.  

Zakres czasowy analizy stanowią lata: 2010 (rok bazowy dla wskaźników monitorowania) – 2016, zaś 
zakres podmiotowy stanowią: Samorząd Województwa Łódzkiego, jednostki samorządu 
terytorialnego, jednostki naukowo-badawcze, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu. 

Obowiązująca Strategia została zaktualizowana i uchwalona przez Sejmik Województwa Łódzkiego w 
dn. 26 lutego 2013 r. i jest najważniejszym dokumentem samorządu województwa określającym wizję 
rozwoju, cele oraz główne sposoby ich osiągania w kontekście występujących uwarunkowań. Strategia 
Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020, zakładała skoncentrowanie działań 
prorozwojowych w 14 obszarach priorytetowych zgrupowanych w 3 sferach: 

1. w sferze społecznej: wiedza i kompetencje, jakość życia, polityka społeczna, społeczeństwo 
obywatelskie, 

2. w sferze ekonomicznej: dostępność, baza gospodarcza, społeczeństwo informacyjne, obszary 
wiejskie, rynek pracy, wizerunek, 

3. w sferze funkcjonalno-przestrzennej: system osadniczy, ład przestrzenny, tożsamość 
regionalna, ochrona środowiska.  
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1. Metodyka badania 

Wykorzystany w badaniu zakres metod pozyskiwania i analizy danych umożliwił udzielenie odpowiedzi 
na wszystkie pytania ewaluacyjne. W załączniku pt.  Macierz powiązań metod analizy danych z 
pytaniami ewaluacyjnymi przedstawiono zakres metod badawczych służących udzieleniu odpowiedzi 
na dane pytania ewaluacyjne. Szczegółowy opis zastosowanych metod omówiono w rozdziałach 1.1. – 
1.3.6. Filozofią (logiką) niniejszego badania jest triangulacja źródeł danych i metod badawczych, w 
szczególności połączenie podejścia jakościowego (techniki z rozdziału 1.2) z ilościowym (techniki z 
rozdziału 1.3). Zastosowanie triangulacji, poprzez zwielokrotnienie źródeł danych oraz zestawienie i 
porównanie ze sobą wyników z różnych metod (ilościowych i jakościowych) prowadzi do zwiększenia 
możliwości wnioskowania o oddziaływaniu ewaluowanej Strategii.  

1.1. Analiza danych zastanych (DR - desk research)  

DR obejmowała dane GUS, Eurostat i inne źródła statystyczne oraz strategie sektorowe, programy 
rozwoju i operacyjne na szczeblu regionalnym i krajowym. 

Dokumenty na poziomie regionalnym: 

1) Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, 
2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 
3) Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020, 
4) Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019, 
5) Strategia Polityki Zdrowotnej dla województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020, 
6) Regionalna Strategia Innowacji dla województwa łódzkiego LORIS 2030, 
7) Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej 2020, 
8) Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim 2020, 
9) Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020 

(aktualizacja wieloletniego planu działań na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii 
społecznej w województwie łódzkim), 

10) Program rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020, 
11) Regionalny Plan Transportowy Województwa Łódzkiego spełniający kryteria warunku ex 

ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020, 
12) Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 
13) Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego, 
14) Raporty roczne z monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. 

Dokumenty na poziomie krajowym: 

1) Krajowe Programy Operacyjne perspektywy 2007-2013 i 2014-2020; 
2) Krajowe Strategie, w tym: 

1.  Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 
2. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary 

wiejskie, 
3) Strategia Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej. 

Dodatkowymi źródłami danych były dokumenty i dane wynikające z raportów o wpływie polityki 
spójności na wybrane wskaźniki makroekonomiczne w skali kraju i województw.  
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1.2. Badania pierwotne 

1.2.1. Badanie ankietowe (CATI) 

Celem badania CATI było uzyskanie opinii na temat wybranych aspektów realizacji Strategii wśród 
respondentów oraz opinii na temat skuteczności systemu zarządzania i wdrażania Strategii. 

Badanie przeprowadzono z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i beneficjentami 
programów wsparcia przyczyniających się do realizacji celów SRWŁ 2020. 

Przeprowadzono 100 wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. 
Respondenci: 
 A. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (62 wywiady), w tym: 

1. 10 (91%) Prezydenci miast (lub wskazani przedstawiciele)1.  
2. 16 (48%) Burmistrzowie miast (lub wskazani przedstawiciele) – dobór celowy wg aktywności 

gmin (w SIMIK) w pozyskiwaniu środków na inwestycje. 
3. 36 (27%) Wójtowie (lub wskazani przedstawiciele) – dobór celowy wg aktywności gmin (w 

SIMIK) w pozyskiwaniu środków na inwestycje. 
B. Beneficjenci programów wsparcia (38 wywiadów), w tym: 

1. Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) – dobór celowy (26 wywiadów) - przedsiębiorcy dobierani byli 
wg kluczowych branż2: 

a. Przemysły kluczowe: włókienniczy, energetyczny, medyczny, farmaceutyczny, kosmetyczny, 
rolno-spożywczy, meblowy, materiałów budowlanych, maszynowy, elektromaszynowy, eko-
przemysł; 

b. Specjalistycznych usług (usług dla ochrony zdrowia, eko-usług, logistyki, BPO, IT) 
wykorzystujących nowoczesne i inteligentne technologie; 

c. Przemysły kreatywne (przemysł filmowy i muzyczny, projektowania i wzornictwa, mediów); 
d. Nowoczesnej gospodarki energetycznej (niskoemisyjne i energooszczędne technologie, 

zielone przemysły i usługi na rzecz wykorzystania OZE). 
2. Jednostki naukowo – badawcze – dobór celowy (6 wywiadów). Wywiady przeprowadzone 
zostały z przedstawicielami jednostek realizujących największe projekty z RPO WŁ: Uniwersytet 
Łódzki, Politechnika Łódzka, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, Uniwersytet 
Medyczny, Instytut Włókiennictwa. 
3. Instytucje otoczenia biznesu – dobór celowy (2 wywiady) wg aktywności gmin (w SIMIK) w 

pozyskiwaniu środków na inwestycje. 
4. Organizacje pozarządowe – dobór celowy (4 wywiady) wg aktywności gmin (w SIMIK) w 

pozyskiwaniu środków na inwestycje. 
 

1.2.2. Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) 

Badanie przeprowadzone zostało wśród przedstawicieli instytucji włączonych w proces wdrażania 
SRWŁ (Dyrektorzy, Zastępcy Dyrektorów, Kierownicy) w celu poznania ich opinii na temat aktualności, 
trafności, efektywności i skuteczności działań w ramach realizacji Strategii zrealizowanych do końca 
2016 r., a także monitorowania postępów we wdrażaniu SRWŁ oraz wstępnych rekomendacji działań 
w celu efektywniejszej realizacji Strategii. Wywiady zostały zrealizowane z przedstawicielami 
następujących instytucji: 

1. Departamentu Polityki Regionalnej, 

                                                             
1 Ponieważ Prezydent Miasta Łodzi był badany w ramach IDI, wyłączono tę osobę z badania CATI. 
2 Zgodnie z ustaleniami ze spotkania w dn. 10.06.2017 r. w doborze przedsiębiorców uczestniczył Zamawiający.  
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2. Departamentu ds. Przedsiębiorczości, 
3. Departamentu Kultury i Edukacji, 
4. Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, 
5. Wojewódzkiego Urzędu Pracy, 
6. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 
7. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 
8. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 
9. Jednostek Samorządu Terytorialnego (Prezydent m. Łodzi; Starosta powiatowy: brzeziński, 

tomaszowski, opoczyński, bełchatowski, wieluński, skierniewicki), 
Przeprowadzonych zostało 15 IDI.  

1.2.3. Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) – dodatkowa technika 

Wywiad przeprowadzono w grupie siedmiu osób (3 przedstawicieli twórców Strategii, 2 osoby 
odpowiedzialne za wdrażanie Strategii, 2 specjalistów (naukowców) w zakresie strategii rozwoju) w 
celu pogłębienia informacji na temat aktualności Strategii, oceny systemu zarządzania, wdrażania i 
monitorowania Strategii, identyfikacji problemów i barier we wdrażaniu Strategii oraz sformułowania 
wniosków i rekomendacji. 
 

1.2.4. Zogniskowany wywiad ekspercki (EOS) – dodatkowa technika 

Badanie przeprowadzone zostało z trzema wytypowanymi ekspertami w celu pogłębienia informacji na 
temat aktualności terytorialnego, regionalnego i sektorowego wymiaru Strategii, oceny skuteczności 
systemu zarządzania i wdrażania Strategii oraz pogłębienia wniosków i rekomendacji. Badanie było 
przeprowadzone na ostatnim etapie realizacji badania ewaluacyjnego.  

Kryteria wyboru ekspertów były następujące. Wybrani eksperci mieli posiadać wiedzę dotyczącą SRWŁ 
2020 oraz specjalistyczną wiedzę w wybranych obszarach szczegółowych zidentyfikowanych na 
podstawie wyników pozostałych metod badawczych. Dodatkowym kryterium wyboru ekspertów były 
braki informacyjne zidentyfikowane podczas badania ewaluacyjnego. 

1.3. Metody analizy danych (ilościowe techniki badawcze) 

1.3.1. Metody macierzowe, matryce logiczne i analiza krytyczna 

Metody macierzowe zostały wykorzystane do porządkowania, identyfikacji i klasyfikacji badanych 
elementów Strategii w przypadku operowania na dwóch wymiarach klasyfikacyjnych (np. potrzeby, 
możliwości).  

Matryce logiczne posłużyły do określania elementów istotnych w procesie poszukiwania odpowiedzi 
na pytania ewaluacyjne oraz w końcowym etapie realizacji badania do opracowania tablicy (matrycy) 
wniosków i rekomendacji. 

Cały proces badawczy realizowano z zastosowaniem analizy krytycznej jako metody mającej charakter 
pomocniczy, stanowiącej punkt wyjścia dla innych metod badawczych, wskazującej luki w stanie 
wiedzy oraz determinującej kierunki badań w celu uzyskania najbardziej satysfakcjonujących wniosków 
i rekomendacji. 

1.3.2. Metody statystyczne (metody analiz przyczynowo skutkowych) 

Analiza korelacji polega na zbadaniu czy dwie zmienne są ze sobą istotnie statystycznie powiązane. 
Innymi słowy, sprawdza czy jakiekolwiek dwie cechy, atrybuty lub własności (wyrażone liczbowo) 
współwystępują ze sobą.  Obliczany współczynnik zawsze waha się od -1 do 1. Jego znak informuje o 
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kierunku zależności, zaś wartość o sile zależności (która jest dodatkowo badana odpowiednią 
statystyką mierzącą istotność współczynnika korelacji).  

Model ekonometryczny jest to formalny, matematyczny zapis istniejących prawidłowości 
ekonomicznych. Na podstawie modelu ekonometrycznego można badać siłę i kierunek wpływu wielu 
zmiennych oraz formułować prognozy.  

W ramach metod statystycznych wykorzystywana była również funkcja trendu za pomocą której 
wnioskowano, czy dotychczasowa realizacja wskaźników celu strategicznego i celów operacyjnych 
(zarówno polityki horyzontalnej, jak i funkcjonalno-terytorialnej) wskazuje na taki kierunek zmian, 
który pozwala prognozować realizację celów określonych w Strategii dla roku 2020. W przypadku gdy 
osiągnięcie docelowego poziomu wskaźnika (dla roku 2020) jest zagrożone, należy podjąć dodatkowe 
działania w celu ustalenia przyczyn tego zjawiska.  

1.3.3. Model Hermin 

W ramach badania zbudowany i wykorzystany został model Hermin gospodarki województwa 
łódzkiego, który  pozwala na zbadanie wpływu środków finansowych (w szczególności RPO WŁ 2007-
2013, lecz także został on wykorzystany do badania wszystkich źródeł finansowania Strategii) na 
gospodarkę województwa, a w szczególności na regionalne zatrudnienie oraz PKB (a także PKB per 
capita w stosunku do analogicznego wskaźnika w Polsce, czy PKB per capita w pps w stosunku do PKB 
per capita w UE 27) zarówno ogółem, jak i w podziale na główne sektory gospodarki. Wykorzystanie 
modelu Hermin daje mocne, obiektywne podstawy do wnioskowania o skuteczności wspierających 
Strategię inwestycji, w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej. Wyniki modelowania były 
pomocne w odpowiedzi na pytania z rozdziału 4.2 – o skuteczność i efektywności interwencji. 

1.3.4. Zmienne syntetyczne (wielowymiarowa analiza porównawcza) 

Zasadniczym celem wyznaczania miar syntetycznych jest porządkowanie obiektów ze względu na 
poziom wielocechowego zjawiska. Takim zjawiskiem złożonym może być poziom atrakcyjności i 
konkurencyjności regionu łódzkiego, który nie sposób opisać za pomocą jednego wskaźnika 
statystycznego. Jako pierwszy syntetyczną miarę rozwoju zaproponował Z. Hellwig [1968] dla 
porównania poziomu rozwoju gospodarczego wybranych krajów. Umożliwiła ona porządkowanie 
badanych obiektów ze względu na poziom zjawisk, których nie da się zmierzyć jedną miarą, np. postęp 
techniczny, rozwój społeczny, gospodarczy, warunki życia, infrastrukturę społeczną, techniczną. Miara 
rozwoju Hellwiga syntetyzuje informacje z ciągu zmiennych diagnostycznych i przyporządkowuje 
analizowanemu zjawisku agregatową jedną miarę. W niniejszym badaniu proponujemy wykorzystanie 
metody unitaryzacji zerowanej do stworzenia Syntetycznej Miary Atrakcyjności i Konkurencyjności 
regionalnej (SMAK).  Na podstawie wartości SMAK utworzonej dla 16 województw Polski w kilkuletnim 
okresie będzie można wnioskować o sile i kierunku zmian które dotychczas zaszły pod względem 
atrakcyjności i konkurencyjności w regionie łódzkim. Umiejscowienie łódzkiego SMAK na tle 
pozostałych województw pozwoli również na spozycjonowanie atrakcyjności i konkurencyjności 
łódzkiego na tle pozostałych województw. Wyznaczenie SMAK pozwoli w końcu na prognozy tej miary 
w perspektywie końcowego roku realizacji Strategii i będzie pomocne w odpowiedzi na dodatkowe 
pytanie ewaluacyjne (nr 23). 

1.3.5. Metody badania konwergencji  

Konwergencja (łac. convergere, zbierać się, upodabniać się) to zjawisko pozwalające analitycznie 
badać kierunek i szybkość spójności zjawisk społeczno-gospodarczych. Ponieważ spójność terytorialna 
(na którą składają się spójność społeczna, gospodarcza i przestrzenna) jest bardzo ważnym celem 
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Strategii, tematowi metod pomiaru spójności należy poświęcić więcej miejsca. W badaniu 
zaproponowano dwie metody podejścia do konwergencji – konwergencję typu beta i typu sigma. 
Konwergencja typu beta ma miejsce, gdy obszary (województwa, podregiony, powiaty) o początkowo 
niskich wartościach analizowanych wskaźników (z zakresu społecznego, gospodarczego lub innego 
objętego zakresem realizacji Strategii) doganiają regiony o początkowo lepszej sytuacji pod względem 
danego kryterium (dlatego konwergencja typu beta nazywana jest efektem catch-up – doganiania). W 
rezultacie takiego procesu (konwergencji beta), w dłuższej perspektywie badane obszary powinny 
wykazywać zbliżony poziom jakości życia.  

Drugi typ konwergencji (spójności) nazywany jest sigma-konwergencją i dotyczy zmniejszenia dyspersji 
(różnorodności) w poziomie życia w różnych społeczeństwach i również doprowadza w dłuższej 
perspektywie do zacierania różnic pomiędzy badanymi obszarami.  

Wspieranie różnego rodzaju polityk może nasilać lub zwalniać procesy konwergencji, może też 
doprowadzać do przeciwnego zjawiska  - dywergencji (narastania różnic – zjawisko przeciwne 
spójności), dlatego tak ważne jest zbadanie wpływu realizacji Strategii na spójność społeczno-
gospodarczą.  

1.3.6. Metody analizy efektywności 

Badanie efektywności powinno pozwolić ocenić relację między nakładami, kosztami, zasobami a 
osiągniętymi efektami interwencji. W najbardziej ogólnym przypadku badanie efektywności może 
polegać na wyliczeniu wskaźnika efektowności mierzącego stosunek pomiędzy nakładami i wynikami.  

Metodę tę można wykorzystać do mierzenia efektywności całości polityki spójności w Polsce i jej 
regionach (w tym województwa łódzkiego), do czego wykorzystano wyniki badań zlecanych przez 
Ministerstwo Rozwoju dot. oceny wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych 
wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modeli 
makroekonomicznych. Jeżeli za nakłady uznamy całość środków przeznaczonych na realizację polityki 
spójności w danym regionie, zaś jako wynik potraktujemy tę część wzrostu danego wskaźnika 
makroekonomicznego (PKB, zatrudnienie, bezrobocie itd.), które jest wynikiem realizacji tej polityki, to 
można policzyć jak oszczędnie poszczególne regiony wykorzystywały środki na poprawę w danym 
zakresie. Pozwoliło to na stworzenie rankingu województw pod względem efektywności wydatkowania 
środków z polityki spójności.  
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2. Ocena aktualności Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego  
2.1. Zakres diagnozy, analizy SWOT wraz ze zmianami oraz kontekst europejski 

Informacje z tego rozdziału mają za zadanie ułatwić sformułowanie odpowiedzi  na następujące 
pytania ewaluacyjne: 

1. Czy zakres diagnozy, w tym analizy SWOT jest nadal aktualny? 
2. Czy aktualne są wyzwania rozwojowe formułowane na podstawie diagnozy oraz analizy SWOT? 
3. Czy nadal aktualne są cele strategiczne i operacyjne określone w ramach polityki horyzontalnej oraz 

cele strategiczne określone w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej w kontekście zmian 
sytuacji społeczno-gospodarczej? 

4. Czy nadal aktualne są cele strategiczne i operacyjne określone w ramach polityki horyzontalnej oraz 
cele strategiczne określone w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej w kontekście zmian 
strategicznych dokumentów szczebla krajowego (w szczególności Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju) i europejskiego. 

Odpowiedź na powyższe pytania będzie możliwa po ocenie aktualności diagnozy stanu regionu, której 
dokonano w SRWŁ 2020 [s. 11 i dalsze]. Oceniono tam pozycję regionu w kontekście europejskim i 
krajowym pod względem podobnych grup tematycznych co w Strategii.  

Lata realizacji zaktualizowanej Strategii (2013-2016) przyniosły zmiany w wyżej wymienionych 
obszarach. Staramy się ocenić, czy skala zmian upoważnia do rewizji wyzwań i celów  rozwojowych 
Strategii. Oprócz wewnętrznych, regionalnych czynników, które mogą mieć wpływ na taki stan rzeczy, 
wzięto pod uwagę nieoczekiwane uwarunkowania zewnętrzne do których należy zaliczyć przede 
wszystkim załamanie gospodarki światowej wobec kryzysu końca pierwszej dekady XX w. Co prawda 
Polska, jako jedyny kraj w Europie nie zanotowała ujemnego przyrostu PKB, lecz dynamika wzrostu 
gospodarczego wyraźnie się osłabiła w latach 2009-2010,  co odczuły polskie województwa.  

Skutki kryzysu uwidoczniły się we wskaźnikach monitorowanych w Strategii, szczególnie tych, których 
źródłem są rachunki regionalne. Jak wiadomo informacje te publikowane są przez GUS z bardzo 
dużym, nawet dwuletnim, opóźnieniem3. Dlatego w momencie aktualizacji Strategii, biorąc pod uwagę 
dane z rachunków regionalnych,  najbardziej aktualne dane dotyczyły roku 2009 – roku, w którym 
bardzo mocno odzwierciedliły się skutki kryzysu i który był jednym z najgorszych dla regionu w 
perspektywie branej pod uwagę w Strategii (najczęściej były to lata 2004-2009/10). Ma to dwojakie 
znaczenie: 

1. W Strategii: dla wskaźników dla których ostatnie dane dotyczyły roku 2009 (poziom rozwoju, 
wydajność pracy, poziom nierówności gospodarczych), analiza trendów pokazywała pogorszenie 
stanu rozwoju regionu (co  obrazują informacje z p. 2.1.1); 

2. W Ewaluacji: pozwala pokazać na silniejsze odwrócenie niektórych negatywnych trendów, jeśli 
punktem odniesienia jest rok 2009 i słabsze jeśli punktem odniesienia jest rok 2010. 

W kontekście europejskim region łódzki był notowany w latach 2006-2008 na końcu listy pod 
względem dystansu PKB (w pps) do średniej europejskiej. Od 2015 r. w Unii Europejskiej funkcjonuje 
276 regionów na poziomie NUTS2, z czego 16 z nich zlokalizowanych jest na terenie Polski. Regiony UE 
są dość mocno zróżnicowane pod względem poziomu zamożności, co obrazuje lewy wykres na 
rysunku 1 (w czterech regionach PKB na mieszkańca w 2015 r. był ponad dwukrotnie wyższy od 
średniej dla UE-28: Londyn wewnętrzny – część zachodnia, Luksemburg, region stołeczny Brukseli, 

                                                             
3 Publikacja „Produkt krajowy brutto  Rachunki  regionalne w 2015 r.” w których zawarto wartość PKB w regionach Polski 
ukazała się na stronie  GUS dopiero 29.09.2017 r.  
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Hamburg). Wśród regionów UE jest też taka część, których PKB nie osiąga nawet 50% średniej unijnej: 
w 2006 r. było takich regionów 31, w 2015 r. - 20. Łódzkie, jeszcze w roku 2006 i 2007 zaliczało się do 
tej grupy, lecz systematyczny wzrost PKB per capita w stosunku do średniej europejskiej spowodował, 
że dzisiaj (2015 r.) zajmuje 230. miejsce w rankingu pod tym względem (w roku 2014 – 231.).  

Wskaźnik PKB na mieszkańca nie dostarcza pełnej informacji na temat podziału produkcji pomiędzy 
osobami ją wytwarzającymi – pracownikami. Zróżnicowanie regionów pod względem wartości dodanej 
brutto w przeliczeniu na zatrudnionego pokazuje zazwyczaj znacznie mniejsze różnice pomiędzy 
regionami – i tak też jest w przypadku Polski (iloraz regionu o najwyższym  i najniższym PKB per capita 
wynosił w 2015 r. 2,25, a analogiczny iloraz regionu o najwyższym  i najniższym WDB na 1 pracującego 
jest niższy i wynosił w 2015 r. – 1,86).  

W ostatnich latach coraz częściej podejmowana jest dyskusja na temat jakości życia w Europie, w 
której wiele osób wyraża zdanie, że ogólny poziom ich życia uległ pogorszeniu od wybuchu kryzysu 
finansowego. Również przepływ osób dojeżdżających do pracy, może skutkować „wnoszeniem” przez 
osoby zatrudnione wkładu do PKB w jednym regionie (regionie, w którym pracują), a do dochodu 
gospodarstwa domowego w innym regionie (regionie, w którym mieszkają) . Rozkład dochodów w 
regionach Europy pokazuje trzecia mapa na rysunku 1 (lewy panel), w którym łódzkie jest wśród 7 
innych województw odnotowujących dochody z przedziału 10-15 tys. ppcs4. Pozycja łódzkiego w 2014 
r. pod względem wielkości dochodów plasuje je na 220. miejscu wśród 274 regionów NUTS2. Jest to 
pozycja wyższa niż pod względem PKB (230.), co częściowo wynika z faktu, że wiele osób 
zamieszkujących region pracuje poza nim. 

To co pozytywnie wyróżnia województwo na tle innych regionów europejskich, to szybki wzrost PKB 
per capita (wzrost PKB per capita w latach 2011-2015 dawał łódzkiemu 24. lokatę w Europie). 
Województwo wyróżnia się pozytywnie na tle innych regionów UE pod względem wskaźników 
dotyczących edukacji wyższej i skolaryzacji. Młodzież w wieku 17 - 24 lat częściej niż w innych 
regionach UE kontynuuje naukę. W województwie łódzkim zdecydowanie więcej młodzieży niż średnio 
w Unii studiuje w szkołach wyższych. Jedynie w zakresie wychowania przedszkolnego region łódzki 
wciąż odstaje od pozostałych regionów unijnych, pomimo poprawy jaką zanotował pod tym względem.  

Na tle innych regionów unijnych rynek pracy w Łódzkiem kształtuje się na przeciętnym poziomie. Stopa 
bezrobocia ludności w wieku 15 – 74 lata w regionie była w 2016 r. niższa niż średnia dla UE. Pod 
względem wskaźnika zatrudnienia  ludności  w wieku  20-64 lata województwo znajduje się w grupie 
regionów zbliżonych do średniej UE).  

Na obszarze UE notuje się dość zróżnicowany poziom dostępu do służby zdrowia. Od wielu lat w 
państwach UE maleje liczba łóżek szpitalnych. Największa liczba łóżek w szpitalach w przeliczeniu na 
100 tys. mieszkańców w 2015 r. była w regionie płn.-wsch. Niemiec (1301), natomiast najmniejsza w 
regionie włoskim (210). Województwo łódzkie ze wskaźnikiem 575 znajdowało się nieco powyżej 
średniej unijnej (515). O dostępności społeczeństwa do opieki zdrowotnej świadczy również liczba 
praktykujących lekarzy.  W 2015  r. największą liczbę lekarzy na 100 tys. ludności odnotowano w 
regionie Attiki (865), najmniejszą – w regionie Flevoland  (127). Województwo łódzkie, z liczbą 269 
lekarzy na 100 tys. mieszkańców (w 2015 r.) znajduje się na dość odległych miejscach pod względem 
dostępności do kadr medycznych w UE.  

Pod względem demografii region łódzki wypada niekorzystnie, choć całe społeczeństwo europejskie 
należy do społeczeństw starzejących się. Średnie przeciętne trwanie życia w UE w 2015 r. dla kobiet 
wynosiło 83,3 lata (woj. łódzkie 80,4 lat) a dla mężczyzn 77,9 lat (woj. łódzkie 71,3 lat). W całej UE 

                                                             
4 Standard siły nabywczej w zakresie spożycia. 
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obserwuje się spadek dzietności kobiet (od 2,5 w 1960 r. do 1,58 w 2015 r.). Region łódzki ze 
współczynnikiem dzietności wynoszącym 1,3 urodzeń żywych znajduje się w jednej grupie z regionami 
m. in. we Włoszech, czy Hiszpanii, charakteryzującymi się jednymi z najniższych wartości tego 
wskaźnika. W województwie łódzkim od lat utrzymuje się wysoki współczynnik zgonów z powodu 
chorób cywilizacyjnych – lata realizacji Strategii nie przyniosły pod tym względem znaczącej poprawy.  

Pod względem nakładów na badania i rozwój w 2013 r. województwo znajdowało się w ostatniej 
grupie regionów, gdzie nakłady te stanowiły 1,0% lub mniej PKB, przy średniej unijnej wynoszącej 
2,0%. Jednocześnie w 31 regionach UE wydatki te przekraczały 3,0% wartości PKB. Także pod 
względem liczby patentów zgłoszonych w przeliczeniu na milion mieszkańców w 2012 r. województwo 
znajdowało się wśród regionów o najmniejszej liczbie zgłoszeń (ok. 19, przy średniej unijnej ponad 
112).  

Pomimo znaczącego postępu w zakresie dostępności komunikacyjnej, łódzkie w dalszym ciągu odbiega 
od standardów unijnych.   W 2015 r.  gęstość autostrad w regionie wynosiła 10  km na 1000km2  (4,1 – 
w 2009 r.) przy średniej UE wynoszącej około 23  (największa gęstość charakteryzuje region Zuid-
Holland z wartością 129) . 

Na tle innych krajów UE system osadniczy Polski wyróżnia się korzystną policentryczną strukturą oraz 
równomiernym rozmieszczeniem największych ośrodków miejskich, jednak polskie miasta, w tym w 
regionie łódzkim, zajmują znacznie słabszą pozycję w skali Europy i odgrywają mniejszą rolę w rozwoju 
gospodarczym i społecznym UE.  
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Rysunek 1. Regiony Unii Europejskiej 

PKB per capita w PPS w stosunku do średniej UE (2014 r.) WDB na 1 zatrudnionego w stosunku do średniej UE (2014 r.) 

  
Dochody pierwotne per capita w PPCS w stosunku do średniej UE 

(2013) 
Przyrost dochodów pierwotnych per capita w latach 2008-2013 

  
Źródło: Eurostat.  
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2.1.1. Gospodarka i rynek pracy 

2.1.1.1. Niski poziom rozwoju, wydajności pracy i pogłębiające się zróżnicowania 

W SRWŁ (s.16)  wymieniono kilka negatywnych zjawisk obserwowanych w trakcie jej aktualizacji w 
2016 r., do których zaliczono: 
1. spadek w latach 2004-2009 w województwie PKB na 1 mieszkańca w stosunku do średniej 

krajowej z 91,9 % w 2004 r. do 91,3% w 2009 r.; 

2. niski poziom WDB na 1 pracującego województwa wynoszący w 2009 roku 88,1% średniej 

krajowej; 

3. pogłębiające się wewnętrzne zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego w  podregionach; 

4. niska, w stosunku do średniej krajowej, wydajność pracy we wszystkich, poza rolnictwem, 

sektorach regionalnej gospodarki, którą komentujemy szerzej w rozdziale 2.1.2.2.  

Ad 1) Notowany w latach 2004-2009 trend spadkowy w PKB na 1 mieszkańca w stosunku do średniej 
krajowej uległ odwróceniu  w kolejnych latach. Od roku 2009 (w którym łódzkie zanotowało największy 
spadek analizowanego wskaźnika) nastąpił sukcesywny wzrost pozycji łódzkiego na tle kraju – por. 
Wykres 1. Należy jednocześnie zauważyć, że łódzkie jest jednym z liderów (po mazowieckim 
i wielkopolskim) wzrostu wartości wskaźnika PKB per capita w stosunku do Polski w latach 2009-20145. 
 

Wykres 1. PKB na 1 mieszkańca w województwie łódzkim w stosunku do średniej krajowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL, Rachunki regionalne). 

Ad 2) Niski poziom WDB na 1 pracującego województwa mieszczący się granicach 88,1-88,4% 
charakteryzował okres 2004-2009. Tymczasem w latach 2009-2014 wskaźnik ten wzrósł do poziomu 
91,2% - por. Wykres 2 . Spowodowało to największy awans spośród wszystkich województw (z 12. na 
9. miejsce) pozwalając uplasować się łódzkiemu (prawie) po środku, a nie pod koniec stawki. Awans 
ten jest jednak po części efektem niskiej bazy z roku 2009, ale również nieco wyższego tempa wzrostu 
wydajności pracy w regionie w stosunku do Polski, co pozwala na bardzo powolne zmniejszanie 
dystansu do Polski (jednak nie na tyle duże aby osiągnąć wartości dla Polski, co jest celem Strategii).  

                                                             
5 Choć należy zauważyć, że wpływ na to ma efekt niskiej bazy z 2009 r. 
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Wykres 2. WDB na pracującego w województwie łódzkim w stosunku do średniej krajowej 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL, Rachunki regionalne). 

Ad 3) Zróżnicowanie podregionów mierzone wskaźnikiem (z monitorowania Strategii) PKB na 1 
mieszkańca w podregionie najsłabszym w stosunku do PKB na 1 mieszkańca w podregionie 
najsilniejszym (zróżnicowanie PKB na 1 mieszkańca na poziomie podregionów)6 pokazuje największe 
zróżnicowanie w roku 2010, które od tego roku uległo zmniejszeniu i utrzymuje się na stosunkowo 
stabilnym poziomie. Najsłabszym podregionem jest sieradzki, najsilniejszym podregion m. Łódź. 

 

Wykres 3. Zróżnicowanie PKB per capita wśród podregionów województwa łódzkiego 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL, Rachunki regionalne). 

                                                             
6 Na wykresie przedstawiono odwrotność tego wskaźnika, bowiem oryginalne wartości typu 1: 1,58 były trudne do 
uwzględnienia na wykresie.  
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2.1.1.2. Niska wydajność pracy w sektorach gospodarczych 

W Strategii (s. 16) zdiagnozowano niską, w stosunku do średniej krajowej, wydajność pracy we 
wszystkich, poza rolnictwem, sektorach regionalnej gospodarki. Najnowsze dane pokazują (por. 
poniższy wykres), że wydajność pracy w rolnictwie spadała w latach 2009-2013 (poniżej średniej 
krajowej).  

W tym samym,  2014 roku, wydajność pracy w przemyśle i usługach w dalszym ciągu pozostaje poniżej 
średniej krajowej (por. poniższy wykres) lecz jednocześnie w sektorach tych (w szczególności w 
przemyśle) widać rosnący trend wydajności pracy w latach 2009-2014.  

Wykres 4. Wydajność pracy w stosunku do średniej krajowej w 3 głównych sektorach gospodarki województwa łódzkiego  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL, Rachunki regionalne). 

 

Najnowsze tendencje w wydajności pracy w trzech głównych sektorach gospodarki wydają się być 
spowodowane różnymi czynnikami, o których piszemy poniżej. 

Wydajność pracy w rolnictwie 

W 2014 r. zaznaczył się dynamiczny wzrost wydajności pracy w rolnictwie, pozwalający na 
przekroczenie poziomu wydajności dla kraju. W 2014 r. w porównaniu z rokiem poprzednim globalna 
produkcja rolnicza w kraju wzrosła o 6,1%. Wzrost produkcji globalnej był wynikiem zwiększenia 
produkcji roślinnej (o 4,9%) i produkcji zwierzęcej (o 7,3%). Na wzrost produkcji roślinnej wpłynęło 
zwiększenie produkcji większości ziemiopłodów, tj. zbóż ogółem, strączkowych jadalnych, rzepaku i 
rzepiku, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych oraz owoców z drzew, W okresie 
wegetacji warunki termiczno-wilgotnościowe były na ogół korzystne dla roślin. Oziminy przezimowały 
bez większych strat. Wczesne ruszenie wegetacji wiosną w warunkach dobrego uwilgotnienia gleby 
oraz zadowalające warunki w czasie dalszego rozwoju roślin wpłynęły na wielkość zbiorów i wzrost 
krajowej podaży większości produktów roślinnych. Poziom produkcji zwierzęcej wynikał ze zwiększenia 
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produkcji wszystkich podstawowych gatunków żywca oraz jaj kurzych i mleka krowiego7. Za wzrost 
wydajności pracy w rolnictwie w woj. łódzkim w porównaniu do kraju, odpowiedzialne było wyższe niż 
w kraju tempo wzrostu wartości dodanej brutto w tym sektorze, przy niższej dynamice spadku liczby 
pracujących. 

W rolnictwie stosunkowo niska wydajność pracy (11. miejsce) związana jest w dużym stopniu ze 
strukturą gospodarstw rolnych oraz z relacją pomiędzy tempem wzrostu produkcji i zatrudnienia. W 
województwie łódzkim dominują mniejsze gospodarstwa rolne (od 2-5 ha - 32,9% oraz 5-10 ha - 32% - 
najwyższy odsetek w Polsce) i udział tych gospodarstw pozostaje na stosunkowo stałym poziomie w 
latach 2010-2015 – por. Tabela 1. 

Tabela 1. Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych 

 
2010 2014 2015 

Gospodarstwa w tys.   130,6 123,6 124,7 

w odsetkach (w %) 

do 1,00 ha  1,1 0,7 0,3 

1,01-1,99  14,6 15,0 13,1 

2,00-4,99  32,3 33,4 32,9 

5,00-9,99  31,1 28,9 32,0 

10,00-14,99  11,7 11,5 11,6 

15,00-19,99  4,5 4,5 4,5 

20,00-49,99  4,2 5,2 4,9 

50 ha i więcej  0,5 0,8 0,8 

Przeciętna powierzchnia ogólna    
   gospodarstwa w ha   8,6 8,9 8,8 

Źródło: http://lodz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-887/srodowisko-rolnictwo-lesnictwo-dane-wojewodzkie-
2016/ (tabl. 3, 216). 

Struktura agrarna przekłada się na wydajność pracy w rolnictwie. Im większa, przeciętna powierzchnia 
gospodarstwa indywidualnego, tym wyższa wydajność pracy8 - por. Tabela 2. W 2013 r. łódzkie 
zajmowało 11. lokatę pod względem przeciętnej powierzchni gospodarstwa9 i 11. lokatę pod 
względem wydajności pracy w rolnictwie (w tym samym roku10). W latach 2010-2013 nie zmieniła się 
istotnie przeciętna powierzchnia gospodarstwa (wynosiła w 2010 roku 7,4 ha, w 2013 roku – 7,7), nie 
zmieniła się również pozycja łódzkiego pod względem wydajności pracy w rolnictwie (dynamika 
produkcji wartości dodanej brutto w 2014 roku, była wyższa niż w porównaniu do Polski). 

  

                                                             
7 Por. Rolnictwo w 2014 r., GUS, s. 23. 
 https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5507/3/11/1/rolnictwo_2014.pdf. 
8 Dotyczy to również udziału gospodarstw wielkopowierzchniowych w liczbie gospodarstw ogółem: im wyższy - tym wyższa 
wydajność. Gospodarstwa wielkopowierzchniowe to na ogół gospodarstwa towarowe, małe gospodarstwa rolne produkują 
często tylko na własne potrzeby. W województwie łódzkim ważną rolę odgrywają jednak niezbyt duże pod względem areału  
gospodarstwa ogrodniczce produkujące na rynek owoce i warzywa (Obszar Intensywnego Rolnictwa). 
9 Od 2014 roku, w związku ze zmianami w organizacji i metodologii badań rolniczych, dane dla województw będą 
prezentowane dla lat, w których prowadzone będą badania struktury gospodarstw rolnych i spisy rolne (tj. co 3-4 lata), 
dlatego nie znane są bardziej aktualne dane. W roku 2010 była to również pozycja 11, zaś w 2012—12.  
10 W latach 2010-2012 również była to pozycja 11. 
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Tabela 2. Wydajność pracy w rolnictwie vs. przeciętna powierzchnia gospodarstw rolnych w 2013 r.  (województwa 
posortowane rosnąco wg wydajnosci pracy) 

 

Przeciętna powierzchnia 
gospodarstwa indywidualnego o 

powierzchni powyżej 1 ha 
użytków rolnych [w ha] 

Wydajność (wartość dodana 
brutto na 1 pracującego) w 

sekcji A (rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo) [w zł na 

zatrudnionego] 

Pozycja 
powierzchni 

Pozycja 
wydajności 

PODKARPACKIE 4,3 5 444 15 16 

MAŁOPOLSKIE 3,9 7 227 16 15 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 5,6 11 418 14 14 

LUBELSKIE 7,7 13 776 11 13 

ŚLĄSKIE 6,3 16 850 13 12 

ŁÓDZKIE 7,7 19 692 11 11 

DOLNOŚLĄSKIE 13,2 21 998 8 10 

PODLASKIE 13,6 24 747 7 9 

OPOLSKIE 14,8 25 587 6 8 

KUJAWSKO-POMORSKIE 14,9 30 604 5 7 

WIELKOPOLSKIE 12,7 30 885 9 6 

POMORSKIE 16,2 31 962 4 5 

MAZOWIECKIE 8,90 32 933 10 4 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 21,5 37 493 2 3 

LUBUSKIE 16,7 37 890 3 2 

ZACHODNIOPOMORSKIE 22,3 41 707 1 1 

POLSKA 9,5 21 334   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS: BDL, Rachunki regionalne, Wartość dodana brutto na 1 pracującego 
wg grup oraz BDL, Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo. 

Pozycja wydajności łódzkiego rolnictwa (11.) nie zmieniła się od roku 2009. W porównaniach do 
średniej krajowej w latach 2008-2013 wydajność pracy w rolnictwie obniżyła się do poziomu 92% 
średniej krajowej (i wzrosła ponownie w roku 2014). Przyczyną tego stanu rzeczy były niedostateczne 
przekształcenia strukturalne zarówno w powierzchni gospodarstw, jak i związanym z tym zatrudnieniu, 
w którym tempo spadku udziału zatrudnionych było zdecydowanie poniżej ogólnopolskiego. W tym 
samym czasie (2009-2014) tempo wzrostu udziału wartości dodanej rolnictwa (w wartości dodanej 
ogółem) w Polsce rosło średniorocznie o 0,8% przy spadku udziału zatrudnionych w rolnictwie o 
średnio 2,9%. W województwie łódzkim średnioroczne tempo wzrostu udziału produkcji rolniczej było 
podobne (0,7%), lecz przy dużo niższym tempie spadku udziału zatrudnionych (-0,5%). 

Najnowsze dane o udziale zatrudnionych w rolnictwie potwierdzają, że potrzebne są w tym sektorze 
dalsze przekształcenia idące w kierunku ograniczenia zatrudnienia. Szczególnie widoczne jest to w roku 
2016, kiedy to zatrudnienie w Łódzkiem ogółem spadło (wg danych BAEL) o 10,9% w porównaniu do 
poprzedniego okresu, na co składał się spadek zatrudnienia przede wszystkim w usługach, następnie w 
przemyśle i dopiero na końcu w rolnictwie. 

Wydajność w przemyśle 

W przemyśle (który składa się z górnictwa, przetwórstwa przemysłowego i wytwórstwa energii 
elektrycznej) do wzrostu wydajności pracy widocznym na Wykresie 4 przyczyniły się sekcje związane z 
górnictwem i wytwarzaniem energii (co potwierdza fakt, że wzrost wydajności pracy był największy w 
podregionie piotrkowskim11), a w mniejszym stopniu z przetwórstwem przemysłowym. Przetwórstwo 

                                                             
11 W którym zlokalizowany jest powiat  bełchatowski,  w którym na wzrost wydajności pracy  w sektorze wytwarzania energii 
mógł wpłynąć program dobrowolnych odejść z pracy, który znacząco ograniczył zatrudnienie w ZGE „Bełchatów”. 
Potwierdzają to dane o pracujących w powiatach pokazujące, że w powiecie bełchatowskim, w sektorze przemysłu i 
budownictwa na przestrzeni lat 2011/2012 oraz 2012/2013 liczba pracujących spadła odpowiednio o 5 i 8% i od tego czasu 
utrzymuje się na względnie stałym poziomie. 
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charakteryzowała pewna stagnacja w latach 2004-2009 polegająca na tym, że wydajność pracy w tej 
sekcji była na względnie stałym poziomie stanowiącym zaledwie 84% średniej ogólnopolskiej (co 
plasowało wydajność pracy łódzkiego przetwórstwa na 13. miejscu w roku 2013). Tymczasem w latach 
2013-2014 wydajność pracy w tej sekcji wzrosła w tempie wyższym niż w Polsce, co pozwoliło zająć 
regionowi 11. lokatę w roku 2014. W Strategii (s. 18) stwierdzono, że za niską wydajność przemysłu 
(należy domyślać się, że chodziło głównie o przetwórstwo przemysłowe) odpowiedzialny jest 
stosunkowo duży udział (mierzony wartością produkcji sprzedanej) przemysłu niskiej i średnio-niskiej 
techniki. W poniższej tabeli przytaczamy odpowiednie dane w celu zweryfikowania tej tezy12. Jak widać 
z pierwszego wiersza Tabela 3, udział wartości produkcji przemysłów niskiej technologii jest znacząco 
wyższy w województwie niż w Polsce (o 30-43%)13. Jeśli chodzi o przemysły średnio-niskich technologii 
to ich udział jest niewiele niższy niż średnio dla Polski (poza 2010 r.) Na zdecydowanie niższym 
poziomie (57-61% niższym niż średnio w Polsce) są natomiast udziały przemysłów średnio-wysokich 
technologii14. Natomiast przewagą regionu jest zdecydowanie wyższy niż w Polsce udział przemysłów 
wysokich technologii, co jest zasługą głównie wyższego niż w Polsce udziału produkcji wyrobów 
farmaceutycznych.  

Tabela 3. Udział produkcji sprzedanej przemysłów niskiej i wysokiej technologii w całości produkcji sprzedanej w 
przetwórstwie przemysłowym 

Sekcje PKD 2007 Województwo łódzkie Polska 

2005 2010 2014 2015 2005 2010 2014 2015 

niska technika (działy 10-18, 31-32) 53% 43% 48% 45% 37% 33% 34% 34% 

średnio-niska technika (działy 19, 22-25, 33) 24% 29% 28% 25% 25% 26% 27% 28% 

średnio-wysoka technika (działy 20, 27-30) 10% 9% 9% 9% 23% 22% 22% 23% 

wysoka technika (działy 21,26) 5% 9% 6% 7% 4% 6% 5% 5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS (por. http://lodz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-
887/przemysl-budownictwo-inwestycje-srodki-trwale-transport-dane-wojewodzkie-2016/) oraz Rocznik statystyczny 
przemysłu 2016, dział II, tablica 12. 

Podsumowując, można zgodzić się z twierdzeniem, że niska wydajność produkcji przemysłowej 
regionu jest spowodowana dużym udziałem przemysłów niskiej (ale już nie średnio-niskiej) technologii. 
Należy jednocześnie zauważyć, że rodzaje produkcji za to odpowiedzialnych (rolno-spożywcze, 
tekstylne, odzieżowe) są wymieniane w Strategii po stronie potencjałów gospodarczych regionu, 
dlatego jeśli region ma zmierzać w kierunku gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjności, usług 
wyższego rzędu, etc., to mało zaawansowane technologicznie gałęzie przemysłu są słabymi 
potencjałami realizującymi ten proces.  

Wydajność w usługach 

Wzrost wydajności w usługach (mierzony wartością dodaną brutto na 1 pracującego), był bardziej 
umiarkowany (z 90% średniej krajowej w 2009 r. do 92% w 2014 r.) niż w przemyśle i był 
spowodowany głównie wzrostem znaczenia tego sektora w Łodzi – por. Wykres 4. Stolica regionu jest 
zdecydowanie największym usługodawcą, bowiem zlokalizowane jest tutaj 45% produkcji sektora 
usług15 i jednocześnie to tutaj notuje się dynamiczne wzrosty tej produkcji (nieco ponad średnią 

                                                             
12 Udziały w tabeli nie sumują się do 100, ze względu na brak danych o dziale 12 – produkcja wyrobów tytoniowych, 19 – 
wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, 27 – produkcja urządzeń elektrycznych, których nie 
publikował łódzki urząd statystyczny. 
13 Odpowiedzialne za to są działy, które jednocześnie zaliczono do potencjałów regionu: rosnąca specjalizacja przede 
wszystkim w produkcji artykułów spożywczych, lecz również poligraficznych i słabnąca specjalizacja przede wszystkim 
w produkcji artykułów tekstylnych, lecz również odzieżowych.  
14 Odpowiedzialne są za to wszystkie działy wchodzące w skład tej grupy, choć najbardziej produkcja sprzętu transportowego 
(działy 29-30), w tym samochodów i przyczep (dział 29), której udział jest o od 66 do 73% niższy niż średnio w Polsce. Także 
udział produkcji chemikaliów jest znacząco niższy. 
15 Mierzona wartością dodaną brutto.  
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ogólnopolską). Dotyczy to zarówno grupy usług zlokalizowanych w sekcjach G-J, które zajmują w Łodzi 
43% wartości dodanej brutto całego województwa (ze wzrostem rzędu 5,8% przy 4,2% dla Polski), 
usług nowoczesnych (sekcje K,L), które stanowią 45% (z tempem nieco słabszym niż w całej Polsce 
rzędu 4,1% vs 4,5%)16.  

W ujęciu całego regionu wydajność usług jest poniżej ogólnopolskiej: w roku 2010 było to 90,7%, w 
roku 2014 - 91,9% (wzrostowi wydajności pracy towarzyszył wzrost liczby pracujących w tej sekcji, 
zarówno w ujęciu bezwzględnym17, jak i w udziale w ogóle pracujących). Za ten nieznaczny awans w 
wydajności usług (z 12. pozycji w roku 2010 na 10. w roku 2014) odpowiedzialne są głównie usługi z 
sekcji G-J (w których jest przewaga tradycyjnych usług rynkowych), których wydajność zwiększyła się z 
88,4% wydajności krajowej w roku 2010 do 89,8% w roku 2014 (pozycja 14. vs 12.). Wydajność 
nowoczesnych usług rynkowych (sekcje K,L) jest na poziomie ogólnokrajowym, co daje regionowi tę 
samą 8. pozycję w roku 2010 i 2014. Nieznacznie, w stosunku do Polski, poprawiły swoją wydajność 
usługi pozostałe (M-T), w których jest przewaga nierynkowych (O-Q): z 91,3% średniej krajowej w roku 
2010 do 93% w roku 2014, co zmieniło pozycję wydajności tych usług z 10. na 9. 

2.1.2.3. Poziom uprzemysłowienia i specjalizacje regionalne 

W Strategii (s. 16) wskazywano, że na potencjał gospodarczy regionu składają się wysoki poziom 
uprzemysłowienia, tradycje oraz specjalizacja w produkcji wyrobów włókienniczych, odzieżowych, 
chemicznych, materiałów budowlanych, elektromaszynowych, rolno-spożywczych oraz przemysł 
energetyczny, farmaceutyczny, meblowy. O specjalizacji w danej branży może świadczyć wysoki udział 
wartości produkcji sprzedanej przemysłu w województwie w odniesieniu do poziomu krajowego – tzw. 
iloraz lokacyjny.  

Jeśli chodzi o specjalizację produkcji przetwórstwa przemysłowego (sekcja C) województwa łódzkiego, 
to zgodnie z danymi z poniższej tabeli w dalszym ciągu polega ona głównie na produkcji wyrobów 
tekstylnych i odzieżowych. Udział tych działów przetwórstwa przemysłowego był w Łódzkiem o 
odpowiednio 277 i 306% wyższy niż analogiczne udziały w Polsce (por. Tabela 4). Należy jednocześnie 
stwierdzić zdecydowanie słabnącą tendencję w ilorazach lokacyjnych dla produkcji wyrobów tekstylnych 
(przewaga łódzkiego nad Polską mierzona ilorazem lokacyjnym spadła w latach 2005-2015 prawie 
dwukrotnie: z 6,12 do 3,77). Również w przypadku produkcji odzieży widać słabnącą (lecz znacznie 
mniej niż w przypadku przemysłu tekstylnego) przewagę regionu. 

Potwierdzić również można specjalizację województwa w produkcji wyrobów farmaceutycznych (udział 
produkcji sprzedanej tego działu był  w 2015 r. o 135% wyższy niż analogiczny udział w Polsce), 
artykułów spożywczych (o 51% więcej niż średnio w Polsce), produkcji materiałów budowlanych w 
zakresie wyrobów mineralnych i niemetalicznych takich jak szkło budowlane i płytki ceramiczne (o 63% 
więcej niż w Polsce), jak i w zakresie produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych jak papa i 
chemia budowlana (o 33% więcej niż w Polsce). Należy jednocześnie zauważyć, że we wszystkich 
wymienionych działach produkcji, oprócz produkcji artykułów spożywczych, dominuje tendencja 
spadkowa w ilorazie lokacyjnym. Natomiast można wspomnieć o nowych, obiecujących działach 
produkcji przemysłowej wyróżniających się pod względem wzrastającego udziału wartości produkcji na 
tle kraju: 

• produkcja napojów (w SRWŁ zaliczana do sektora rolno-spożywczego), której udział w 2005 i 

2010 r. był znacznie poniżej udziału ogólnopolskiego, 60-64% zaś w ostatnich latach jest na 

                                                             
16 Dane o wartości dodanej brutto na 1 pracującego GUS publikuje jedynie w następujących grupach sekcji usługowych: G-J, 
K-L, M-T. Dlatego pomimo, że sekcje J i M również można zaliczyć do nowoczesnych – nie można ich wydzielić w tej 
klasyfikacji.  
17 Choć najnowsze dane pokazują spadek zatrudnienia w usługach (wg BAEL).  



21 

 

 
 

poziomie ogólnopolskim. Wskaźniki dynamiki dla tego działu są wysokie i plasują łódzkie na 2. 

miejscu (por. Tabela 4); 

• produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, której udział w 2005 r. był 

znacznie poniżej udziału ogólnopolskiego (54%), zaś od 2010 r. jest na poziomie ogólnopolskim 

i wzrasta; 

• pozostała produkcja (w skład której wchodzi produkcja biżuterii, instrumentów muzycznych 

i sportowych), która od roku 2015 wykazuje potencjał pod względem udziału w produkcji 

sprzedanej przemysłu na tle Polski.18. 

Tabela 4. Ilorazy lokacyjne i wyznaczone na ich podstawie specjalizacje produkcyjne województwa łódzkiego*  

Nr 

PKD 
Dział produkcji przemysłowej 

Iloraz lokacyjny Pozycja ilorazu lokacyjnego 

2005 2010 2014 2015 2005 2010 2014 2015 

10 Produkcja artykułów spożywczych 1,28 1,34 1,57 1,51 6 6 5 6 

11 Produkcja napojów 0,60 0,64 1,08 1,03 15 15 9 10 

13 Produkcja wyrobów tekstylnych 6,12 4,74 4,12 3,77 1 2 2 2 

14 Produkcja odzieży 4,57 5,36 4,54 4,06 2 1 1 1 

15 Produkcja skór i wyrobów skórzanych  1,14 0,80 0,40 0,32 7 12 18 18 

16 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny  0,94 0,64 0,56 0,54 10 16 15 15 

17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 1,04 0,69 0,87 0,78 9 14 12 12 

18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 1,13 1,12 1,29 1,33 8 7 7 8 

20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 0,36 0,42 0,43 0,52 17 17 17 16 

21 Produkcja wyrobów farmaceutycznych  2,79 2,65 2,51 2,35 3 3 3 3 

22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 1,36 1,64 1,43 1,33 5 5 6 7 

23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemet.19 2,03 2,07 1,77 1,63 4 4 4 4 

24 Produkcja metali 0,20 0,16 0,21 0,22 20 20 20 20 

25 Produkcja wyrobów z metali  0,72 0,88 0,90 0,79 13 10 11 11 

26 Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 0,54 1,01 1,00 1,07 16 8 10 9 

28 Produkcja maszyn i urządzeń  0,87 0,81 0,69 0,62 11 11 13 13 

29 Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep  0,34 0,27 0,31 0,30 18 19 19 19 

30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego   0,14 0,16 
  

21 21 

31 Produkcja mebli 0,64 0,70 0,59 0,56 14 13 14 14 

32 Pozostała produkcja wyrobów 0,78 0,99 1,10 1,60 12 9 8 5 

33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń 0,26 0,35 0,46 0,38 19 18 16 17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUS (por. http://lodz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-
887/przemysl-budownictwo-inwestycje-srodki-trwale-transport-dane-wojewodzkie-2016/) oraz Rocznik statystyczny 
przemysłu 2016, dział II, tablica 12. 
*Ilorazy lokacyjne  - IL- mówią o ile procent jest większy (dla IL>1) lub mniejszy (dla IL<1) udział produkcji sprzedanej danego działu w 
przetwórstwie przemysłowym ogółem w Łódzkiem w porównaniu do analogicznego udziału w Polsce (na podstawie danych o podmiotach 
gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób). Pogrubioną czcionką zaznaczono działy o wartości IL powyżej 1,25w 2015 r., 
które świadczą o specjalizacji regionalnej. Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób; bez 
zatrudnionych za granicą.  

2.1.1.4. Pogłębiająca się polaryzacja rozwoju gospodarczego 

W Strategii (s. 16) stwierdzono pogłębiające się wewnętrzne zróżnicowanie poziomu rozwoju 
gospodarczego w  podregionach, które w trakcie realizacji Strategii uległo wyhamowaniu – por. Wykres 
3. Zróżnicowanie mierzone monitorowanym w Strategii wskaźnikiem PKB per capita w podregionie 
najsłabszym (sieradzkim) w stosunku do PKB na mieszkańca w podregionie najsilniejszym (m. Łódź) jest 
na niższym poziomie niż w roku 2010, kiedy to poziom zróżnicowania osiągnął swoje maksimum  

                                                             
18 Dział ten zawiera również produkcję urządzeń, instrumentów oraz sprzętu i wyrobów medycznych.  Podmioty produkujące 
sprzęt i wyroby medyczne należą do przemysłu farmaceutyczno-medyczno-kosmetycznego, uznawanego za kluczowy 
przemysł regionu i inteligentną specjalizację regionalną. Wśród  działających tam podmiotów znajdują się m. in. tak 
nowoczesne zakłady jak HTL Strefa i Tricomed S.A. 
19 W skład tego działu wchodzi produkcja wyrobów ze szkła, jak i wyrobów ceramicznych. 
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wynoszące 1:1,92, natomiast w roku 2014 jest to 1:1,8420 - por. Wykres 3 (rozdział 2.1.1.1). Od 2010 r. 
nie zmieniła się lokata podregionów pod względem PKB per capita; pierwsze miejsce ma podregion m. 
Łodzi, następnie są podregiony: piotrkowski, łódzki, skierniewicki, sieradzki. 

Zdiagnozowanym w Strategii problemem (s. 18) była również nadmierna koncentracja rozwoju w Łodzi 
i powiatach centralnych przyczyniająca się do pogłębienia dysproporcji poziomu rozwoju społeczno-
gospodarczego między poszczególnymi częściami województwa. Problemem w empirycznym pomiarze 
tego zjawiska jest brak podobnych danych dla powiatów nt. poziomu gospodarczego jak dla 
podregionów (tzn. brak danych o PKB per capita). Jeśli jednak zmierzymy zróżnicowanie w pewnych 
zastępczych miernikach: przeciętnych wynagrodzeniach mieszkańców powiatów, czy we wskaźniku 
przedsiębiorczości (mierzonym za pomocą liczby przedsiębiorstw wpisanych do REGON na 10 tys. 
mieszkańców), to możemy potwierdzić zwiększające się, od 2010 r., zróżnicowanie obu wskaźników 
wewnątrz podregionu łódzkiego wraz z Łodzią.  Świadczy to o nasileniu, choć nieznacznym, procesu 
koncentracji rozwoju Łodzi.  

Z kwestią polaryzacji rozwoju gospodarczego jest związany inny problem zdiagnozowany w Strategii (s. 
18), a mianowicie niedorozwój sektora usług poza miastami na prawach powiatu. Sektor usług 
charakteryzuje się dużą rozpiętością wydajności pracy poszczególnych rodzajów usług. Najogólniej 
można usługi podzielić na rynkowe (sekcje G-N, R-U) i nierynkowe (sekcje O-Q). Wydajność usług 
rynkowych jest zazwyczaj wyższa niż nierynkowych, co jest głównie zasługą rynkowych usług 
nowoczesnych (sekcje J-M)21. 

Jak pokazuje poniższa tabela, koncentracja usług w metropoliach kraju jest typowa i w największym 
nasileniu występuje w Warszawie. Łódź jest w tym zestawieniu dopiero na 7. miejscu wśród miast 
wojewódzkich stanowiących osobne podregiony.  

Tabela 5. Udział WDB usług w WDB podregionu w 2014 r. dla 7 podregionów o najwyższej pozycji pod tym względem 

  Udział WDB danego typu usług w WDB podregionu 
Pozycja udziału wśród 72 

podregionów 

  usługi razem 
usługi 

rynkowe 
w tym K,L 

usługi 
nierynkowe 

usługi 
razem 

usługi 
rynkowe 

w tym 
K,L 

usługi 
nierynko

we 

PODREGION M. WARSZAWA 83% 56% 17% 26% 1 1 1 2
6 PODREGION M. WROCŁAW 76% 43% 13% 32% 2 5 2 2 

PODREGION M. SZCZECIN 75% 43% 9% 31% 3 4 2
8 

4 

PODREGION M. KRAKÓW 75% 42% 10% 33% 4 8 1
2 

1 

PODREGION  TRÓJMIEJSKI 73% 46% 12% 27% 5 2 3 2
2 PODREGION M. POZNAŃ 73% 44% 10% 29% 6 3 1

4 
8 

PODREGION M. ŁÓDŹ 71% 41% 11% 30% 7 9 5 6 

POLSKA 63% 38% 10% 25%     

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (BDL, Rachunki regionalne). 

Jak już wcześniej wspominano, w przypadku danych powiatowych brak jest danych umożliwiających 
wyznaczenie podobnych wskaźników jak w przypadku podregionów. Można jedynie wnioskować o 
aktywności podmiotów z sektora usługowego na podstawie liczby podmiotów wpisanych do rejestru 
REGON. Generalnie można potwierdzić, że działalność usługowa koncentruje się w miastach na 
prawach powiatu, przede wszystkich w Łodzi (gdzie udział podmiotów usługowych jest o 6,4% większy 
niż średnio w województwie – dane za 2016 r.), lecz również w Skierniewicach (+5,3%) oraz Piotrkowie 
Trybunalskim (+3,9%). W następnej kolejności należy wymienić powiat kutnowski (+3,4%), łęczycki 

                                                             
20 Jak już pisaliśmy wcześniej, województwo łódzkie należy do takiej grupy regionów, które reagują wzrostem nierówności 
wewnętrznych w latach osłabienia gospodarczego. Takim rokiem był 2010, kiedy to odczuwane były skutki globalnego kryzysu 
finansowego.  
21 Nazwy sekcji znajdują się w Wykazie skrótów, definicji wskaźników i nazw sekcji PKD. 
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(+2,8%), rawski (+1,0%), bełchatowski (+0,3%), We wszystkich pozostałych powiatach udział 
podmiotów usługowych (w ogóle podmiotów wpisanych do rejestru REGON) jest od 3,1% (powiat 
łowicki) do 12,6% (powiat skierniewicki) niższy niż średnio w województwie.  

Należy jednocześnie zauważyć, że funkcje metropolitarne polegają właśnie na pełnieniu działalności 
usługowej, często najwyższego rzędu (zwłaszcza o charakterze decyzyjnym, związanej z obecnością 
instytucji reprezentujących struktury kierowania, zarządzania i kontroli). Koncentracja usług 
w metropoliach i dużych miastach jest typowa, i nie dotyczy tylko województwa łódzkiego. W latach 
realizacji Strategii koncentracja usług w Łodzi uległa tylko nieznacznym zmianom. Widoczny w Tabela 5 
udział WDB usług na poziomie 71% całości w WDB podregionu wynosił 70% w roku 2008 (w Polsce 
różnica również wynosi 1 pp.: 64% w 2008 vs 63% w 2014 r.). Udział usług rynkowych był w 
województwie w 2008 r. na takim samym poziomie, co w 2014 r. (w Polsce 39% vs 38%), zaś udział 
usług zlokalizowanych w sekcjach K,L wzrósł w podregionie m. Łodzi o 1 pp. (z 10% w 2008 r. do 11% w 
2014 r.). Wynika z tego, że w skali podregionów nie można mówić o nasileniu procesu koncentracji 
usług w podregionie centralnym.  

2.1.1.5. Stopa inwestycji i nakłady na B+R 

Utrzymanie szybszej niż przeciętnie w kraju dynamiki wzrostu nakładów inwestycyjnych, stanowić 
powinno jeden z priorytetowych celów polityki gospodarczej w regionie łódzkim (cel – stopa inwestycji 
na poziomie ogólnopolskim). Niska stopa inwestycji (udział inwestycji w wartości dodanej) jest jedną z 
przeszkód w niwelowaniu dystansu rozwojowego22 . W województwie łódzkim stopa inwestycji w 
środki trwałe (akumulacja kapitału fizycznego) rosła w tempie 1,4% z roku na rok (w latach 2000-
2014), podczas gdy średnio w Polsce nie było wzrostów. Taka sytuacja powoduje, że łódzkie 
charakteryzuje się przeciętnie wyższą stopą inwestycji w porównaniu do Polski. W latach 2009-2014 
różnice w stopie inwestycji w województwie i Polsce dotyczyły w szczególności następujących sekcji: 

• C – przetwórstwie przemysłowym o 9,3%, 

• D – wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę o 17,8%, 

• H- transporcie i gospodarce magazynowej o 72,4%, 

• M- działalności profesjonalnej, naukowej, technicznej o 13,1%.  

Rekordowe wzrosty w sekcji H są, przynajmniej częściowo, związane z dynamicznym przyrostem 
powierzchni  magazynowych w rejonie Strykowa, przy skrzyżowaniu autostrad A1 i A223. Natomiast 
wzrosty w sekcji D związane są m.in. z budową nowego bloku energetycznego w Elektrowni 
“Bełchatów”, który uruchomiono w 2011 r. 

                                                             
22 por. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, Warszawa 2013 r., s. 33,  
https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Aktualnosci/seniorzy/badania%20aktywne%20
starzenie/pl_2030_wyzwania_rozwojowe.pdf.  
23 Powierzchnia magazynowa w woj. łódzkim wzrosła z 1359 tys. m2 w roku 2013 do 1490 w roku 2015.  
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Wykres 5. Średnia stopa inwestycji w województwie łódzkim w stosunku do Polski w sekcjach PKD 200724 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL. 

Nakłady na badania i rozwój (B+R) 

Nakłady (wewnętrzne) na działalność B+R to nakłady poniesione na prace B+R wykonane w jednostce 
sprawozdawczej, niezależnie od źródła pochodzenia środków. Obejmują zarówno nakłady bieżące, jak i 
nakłady inwestycyjne na środki trwałe związane z działalnością B+R, lecz nie obejmują amortyzacji tych 
środków25. 

Działalność badawczo-rozwojowa są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla 
zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla 
znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Działalność badawcza i rozwojowa obejmuje trzy 
rodzaje badań: podstawowe, przemysłowe (stosowane), rozwojowe, a wszystkie te działania mają się 
przyczyniać do zwiększania innowacyjności gospodarki, z czego bezpośredni wpływ mają głównie dwa 
ostanie rodzaje badań. Nakłady na B+R są wskaźnikiem monitorowania w Strategii Innowacyjności 
i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020" (SIEG)26, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. Nakłady na B+R są również monitorowane w strategiach ponadnarodowych – Strategii 
Europa 2020, w której założono bardzo intensywny wzrost tego wskaźnika w perspektywie do roku 

                                                             
24 Nakłady wewnętrzne na działalność B+R badane są według kategorii kosztów oraz według źródeł finansowania, czyli źródeł 
pochodzenia środków przeznaczanych na tę działalność przez jednostki ją wykonujące. Nakłady bieżące na działalność B+R – 
nakłady osobowe, a także koszty zużycia materiałów, przedmiotów nietrwałych i energii, koszty usług obcych (innych niż B+R) 
obejmujące: obróbkę obcą, usługi transportowe, remontowe, bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, 
wydawnicze, komunalne itp., koszty podróży służbowych oraz pozostałe koszty bieżące obejmujące w szczególności podatki i 
opłaty obciążające koszty działalności i zyski, ubezpieczenia majątkowe i ekwiwalenty na rzecz pracowników. 
25 Por. metodologia badań działalności badawczej i rozwojowej  
- http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf. 
26 Która zakłada wzmacnianie współpracy oraz tworzenie warunków sprzyjających przedsiębiorczości, innowacyjności, a także 
efektywne korzystanie z dostępnych zasobów ludzkich, finansowych, rzeczowych i naturalnych. Celem głównym SIEG jest 
przygotowanie środowiska dla rozwoju wysoko konkurencyjnej gospodarki charakteryzującej się innowacyjnością i 
efektywnością, opartej na wiedzy i współpracy. Kierunki interwencji strategii podporządkowane są realizacji czterech celów 
szczegółowych, dotyczących: dostosowania otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb działalności innowacyjnej, 
zapewnienia gospodarce odpowiednich zasobów wiedzy i pracy, zrównoważonego wykorzystania zasobów oraz wzrostu 
znaczenia polskiej gospodarki na świecie. SIEG jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych służących realizacji celów 
Długookresowej i Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju. 
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2020. Pomimo, że dla łódzkiego założono znacznie mniej ambitny cel  niż dla Polski (udział w PKB na 
poziomie 1% dla łódzkiego vs 1,7% dla Polski) to przy dotychczasowych trendach wartość ta jest 
zagrożona (podobnie jak wartość dla Polski). Dane pokazują, że pozycja łódzkiego pod względem 
nakładów na B+R w stosunku do PKB była stosunkowo dobra w roku 2010 (była to pozycja 5. przy 
wartości rzędu 0,63% wartości regionalnego PKB), jednakże niepokoi fakt, że w Łódzkiem niewiele 
zmieniło się pod tym względem zarówno w stosunku do roku 2010, jak i nawet 2002. Co prawda 
łódzkie nie należy do takich województw jak warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, 
zachodniopomorskie, w których udział B+R w roku 2014 był niższy niż w 2010, ale należy do 
województw, w których wzrost tego wskaźnika w tym okresie był najmniejszy – zaledwie 6%. 
Spowodowało to, że w roku 2015 pozycja łódzkiego spadła do 9. lokaty.  

Jak jednak pokazują najnowsze dane dotyczące nauki i techniki publikowane przez Urząd Statystyczny 
w Łodzi27, w 2015 r. wzrosła zarówno liczba jednostek prowadzących działalność badawczo-
rozwojową, jak i zatrudnienie w tych jednostkach. Co ciekawe motorem wzrostu w ostatnich latach w 
zakresie nauki i rozwoju w regionie nie są szkoły wyższe ani jednostki naukowe, tylko podmioty 
gospodarcze prowadzące taką działalność.  W 2015 r. było o 35 takich podmiotów więcej, co przy 
wzroście o 38 wszystkich jednostek prowadzących działalność naukowo-badawczą jest imponujące28. 
Wraz ze wzrostem liczby podmiotów prowadzących działalność naukowo-badawczą wzrosło 
zatrudnienie w tej gałęzi, lecz nieproporcjonalnie do wzrostu samej liczby (5682 osób  w 2015 r. vs 
5349 osób w 2014 r.). Całkowity wzrost zatrudnienia w jednostkach prowadzących działalność 
naukowo-badawczą o 333 osób jest wynikiem wzrostu podmiotach gospodarczych, gdzie zatrudnienie 
wzrosło o 40% (1498 vs 1072 osób).  

2.1.2. Społeczeństwo i jakość życia 

W Strategii, do najistotniejszych problemów w sferze społecznej, które mogą ograniczać 
możliwości rozwojowe województwa zaliczono: 

• W zakresie demografii stałe zmniejszanie się liczby ludności oraz proces depopulacji ośrodków 
miejskich;  

• W zakresie kapitału ludzkiego, jego niski poziom, w tym: proces starzenia się społeczeństwa, 
niekorzystną sytuację zdrowotną mieszkańców, polaryzację przestrzenną ludności pod względem 
wykształcenia; 

• W zakresie kapitału społecznego jego niski poziom, zwłaszcza w dużych ośrodkach miejskich, wraz 
z dużym zróżnicowaniem regionu pod względem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz 
słaby poziom identyfikacji mieszkańców województwa z regionem łódzkim; 

• W zakresie bazy opieki zdrowotnej jej niewystarczający poziom w stosunku do potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców; 

• W zakresie edukacji zróżnicowanie regionalne pod względem dostępności i uczestnictwa w 
edukacji przedszkolnej oraz niedopasowanie struktury kształcenia do potrzeb nowoczesnego rynku 
pracy; 

• W zakresie kultury niewykorzystywanie potencjału kulturowego do budowania przewag 
konkurencyjnych oraz brak  dostępności do podstawowych  usług kultury na wielu obszarach 
wiejskich. 

Poniżej omawiamy bardziej szczegółowo aktualność najważniejszych problemów.  

                                                             
27 Por. http://lodz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-887/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne-dane-
wojewodzkie-2016/. 
28 Najnowsze dane o liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON z działu 72 PKD pokazują jeszcze większy wzrosty 
podmiotów z tego działu (z 2017 r. w 2015 do 249 w 2016 r.). Należy sądzić, że większość podmiotów gospodarczych 
wyróżnianych w klasyfikacji jednostek prowadzących działalność naukowo-badawczą, to właśnie podmioty z działu 72. 

http://lodz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-887/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne-dane-wojewodzkie-2016/
http://lodz.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/wojewodztwo-887/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne-dane-wojewodzkie-2016/
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2.1.2.1. Demografia 

Głównymi problemami zdiagnozowanymi w Strategii były problemy demograficzne, do których 
zaliczono poniższe zjawiska.  

• Proces depopulacji, który ma utrwalony trend i niekorzystną prognozę. Systematyczne 
zmniejszenie się liczby ludności, które a latach 2004-2011 wynosiło 54021 osób, a w analogicznym 
okresie obejmującym realizację strategii 2009-2016 było wyższe i wynosiło 56509 osób (co 
stanowi odpowiednio spadek o 2,1% oraz 2,2%). Depopulacja miast była intensywniejsza: w latach 
2004-2011 wynosiła 3,6%, w latach 2009-2016 4,1%. 

• Niski przyrost naturalny (-2,7% w 2011 r.) i związany z nim niski współczynnik dzietności, który w 
2011 wynosił 1,279, natomiast w 2016 1,324. Stosunkowo duży przyrost dzietności pozwolił 
łódzkiemu zmienić pozycję pod tym względem z 9. w 2011 r. do 6. w roku 2016 (w latach 2011-2016 
dzietność wzrosła jednak w większości województw poza lubelskim, podkarpackim, warmińsko-
mazurskim i świętokrzyskim). 

• Wysokie obciążenie demograficzne. O ile wymieniana w roku 2011 wartość 57,9 pozycjonowała 
łódzkie na 3. miejscu pod względem udziału osób w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku 
produkcyjnym,  to w roku 2016 jest to miejsce pierwsze z wartością 64,7 (w Polsce wskaźnik ten 
wynosi w 2016 r. 61,7). 

• Najsilniejszą w Polsce dysproporcja płciowa, która w dalszym ciągu (rok 2016) plasuje łódzkie na 
pierwszej pozycji ze współczynnikiem feminizacji rzędu 110 kobiet na 100 mężczyzn.  

2.1.2.2. Kapitał ludzki 

W kategorii kapitał ludzki zdiagnozowano poniższe zjawiska.  

• Najkrótsze przeciętne trwanie życia kobiet i mężczyzn, które w 2011 r. wynosiło 79,5 i 70,4 i wzrosło 
w roku 2016 do 72,0 dla mężczyzn i 80,8 dla kobiet, lecz wobec podobnej tendencji we wszystkich 
województwach łódzkie pozostaje na ostatniej pozycji. 

• Najwyższy w Polsce współczynnik umieralności ogółem i wysokie miejsce z powodu umieralności na 
choroby cywilizacyjne: zgony z powodu nowotworów oraz chorób układu krążenia na 10 tys. 
mieszkańców wynosiły w 2011 r. 82,2 a w 2015 r. wartość ta wzrosła do poziomu 83,3. Zbadano 
również pozycję następujących wskaźników: 
o zgony z powodu nowotworów ogółem na 100 tys. ludności dają łódzkiemu niezmiennie 

niechlubne 1. miejsce w latach 2003-2015 (wzrost wartości wskaźnika z 282,2 do 314,0 w roku 
2015), 

o zgony z powodu nowotworów złośliwych na 100 tys. ludności: 1-2 miejsce w latach 2003-2015 
(268,3 w 2010r. vs 295,4 w 2015 r.), 

o zgony osób z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności: 1. lub 2. miejsce w latach 
2003-2015. W latach 2011-2015 nastąpił niewielki spadek tego wskaźnika z 539,7 do 519,0, co 
pozwoliło zmienić pozycję z pierwszej na drugą, 

o zgony osób w wieku do 65 lat z powodu chorób układu krążenia na 100 tys. ludności w tym 
wieku zanotowały znaczną zmianę. Wskaźnik zmienił swoją wartość z 107,3 w roku 2009 do 
90,2 w roku 2015, co pozwoliło  województwu zmienić pozycję z pierwszej na dziewiątą.  

o Zachorowalność na gruźlicę płuc na 100 tys. mieszkańców plasowało łódzkie w 2014 r. na 4. 
miejscu  z wartością 22,8, podczas gdy w roku 2009 była to pozycja 3. ze wskaźnikiem 28. 

• Odsetek osób w wieku 15-64 lata posiadających wyższe wykształcenie, który wynosił w 2011 r. 
19,2% i plasował łódzkie na 7. pozycji wzrósł do 24,2% w roku 2016 (6. pozycja). 
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• Zmalał odsetek osób dorosłych uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (w wieku 25–64 lata) z 
3,4% w roku 2011 do 2,8% w roku 2016. Ponieważ spadki takie były charakterystyczne dla 
większości województw w Polsce, łódzkie nawet poprawiło swoją pozycję pod tym względem (12. w 
2011  r. vs 9. w 2015 r.). 

• Łódzkie pozostaje regionem o wysokich wskaźnikach zatrudnienia, o czym świadczy wskaźnik 
zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata, który w 2011 r. wynosił 67,1 (2. pozycja) a w 2015 r. 72,9 (2. 
pozycja). 

• Wynagrodzenia pracowników są ważnym wskaźnikiem w kontekście realizacji Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju, której jednym z głównych celów jest wzrost zamożności 
społeczeństwa. W strategii łódzkiej monitorowany jest wskaźnik pt. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto ogółem bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób w 
relacji do średniej krajowej, który pokazywał, że w 2011 r. łódzkie wynagrodzenia stawiły 90% 
średniej krajowej a 2015 było to 91%. Pomimo, że wynagrodzenia w Łódzkiem są ciągle poniżej 
średniej krajowej, region poprawił swoją pozycję pod tym względem z 10. na 8. 

• Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych z wykształceniem wyższym wynosił w 2011 r. 10,5 (w 
Polsce było to 11,4), co plasowało łódzkie na 10 pozycji. Pomimo wzrostu tego odsetka do 11,8 w 
roku 2016, wzrosty w pozostałych województwach (i w Polsce do wartości 13,3 w 2016 r.) 
spowodowały, że pozycja łódzkiego uległa poprawie i teraz jest ono dopiero 12 województwem pod 
tym względem. 

• Stopa bezrobocia długotrwałego rośnie. W latach 2009-2011 wymienianych w Strategii (s. 24) 
wystąpił wzrost z 24,7% do 35,1%. Tymczasem w roku 2016 jest to już 43,1%. Pozycja łódzkiego 
pod tym względem również niekorzystnie się zmieniła z. 9 w roku 2009, poprzez 6. w roku 2011 do 
5. w roku 2016.  
 

2.1.2.4. Rynek mieszkaniowy, kapitał społeczny i usługi społeczne 

Jak pisano w Strategii (s. 28) pod względem liczby mieszkań w przeliczeniu na 1000 ludności  
województwo zajmowało stosunkowo wysoką pozycję w kraju, jednak problemem było bardzo niskie 
tempo oddawania nowych mieszkań, które w 2010 wynosiło 2,7 mieszkań na 1000 ludności. Ta 
sytuacja polepszyła się nieco w roku 2016, bowiem liczba nowych mieszkań w na 1000 mieszkańców 
wzrosła do 2,74, lecz ponieważ podobne wzrosty zanotowano w większości województw, to pozycja 
województwa spadła z 11. w roku 2010 na 13. w roku 2016. W Strategii zdiagnozowano niewielką 
przeciętną powierzchnię użytkową mieszkań, lecz należy zauważyć, że w ostatnich latach powierzchnia 
ta, w stosunku do nowo budowanych mieszkań, plasuje łódzkie na 3-4 pozycji (najmniejsza 
powierzchnia użytkowa nowego mieszkania występuje w dolnośląskim i mazowieckim (odpowiednio 
81,1 i 82,5 m2) największa w opolskim  i śląskim (138,4, 127,1 m2).  

Kapitał społeczny odnoszący się do intensywności relacji i poziomu zaufania obywateli w 
województwie łódzkim jest niski. Łódzkie było w 2016 r. dopiero na 12. miejscu pod względem liczby 
stowarzyszeń i fundacji (osiągając jednakże cel dla roku 2020), podobnie do liczby organizacji 
pozarządowych na 10 tys. mieszkańców (w 2013 r. – 12. miejsce). Frekwencja w referendum z 2015 r. 
uplasowała łódzkie na 11. miejscu.  
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W kontekście uwarunkowań demograficznych i stanu zdrowia mieszkańców, istotnym miernikiem 
jakości życia  jest dostępność  do  podstawowych i specjalistycznych usług medycznych. Baza 
opieki zdrowotnej w województwie jest rozbudowana, o czym świadczą poniższe wskaźniki29: 

• pod względem liczby szpitali w 2015 roku region zajmował 5. miejsce w kraju (6. miejsce w 
2010 r.), natomiast pod względem liczby łóżek w szpitalach na 10 tys. ludności pozycję 3. (w 
2010 r. pozycja 2.); 

• pod względem dostępności do zakładów opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkańców w 2016 r. 
województwo znajdowało  się  na 1.  miejscu w Polsce (ta sama pozycja od 2011 r.); 

• w ramach systemu ratownictwa medycznego to w 2016 r. działało w regionie 17 szpitalnych 
oddziałów ratunkowych (w 2011 r. 16, w 2004 r. 6) zaś zespołów ratownictwa medycznego 
było w 2016 r. 95 (w 2011 r. 100, w 2004 r. 53); 

• wzrosła liczba lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. ludności dając regionowi drugą pozycję30; 

• pod względem liczby aptek na 10 tys. ludności województwo w 2016 r. zajmowało 2. miejsce         
w Polsce ze wskaźnikiem 3,76 (w 2010 r. 3,5). 

W zakresie   bazy pomocy społecznej, w porównaniu z innymi  województwami w Polsce, region 
łódzki wypada ponadprzeciętnie jeśli wziąć pod uwagę liczbę miejsc w domach pomocy społecznej na 
10 tys. mieszkańców w 2016 r. województwo zajmowało 5. pozycję w kraju ze wskaźnikiem 32,9 (w 
2011 r. 5. pozycja ze wskaźnikiem 29,8). 

2.1.2.4. Edukacja, szkolnictwo wyższe, kultura i baza turystyczna 

Jak wspomniano w Strategii (s. 29) edukacja i szkolnictwo wyższe stoją przede wszystkim przed 
wyzwaniami związanymi z sytuacją demograficzną. Jeszcze w roku 2009 region był 4. z kolei ośrodkiem 
akademickim pod względem liczby studentów ogółem, jak i  w wieku 19-24 lata31 z wartościami 
odpowiednio 530 studentów na 10 tys. mieszkańców i  6267 studentów w wieku 19-24 lata na 1000 
mieszkańców w tym wieku32. W tej chwili (rok 2016) na 10 tys. mieszkańców województwa łódzkiego 
przypada 319 studentów a w wieku 19-24 lata – 4685), co daje łódzkiemu odpowiednio 7. i 6. lokatę.  
Oczywiście spadki liczby studentów są właściwe dla całego kraju, lecz w Łódzkiem są one silniejsze niż 
średnio w Polsce. W ślad za spadającą liczbą studentów, spadła liczba nauczycieli akademickich z 
wartości 7778 w roku 2009 (kiedy była rekordowo wysoka) do 6269 w roku 2016. Pozycja łódzkiego 
pod względem odsetka studentów pokrywa się z pozycją pod względem udziału osób z wyższym 
wykształceniem. Zgodnie z danymi BAEL z 2016 r. odsetek osób w wieku 15+ z wyższym 
wykształceniem w województwie wynosi 21,8% (w roku 2009 15,8). To co niepokoi, to wzrastająca 
liczba biernych zawodowo z wyższym wykształceniem. W województwie odsetek takich osób (wśród 
osób w wieku powyżej 15 lat) wzrósł do 4,5% (w 2009 r. 2,7%), podobnie do Polski. 
Jeśli chodzi o edukację przedszkolną to w regionie, rósł odsetek dzieci objętych tym typem edukacji, a 
tempo wzrostu pod tym względem było bardzo podobne do ogólnopolskiego. W roku 2016 w 
województwie łódzkim 818 dzieci w wieku 3-5 lat (na 1000 dzieci w tym wieku) było objętych edukacją 
przedszkolną (w Polsce 811). 

                                                             
29 Choć należy zauważyć, że pomimo, że baza opieki zdrowotnej w województwie w stosunku do innych regionów jest 
relatywnie  dobra,  to liczebność kadry medycznej w stosunku do dużych potrzeb zdrowotnych mieszkańców regionu zbyt 
mała. 
30 W porównaniu do innych województw wskaźnik ten jest stosunkowo wysoki, ale w porównaniu do średniej UE  - niski. Mała 
liczba lekarzy w stosunku do liczby ludności stanowi główną barierę w dostępie do usług ochrony zdrowia, lecz jest to 
problem ogólnopolski, a nie tylko regionalny.  
31 Rok wcześniej w łódzkim zanotowano rekordową (od 2002 r.) liczbę studentów, wynoszącą ogółem - 559 i w wieku 19-24 
lata -  6387. 
32 Stosunkowo najmniej młodych ludzi studiuje w lubuskim (2077 na 10 tys. mieszkańców), świętokrzyskim (2687), 
warmińsko-mazurskim (2747),  
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W Strategii podkreślano, że województwo posiada   duży potencjał w zakresie kultury, jednak nie 
buduje na nim swojej przewagi konkurencyjnej w skali kraju. Niewiele zmieniło się pod tym względem 
biorąc pod uwagę wartości wskaźników. Pod względem uczestników imprez nie odnotowano istotnych 
zmian (9. miejsce w latach 2013-2016). Pod względem liczby organizowanych imprez wzrost w 
Łódzkiem jest podobny do innych województw, co nie dało znaczącej poprawy w pozycji regionu pod 
tym względem.  Liczba osób zwiedzających muzea w przeliczeniu na liczbę mieszkańców daje 
regionowi nawet gorszą pozycję w 2016 r. (13.) niż w roku 2010 (12.), podobnie do wskaźnika widzów 
w kinach (10. w 2015r. vs 9. w 2010 r.). Pozycja regionu pod względem liczby widzów i słuchaczy w 
teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności była taka sama w roku 2016 co w 2010.  

Do niepokojących i wciąż aktualnych zjawisk w regionie zaliczono: 

• niedostateczną liczbę domów kultury na terenach wiejskich (w 2016 r. 60 gmin nie posiadało  
domu  kultury, w 2011 r. 64 gminy); 

• niewielkie zainteresowanie galeriami i salonami sztuki, przy jednoczesnym zmniejszeniu się 
liczby tych placówek do 41 w 2016 roku  - 3. miejsce (w 2011 r. 47., 3.);  

• zmniejszanie się liczby bibliotek (z 572 w 2004 r. do 517 w 2016 r.), choć jest to tendenc ja 
ogólnopolska; 

• zmniejszającą się liczba przedstawień w teatrach i instytucjach muzycznych. 
Stopień wykorzystania bazy turystycznej plasuje łódzkie na 11. miejscu w roku 2016 (w roku 2010 
miejsce 9.). Zwiększyła się liczba noclegów udzielanych turystom zagranicznym o 29% w latach 
2011-2016, lecz większy wzrost zanotowało aż 11 województw (z pomorskim na czele). Jeśli chodzi 
o ogólną liczbę turystów korzystających z noclegów, to zwiększyła się ona na przestrzeni lat 2011-
2015 na tyle nieznacznie, że wobec wzrostów w innych województwach, łódzkie spadło na 13. 
pozycję pod tym względem (z 9. w 2011 r.). Organizacja imprez masowych (na 1000 mieszkańców) 
stawiała łódzkie  dopiero na 15. pozycji (2014 r.) z ponad dwukrotnym dystansem do lidera pod 
tym względem – kujawsko-pomorskiego. Ćwiczący w klubach sportowych zajmowali w 2014 r. 11. 
miejsce z wartością 22 ćwiczących na 1000 mieszkańców.  
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2.1.3. Przestrzeń i powiązania funkcjonalno-przestrzenne 

2.1.3.1. Transport drogowy, kolejowy, pasażerski i towarowy 

Transport drogowy 

Województwo jest stosunkowo dobrze wyposażone w drogi publiczne o nawierzchni twardej: 

 wskaźnik gęstości dróg o nawierzchni twardej wzrósł w latach 2004-2016 z 89,6 km2/100 km2 
do 111,9 km2/100 km2 (108,5 w 2011 r.), 

 pod względem długości dróg publicznych o nawierzchni twardej (20 395,4 km) region zajmuje 
obecnie33 6. miejsce w kraju (w roku 2011 uplasował się na 7. miejscu), 

 sieć dróg krajowych o twardej nawierzchni (1480,5 km) należy do jednej z najdłuższych w kraju 
(3. miejsce, w 2011 r. – 4. miejsce), 

 region stosunkowo dobrze wyposażony jest w sieć dróg powiatowych (7 486,5 km) oraz 
gminnych (10 109,5 km) (5.miejsce – w porównaniu do 2011 r. województwo zajmowało tą 
samą lokatę), jednak parametry tych dróg w dalszym ciągu w większości są nieprzystosowane 
do przenoszonych obciążeń i natężenia ruchu, 

 dużo gorzej w stosunku do innych województw kształtuje się sieć dróg wojewódzkich (1318,9 
km – 13. miejsce, w 2011 roku – 14. miejsce) – pod tym względem tylko nieznacznie łódzkie 
poprawiło swoją pozycję. 

Wyposażenie województwa w autostrady i drogi ekspresowe wzrosło ponad dwukrotnie, co stało się 
na przełomie lat 2011/2012, kiedy to liczba kilometrów autostrad i dróg ekspresowych w przeliczeniu 
na 1000 km2 wzrosła z 4,24 (2011) do 15,42 (10,30 stanowiły autostrady), co dało łódzkiemu 2. lokatę 
(po śląskim) pod względem tego współczynnika (podczas, gdy w 2011 była to lokata 11.). Wskaźnik ten 
sukcesywnie rósł i w 2016 r. gęstość autostrad i dróg ekspresowych wynosiła 24,66 km/1000 km2. 

Obecnie (stan na dzień 28.06.2017 r.) prace prowadzone są na kilkunastu odcinkach dróg34. W 2016 
roku oddano do użytkowania obwodnicę Bełchatowa, rok później – Wielunia. Ponadto zrealizowano i 
oddano w dniu 30 listopada 2014 r. do użytkowania drogę ekspresową S-8 relacji Łódź – Sieradz – 
Wrocław. Odcinek autostrady A-1 Stryków-Tuszyn został oddany do użytkowania w 2016 r. Istotnym 
mankamentem w sieci jest brak autostrady A-1 na odcinku Tuszyn – Częstochowa, który nadal nie 
został zrealizowany. Dopiero zakończenie realizacji strategicznego układu drogowego tworzonego przez 
autostrady i drogi ekspresowe pozwoli na pełne zdyskontowanie położenia województwa w kraju i 
Europie. 

W ostatnich latach następuje sukcesywny rozwój infrastruktury rowerowej w województwie łódzkim. 
W 2016 r. gęstość ścieżek rowerowych w województwie wyniosła 351 km/10 tys. km2 (w porównaniu 
do 2011 r. stanowiło to wzrost o blisko 106 %), łódzkie zajmuje pod tym względem 7. miejsce (w 2011 
– 10.). Osoby poruszające się po Łodzi, coraz częściej do przejazdów wykorzystują rower. Od 
01.05.2016 r. w mieście funkcjonuje systemu roweru miejskiego, który można wypożyczyć. System ten 
początkowo składał się ze 101 stacji oraz 1 010 rowerów. Obecnie posiada on 148 stacji oraz 1 480 
rowerów35. System cieszy się dużą popularnością. W okresie 01.03–02.04.2017 r. dokonano 
wypożyczenia aż 156 706 razy, zaś średni czas wypożyczenia wyniósł 14 minut.  

Województwo łódzkie posiada dogodne powiązania komunikacją autobusową zarówno w ujęciu 
wewnątrzregionalnym, jak i krajowym oraz międzynarodowym. Liczba przewozów pasażerów 
komunikacją miejską wzrosła w latach 2009-2016 o 63,04%, co jest najwyższym, po województwie 
lubelskim wzrostem tego wskaźnika i daje łódzkiemu drugą lokatę pod tym względem. 

                                                             
33 Jeśli nie podano inaczej, bieżące dane w rozdziale 2.1.3 dotyczą roku 2016. 
34 https://www.gddkia.gov.pl/ (28.06.2017 r.). 
35 Stan na dzień: 07.08.2017 r. 
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Regularne połączenia kolejowe w obrębie województwa mają zdecydowanie mniejszy zasięg 
terytorialny niż autobusowa komunikacja pasażerska. Znaczny udział w ramach przewozów osób z 
miejscowości ościennych, a także pomiędzy nimi, do Łodzi stanowią prywatni przewoźnicy świadczący 
usługi przewozowe. 

Nawiązując do obszarów miejskich, w aglomeracji łódzkiej zaczęły pojawiać się tzw. buspasy36. W 
2016r. długość buspasów kształtowała się na poziomie 25 km. Jednocześnie udział liczby autobusów 
zasilanych energią elektryczną w ogólnej liczbie autobusów w województwie łódzkim wynosi 0,02 % i 
jest znacznie niższy niż  średnia dla kraju rzędu 0,15 %. 

Jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi transportu w ostatnich latach stał się towarowy transport 
samochodowy. W województwie wielkość ładunków nadanych do przewozu transportem 
samochodowym wzrosła od 2004 r. do 2015 r. o blisko 86,4% (do 79 586 tys. ton), a ładunków 
przyjętych o około 97,4% (do 84 670 tys. ton). Natomiast od roku 2011 wielkość tych przewozów w 
regionie zmniejsza się. Ponad połowa przewozów dotyczy transportu wewnątrz województwa 
łódzkiego. 

Transport kolejowy 

Województwo charakteryzuje się stosunkowo słabo rozwiniętą siecią kolejową, której 
charakterystycznymi cechami są: 

 niska gęstość - w 2015 r. na 100 km2 przypadało 5,9 km linii kolejowych, przy średniej dla 
Polski 6,1 km (łódzkie ma 10. pozycję pod tym względem zarówno w roku 2015, jak i 2010), 

 długość linii kolejowych, która wynosiła (w 2013 r.) 1058 km (linie magistralne – 432 km, linie 
pierwszorzędne – 605 km, linie drugorzędne – 10 km, linie o znaczeniu miejscowym – 11 km), 
zaś w 2016 r. – 1080 km, co stanowiło wówczas ok. 5,61 % ogólnej długości linii kolejowych 
należących do PKP PLK S.A., 

 niskie parametry techniczne. 

Na bardzo dużej części linii magistralnych i pierwszorzędnych na terenie województwa łódzkiego 
obowiązuje dopuszczalny nacisk osi (wymagany w wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskich 
sieci transportowej) wynoszący 221 kN. Stanowi to utrudnienie dla przewozów towarowych, przede 
wszystkich z uwagi na brak możliwości wykorzystania pełnej ładowności wagonów. Zwiększająca się 
liczba połączeń w aglomeracji przyczynia się do pojawiania się „wąskich gardeł”, m.in. na odcinkach: 
Zgierz – Kutno, Łódź Widzew – Zgierz, Łódź Kaliska – Zduńska Wola – Sieradz. Sieć kolejowa 
województwa łódzkiego jest prawie w całości zelektryfikowana w systemie prądu stałego o napięciu 3 
kV (w 2016 roku około 7,5% sieci pozostawało niezelektryfikowane). Pozytywnym aspektem jest wzrost 
średniej prędkości maksymalnej obliczonej dla wszystkich linii w województwie o ponad 16 km/h (z 81,7 
km/h w grudniu 2010 r. do 97,9 km/h w grudniu 2015 r.). 

Problemem jest brak przebiegu przez Łódź magistrali kolejowych o znaczeniu międzynarodowym w 
sieci TEN-T oraz brak dobrych połączeń z głównymi miastami w kraju. 

Sieć kolejowa w regionie w dalszym ciągu wymaga inwestycji o charakterze odtworzeniowym 
ukierunkowanym na przywrócenie normalnych prędkości rozkładowych oraz zlikwidowanie ograniczeń 
prędkości na istniejących liniach. W dłuższej perspektywie szansą na rozwiązanie problemów z obsługą 
                                                             
36 Buspas to pas ruchu dla autobusów wytyczony w celu usprawnienia transportu miejskiego, który spowalniają zatory 
drogowe. Czasem korzystanie z buspasów przysługuje także w ramach carpoolingu oraz osobom prowadzącym taksówki, 
motocykle i rowery, jednak takie rozwiązanie wywołuje liczne kontrowersje, gdyż ogranicza to przepustowość buspasów, 
przez co nie służy ich pierwotnej funkcji (rower – z uwagi na niewielką szybkość – spowalnia jazdę autobusu). Buspasy są 
ważnym elementem szybkiego transportu autobusowego (bus rapid transit), elastycznych systemów komunikacji 
autobusowej, będących odpowiedzią na wyzwania stawiane technice komunikacyjnej, jak zakorkowane ulice czy nawet 
zapaść komunikacyjna, przeciążone systemy komunikacji miejskiej i podmiejskiej czy zanieczyszczenie środowiska. 



32 

 

 
 

kolejową województwa jest budowa tunelu średnicowego biegnącego pod centrum Łodzi oraz Kolei 
Dużych Prędkości relacji Warszawa - Łódź – Poznań/Wrocław.  

Tunel średnicowy ma połączyć dworzec Łódź Fabryczna, który został gruntowanie przebudowany i 
ponownie oddany do użytkowania w 2016 r., z dworcami Łódź Kaliska oraz Łódź Żabieniec. Inwestycja 
ta ma zostać zintegrowana z funkcjonującą już Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Sam fakt budowy tunelu 
nie zapewni jednak jeszcze znaczącego skrócenia czasu przejazdu przez Łódź dla pociągów 
tranzytowych. 

W Studium wykonalności37 przebieg linii kolei dużych prędkości na odcinku Warszawa - Łódź – 
Poznań/Wrocław został ujęty w bazowej sieci TEN-T, co zobowiązuje Polskę do rozpoczęcia 
eksploatacji linii do 2030 r. Jednak Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie podało jeszcze 
dokładnych terminów prac. W obowiązującym dokumencie z 2008 roku (Master Plan dla transportu 
kolejowego w Polsce do 2030 roku) wskazano, że realizacja budowy KDP została przewidziana na lata 
2014-2020. 

Na podstawie Studium wskazano przyjęty przebieg linii dużych prędkości na odcinku przez 
województwo łódzkie: 

 w węźle warszawskim od stacji Warszawa Zachodnia przez tereny kolejowe Odolany i dalej w 
okolice węzła autostradowego Konotopa, 

 wzdłuż autostrady A2, na północ od Grodziska Mazowieckiego, gdzie następuje rozgałęzienie 
linii w kierunku Katowic i Krakowa i dalej do autostrady A1 na wschód do Łodzi i wzdłuż niej do 
stacji Łódź Widzew, 

 w węźle łódzkim, po północnej stronie stacji Łódź Widzew i dalej tunelem do stacji Łódź 
Fabryczna i od stacji tunelem do zachodnich granic Łodzi, 

 od Łodzi do okolic Kalisza/Ostrowa Wielkopolskiego na południe do zalewu Jeziorsko ze stacją 
regionalną pomiędzy Sieradzem i Zduńską Wolą, 

 w okolicy Kalisza/Ostrowa Wielkopolskiego (lokalizacja stacji regionalnej) następuje 
rozgałęzienie obu linii w kierunku Poznania i Wrocławia. 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna rozpoczęła działalność 15.06.2014 r., od kiedy to zaczęły odbywać się 
przewozy na linii Łódź Kaliska – Sieradz, od 1 września 2014 r. – Łódź Widzew – Zgierz, od 1 listopada 
2014 r. – Łódź Widzew – Łódź Kaliska, od 4 stycznia 2016 r. – Łódź – Skierniewice, a od 13 marca 2016 
r. – weekendowe połączenia Łódź – Warszawa. Obecnie przewozy ŁKA obejmują trasy do Koluszek, 
Kutna, Łowicza, Skierniewic i Warszawy. Z roku na rok praca eksploatacyjna wykonana przez pociągi 
ŁKA rośnie (w 2014 r. – 293 725,59 pociągokilometrów, w 2015 r. – 1 713 978 pociągokilometrów). 
Tabor ŁKA składa się z pociągów FLIRT 3 (Stadler Polska). 

Rozwój powiązań kolejowych stanowił strategiczny kierunek działań wg Strategii (por. cel 7, s. 94). 
Udział wartości projektów przeznaczonych na kolej (priorytet nr 16) w ogóle projektów dedykowanych 
województwu był ponad 4-krotnie wyższy niż analogiczny udział dla Polski38. Wszystkie projekty 
realizowała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., a największy z nich (na kwotę 1 730 mln zł – etap I) 
dotyczył udrożnienia Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T) odcinek Łódź Widzew - Łódź Fabryczna. W 
ramach prac zmodernizowano również linie kolejowe na odcinku Warszawa - Łódź, Łódź - Widzew – 
Zgierz, Bednary - Zgierz. Dokonano również budowy i przebudowy przystanków kolejowych na trasach 
Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej – w celu poprawy dostępności komunikacyjnej poprzez utworzenie 
intermodalnych przystanków z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Można zatem potwierdzić, że dokonano 

                                                             
37 Studium wykonalności dla budowy kolei dużych prędkości „Warszawa - Łódź – Poznań/Wrocław”, IDOM, Warszawa 2013. 
38 Projekty dedykowane kolei w województwie łódzkim miały wartość 2 948 mln zł (co stanowiło 9% ogółu wartości projektów 
o wojewódzkim zasięgu oddziaływania), zaś w Polsce było to 10 558 (co stanowiło 2,1% ogółu wydatków z polityki spójności). 
Z kwoty 2 948 mln zł większość projektów była realizowana w ramach POIS.  
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dużych (kosztowniejszych niż przeciętnie w Polsce) inwestycji mających na celu rozwój sieci kolejowej, a 
rodzaj tych inwestycji poprawił znacząco jakość linii kolejowych. Warto wspomnieć, że trwają prace nad 
2 etapem udrożnienia, który będzie polegał na przedłużeniu tunelu kolejowego pod centrum miasta 
(kolej konwencjonalna), co w perspektywie uatrakcyjni Łódź jako przystanek dla pociągów klasy IC i EIC 
oraz sam dworzec Łódź Fabryczna, który przestanie być tzw. dworcem czołowym. 

Transport intermodalny i gospodarka magazynowa 

W regionie znajdują się kolejowe terminale intermodalne oraz punkty przeładunkowe jednostek 
intermodalnych  (zaprezentowane w poniższej tabeli). Warto nadmienić, iż znaczenie transportu 
intermodalnego w zakresie przewozu towarów w regionie sukcesywnie rośnie39.  

Tabela 6. Kolejowe terminale przeładunkowe w województwie łódzkim 

 
Powierzchnia 
całkowita [ha] 

Aktualna 
maksymalna 

roczna 
możliwość 

składowania 
[TEU w tys.] 

Powierzchnia 
składowania 
[TEU w tys.] 

Liczba bocznic 
kolejowych [szt.] 

Terminal PCC Kutno 11 250 4 1 

Erontrans Terminal Kontenerowy w Strykowie 1,6 16 2 1 

Terminal Kontenerowy Spedocnt Łódź 9,2 80 6 1 

Terminal Kontenerowy Łódź Chojny 2,14 70 2 1 

Erontrans Terminal Kontenerowy w Radomsku 1,2 10 2 1 

Loconi Intermodal Terminal Kontenerowy Radomsko 6,41 80 2,5 1 

Łącznie 31,55 506 18,5 6 

Źródło: 
 https://www.utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktur/mapa-obiektow-infrastru/terminale-

intermodalne. (Stan na dzień: 28.06.2017 r.). 

Zauważalny jest stopniowy rozwój terminali integrujących systemy transportu towarów, co wpłynie na 
wzmocnienie pozycji regionu w międzynarodowych łańcuchach dostaw. Zagrożeniem dla rozwoju 
zaplecza transportowego jest niewystarczający stan techniczny linii kolejowych. Poza tym, w regionie 
nie istnieją w pełni wykształcone centra logistyczne, a jedynie rejony działalności logistycznej. 
Województwo łódzkie znajduje się na 4. miejscu pod względem wielkości powierzchni magazynowych 
w Polsce (w 2015 r. powierzchnia ta wyniosła 1 490 tys. m2)40. Obiekty magazynowo–dystrybucyjne 
zlokalizowane są głównie w Strykowie, Łodzi oraz Piotrkowie Trybunalskim – mogą one stanowić w 
przyszłości podstawę budowy strategicznego europejskiego centrum logistycznego. 

Transport lotniczy 

Województwo łódzkie nie wykorzystuje w pełni potencjału Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta. Jednym 
z problemów jest zbyt mała oferta w zakresie kierunków obsługi i liczby przewoźników. W latach 
2004–2012 obserwować można było sukcesywny wzrost liczby obsłużonych pasażerów (z 
nieznacznymi odstępstwami). Porównując lata 2004 i 2012, w 2004 r. łódzkie lotnisko obsłużyło 6,2 

                                                             
39 Transport intermodalny zaczął rozwijać się stosunkowo niedawno. Dlatego też bardziej rozbudowane wnioski będzie 
można wyciągać dopiero za kilka lat. Biorąc pod uwagę jego rozwój w woj. łódzkim oraz liczbę przedsiębiorstw zajmujących 
się tą działalnością można ostrożnie stwierdzić, że „znaczenie transportu intermodalnego w zakresie przewozu towarów w 
regionie sukcesywnie rośnie”. 
40 Dane dostępne jedynie dla lat 2012-2013 i 2015  dla 5 województw (śląskie, dolnośląskie, mazowieckie, łódzkie i 
wielkopolskie),  które wyróżniają się największą powierzchnią magazynową w kraju. 

https://www.utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktur/mapa-obiektow-infrastru/terminale-intermodalne
https://www.utk.gov.pl/pl/dostep-do-infrastruktur/dostep-do-infrastruktur/mapa-obiektow-infrastru/terminale-intermodalne


34 

 

 
 

tys. osób, zaś w 2012 r. – 434,7 tys. osób. Od 2012 r. liczba obsłużonych pasażerów w porcie zaczęła 
maleć, osiągając w 2015 r. liczbę równą 288,6 tys. osób. Łódzki port lotniczy plasuje się na 10. miejscu 
pod względem liczby przewiezionych pasażerów w stosunku do portów znajdujących się w pozostałych 
województwach w Polsce41. Obecnie zawieszone zostały loty do Monachium, nie ma także lotów do 
Amsterdamu i Paryża oraz połączeń czarterowych, jakimi są: Zakynthos, Korfu i Kreta. 30.06.2017 r. 
została zakończona współpraca z Adria Airways. Obecnie z łódzkiego lotniska można polecieć jedynie 
do Dublina, East Midlands oraz Londynu (liniami lotniczymi Ryanair) – stan na dzień 28.06.2017 r. 

Terminal cargo działający na łódzkim lotnisku od 2009 r. jest wykorzystywany w coraz większym 
stopniu (transport ładunków w 2011 r. wynosił 295,02 t, natomiast w 2015 r. – 6 430,66 t). Łódzkie 
lotnisko w 2015 r. znajdowało się na 3. miejscu pod względem przewozów towarowych, tuż po 
lotniskach warszawskim i katowickim. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż łódzkie lotnisko (podobnie 
jak pozostałe polskie porty regionalne) funkcjonuje w ramach RFS (Road Feeder Service). Wówczas 
fracht transportowany jest na ciężarówkach RFS, a następnie odprawiany na danym lotnisku w Polsce, 
zaś po dotarciu do hubu zostaje umieszczony w samolocie. Poniekąd jest to związane ze słabością 
połączeń lotniczych. Łódzkie lotnisko w  ostatnich latach stawia mocno na rozwój infrastruktury cargo, 
upatrując w tym możliwość dodatkowego zysku. W planach (na dzień 28.06.2017 r.) jest budowa 
nowej hali, która poprawi infrastrukturę i pozwoli na wysyłanie 12 tys. ton towarów rocznie. 

2.1.3.2. Infrastruktura techniczna 

Liczba odbiorców energii elektrycznej w regionie w latach 2004–2015 w regionie rosła i w 2015 r. była 
najwyższa od 2002 r. W 2015 r.  województwo łódzkie znalazło się na 2. miejscu pod względem mocy 
zainstalowanej w elektrowniach (6 246,6 MW) oraz na 1. miejscu pod względem produkcji energii 
elektrycznej (37 205,6 GWh). Bezpieczeństwo energetyczne w dziedzinie elektroenergetyki 
zapewnione jest poprzez energię wytwarzaną przez Elektrownię Bełchatów, elektrociepłownie łódzkie 
oraz elektrociepłownie zawodowe w Zgierzu i Zduńskiej Woli. Dodatkowo system wytwarzania energii 
elektrycznej uzupełnia energia pozyskiwania z odnawialnych źródeł energii. Region dysponuje 
znacznym potencjałem biomasy, wód geotermalnych i wiatru. Jednak zajmuje ostatnie miejsce w kraju 
pod względem udziału wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii w stosunku do produkcji 
energii ogółem. Największa elektrownia wiatrowa w województwie o łącznej mocy 30 MW 
zlokalizowana jest na Górze Kamieńsk w powiecie radomszczańskim42. Należy jednocześnie zauważyć, 
że ostatnie (we wszystkich latach badania) miejsce pod względem udziału energii odnawialnej w 
produkcji energii ogółem wynika nie tyle ze złej pozycji województwa pod względem produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych (w 2015 r. było to 1223GWh, co dało łódzkiemu 8. pozycję), lecz z wysokiej 
(pierwszej) pozycji pod względem produkcji energii elektrycznej ogółem (w której od wielu lat łódzkie 
jest niekwestionowanym liderem). 

Wg stanu na dzień 06.05.2016 r. liczba instalacji wiatrowych w województwie łódzkim wynosiła 229, aż 
51 farm znajdowało się w powiecie piotrkowskim. Przeciętna moc maksymalna jednej turbiny wyniosła 
1,7 MW.  

Województwo łódzkie jest bogato wyposażone w zasoby wód podziemnych. Zasoby eksploatacyjne 
takich wód w wojewódzkie łódzkim kształtują się na poziomie 1 498,9 hm3, co plasuje region na 4. 
miejscu – po województwach dolnośląskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Od 2003 roku 

                                                             
41 Biorąc pod uwagę brak przewozów lotniczych w niektórych województwach (świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 
opolskie, podlaskie) lub ich symboliczną wartość w lubuskim, Łódzkie zajmuje 10 pozycją na 11 funkcjonujących lotnisk 
regionalnych.  
42 Informacja o parametrach elektrowni wiatrowej Kamieńsk pochodzi ze strony 
internetowej:http://kamiensk.pl/cms/4524/elektrownia_wiatrowa. 
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zasoby te zwiększają się, w latach 2003–2015 zaobserwowano około 17% wzrost w województwie 
łódzkim.  

Województwo charakteryzuje się stosunkowo przeciętnie rozwiniętą siecią gazową, liczba 
gospodarstw domowych korzystających z tej sieci wynosi 426 632, co daje regionowi 7 lokatę wśród 
pozostałych województw (pod względem liczby ludności jest to pozycja 6). Gazyfikacja koncentruje się 
głównie w miastach, w województwie łódzkim udział ten wynosi 96,56% (tzn. 96,56% gospodarstw 
domowych korzystających z sieci gazowej znajduje się w obrębie miast), co plasuje województwo na 2. 
miejscu w kraju pod tym względem (tuż po kujawsko-pomorskim).  

W zakresie gospodarki wodnej, w latach 2003–2015 odnotowano wahania w zużyciu wody przez 
gospodarstwa domowe. Niższe zużycie wody zauważono na obszarach miejskich (35,6 m3 na 1 
mieszkańca), niż wiejskich (39,8 m3 na 1 mieszkańca). Zwiększył się odsetek ludności korzystającej z 
sieci wodociągowej, zwłaszcza na obszarach wiejskich, gdzie średni odsetek zawodociągowania, w 
latach 2003–2015, odnotował wzrost o 14,78 punktów procentowych – w 2015 r. wyniósł 92,42% i był 
wyższy od średniej krajowej (84,73%). 

W zakresie gospodarki ściekowej województwo łódzkie charakteryzowało się niedostatecznie 
rozwiniętym sieciowym systemem odprowadzania ścieków na obszarach wiejskich – tylko 24,05 % 
ludności mieszkającej na wsiach korzysta  z sieci kanalizacji (średnia krajowa wynosi 39,2 %). Warto 
zaznaczyć, że z roku na rok sytuacja w regionie łódzkim ulega poprawie, w 2003 r. było to jedynie 
8,48 %. Wszystkie miasta w województwie są wyposażone w sieć kanalizacyjną (średnio 86,37 % – w 
porównaniu do roku 2003 - wzrost o 5,48 pp.). Ponad 65% ludności województwa łódzkiego 
odprowadza ścieki do oczyszczalni (średnia krajowa – 72,27%). Aż 58,78 % ludności województwa 
odprowadza ścieki do oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem biogenów. Ostatecznie jednak pod 
względem udziału mieszkańców obsługiwanych przez sieci kanalizacji (w ludności ogółem) łódzkie 
zajmuje od 2008 r. ostatnie miejsce. 

W ostatnich latach w skali całego kraju bardzo dużym przeobrażeniom podlegała sfera 
gospodarowania odpadami, dlatego też zaszło sporo zmian na tej płaszczyźnie (m.in. wszyscy 
obywatele zostali objęci obowiązkiem zbiórki odpadów od 2013 roku). Ze względu na wprowadzenie 
zaostrzonych restrykcji dotyczących składowisk odpadów, liczba czynnych składowisk odpadów, na 
których unieszkodliwiane są odpady komunalne, zmniejszała się; w latach 2009 – 2015 w 
województwie łódzkim zaobserwowano spadek z 38 do 20. Liczba odpadów komunalnych 
zdeponowanych na składowiskach w ilości odpadów zebranych zmieszanych w województwie łódzkim 
w latach 2003–2015 ulegała ograniczeniu (z 99,1 % w 2003 r. do 52,4 % w 2015 r.). Sukcesywnie 
zwiększa się udział odpadów zebranych selektywnie w ilości odpadów zebranych ogółem, z 1,5 % w 
2003 r. do 27,4 % w 2015 r. 

W regionie sukcesywnie ulega poprawie jego wyposażenie w infrastrukturę teleinformatyczną (dotyczy 
to zarówno gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorstw). W latach 2003–2015 w województwie 
łódzkim obserwowano wzrost odsetka gospodarstw domowych posiadających komputer z dostępem 
do Internetu (2003 r. – 12,2 %, 2011 r. – 54,9 %, 2015 r. – 71,1 %). Jednak dostępność do Internetu 
szerokopasmowego w regionie jest jeszcze ograniczona, w 2011 r. 36,4 % gospodarstw domowych 
miała dostęp do tego rodzaju łącza (średnia krajowa wyniosła wówczas 47,6 %), zaś w 2015 r. udział 
ten wyniósł 57,8 % (średnia dla Polski – 61,3 %). Wyższy odsetek szerokopasmowego dostępu do 
Internetu charakteryzuje przedsiębiorstwa. W latach 2011–2015 zaobserwowano wzrost o 17,5 
punktu procentowego (z 73,3 % do 90,8 %). Sukcesywnie zwiększa się udział przedsiębiorstw 
posiadających własną stronę internetową, w województwie łódzkim w 2015 r. kształtował się na 
poziomie 63,8 % (nieco powyżej średniej krajowej, która wyniosła 63,5 %). 
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Jednostki samorządu terytorialnego świadczą swoim mieszkańcom usługę mobilnego dostępu do 
Internetu (tzw. hotspot). Są to otwarte punkty dostępu umożliwiające połączenie z Internetem 
(najczęściej bezprzewodowe). Liczba lokalizacji samorządowych hotspotów zainstalowanych w 
miejscach publicznych zwiększyła się w województwie łódzkim – w latach 2013–2015 z 90 do 129. 

2.1.3.3. Obszary funkcjonalne 

W Łódzkim Obszarze Metropolitarnym realizowanym z sukcesem wyzwaniem rozwojowym jest 
rewitalizacja  i wspomniane wyżej zwiększenie dostępności transportowej. Potwierdzają to dane 
statystyczne, które pokazują zarówno bardzo wysoki (najwyższy w Polsce) udział wydatków 
przeznaczanych na rewitalizację, jak i statystyki dotyczące dostępności transportowej województwa. 
Mało mierzalnym (statystycznie) wyzwaniem jest podjęcie systemowej współpracy pomiędzy 
jednostkami samorządu terytorialnego, które zostało raczej negatywnie zweryfikowane w trakcie 
badań terenowych.  

W ŁOM mamy do czynienia również z rozwojem branż kreatywnych. Zgodnie ze wskaźnikiem 
monitorowania Strategii udział podmiotów gospodarczych z działów gospodarki kreatywnej (sztuka, 
kultura, przemysł filmowy i muzyczny, media, wzornictwo, projektowanie) w ogólnej liczbie 
podmiotów w rejestrze REGON w ŁOM wzrasta, szczególnie w latach realizacji Strategii. Jest to efekt 
m.in. realizacji Strategii, bowiem można pokazać, że wsparcie podmiotów z zakresu gospodarki 
kreatywnej było wyższe niż przeciętne. 

W ramach obszarów miejskich do najważniejszych wyzwań zaliczono wykorzystanie potencjałów 
endogenicznych do kreowania wzrostu i przewag konkurencyjnych oraz poprawę jakości życia 
mieszkańców. Pewnym problemem jest delimitacja obszarów miejskich tracących swoje funkcje 
gospodarcze. Obszary te są inaczej definiowane w SOR  i SRWL, co powoduje, że zidentyfikowane 
zostają inne miasta i nie ma sposobu na opracowanie prostych sposobów przejścia z jednej klasyfikacji 
do drugiej. Jest wiele argumentów za dążeniem do policentryczności: znoszenie dysproporcji 
społecznych, zwiększanie prawdopodobieństwa wystąpienia synergii, niższe koszty działalności, wyższa 
efektywność. W województwie łódzkim obszarami problemowymi są właściwie wszystkie gminy 
okalające obrzeża województwa, poza nielicznymi gminami na  północnym-wschodzie. Problem 
tracenia funkcji (przemysłowych, społecznych, kulturalnych, usługowych, itd.) przez średnie miasta i 
wynikających z tego zmian w hierarchii funkcjonalnej jest kluczowy dla przełamania polaryzacji 
społeczno-gospodarczej.  

Jeśli chodzi o pozostałe obszary funkcjonalne to brak jest wskazań co do istotnego wpływu realizacji 
Strategii na te obszary. Jak piszemy niżej zdiagnozowanym przez respondentów powodem tego stanu 
rzeczy jest brak realnych instrumentów tego wpływu. 
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2.2. Aktualność wyzwań rozwojowych w kontekście zmiany sytuacji społeczno-
gospodarczej oraz realizacji celów strategicznych i operacyjnych 

Na wstępie zaprezentowano najważniejsze opinie respondentów dotyczące aktualności wyzwań 
rozwojowych. W ich opinii w ramach restrukturyzacji technologicznej gospodarki, formułowano sąd o 
aktualności w długim horyzoncie czasowym. Wskazywano także konieczność zwrócenia większej uwagi 
na innowacyjność (nowe technologie, robotyka). Wskazywano, że kreatywny kapitał ludzki jest 
szczególnie istotny dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Natomiast zagrożeniem dla tego obszaru 
są wyzwania demograficzne (starzenie się społeczeństwa, emigracja młodych ludzi). Jako istotny 
element dotyczący konkurencyjności łódzkich uczelni wymieniano brak innowacyjności i spadek funkcji 
akademickiej miasta Łodzi. Wśród elementów istotnych wskazywano na większy nacisk na rozwój sfery 
B+R i na współpracę między uczelniami, także zintegrowanie uczelni wyższych i przedsiębiorców np. w 
kierunku zorientowania szkolnictwa zawodowego (na każdym szczeblu) z potrzebami rynku pracy.  

W stosunku do wyzwania dotyczącego rozwoju kapitału społecznego i wzmacniania tożsamości 
regionalnej pojawiła się opinia o słabej integracji województwa. Jednak w tym obszarze nie uzyskano 
zbyt wielu opinii. Podobnie w stosunku do ochrony zasobów przyrodniczych potwierdzono jedynie 
duże znaczenie dla każdego województwa. 

Wśród dodatkowych (nowych) wyzwań rozwojowych najczęściej wskazywano demografię i innowacje. 
Pojawiały się również wskazania dotyczące gospodarki odpadami oraz zwiększania współpracy 
międzynarodowej, także z krajami spoza Unii Europejskiej. 

W opinii uczestników wywiadu grupowego wiele zidentyfikowanych procesów w diagnozie realizuje się 
i w związku z powyższym niektóre obszary (np. dostępność transportowa) zmieniają swoje miejsce w 
analizie SWOT. Zwrócono uwagę na konieczność pogłębienia analiz w obszarach dostępności 
komunikacyjnej, metropolitalnego rynku pracy, zanieczyszczenia powietrza. 

Została potwierdzona aktualność zrównoważonego rozwoju województwa jako generalnego wyzwania 
rozwojowego. Wielopłaszczyznowy rozwój kapitału ludzkiego (nie tylko kreatywnego) wskazywany był 
na pierwszym miejscu jako główne wyzwanie rozwojowe. Restrukturyzacja technologiczna gospodarki 
oraz konkurencyjność łódzkich uczelni wskazywana była najczęściej na drugim miejscu. Natomiast 
rozwój głównych ośrodków miejskich i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich na trzecim lub 
czwartym miejscu. Pozostałe główne wyzwania rozwojowe plasowały się na kolejnych miejscach. 
Uznano, że zmniejszenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego nie jest obecnie głównym 
wyzwaniem rozwojowym, co potwierdza dobra pozycja łódzkiego pod względem wskaźników 
ubóstwa43.  

Jako dodatkowe wyzwanie rozwojowe wskazano politykę migracyjną związaną z 
umiędzynarodowieniem uczelni (studenci i wykładowcy zagraniczni), a także integrację funkcjonalną 
województwa. Polityka migracyjna jest istotna z punktu widzenia  potrzeb rynku pracy , bo brak rąk do 
pracy przy malejących zasobach pracy (ludności w wieku produkcyjnym) może ograniczać rozwój 
gospodarczy regionu. Umiędzynarodowienie uczelni, a szczególnie napływ studentów zagranicznych, 
powinny wzmocnić potencjał akademicki łódzkich uczelni. 
Aktualność celów strategicznych i operacyjnych w ramach polityki horyzontalnej uczestnicy wywiadu 
grupowego ocenili przeciętnie na ponad 4 (aktualne) w skali 1-5.  

 

 

                                                             
43 Problem ubóstwa i wykluczenia społecznego może mieć większe znaczenie w peryferyjnie położonych częściach 
województwa. 
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CELE: Aktualność 
(1-5) 

Filar 1. Spójność gospodarcza: 
Region wykorzystujący potencjał endogeniczny do rozwoju inteligentnej gospodarki, oparty 
na kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców 

 

Cel operacyjny 1. 
ZAAWANSOWANA GOSPODARKA WIEDZY I INNOWACJI 

4,8 

Cel operacyjny 2. 
NOWOCZESNY KAPITAŁ LUDZKI I RYNEK PRACY 

4,3 

Cel operacyjny 3. 
ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA ROZWOJU GOSPODARKI 

3,6 

Filar 2. Spójność społeczna: 
Aktywne społeczeństwo obywatelskie, z dobrym dostępem do usług publicznych, 
sprzyjające włączeniu społecznemu grup wykluczonych 

 

Cel operacyjny 4. 
WYSOKI POZIOM KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I SILNE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

3,8 

Cel operacyjny 5. 
WYSOKI STANDARD I DOSTĘP DO USŁUG PUBLICZNYCH 

4,0 

Cel operacyjny 6. 
REINTEGRACJA SPOŁECZNA GRUP WYKLUCZONYCH 
LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

3,0 

Filar 3. Spójność przestrzenna: 
Zrównoważony rozwój przestrzenny regionu z silnie powiązanym systemem osadniczym, z 
nowoczesną infrastrukturą i racjonalnie wykorzystywanymi zasobami środowiska 
przyrodniczego 

 

Cel operacyjny 7. 
WYSOKA JAKOŚĆ I DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I TECHNICZNEJ 

4,3 

Cel operacyjny 8. 
WYSOKA JAKOŚĆ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

4,7 

Cel operacyjny 9. 
ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OSADNICZY 

4,0 

 

Pozycję aktualności poszczególnych celów operacyjnych w filarach skomentowano niżej. 

2.2.1. Spójność gospodarcza 

Właściwie wszystkie opinie uzyskane w trakcie wywiadów znalazły swoje potwierdzenie w analizie 
danych statystycznych.  

Najwyższą ocenę aktualności w filarze dotyczącym spójności gospodarczej (4,8 w skali 1-5) uzyskał cel 
operacyjny 1. Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji (była to również najwyższa ocena spośród 
wszystkich celów operacyjnych). Świadczy to o wyjątkowym znaczeniu wyzwania rozwojowego 
dotyczącego restrukturyzacji technologicznej gospodarki. 

W poniższej tabeli  pokazano stopień realizacji celów strategicznych z zakresu realizacji polityki 
horyzontalnej w obszarze spójności gospodarczej44.  

  

                                                             
44 Wskaźniki celów operacyjnych zawarto w załączniku pt. Wskaźniki realizacji celów SRWŁ2020. 
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Tabela 7. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych  SRWŁ w zakresie spójności gospodarczej wraz z perspektywą ich 
osiągnięcia 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cel 

2020 

Osiąg

nięcie 

celu 

Wartość dodana brutto na 1 pracującego w zł 

(ceny bieżące) 81891 88198 94190 97128 100218   
Średnia 

krajowa 
zagrożo

ne 

PKB na 1 mieszkańca wg PPP (UE28=100) 58 60 61 62 63 63  72 
bliskie 

PKB na 1 mieszkańca (w cenach bieżących) - 

Polska=100 92,6 92,5 93,2 93,3 93,6 .93,5  94 bliskie 

Nakłady inwestycyjne (w cenach bieżących) na 1 

mieszkańca [zł] 5382 6641 7165 6680 6469 6980  
średnia 

krajowa 
osiągni

ęty 

Wartość brutto w gospodarce narodowej środków 

trwałych na 1 mieszkańca (ceny bieżące) [zł] 56628 63254 68370 73292 81724 86750  
średnia 

krajowa bliskie 

PKB na 1 mieszkańca w podregionie najsłabszym 

w stosunku do PKB na 1 mieszkańca w 

podregionie najsilniejszym (zróżnicowanie PKB na 

1 mieszkańca na poziomie podregionów) 1: 1,92 1:1,83 1:1,81 1:1,83 1:1,84 1:1,85  1:1.94 
osiągni

ęty 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. monitorowania Strategii dostępnych na portalu strateg.stat.gov.pl. 

Z powyższej tabeli wynika, że wyzwanie rozwojowe w postaci wzrostu tempa wzrostu PKB pozwalającego 
osiągnąć w 2020 r. poziom 94% wartości ogólnopolskiej już się właściwie dokonało (w 2015 r. łódzkie 
osiągnęło poziom 93,5%). Można postawić zatem bardziej ambitne wyzwanie pod tym względem, lub 
sformułować wyzwanie bardziej w odniesieniu do wydajności pracy, której poziom w województwie  
nieznacznie zmniejszył dystans do średniej krajowej, ale nie na tyle, aby zrealizować cel w postaci 

osiągnięcia tej średniej w roku 2020. Jest to efektem zarówno zbyt ambitnych celów określonych w 
Strategii45, jak i braku dostatecznych zmian w strukturze sektorowej regionu.  

Wyzwanie w postaci redukcji zatrudnienia w tradycyjnych, nisko produktywnych sektorach gospodarki, 
szczególnie w rolnictwie zostało tylko częściowo zrealizowane. Jak piszemy w rozdziale 2.1.1.2 nastąpiła 
redukcja zatrudnienia w rolnictwie, choć niewystarczająca do znaczącej poprawy wydajności pracy w tym 
sektorze. Zwiększenie roli usług generujących największą wartość dodaną, przy jednoczesnym utrzymaniu 
znaczenia przemysłu i specjalistycznego rolnictwa  (dostęp do funduszy miał przyspieszyć rozwój rolnictwa 
ekologicznego) odbywa się, bardzo powoli. W zakresie przemysłu i usług widoczne jest zmniejszanie 
dystansu ich produktywności w stosunku do Polski, lecz w tempie nie pozwalającym ciągle osiągnąć średniej 
krajowej.  Jeśli chodzi o specjalistyczne rolnictwo, to liczba ekologicznych gospodarstw rolnych rosła 
intensywnie w województwie od 2006 r. osiągając maksimum w roku 2013 (liczba ta po roku 2013 zaczęła 
spadać), lecz podobna tendencja występowała w całej Polsce, więc trudno tu mówić o szczególnych 
osiągnięciach regionu pod tym względem. 

Postęp technologiczny, który miał być kluczowym czynnikiem wzrostu produktywności gospodarki ciągle nie 
jest motorem jej rozwoju. Zakładano wzrost firm z branż średniej i wysokiej techniki, który nie nastąpił w 
latach realizacji Strategii w działach średnio-wysokiej techniki (por. 2.1.2.3), których udział jest ciągle na 
bardzo niskim poziomie (9% w województwie vs 23% w Polsce). Potencjałami województwa pozostają w 
większości branże niskiej techniki46. Przeobrażenia regionu w kierunku zaawansowanej gospodarki wiedzy i 

                                                             
45 Zakładając, że wydajność pracy w łódzkim utrzyma wyższe tempa wzrostu z lat 2010-2014 to i tak dystans w roku 2020 
wynosiłby 95,8% wartości ogólnopolskiej. 
46 Łódź „przespała” swoją szansę rozwojową bezpośrednio po akcesji europejskiej. Pomimo obecności SSE napływ nowych 
inwestycji Green / Brown field był mniejszy niż w innych miastach (Poznań, Wrocław) m.in. przez brak międzynarodowej 
szkoły w Łodzi oraz pasywne podejście do inwestorów („kto ma przyjść to przyjdzie”). 
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rozwoju stopują m.in. niskie nakłady na badania i rozwój. Wizja wzrostu nakładów na B+R do poziomu 1% w 

2020 r. jest zagrożona. Dane statystyczne pokazują, że pozycja łódzkiego pod względem nakładów na 
B+R w stosunku do PKB była stosunkowo dobra w roku 2010 (była to pozycja 5 przy wartości rzędu 
0,672%), jednakże niepokoi fakt, że w Łódzkiem niewiele zmieniło się pod tym względem i w roku 2015 
udział nakładów w PKB wynosi 0,672% (w 2014 r. - 0,671%) co daje znacznie niższą, 9. pozycję. W 
Strategii (s. 18) uznano, że za niski poziom innowacyjności odpowiada m.in. niewielki zakres 
współpracy między sektorem naukowym i badawczo-rozwojowym a gospodarką. O ile współpraca taka 
pozostaje wyzwaniem rozwojowym, to wydaje się również, że źródeł innowacji należy poszukiwać 
bardziej intensywnie w przedsiębiorstwach47. Dotyczy to w szczególności regionu łódzkiego, w którym 
motorem wzrostu w ostatnich latach w zakresie nauki i rozwoju w regionie nie są szkoły wyższe ani 
jednostki naukowe, tylko podmioty gospodarcze prowadzące taką działalność48.  W 2015 r. było o 35 
takich podmiotów więcej, co przy wzroście o 38 wszystkich jednostek prowadzących działalność 
naukowo-badawczą jest imponujące. Wraz ze wzrostem liczby podmiotów prowadzących działalność 
naukowo-badawczą wzrosło zatrudnienie w tej gałęzi, lecz nieproporcjonalnie do wzrostu samej liczby 
– tylko o 6% (5682 w 2015 vs 5349 osób w 2014 r.)49 – jednak osiągnięcie celu dla wskaźnika 
pracownicy naukowo-badawczy na 1000 osób aktywnych zawodowo  w dalszym ciągu uważamy za 
zagrożone50. Rozwój kapitału ludzkiego, którego efektem zgodnie z zapisami Strategii (s. 71) powinien być 
45%  odsetek osób z wykształceniem wyższym (w wieku 30-34 lata) został osiągnięty51, jednak istnieje 
niebezpieczeństwo, że kapitał ten tylko częściowo będzie budował regionalną gospodarkę opartą na wiedzy 
(GOW), bowiem istnieje zagrożenie w postaci odpływu kapitału ludzkiego do Warszawy (w łódzkim jest 
stosunkowo duży odsetek osób zamieszkujących w województwie i pracujących poza nim). Występuje 
również brak istotnych przeobrażeń w kierunku GOW (czego objawem jest bardzo powolna zmiana 
struktury zatrudnienia w kierunku ograniczeń w rolnictwie i wzrostów w usługach).  W kontekście realizacji 
celów operacyjnych w zakresie nowoczesnego kapitału ludzkiego i rynku pracy, zagrożony jest celdotyczący 
kształcenia ustawicznego, lecz jego niski poziom jest charakterystyczny dla całego kraju i pomimo 
postulatów formułowanych w wielu strategiach52 dotyczących wzrostu tego odsetka – notuje się jego 

sukcesywne spadki zarówno w Polsce, jak i w województwie.  

Poniżej zestawiono wskaźniki monitorowania gospodarki, których realizacja jest zagrożona. 

  

                                                             
47 Struktura nakładów na badania i rozwój pokazuje, że nakłady te są w 47% realizowane przez przedsiębiorstwa. 
48 Najnowsze dane o liczbie podmiotów wpisanych do rejestru REGON z działu 72 PKD (dot. badań naukowych) pokazują 
jeszcze większy wzrosty podmiotów z tego działu (z 207 w 2015 do 249 w 2016). 
49 Całkowity wzrost zatrudnienia w jednostkach prowadzących działalność naukowo-badawczą o 333 osób w roku 2015 jest 
wynikiem wzrostu w podmiotach gospodarczych, gdzie zatrudnienie wzrosło o 40% (1498 vs 1072). 
50 Podobnie do odsetka pracujących w sekcjach J, K, R, M.  
51 Choć pozostaje kwestia, czy rozwój ten nie odbywa się kosztem jakości kształcenia. Jest to jednak zagadnienie trudne do 
statystycznej kwantyfikacji.  
52 Wskaźnik ten jest obecny w wielu strategiach wojewódzkich, jak i Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego, czy SOR. 
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Tabela 8. Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 1 dla których osiągnięcie celu jest zagrożone 

Nazwa wskaźnika 2010 2014 2015 2016 2020 

Osiągnięcie 

celu 

Udział odpadów (z wyłączeniem komunalnych) poddanych 

odzyskowi w ilości odpadów wytworzonych w ciągu roku [%]53 14,7 

   

średnia 

krajowa Zagrożone 

Udział ścieków przemysłowych oczyszczonych w ściekach 

wymagających oczyszczania w ciągu roku [%] 98,5 83,8 82 77,8 100 Zagrożone 

Udział zgłoszeń wynalazków w województwie w liczbie 

zgłoszeń wynalazków krajowych w Urzędzie Patentowym RP 

ogółem [%] 6,6 6 5,2 7,2 10 Zagrożone 

Pracownicy naukowo-badawczy na 1000 osób aktywnych 

zawodowo [EPC] 2,9 2,8 3,2 

 

średnia 

krajowa Zagrożone 

Odsetek pracujących w sekcjach J, K, R, M [%] 7,09 7,9 

  
10 Zagrożone 

Udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw przemysłowych [%] 13,4 15,2 15,4 

 

średnia 

krajowa Zagrożone 

Nakłady na działalność B+R w relacji do PKB [%] 0,63 0,67 

  
1 Zagrożone 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. monitorowania Strategii dostępnych na portalu strateg.stat.gov.pl. 

Tabela 9. Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 2 dla których osiągnięcie celu jest zagrożone 

Nazwa wskaźnika 2010 2013 2016 2020 

Osiągnięcie 

celu 

Osoby dorosłe uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu (w wieku 

25–64 lata) [%] 4,1 3,1 2,8 

średnia 

krajowa Zagrożone 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem bez podmiotów 

gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób w relacji do średniej 

krajowej [Polska=100] 89,3 90,5 91,5 

średnia 

krajowa 

 

zagrożone 

Odsetek bezrobotnych zarejestrowanych z wykształceniem wyższym 

[%] 9,8 10,9 11,8 

poniżej 

wartości z roku 

2010 Zagrożone 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. monitorowania Strategii dostępnych na portalu strateg.stat.gov.pl. 

 

Tabela 10. Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 3 dla których osiągnięcie celu jest zagrożone 

Nazwa wskaźnika 2010 2014 2015 2020 

Osiągnięcie 

celu 

Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 

wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców 709 720 . 

średnia 

krajowa 

Zagrożone 

Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych w 

rejestrze REGON na 10 tys. ludności 99 85 81 

średnia 

krajowa 

Zagrożone 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. monitorowania Strategii dostępnych na portalu strateg.stat.gov.pl. 

  

                                                             
53 Sugerujemy wyłączenie tego wskaźnika z dalszych analiz bowiem od 2013 r. obowiązuje nowa ustawa z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 21). Dane od 2014 dotyczące odpadów odzyskanych obejmują odpady 
zagospodarowane przez wytwórcę we własnym zakresie.  Dane za  lata poprzednie dotyczą odpadów 
odzyskanych zarówno we własnym zakresie, jak i przekazanych innym odbiorcom w celu odzysku. 
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2.2.2. Spójność społeczna 

Wbrew niektórym opiniom uzyskanym w trakcie wywiadów indywidualnych, dane statystyczne nie 
potwierdzają, aby województwo szczególnie borykało się z problemem ubóstwa, czy wykluczenia 
społecznego. Także według opinii uczestników wywiadu grupowego, średnia ocena aktualności celów z 
filaru społecznego była najniższa spośród wszystkich filarów. Natomiast cel operacyjny 6: Reintegracja 
społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym uzyskała najniższą ocenę 
aktualności (3,0 w skali 1-5). Wskazywano również, że wyzwanie dotyczące zmniejszenia skali ubóstwa 
i wykluczenia społecznego straciło rangę głównego wyzwania rozwojowego i powinno być 
uwzględnione jako jedno z działań. 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem relatywnym (monitorowany w ramach celu 6) jest na jednym z 
najniższych poziomów w Polsce, dodatkowo w 2016 r. obniżył się szczególnie (dając regionowi 15. 
pozycję). Liczba osób korzystających ze świadczeń spada w tempie bardzo podobnym do 
ogólnopolskiego i osiągnęła już odsetek zaplanowany na rok 2020. Natomiast rośnie od roku 2009 
odsetek  długotrwale bezrobotnych, ponieważ jednak jest to tendencja ogólnopolska, cel w postaci 
osiągnięcia pod tym względem średniej krajowej uważamy za możliwy.  

Tabela 11. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych  SRWŁ w zakresie spójności społecznej wraz z perspektywą ich 
osiągnięcia 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cel 

2020 
Osiągnięcie 

celu 
Udział osób pozostających bez pracy 

powyżej dwunastu miesięcy w ogólnej 

liczbie osób bezrobotnych 

zarejestrowanych [%] 
29,7 35,1 37 41 44,4 42 43,1 

średnia 

krajowa Możliwy 

Liczba osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej na 10 tys. 

ludności 
545 530 523 522 488 461 428 450 Osiągnięty 

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem po 

transferach społecznych (UE27=100) 

[UE-27=100]54 
108,5 

 

. . . . . 100 Możliwy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. monitorowania Strategii dostępnych na portalu strateg.stat.gov.pl. 

Wśród wskaźników, których realizacja jest zagrożona znalazły się wskaźniki związane  z dostępem do usług 

publicznych. W Strategii podkreślano, że województwo posiada  duży potencjał w zakresie kultury, 
jednak nie buduje na nim swojej przewagi konkurencyjnej w skali kraju. Niewiele zmieniło się pod tym 
względem w latach realizacji Strategii – syntetyczna miara atrakcyjności kulturalnej województwa 
plasuje je na odległych pozycjach (zmiana pod tym względem jest negatywna). Potwierdzają to 
wskaźniki dotyczące uczestników imprez, stopnia wykorzystania miejsc noclegowych oraz widzów i 
słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych (por. tabela 12) dla których założono osiągniecie 
średniej krajowej, a dla których dystans do tej średniej jest względnie stały (co oznacza, że nawet jeśli 
w regionie zanotowano wzrosty wskaźnika, to podobne wzrosty zanotowano w całej Polsce), lub 
nawet się powiększa (por. rysunek 5 w załączniku pt. Wskaźniki realizacji celów SRWŁ 202055).Ze 
względu na zahamowanie pozytywnego trendu we wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

                                                             
54 Eurostat zaniechał publikowania tego wskaźnika na poziomie regionów.  
55 Wśród opinii respondentów znalazło się stwierdzenie, że imprezy masowe przyciągają tłumy, lecz nie przekłada się to na 
statystyki. Rzeczywiście oficjalne statystyki dot. kin, muzeów, uczestników imprez nie pokazują wzrostu atrakcyjności regionu . 
Również liczba turystów nocujących w regionie (co pośrednio może mierzyć uczestnictwo w imprezach masowych) nie rośnie. 
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wyzwanie w postaci reintegracji społecznej grup wykluczonych i zwiększenie aktywności zawodowej tych 
grup (jako efektu realizacji Strategii Europa 2020) pozostaje aktualnym wyzwaniem rozwojowym regionu. 

Tabela 12. Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 5  dla których osiągnięcie celu jest zagrożone 

Nazwa wskaźnika 2010 2013 2016 2020 

Osiągniecie 

celu 

Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych 

obiektach noclegowych [%] 31,3 26,8 31 

średnia 

krajowa Zagrożone 

Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych na 

1000 mieszkańców 238 243 222 

średnia 

krajowa Zagrożone 

Uczestnicy imprez organizowanych przez domy, ośrodki kultury, 

kluby i świetlice na 1000 mieszkańców 630 827 643 

średnia 

krajowa Zagrożone 

Liczba łóżek w hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych i 

zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych na 100 tys. ludności 48,85 58,37 73,51 

średnia 

krajowa Zagrożone 

      

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. monitorowania Strategii dostępnych na portalu strateg.stat.gov.pl. 

Tabela 13. Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 6  dla których osiągnięcie celu jest zagrożone 

Nazwa wskaźnika 2010 2013 2016 2020 

Osiągniecie 

celu 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych [%] 24 24 22,6 31 Zagrożone 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dot. monitorowania Strategii dostępnych na portalu strateg.stat.gov.pl. 

2.2.3. Spójność przestrzenna 

Wśród uczestników wywiadów, spójność przestrzenna była głównie utożsamiana z infrastrukturą 
transportową, co do której były zgodne opinie, że najwięcej się tutaj działo. Aktualność celu operacyjnego 
nr 7: Wysoka jakość i dostępność infrastruktury transportowej i technicznej, została oceniona na powyżej 
wysokiej (4,3 w skali 1-5). Jednak najwyżej oceniono aktualność celu nr 8: Wysoka jakość środowiska 
przyrodniczego. Szczególnie akcentowano problem zanieczyszczenia powietrza. 

Rzeczywiście, w województwie nastąpiła znacząca poprawa dostępności transportowej, którą potwierdza 
szereg wskaźników statystycznych monitorowanych w ramach celu operacyjnego nr 7, lecz również 
wyliczony na użytek niniejszego badania Syntetyczny Wskaźnik Dostępności Transportowej, który 
spozycjonował województwo łódzkie na 4. miejscu w roku 2016. Województwo znacząco zwiększyło 
gęstość sieci autostrad, ścieżek rowerowych, liczby pasażerów przewożonych koleją aglomeracyjną. 

Wyjątkowym sukcesem jest wzrost (ponad postawiony cel) liczby pasażerów komunikacji miejskiej. System 
autostrad i dróg ekspresowych jest włączony do TEN-T. W dalszym ciągu wyzwaniem pozostaje 
integracja miejskich systemów transportowych z systemami autostrad i dróg ekspresowych, innymi 
słowy podłączenia do autostrad i dróg ekspresowych. Natomiast zagrożone są niektóre cele związane z 
modernizacją sieci kanalizacyjnej i gazowej.  

Wizja zmodernizowania głównych linii kolejowych wraz z wymianą taboru kolejowego jest realizowana, co 
odzwierciedla się m.in. w sukcesywnym zwiększaniu długości linii kolejowych dostosowanych do prędkości 
100 km/h (szczególny skok nastąpił w roku 2015 z wartości 382 do 476 km). Zgodnie z wizją sformułowaną 
w roku 2013, szczególne znaczenie dla kolejowej obsługi regionu ma centralny węzeł multimodalny Łódź 
Fabryczna, którego spięcie tunelem średnicowym dla kolei konwencjonalnej jest ciągłym wyzwaniem 

regionu. 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna, w powiązaniu z Łódzkim Tramwajem Regionalnym56 oraz tramwajem 
„Wschód-Zachód”, już dziś zapewnia wysoką efektywność całego systemu transportu publicznego w 

                                                             
56 ŁTR zapewnia względne bezpieczeństwo podróży jedynie w granicach Łodzi. Modernizacja torowiska na odcinku Pabianice 
– Ksawerów – Łódź oraz Ozorków – Zgierz to kwestia  przyszłości.  
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regionie. Świadczą o tym zarówno rosnące wartości pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej, 
których jest nawet już więcej niż przewidywano na rok 2020 oraz rosnąca, gwałtownie w roku 2015, liczba 
pasażerów korzystających z kolei aglomeracyjnej. Natomiast temat powstania w Polsce Kolei Dużych 
Prędkości powrócił do debaty publicznej dopiero w połowie 2017 r. Zatem kwestia ta pozostaje aktualnym 
wyzwaniem rozwojowym.  

Należy jednocześnie podkreślić, że zmiany w obszarze dostępności komunikacyjnej regionu odbywają się za 
pośrednictwem głównie środków zewnętrznych (poza RPO), zatem wpływ realizacji Strategii na te zmiany 

jest również jedynie pośredni.  

Wymiar przestrzenny Strategii oznacza również dostępność do infrastruktury technicznej. Jednym z celów 
monitorowanych w ramach celu strategicznego jest liczba mieszkań oddanych do użytkowania, których 
liczba jest stale niższym poziomie niż średnia krajowa – dlatego cel w postaci jej osiągnięcia jest zagrożony 
(por. tabela 14). Zagrożony jest również cel operacyjny dotyczący odsetka ludności korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej – por. tabela 15. Szczególnym niepowodzeniem charakteryzuje się wskaźnik związany a 
obsługą pasażerów w Porcie Lotniczym im. W. Reymonta – tutaj ambicje dotyczące wzrostu aktywności 

lotniska pod tym względem są, wobec aktualnych trendów opisanych w p. 2.2.3, całkowicie niemożliwe. 

Tabela 14. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych  SRWŁ w zakresie spójności przestrzennej wraz z perspektywą ich 
osiągnięcia 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Cel 

2020 
Osiągnięcie 

celu 

Liczba mieszkań oddanych do 

użytkowania na 1000 ludności 2,73 2,37 3,17 2,39 2,59 2,86 2,84 
średnia 

krajowa Zagrożone 

Gęstość sieci autostrad [km / 1000 km� 

kwadratowych] 4,24 4,24 10,3 9,74 10,3 10,3 . 15 Możliwe 
Udział gruntów zabudowanych i 

zurbanizowanych - terenów 

przemysłowych w powierzchni ogółem 

[%] 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Osiągnięty 
 

Tabela 15. Wskaźniki monitorowania celu operacyjnego 7  dla których osiągnięcie celu jest zagrożone. 

Nazwa wskaźnika 2010 2015 2020 

Osiągnięcie 

celu 

Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej [%] 58,8 63,4 76,6 Zagrożone 

Liczba pasażerów przewożonych koleją aglomeracyjną w tys. pasażerów 

na 1 rok [tys. osób] . 1984 4938 Zagrożone 

Długość linii kolejowych dostosowanych do prędkości 100 km/h i więcej 

[km 333,9 476,1 647,6 Zagrożone 

Udział ruchu pasażerów w Porcie Lotniczym Łódź im. W.Reymonta w 

ruchu pasażerów w portach lotniczych w Polsce (przyjazdy+wyjazdy) [%] 2 0,9 7,5 Zagrożone 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SRWŁ2020, s. 120 oraz strateg.stat.gov.pl.  

2.2.4. Obszary funkcjonalne 

Jak już pisaliśmy w rozdziale 2.1.3.3 wyzwania rozwojowe dotyczące obszarów miejskich i ŁOM są 
realizowane, natomiast brak jest wskazań co do istotnego wpływu realizacji Strategii na pozostałe obszary 
funkcjonalne. Jak piszemy niżej, zdiagnozowanym przez ekspertów powodem tego stanu rzeczy jest brak 

realnych instrumentów tego wpływu. W opinii ekspertów najwyższą średnią ocenę aktualności celów 
strategicznych (w ramach obszarów funkcjonalnych) uzyskano dla Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego oraz obszarów miejskich. Mamy tutaj zatem do czynienia ze zgodnością opinii i 
wniosków statystycznych. Podobnie jest z pozostałymi obszarami funkcjonalnymi, które z kolei w opinii 
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ekspertów uzyskały niższą średnią ocenę aktualności celów strategicznych, w szczególności dotyczy to 
Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew oraz obszarów wiejskich.  

Jeśli chodzi o obszary wiejskie to zmiany w wartościach wskaźników monitorowania idą we właściwym 
kierunku, lecz są tak powolne, że nie dają nadziei na osiągnięcie celów przy założeniu utrzymania 
tempa tych zmian (nie dotyczy to jedynie relacji sieci wodociągowej do kanalizacyjnej, która spada w 
tempie średnio 7,9% rocznie, co przy utrzymaniu tej dynamiki daje nadzieję na osiągnięcie wartości 
bliskiej docelowej).  

Tymczasem w obszarze intensywnego rolnictwa wartości wskaźników wskazują stagnację w latach realizacji 
Strategii: w latach 2013-2015 nie zmieniła się w ogóle liczba grup producentów rolnych w obszarze rozwoju 
intensywnego rolnictwa (22), a liczba podmiotów gospodarczych w przemyśle rolno-spożywczym 
wpisanych do rejestru REGON o liczbie pracujących 50 i więcej osób w obszarze funkcjonalnym 
intensywnego rozwoju rolnictwa w woj. łódzkim jest nawet mniejsza niż w roku 2010 (26 vs 30).  

Tabela 16. Wskaźniki monitorowania celów strategicznych  SRWŁ dla obszarów funkcjonalnych wraz z perspektywą ich 
osiągnięcia57 

Cel strategiczny dla obszarów 1.1. Obszary miejskie 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Cel 

2020 
Osiągnięcie 

celu 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania 

na 1 osobę w obszarach miejskich 

województwa łódzkiego [m²] 25,38 25,7 26,09 26,47 26,83 27,23 26 osiągnięty 

Dochody własne gmin w obszarach miejskich 

województwa łódzkiego z podatku CIT na 1 

mieszkańca [zł] 48,38 50,93 49,82 50,42 51,23 57,65 65 możliwe 

Liczba lekarzy specjalistów na 10 tys. 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym w 

obszarach miejskich 0,18 0,15 0,17 0,23 0,23 0,18 0,6 zagrożone 

Cel strategiczny dla obszarów 1.2. Obszary wiejskie 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej 

zarejestrowanych w rejestrze REGON na 1 

tys. mieszkańców obszarów wiejskich 

województwa łódzkiego [szt] 53,11 53,32 54,61 56,39 57,56 58,65 80 zagrożone 

Długość sieci wodociągowej do długości sieci 

kanalizacyjnej na terenie obszarów wiejskich 

województwa łódzkiego [%] 10,4 9,12 8,06 7,64 7,24 6,8 4 możliwe 
Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych 

wychowaniem przedszkolnym w liczbie dzieci 

w tej grupie wiekowej dla obszarów wiejskich 

województwa łódzkiego [%] 35,02 36,65 37,68 40,8 43,99 45,93 80 zagrożone 
Udział powierzchni ekologicznych użytków 

rolnych gospodarstw ekologicznych z 

certyfikatem w ogólnej powierzchni użytków 

rolnych w obszarach wiejskich województwa 

łódzkiego 0,38 0,44 0,54 0,61 0,61 . 1,5 zagrożone 
  

                                                             
57 W tabeli zrezygnowano z kilku wskaźników dla których nie było można pozyskać danych pozwalających na monitorowanie 
tendencji w czasie.  
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Cel strategiczny dla obszaru funkcjonalnego 2.1. Łódzki obszar metropolitalny 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Cel 

2020 

Osiągnięcie 

celu 

PKB na 1 mieszkańca (w cenach bieżących) 

[zł] 41480 43997 45877 46952 49247 . 60000 możliwe 
Udział podmiotów gospodarczych z działów 

gospodarki kreatywnej (sztuka, kultura, 

przemysł filmowy i muzyczny, media, 

wzornictwo, projektowanie) w ogólnej liczbie 

podmiotów w rejestrze REGON w ŁOM [%] 4,36 4,6 4,24 5,01 5,21 5,41 6 możliwe 

Liczba imprez wystawienniczo-targowych o 

charakterze międzynarodowym w ŁOM . . . 19 21 23 30 zagrożone 

Cel strategiczny dla obszaru funkcjonalnego 2.2. Zagłębie górniczo-energetyczne 

Roczna wielkość emisji CO2 w Elektrowni 

Bełchatów na 1 GJ wytwarzanej energii [kg] 290,7 . . . . . 270 Brak danych 

Cel strategiczny dla obszaru funkcjonalnego 2.3. Zagłębie ceramiczno-budowlane Opoczno-Tomaszów Mazowiecki 

Produkcja sprzedana przemysłu na 1 

mieszkańca w powiatach opoczyńskim i 

tomaszowskim [zł] 0b 17467 0b 0b 0b 19528 18200 osiągnięty 

Cel strategiczny dla obszaru funkcjonalnego 2.4. Obszar rozwoju intensywnego rolnictwa 

Liczba grup producentów rolnych w obszarze 

rozwoju intensywnego rolnictwa 17 17 21 22 22 22 40 zagrożone 
Liczba podmiotów gospodarczych w przemyśle 

rolno-spożywczym wpisanych do rejestru 

REGON o liczbie pracujących 50 i więcej osób 

w obszarze funkcjonalnym intensywnego 

rozwoju rolnictwa w woj. łódzkim 30 29 27 25 25 26 50 zagrożone 

Cel strategiczny dla obszarów funkcjonalnych 2.5. Obszary turystyczne dolin rzecznych Pilicy, Warty i Bzury 

Stan jednolitej części wód powierzchniowych - 

Zbiornika Jeziorsko  . dobry dobry . dobry dobry dobry osiągnięty 

Stan jednolitej części wód powierzchniowych - 

Zalewu Sulejowskiego . zly zly zly zly zly dobry zagrożone 
Źródło: opracowanie własne na podstawie SRWŁ (ss. 117-120) oraz dane z strateg.stat.gov.pl. 

  



47 

 

 
 

2.2.5. Aktualność celów Strategii wobec zmian dokumentów szczebla europejskiego 
i krajowego 

Na etapie formułowania Strategii w roku 2013, w jej zapisach znalazło się odniesienie do wielu 
obowiązujących wówczas dokumentów strategicznych. W szczególności stwierdzono (SRWŁ, s. 9) że 
Strategia wpisuje się w założenia strategii „Europa 2020”, przyjętej przez Radę Europejską w czerwcu 
2010 r. Cele rozwoju województwa łódzkiego były spójne z celami wskazanymi w krajowych 
dokumentach strategicznych: 

• Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju: Polska 2030 - Trzecia fala nowoczesności z dnia 9 
listopada 2012 r., 

• Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020 przyjętej przez Radę Ministrów dnia 25 
września 2012 r., 

• Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 
przyjętej przez Radę  Ministrów dnia 13 lipca 2010 r., 

• Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjętej przez Radę Ministrów dnia 
13 grudnia 2011 r. 

W latach realizacji Strategii niektóre z powyżej wymienionych dokumentów krajowych przestało 
obowiązywać.  W szczególności powstała Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która  określa 
nowy model rozwoju kraju i stanowi aktualizację średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (SRK 2020). 
Poniżej odnosimy się bardziej szczegółowo do dwóch dokumentów: szczebla europejskiego i 
krajowego. 

Zgodność ze Strategią Europa 2020 

Na szczeblu europejskim najważniejszym dokumentem strategicznym jest Europa 2020 – Strategia na rzecz 
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, która jest 
długookresowym programem rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej (UE) na lata 2010-2020. 
Została zatwierdzona przez Radę Europejską 17 czerwca 2010 r. zastępując, realizowaną w latach 2000-

2010, Strategię Lizbońską. Celami nadrzędnymi Strategii Europa 2020 jest: 

1. zwiększanie zatrudnienia; 

2. zwiększanie nakładów na badania i rozwój; 

3. osiąganie celów 20/20/20 w zakresie zmian klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii; 

4. podniesienie poziomu wykształcenia; 

5. walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Poniżej znajduje się analiza celów SRWŁ w kontekście powyższych celów „Europy 2020”.  

Ad 1 i 2) W Strategii Europa 2020 w ramach obszaru zatrudnienie oraz badania i rozwój zdefiniowano dwa 

wskaźniki monitorowania tych celów: 

• wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata [%], 

• nakłady na działalność B+R w relacji do PKB [%]. 

Jeśli chodzi o pierwszy wskaźnik, to w SRWŁ 2020 określono nieco wyższe niż dla całej Polski tempo wzrostu 
(11% dla łódzkiego vs 10% dla Polski) i cel ten nie jest zagrożony. Zarówno wartość jak i tempo wzrostu 
wskaźnika zatrudnienia w województwie należy zaliczyć do jego mocnych stron. Tymczasem nakłady na B+R 
są na niższym niż w Polsce poziomie, dodatkowo tempo wzrostu tego wskaźnika nie wskazuje, aby wartość 
docelowa mogła być osiągnięta (jednak dla Polski cel ten został również zbyt ambitnie postawiony). 
Zarówno poziom jak i tempo wzrostu nakładów na B+R zaliczyć należy do słabych stron województwa. Jedną 
z przyczyn osiągania niewielkiej wartości nakładów jest stosunkowo niewielki udział projektów z POIG 
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realizowanych przez przedsiębiorców z regionu łódzkiego58, pomimo nienajgorszej pozycji łódzkiego pod 

względem odsetka innowacyjnych przedsiębiorstw w usługach.  

Rysunek 2. Dwa pierwsze wskaźniki Strategii Europa 2020 oraz SRWŁ 2020 wraz z wartościami docelowymi 

  
Źródło: opracowanie własna na podstawie danych GUS. 

Ad 3) W ramach zmian klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii, w Europa 2020 monitoruje się 
następujące wskaźniki: 

• dynamika emisji gazów cieplarnianych (1990=100), 

• udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto [%], 

• zużycie energii pierwotnej [Mtoe]. 

W SRWŁ 2020 również wzięto pod uwagę przystąpienie Polski do realizacji pakietu klimatycznego, co 
odzwierciedliło się w monitorowaniu następujących wskaźników: 

• zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach do redukcji 
zanieczyszczeń w % zanieczyszczeń wytworzonych, 

• zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeń w % 
zanieczyszczeń wytworzonych, 

• udział odpadów (z wyłączeniem komunalnych) poddanych odzyskowi w ilości odpadów 
wytworzonych w ciągu roku [%], 

• udział ścieków przemysłowych oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczania w ciągu roku 
[%], 

• roczna wielkość emisji CO² w Elektrowni Bełchatów na 1 GJ wytwarzanej energii [kg], 
• udział produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej 

ogółem [%]. 
 

Ad 4) W ramach edukacji w Europa 2020 zakłada się: 

• spadek udziału młodzieży niekontynuującej nauki [%] (z 5,4 w roku 2010 do 4,5 w roku 2020),   
• wzrost odsetka osób w wieku 30-34 lata posiadających wyższe wykształcenie [%] z 34,8 w roku 

2010 do 45 w roku 2020.  
W Strategii nie znajdujemy odpowiednika pierwszego wskaźnika (choć znajdujemy w niej cel operacyjny, 
który jest skoncentrowany na kapitale ludzkim - zgodny z celami Europy 2020). Drugi wskaźnik z tego 
obszaru znajduje swoje odzwierciedlenie w Strategii w postaci odsetka osób w wieku 15-64 lat. 

Ad 5) W ramach walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym sformułowano następujące cele 
szczegółowe w Europa 2020: 

• spadek wskaźnika bardzo niskiej intensywności pracy w gospodarstwie domowym, 

                                                             
58 Brak jest w nowym systemie informacji o lokalizacji beneficjenta dlatego nie można się odnieść do projektów 
przedsiębiorstw z regionu łódzkiego aplikujących o środki z PO Inteligentny Rozwój. 
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• spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

• spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem po transferach społecznych, 

• spadek wskaźnika pogłębionej deprywacji materialnej.  

Walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym reprezentują wskaźniki drugiego celu strategicznego w 

SRWŁ, dla których określono kierunek zmian wskazujący na zgodność z celami Europa 2020, a mianowicie: 

• udział osób pozostających bez pracy powyżej dwunastu miesięcy w ogólnej liczbie osób 
bezrobotnych zarejestrowanych nie przekraczający średniej krajowej, który rósł w latach 2009-
2014 (zarówno w Polsce, jak i w województwie), a od tego ostatniego roku uległ wyhamowaniu, 
lecz wartości dla województwa łódzkiego są ciągle powyżej (choć nieznacznie) wartości dla Polski; 

• spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem po transferach społecznych do poziomu notowanego w  

UE 27, którego wartość zmierza we właściwym kierunku do celu.  

Ad 10) Realizację wyzwania w postaci reintegracji społecznej grup wykluczonych i zwiększenie aktywności 
zawodowej tych grup (jako efektu realizacji Strategii Europa 2020) można monitorować na podstawie: 

• udziału osób pozostających bez pracy powyżej dwunastu miesięcy w ogólnej liczbie osób 
bezrobotnych zarejestrowanych, który rósł w latach 2009-2014 (zarówno w Polsce, jak i w 
województwie), a od tego ostatniego roku uległ wyhamowaniu, lecz wartości dla łódzkiego są ciągle 
powyżej (choć nieznacznie) wartości dla Polski; 
• wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, którego poziom w Łódzkiem w 2011 roku był 
rekordowy i dość mocno odbiegający od średniej krajowej (26,9 vs 20,7%), lecz od tego czasu mocno 
spadł osiągając w 2016 r. poziom zbliżony do krajowego (22,6 vs 21,9 w Polsce). 

Oba powyższe wskaźniki wskazują, że zdynamizowanie reintegracji społecznej grup wykluczonych pozostaje 
aktualnym wyzwaniem rozwojowym regionu. 

Wszystkie założone wartości wskaźników docelowych wskazują na aktualność celów Strategii pod kątem celów 
Europa 2020. 

Zgodność ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju  

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stanowi aktualizację Średniookresowej Strategii Rozwoju 
Kraju i jest instrumentem zarządzania głównymi procesami rozwojowymi. Powinna być podstawą dla 
aktualizacji istniejących dokumentów strategicznych (strategii, polityk, programów) oraz weryfikacji 
programów wdrożeniowych. W SOR zdiagnozowano 5 pułapek rozwojowych (średniego dochodu, braku 
równowagi, przeciętnego produktu, demograficznej, słabości instytucjonalnej). Celem głównym SOR jest 
tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w 
wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym. Tak ogólnie postawiony cel jest właściwie spójny z 
celami Strategii województwa łódzkiego dotyczącymi trwałego i zrównoważonego rozwoju województwa 
opartego na optymalnym i efektywnym wykorzystaniu wewnętrznych potencjałów rozwojowych regionu w 
zgodzie z uwarunkowaniami zewnętrznymi. Jeśli szukać różnic pomiędzy obiema strategiami, to SRWŁ, w 
przeciwieństwie do SOR, mniej podkreśla się kwestie wzrostu dochodów mieszkańców, bowiem w SRWŁ 
przyjęto, że będzie to konsekwencja wzrostu gospodarczego w regionie.  

Wskaźniki kluczowe przedstawiające stopień realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: 

1. Wzrost skorygowanego realnego dochodu do dyspozycji brutto gospodarstw domowych na 1 
mieszkańca wg PPP (UE 28=100); 

2. Współczynnik Giniego – wskaźnik rozkładu dochodów gospodarstw domowych; 

3. Spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym PKB na 1 mieszkańca wg PPP 
(UE 28 =100)59; 

4. Wzrost PKB na 1 mieszkańca wg PPP (UE 28 =100). 

                                                             
59 Ten wskaźnik obecnie Eurostat monitoruje na poziomie makroregionów, a nie regionów (badanie EU-SILC). 
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Wzrost zamożności mieszkańców Polski (wskaźnik 1), powinien przekładać się na zmniejszenie 
zróżnicowania dochodów (wskaźnik 2) i spadek ubóstwa i wykluczenia społecznego (wskaźnik 3). Dopiero 
czwarty wskaźnik dotyczy wzrostu poziomu rozwoju gospodarki (widocznym w zmniejszaniu dystansu do 
średnich europejskich). Reorientacja strategii z dobrobytu gospodarczego na dobrobyt mieszkańców jest 
bardzo wyraźna w SOR. Wyzwania te, choć nie były priorytetami realizacji Strategii są w niej jak najbardziej 
obecne, o czym poniżej. 

W odniesieniu do dochodów mieszkańców województwa łódzkiego w Strategii (s. 19) zdiagnozowano 
fakt, że poziom wynagrodzeń w regionie jest niski i stanowi jedynie 89,3% średniej krajowej. W 
Strategii założono, że osiągnięcie celu „Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy” stworzy trwałe 
podstawy do rozwoju zaawansowanej gospodarki wiedzy i innowacji, zmniejszy poziom bezrobocia w 
regionie oraz wpłynie na wzrost przeciętnego wynagrodzenia (co odzwierciedla odpowiedni wskaźnik 
monitorowania). Jest to zatem kierunek zgodny z SOR. W Strategii (s. 72) problem ograniczania 
ubóstwa został wpisany jako jedno z 9 głównych wyzwań realizowanych w ramach drugiego celu 
strategicznego, dlatego pod tym względem należy stwierdzić zgodność obu strategii. W przypadku 
rozkładu dochodu gospodarstw domowych mierzonego współczynnikiem Giniego, to jego 
odpowiednikiem w Strategii jest relacja PKB per capita w podregionie najsłabszym i najsilniejszym pod 
tym względem (wskaźnik celu strategicznego w zakresie spójności gospodarczej). Kierunek obu 
wskaźników jest taki sam – ma pokazywać zmniejszanie się różnic w rozkładzie dochodów. Ostatni ww. 
wskaźnik z SOR - PKB per capita – znajduje swój odpowiednik w Strategii w postaci zmniejszania się 
regionalnego PKB w stosunku do Polski (wskaźnik celu strategicznego: PKB na 1 mieszkańca 
województwa w stosunku do PKB na 1 mieszkańca w Polsce).  

Oprócz zgodności w celach wyznaczanych przez wskaźniki kluczowe zbadano również zgodność 
pozostałych celów Strategii z SOR i stwierdzono, że wszystkie strategiczne kierunki działań 
zaplanowane w ramach trzech głównych filarów polityki horyzontalnej SRWŁ znajdują swoje 
odzwierciedlenie w SOR.  

Unikatowość SRWŁ 2020 polega  na położeniu dużego nacisku na politykę terytorialno-funkcjonalną i 
wyodrębnienie obszarów funkcjonalnych. Również w SOR ważnym obszarem jest rozwój 
zrównoważony terytorialnie i wyodrębnienie w związku z tym obszarów zagrożonych marginalizacją 
oraz miast tracących swoje funkcje gospodarce. Niemniej definicja obszarów funkcjonalnych w obu 
dokumentach jest inna.  

W Strategii, cztery Obszary Strategicznej Interwencji zostały zdefiniowane na podstawie kryteriów 
ówcześnie obowiązującej KSRR. Wyróżniono na tej postawie: Łódź i jej obszar funkcjonalny (ŁOM), 
ośrodki subregionalne  – miasta średniej wielkości pełniące istotne funkcje w skali sub i regionalnej, 
miasta powiatowe tracące funkcje społeczno-gospodarcze i gminy wiejskie o słabej dostępności do 
usług publicznych. Obszarami strategicznej (skoncentrowanej) interwencji w SOR są (oprócz Polski 
Wschodniej, Konurbacji Górnośląskiej i niektórych aglomeracji miejskich)  wiejskie obszary zagrożone 
trwałą marginalizacją, średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 

Kryteria wyróżniania średnich miast tracących swoje funkcje gospodarcze w SOR (s. 177), czy kryteria 
obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (SOR, s. 179) są inne niż kryteria dla miast powiatowych 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze w Strategii (s. 102), czy gmin wiejskich o słabej dostępności 
do usług publicznych, co powoduje, że wyznaczane na ich podstawie obszary mogą się różnić. Fakt, że 
obszary problemowe są inaczej definiowane w SOR  i SRWŁ powoduje, że zidentyfikowane zostają inne 
miasta i gminy zagrożone marginalizacją i nie ma sposobu na opracowanie prostych sposobów 
przejścia z jednej klasyfikacji do drugiej. Zgodnie z listą miast średnich tracących swoje funkcje 
społeczno- gospodarcze (załącznik pt. Lista miast tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze wg 
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SOR60), w Łódzkiem miastami o  silnej utracie funkcji  społeczno-gospodarczych są Tomaszów 
Mazowiecki i Sieradz, o średnio-silnej utracie tych funkcji: Wieluń, Radomsko, Zduńska Wola, Ozorków, 
Kutno. Jednocześnie we wszystkich tych miastach zdiagnozowano niekorzystną sytuację społeczno-
gospodarczą (gm. Burzenin w powiecie sieradzkim). 

Jeśli chodzi o obszary zagrożone trwałą marginalizacją to w SOR (s. 179)  dla województwa łódzkiego 
zdiagnozowano stosunkowo najwięcej gmin w których występuje kumulacja problemów społecznych 
(Dąbrowice, Nowe Ostrowy, Krośniewice, Łanięta, Żychlin – w powiecie kutnowskim; Żytno, 
Wielgomłyny – w powiecie radomszczańskim; Sadkowice – w powiecie rawskim; Klonowa – w powiecie 
sieradzkim), mniej z kumulacją problemów ekonomiczno-społecznych (gmina Goszaczanów i miasto 
Błaszki w powiecie sieradzkim, gmina Grabów w powiecie łęczyckim) oraz jedną gminę z kumulacją 
problemów ekonomicznych. 

Jak wskazuje matryca logiczna dla kryteriów delimitacji miast, różnice wynikają głównie z trzech 
nowych kryteriów, określonych  w SOR, a nieobecnych w Strategii: (1) Prognoza liczby ludności GUS do 
2035 r. w powiecie w stosunku do średniej w kraju w tym samym okresie, (2) Zmiana liczby 
udzielonych noclegów (2004/2005-2013/2014), w stosunku do średniej zmiany w kraju w tym samym 
okresie, (3) i w szczególności całkowicie nowego wskaźnika (3) Zmiany liczby siedzib największych 
spółek wg Listy 2000 Rzeczpospolitej (2004-2013), w stosunku do średniej zmiany w kraju w tym 
samym okresie. Te nowe kryteria powodują, że wyniki delimitacji są inne. Natomiast do delimitacji 
obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją użyto w większości nowych wskaźników, w tym takich, 
które nie są dostępne w statyce publicznej.  

Biorąc pod uwagę występujące rozbieżności w metodzie delimitacji, a co za tym idzie w wynikach, 
należy rekomendować kontynuowanie regionalnej polityki wsparcia wobec miast powiatowych 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz problemowe obszary wiejskie wskazane w SRWŁ. 
Zostały one wyznaczone z perspektywy województwa i zgodnie z wiedzą ekspercką ich delimitacja jest 
w pełni uzasadniona61. Wobec powyższego stwierdzamy na razie brak konieczności rewizji metody 
delimitacji miast powiatowych tracących funkcje społeczno-gospodarcze w ramach SRWŁ62. Jednak 
planowane zmiany w systemie zarządzania rozwojem Polski, w tym opracowywanie zintegrowanych 
dokumentów na szczeblu regionalnym mogą w przyszłości stanowić przesłankę do aktualizacji SRWŁ 
2020.   

 

  

                                                             
60 W SOR miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze to miasta powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miasta powiatowe 
powyżej 15 tys., a w SRWŁ również mniejsze miasta powiatowe (Wieruszów, Łęczyca). 
61 Wyniki delimitacji wskazanych ośrodków w SOR budziły wątpliwości (zgłaszane w uwagach do SOR) zarówno pod względem 
zestawu wskaźników diagnostycznych, jak i wyników, które zgodnie z posiadaną wiedzą nie w pełni odpowiadały faktycznemu 
stanowi rozwoju społeczno-gospodarczego proponowanych miast. 
62 Pozostaje kwestia funduszy dedykowanych miastom powiatowym tracącym funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta 
wskazane w SRWŁ nie dostają specjalnego wsparcia z RPO WŁ 2014-2020, poza Pabianicami i Zgierzem, które leżą w ŁOM, w 
związku z czym obejmuje je instrument ZIT. Delimitacja miast w SOR (którą opracował Instytut Geografii i Zagospodarowania 
Przestrzennego PAN) wg której wskazano 122 miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze (oraz pozostałe 255 
miast średnich) wiąże się ze wsparciem w postaci dedykowanych środków z krajowych programów operacyjnych na lata 
2014-2020.  
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2.2.6. Odpowiedzi na pytania ewaluacyjne w zakresie aktualności Strategii 

1. Czy zakres diagnozy, w tym analizy SWOT jest nadal aktualny? 

Zakres diagnozy i SWOT jest aktualny. Zagrożeniem nie podkreślanym wcześniej w Strategii jest 
zanieczyszczenie powietrza, w zakresie tzw. niskiej emisji, choć podjęto już pewne działania w tym 
kierunku63 (w odniesieniu do tego nowego zagrożenia sformułowano specjalny raport, który znajduje 
się w załączniku pt. Raport nt. zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim). Aktualnie 
szczególną uwagę należy zwrócić na wyzwania demograficzne (starzenie się społeczeństwa i związane 
z tym tzw. srebrna gospodarka), a także gospodarcze (nakłady na B+R, zaawansowane technologie, 
rolnictwo, zdrowa żywność, energia odnawialna) i rynek pracy (imigracja, popyt na wysoko 
wykwalifikowanych pracowników, szkolnictwo zawodowe). Są to jednakże zagadnienia już wcześniej 
zdiagnozowane w Strategii i SWOT, które zyskują na aktualności. 

Aktualność diagnozy podkreślają zarówno dane statystyczne, jak i uczestnicy wywiadów według 
których wyodrębnione obszary opisują kompleksowo sytuację społeczno-gospodarczą województwa. 
Natomiast zakres informacji zawartej w diagnozie wymaga aktualizacji64. Wskazano na znaczną 
uniwersalność analizy SWOT. Zwrócono uwagę na fakt, że „obszary funkcjonalne są w Strategii, ale tak 
naprawdę, przestały mieć znaczenie” co powinno być uwzględnione przy ewentualnej aktualizacji 
Strategii. 

2. Czy aktualne są wyzwania rozwojowe formułowane na podstawie diagnozy oraz analizy SWOT? 

Należy stwierdzić aktualność wyzwań sformułowanych w Strategii. Niektóre negatywne trendy uległy 
odwróceniu65, lecz większość problemów zarysowanych w diagnozie nie straciło na aktualności, w 
szczególności: potrzeba restrukturyzacji gospodarki (w tym w rolnictwie), potencjały regionalne66, 
problem depopulacji. W latach realizacji Strategii niektóre zarysowane w niej problemy nawet zyskały 
na znaczeniu, na przykład dotyczy to niskiego  udziału nakładów na badania i rozwój w PKB67. 

                                                             
63 W dniu 24.10.2017 r. sejmik województwa łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw tzw. uchwałę antysmogową. 
64 Co uczyniono w rozdziale 2.1 podając zmiany i nowe trendy dla poszczególnych obszarów objętych diagnozą.  
65 W dalszym ciągu problemem pozostaje niska (niższa od średniej krajowej) wydajność pracy w usługach i przemyśle, choć 
obie zmienne wykazują powolne lecz stabilne wzrosty. Zmniejszeniu, a następnie ustabilizowaniu, uległo wewnętrzne 
zróżnicowanie województwa pod względem PKB per capita w podregionach. Nadmierna koncentracja rozwoju w Łodzi i 
powiatach centralnych przyczyniająca się do pogłębienia dysproporcji poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego między 
poszczególnymi częściami województwa uległa wyhamowaniu na poziomie podregionów. Dalsze zmniejszanie zróżnicowania 
pozostaje aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której kwestie 
zmniejszania dysproporcji zostały potraktowane priorytetowo. W przypadku rolnictwa podjęto w ramach PROW działania 
ukierunkowane na scalanie gruntów. Powstaje oczywiście pytanie, czy wielkoobszarowe, wysokotowarowe i zużywające 
więcej nawozów sztucznych gospodarstwa powinny być priorytetem Z punktu widzenia produktywności w rolnictwie i jego 
kontrybucji do regionalnej wydajności pracy – tak. Zaś z punktu widzenia dbałości o środowisko, jakość życia mieszkańców – 
nie .  
66 Jeśli chodzi o potencjały regionalne, to dominują w regionie przemysły niskich technologii, których wysoki udział w 
produkcji ogółem jest jednym z powodów niskiej (poniżej średniej krajowej) wydajności pracy w przemyśle.  Należy 
jednocześnie zauważyć, że rodzaje produkcji za to odpowiedzialnych (rolno-spożywcze, tekstylne, odzieżowe) są wymieniane 
w Strategii po stronie potencjałów gospodarczych regionu, którymi te branże w dalszym ciągu pozostają. Jednak w kontekście 
kreowania zaawansowanej gospodarki wiedzy i innowacji (cel 1 Strategii) lepszymi potencjałami regionu są farmacja, 
medycyna i ICT. 
67 Nakłady na badania i rozwój w stosunku do PKB, które, w przeciwieństwie do większości województw nie wykazują 
pozytywnej dynamiki w latach realizacji strategii (por. 2.1.1.5). Łódzkie jest jedynym województwem, w którym nakłady od 
roku 2013 pozostają na takim samym poziomie, co sprawia,  że pozycja łódzkiego pod względem tego wskaźnika spadła z 5. 
(w 2010 i 2013 r.) na 9. lokatę (2015).  
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Analiza rynku pracy pokazuje jego stabilność; województwo charakteryzuje wysoki wskaźnik 
zatrudnienia, niski współczynnik bezrobocia, wszystkie cele założone dla tego obszaru są możliwe do 
osiągnięcia.  Na rynku pracy pojawia się jednak nowe zagrożenie68 w postaci wysokiego współczynnika 
absencji69 (spowodowanego najprawdopodobniej złym stanem zdrowia mieszkańców) oraz 
zanieczyszczenia powietrza. Coraz bardziej uwidacznia się  zagrożenie w postaci odpływu kapitału 
ludzkiego do Warszawy, czemu (sic!) sprzyja poprawa dostępności komunikacyjnej województwa. 
Wysoka mobilność pracownicza dotyczy w większości osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych. 
Wyższe zarobki mieszkańców województwa pracujących w woj. mazowieckim przekładają się na 
dochody z tytułu podatków od osób fizycznych, jednak drenaż wysoko wykwalifikowanych zasobów 
pracy zamieszkujących województwo łódzkie nie sprzyja rozwojowi innowacyjnych podmiotów 
gospodarczych o wysokim poziomie technologicznym i zasobach wiedzy. 

3. Czy nadal aktualne są cele strategiczne i operacyjne określone w ramach polityki horyzontalnej oraz 
cele strategiczne określone w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej w kontekście zmian sytuacji 
społeczno-gospodarczej? 

Aktualność celów strategicznych i operacyjnych w ramach polityki horyzontalnej uczestnicy wywiadu 
grupowego ocenili przeciętnie na ponad 4 (aktualne) w skali 1-5. Natomiast aktualność celów 
strategicznych określonych w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej oceniono przeciętnie na 
dokładnie 4 (aktualne) w tej samej skali. 

W ramach polityki horyzontalnej najwyższą średnią ocenę celów operacyjnych uzyskano dla celu 1. 
Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji. Cel operacyjny 8. Wysoka jakość środowiska 
przyrodniczego uzyskał drugą wartość, a cel 2. Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy oraz cel 7. 
Wysoka jakość i dostępność infrastruktury transportowej i technicznej trzecią wartość. Natomiast 
najniższą średnią ocenę aktualności uzyskano dla celu 6. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. Drugą najniższą ocenę aktualności uzyskał cel 3. 
Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki. 

Z kolei dla obszarów funkcjonalnych najwyższą średnią ocenę aktualności celów strategicznych 
uzyskano dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz obszarów miejskich. Natomiast najniższą 
ocenę aktualności celów dla zagłębia Bełchatów – Szczerców – Złoczew oraz obszarów wiejskich. 

Analiza statystyczna pokazała, że osiągnięcie części celów jest zagrożone. Szczególnym zagrożeniem 
dla regionu wydaje się zbyt mała dynamika w ramach wskaźników monitorujących cel operacyjny, 
który również w opinii respondentów jest najbardziej aktualnym do realizacji celem: Zaawansowana 
gospodarka wiedzy i innowacji. W ramach tego celu szczególnie niepokojąca jest niska dynamika liczby 
pracowników  naukowo-badawczych na 1000 osób aktywnych zawodowo70, odsetka pracujących w 
sekcjach J, K, R, M71 oraz nakładów na działalność B+R w relacji do PKB72. 

                                                             
68 Największym zagrożeniem pozostaje trwający od kilku lat spadek potencjalnych zasobów pracy, czyli liczby ludności w 
wieku produkcyjnym – jest to jednak zagrożenie podkreślane w Strategii.  
69 Por. Kusideł, Striker, Absencja chorobowa a bezrobocie na rynku pracy w Polsce, Polityka Społeczna, 8 (509), IPiPS, 
Warszawa 2016. 
70 Wartości wskaźnika pokazują, że dystans jaki dzielił województwo od Polski nie tylko nie maleje, ale rośnie. W Polsce, w 
latach 2013-2015 odsetek pracowników naukowo-badawczych wzrósł o 37% (z wartości 4,1 do 5,6), podczas gdy w 
województwie jest to wzrost zaledwie o 19% (z 2,7 do 3,2). 
71 Odsetek pracujących w sekcjach usług innowacyjnych i kreatywnych dzieli stały, średnio 20%, dystans do Polski. Oznacza to, 
że dynamika wzrostu odsetka pracujących w sekcjach J,K, R,M jest w województwie podobna do ogólnokrajowej, lecz aby 
pokonać istniejący dystans należałoby dynamikę tę zwiększyć.  
72 Nakłady na działalność B+R są od wielu lat na podobnym poziomie w województwie, co spowodowało, że początkowo 
dobra 5. lokata regionu pod tym względem (rok 2010) obniżyła się do lokaty 9. w roku 2015. Jak piszemy w rozdziale 2.1.1.5 
stagnacja pod tym względem jest szczególnie niebezpieczna wobec wyzwań nakreślonych w SOR. 
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W załączniku do raportu wymieniono również wskaźniki, dla których celem jest osiągnięcie średniej 
krajowej, a których dystans  do wartości ogólnopolskich jest względnie stały (dlatego dynamika 
zbliżona do ogólnopolskiej jest niewystarczająca do osiągnięcia celu), jak i  wskaźniki dla których celem 
jest osiągnięcie średniej krajowej, a których dystans  do wartości ogólnopolskich zwiększa się (co 
wskazuje, że tempa wzrostu w regionie są poniżej ogólnopolskich). Dla wskaźników tych należy 
zarekomendować ustanowienie celów nawiązujących do poprawy pozycji danego wskaźnika na tle 
innych regionów, zamiast dążenia do średniej krajowej.  

Podsumowując stwierdzamy aktualność wszystkich celów strategicznych i operacyjnych określonych w 
ramach polityki horyzontalnej w takim sensie, że kierunek zmian tych wskaźników jest prawidłowy. Dla 
części z tych celów rekomendujemy zrewidowanie ich wartości docelowych, które wobec 
obserwowanych zmian, wydają się zbyt ambitnie lub mało ambitnie określone. W przypadku polityki 
terytorialno-funkcjonalnej opinie respondentów skłaniają do rewizji celów dla obszarów strategicznych 
2.2 – 2.5. 

4. Czy nadal aktualne są cele strategiczne i operacyjne określone w ramach polityki horyzontalnej oraz 
cele strategiczne określone w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej w kontekście zmian 
strategicznych dokumentów szczebla krajowego (w szczególności Strategii na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju) i europejskiego. 

Cele strategiczne i operacyjne określone w ramach polityki horyzontalnej oraz cele strategiczne 
określone w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej w kontekście zmian strategicznych 
dokumentów szczebla krajowego (w szczególności Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) 
i europejskiego (Europa 2020) uznajemy za aktualne73.  

 

  

                                                             
73 Choć planowane zmiany w systemie zarządzania rozwojem Polski, w tym opracowywanie zintegrowanych dokumentów na 
szczeblu regionalnym mogą w przyszłości stanowić przesłankę do aktualizacji SRWŁ 2020. 
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3. Ocena trafności, skuteczności i efektywności działań służących 
realizacji SRWŁ 
Analizy przeprowadzone w tym rozdziale mają pomóc w sformułowaniu odpowiedzi na następujące 
pytania ewaluacyjne: 

5. Czy działania podejmowane w ramach w SRWŁ są adekwatne i wystarczające do osiągnięcia 
poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych? 
6. W jakim stopniu/zakresie realizowane działania, finansowane z RPO WŁ i środków własnych 
przyczyniają się do osiągnięcia celów wskazanych w SRWŁ?  
7. W jakim stopniu/zakresie realizowane działania, finansowane z innych zewnętrznych źródeł 
przyczyniają się do osiągnięcia celów wskazanych w SRWŁ? (np. budżet państwa, krajowe programy 
operacyjne, fundusz norweski, fundusze celowe jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)  
8. W jakim stopniu realizacja Strategii przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i 
konkurencyjności regionu łódzkiego w skali kraju i Europy? 
9. W jakim stopniu realizacja Strategii przyczynia się do osiągnięcia spójności gospodarczej, 
społecznej i przestrzennej regionu? 
10. Jaka jest efektywność środków zaangażowanych w realizację Strategii?  
 

3.1. Ocena adekwatności i wystarczalności podejmowanych działań w 
odniesieniu do wyznaczonych celów 

Na podstawie wyników indywidualnego wywiadu pogłębionego przeprowadzono analizę różnic 
przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji kierunków działań, która wskazuje na 
działania o znacznej ważności i nieznacznym stopniu realizacji, które mogą zagrażać osiągnięciu 
założonych celów. Analiza taka znajduje się na poniższym wykresie, gdzie kolorem czerwonym 
zaznaczono cele operacyjne dla filaru 1: spójności gospodarczej, kolorem niebieskim – filaru 2: 
spójność społeczna, kolorem żółtym – filaru 3: spójności przestrzennej74 

                                                             
74 Największą różnicę przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji kierunków działań w filarze 1. Spójność 
gospodarcza uzyskano dla następujących działań: 2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla gospodarki innowacyjne, 1.2. Rozwój 
nowoczesnej gospodarki energetycznej. Największą różnicę przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji 
kierunków działań w filarze 2. Spójność społeczna uzyskano dla następujących działań: 5.2. Rozwój usług i poprawa dostępu 
do sektora ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej, 6.1. Przeciwdziałanie ubóstwu ekonomicznemu. 
Największą różnicę przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji kierunków działań w filarze 3. Spójność 
przestrzenna uzyskano dla następujących działań: 7.1. Wzmocnienie i rozwój systemów transportowych i 
teleinformatycznych, 9.1. Wzmacnianie systemu powiązań funkcjonalnych. Największą różnicę przeciętnych ocen ważności 
(istotności) oraz stopnia realizacji strategicznych kierunków działań dla obszarów miejskich uzyskano dla następujących 
działań: 4. Wspieranie działań na rzecz podnoszenia jakości usług publicznych oraz dostosowania ich do potrzeb starzejącego 
się społeczeństwa, 1. Wspieranie systemowych działań rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych społecznie i 
gospodarczo. Największą różnicę przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji strategicznych kierunków 
działań dla obszarów wiejskich uzyskano dla następujących działań: 7. Wspieranie rozwoju systemu transportu publicznego 
oraz sieci dróg powiatowych i gminnych istotnych dla zwiększania dostępności komunikacyjnej, 4. Wspieranie działań na rzecz 
uruchomienia i realizacji programu Odnowa Wsi w województwie łódzkim. Największą różnicę przeciętnych ocen ważności 
(istotności) oraz stopnia realizacji strategicznych kierunków działań dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego uzyskano dla 
następujących działań: 9. Wspieranie działań na rzecz usprawnienia systemu komunikacji wewnętrznej w ŁOM poprzez 
utworzenie zintegrowanego, multimodalnego systemu transportu publicznego, 11. 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 Włókienniczych, Klaster 
Farmaceutyczno-Medyczny, Klaster Przemysłów Kreatywnych, Środkowoeuropejska Platforma Usług Logistycznych, 
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*Przeciętna ocena ważności (istotności) strategicznych kierunków działań dla obszarów funkcjonalnych wynosiła 4,2. Natomiast 
średnia ocena stopnia realizacji 2,8. 

 

                                                                                                                                                                                              
Balneologia). Największą różnicę przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji strategicznych kierunków 
działań dla Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew uzyskano dla następujących działań: 1. 
Wspieranie działań na rzecz powstania w regionie specjalistycznego ośrodka badawczego oraz szkolnictwa zawodowego z 
zakresu gospodarki energetycznej, 2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju „zielonych przemysłów” oraz rozwoju i wdrażania 
niskoemisyjnych technologii węglowych. Największą różnicę przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji 
strategicznych kierunków działań dla Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki uzyskano dla 
następujących działań: 3. Wspieranie w regionie rozwoju specjalistycznego szkolnictwa zawodowego dla przemysłu 
ceramicznego i szklarskiego na poziomie średnim i wyższym, 4. Wspieranie działań na rzecz powstania w regionie ośrodka 
badawczo – rozwojowego dla przemysłu ceramicznego i szklarskiego. Największą różnicę przeciętnych ocen ważności 
(istotności) oraz stopnia realizacji strategicznych kierunków działań dla Obszaru Rozwoju Intensywnego Rolnictwa uzyskano 
dla następujących działań: 6. 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, 
5. Wspieranie działań na rzecz agrobiznesu międzynarodowego. Największą różnicę przeciętnych ocen ważności (istotności) 
oraz stopnia realizacji strategicznych kierunków działań dla Obszarów Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury 
uzyskano dla następujących działań: 8. Wspieranie działań na rzecz wprowadzania systemowych rozwiązań w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, 7. Wspieranie działań na rzecz poprawy czystości wód Zalewu Sulejowskiego i Zbiornika 
Jeziorsko oraz terenów leśnych, 3. Wspieranie działań na rzecz rozwoju funkcji konferencyjno–kongresowej. 
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W zakresie spójności gospodarczej najwyższym poziomem realizacji oraz istotności (adekwatności) 
charakteryzowały się działania podejmowane w ramach 2.1. Kształtowanie i rozwój kadr dla 
gospodarki innowacyjne, 1.2. Rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej. Mimo niższej oceny 
znaczenia, równie wysoką oceną poziomu realizacji wyróżniały się działania 3.2. oraz 2.2. 

W ramach spójności społecznej na uwagę zasługiwała wysoka ocena ważności działania 5.2. Rozwój 
usług i poprawa dostępu do sektora ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej, 
jednak poziom jej realizacji jest poniżej dostatecznego poziomu. W zakresie polityki mającej na celu 
zapewnienie spójności przestrzennej, najważniejszym i jednocześnie najlepiej realizowanym 
działaniem było : 7.1. Wzmocnienie i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych. Biorąc 
pod uwagę wyniki wywiadów eksperckich należy wskazać, że w zakresie polityki funkcjonalno-
terytorialnej osiągnięte efekty nie są nadal wystarczające i wymagają dalszych prac umożliwiających 
osiągnięcie większej spójności przestrzennej. 

Wśród dodatkowych działań, które powinny zostać podjęte, aby poszczególne cele zostały 
zrealizowane uczestnicy wywiadu grupowego wskazali zagadnienia związane z gospodarką cyrkularną, 
polityką adaptacji do zmian klimatycznych oraz bioinnowacjami. 

3.2. Wpływ finansowania Strategii na osiąganie celów 

Założono, że oszacowanie wpływu realizacji SRWŁ 2020 na rozwój województwa (przeprowadzone na 
podstawie modelu HERMIN), powinno uwzględniać zarówno środki europejskie jak również środki 
pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych. Jest to zgodne z 
zapisami SRWŁ (str.113-114  „Źródła i instrumenty finansowe realizacji strategii”), gdzie wskazano 
szerszy wykaz źródeł finansowania, wykraczający poza środki UE, np. wewnętrzne środki finansowe 
przeznaczone na realizację SRWŁ 2020 pochodzące z budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
powinny oscylować w latach 2014-2020 od 17,1 mld zł w wariancie zachowawczym do 22,4 mld zł w 
wariancie optymistycznym. W zakresie środków UE ustalono, że do źródeł finansowania Strategii 
zaliczone będą projekty finansowane ze środków: 

• funduszy europejskich przeznaczonych na realizację polityki spójności oraz wspólnej polityki 
rolnej (RPO WŁ oraz programy krajowe, w tym z PROW), zrealizowane na obszarze 
województwa łódzkiego zarówno przez beneficjentów z województwa jak i spoza jego terenu, 
w perspektywie 2007-2013 i 2014-2020 (projekty zakończone do końca 2016 r.75),  

• stanowiących majątkowe wydatki inwestycyjne samorządów gminnych, powiatowych i 
Samorządu Województwa Łódzkiego,  

• krajowych i zagranicznych, finansujących projekty naukowe i prace badawczo-rozwojowe 
zarejestrowane w systemie POLON  
przeznaczonych na wsparcie podmiotów i osób fizycznych udzielane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Na tej podstawie powstały 3 warianty badania wpływu inwestycji na sytuację w regionie. 
Wariant 1. Projekty finansowane ze środków RPO WŁ w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020 
(projekty zakończone do końca 2016 r.), zrealizowane na terenie województwa łódzkiego. 
Wariant 2. Projekty finansowane ze środków RPO WŁ w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020 
(projekty zakończone do końca 2016 r.), zrealizowane na terenie województwa łódzkiego oraz 
majątkowe wydatki inwestycyjne. 
Wariant 3. Projekty finansowane ze środków europejskich zrealizowane przez beneficjentów z 
województwa łódzkiego, na terenie województwa łódzkiego w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-
2020 (projekty zakończone do końca 2016 r.) oraz pozostałe środki zewnętrzne.  

                                                             
75 Jedynie projekty zakończone w roku 2016 mogą oddziaływać na gospodarkę regionu w tym roku. 
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Wartość różnych źródeł finansowania Strategii podaje poniższa tabela76. 
 

Tabela 17. Środki finansowe (wewnętrzne I zewnętrzne) wspierające realizację Strategii w mln zł77 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 suma 

RPO 2007-2013, 2014-2020 0 9 429 662 1 320 1 392 852 1 198 1 912 259 8 032 

wydatki majątkowe 
inwestycyjne JST 1 592 1 977 2 962 2 565 2 188 1 958 2 110 2 404 2 503 1 598 21 858 

projekty POLON78 0 0 0 1 2 13 85 101 118 112 431 

WFOŚiGW 0 0 0 205 190 277 267 295 218 194 1 646 

projekty realizowane przez 
beneficjentów z łódzkiego 0 15 531 989 1 864 2 807 2 094 2 973 6 744 1 044 19 061 

projekty z PS oddziałujące na 
region 0 16 589 1 059 2 007 3 049 4 015 4 093 14 431 1 771 31 030 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, SIMIK i przesłanych przez Zamawiającego. 

Wpływ RPO w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020, został przedstawiony w poniższej tabeli. 
Wynika z niej, że w roku 2016 PKB regionu byłoby o 2,37% niższe, a zatrudnienie o 17,2 tys. osób 
niższe, gdyby RPO nie było realizowane. Z kolei wpływ RPO i środków własnych raportowany w Tabela 
19 pokazuje,  że w roku 2016 PKB regionu byłoby o 5,16% a zatrudnienie o 35,9 tys. osób niższe niż w 
sytuacji gdyby nie zaangażowano środków z RPO i własnych. 

Tabela 18. Wpływ zakończonych do 2016 r. projektów z RPO WŁ 2007-2013 oraz RPO WŁ 2014-2020 na PKB i liczbę 
pracujących w województwie łódzkim – wariant 1 

Wskaźnik Jedn. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PKB z RPO  mln zł 79 593 83 358 88 485 95 463 99 633 101 070 104 951 109 262 113 447 

PKB bez RPO   mln zł 79 593 82 890 87 727 93 969 97 899 99 488 102 560 106 067 110 851 

wpływ RPO na PKB % 0,00% 0,57% 0,88% 1,61% 1,79% 1,61% 2,36% 3,05% 2,37% 

Miejsca pracy bez 

RPO 
tys. szt. 1 332 1 272 1 211 1 217 1 180 1 237 1 260 1 218 1 288 

Miejsca pracy z RPO tys. szt. 1 332 1 277 1 218 1 230 1 193 1 248 1 277 1 238 1 305 

liczba utworzonych 
miejsc pracy netto 

tys. szt. 0,0 4,5 7,0 12,7 12,9 11,0 16,6 19,6 17,2 

Źródło: na podstawie oszacowań z 5-cio sektorowego modelu Hermin. 

  

                                                             
76 Z Tabela 17 można odczytać, ile wynosiła wartość projektów zakończonych, współfinansowanych z Unii z obu perspektyw 
programowania (2007-2013 oraz 2014-2020). Z kwot tych zdecydowaną większość stanowią środki wydatkowane w ramach 
perspektywy 2007-2013, bowiem niewiele jest projektów zakończonych w ramach nowej perspektywy programowania 
(zaledwie kilka procent z powyższych sum stanowią projekty realizowane z nowej perspektywy zakończone w roku 2016 – w 
przypadku RPO jest to niewiele ponad 2%, w przypadku projektów z wszystkich programów operacyjnych, których zasięg 
oddziaływania obejmował województwo łódzkie to zaledwie 1%). Zgodnie z bazą SL 2014-2020, stan na wrzesień 2017 r.  
77 W tabeli wyróżniono projekty zakończone w roku 2016, bo tylko takie mogą oddziaływać na gospodarkę regionu w tym 
roku. Wzięto pod uwagę projekty z obu perspektyw finansowania: 2007-2013 i 2014-2020. 
78 Z całości wartości projektów wzięto pod uwagę jedynie projekty zakończone i odjęto te części, które były finansowane 
przez środki unijne (które zostały ujęte w środkach polityki spójności).  
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Tabela 19. Wpływ RPO WŁ 2007-2020 oraz majątkowych wydatków inwestycyjnych JST na PKB i liczbę pracujących w 
województwie łódzkim – wariant 2 

Wskaźnik Jedn. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PKB z RPO+środki własne  mln zł 79 593 83 358 88 485 95 463 99 633 101 070 104 951 109 262 113 447 

PKB bez RPO I środków 
własnych  

mln zł 79 593 80 475 85 375 91 738 95 613 96 766 99 372 102 717 107 943 

wpływ RPO i środków 

własnych na PKB  
% 0,00% 3,63% 3,69% 4,11% 4,26% 4,50% 5,68% 6,45% 5,16% 

Miejsca pracy bez RPO I 

środków własnych 
tys. szt. 1 332 1 253 1 192 1 199 1 163 1 216 1 238 1 197 1 269 

Miejsca pracy z RPO I 
środków własnych 

tys. szt. 1 332 1 277 1 218 1 230 1 193 1 248 1 277 1 238 1 305 

liczba utworzonych miejsc 
pracy netto 

tys. szt. 0,0 24,4 26,5 30,8 30,4 31,7 39,1 41,4 35,9 

Źródło: na podstawie oszacowań z 5-cio sektorowego modelu Hermin. 

Wpływ środków zewnętrznych79 obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 20. Wpływ środków zewnętrznych na PKB i zatrudnienie w regionie łódzkim – wariant 3 

 
Jedn. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PKB ze środkami zewnętrznymi   mln zł 
79 593 83 358 88 485 95 463 99 633 101 070 104 951 109 262 113 447 

PKB bez środków zewnętrznych  mln zł 
79593 82861 86252 92015 95149 95973 94306 95203 107306 

wpływ środków zewnętrznych na 
PKB 

% 
0,00% 0,60% 2,52% 3,61% 4,50% 5,04% 10,14% 12,87% 5,41% 

Miejsca pracy bez środków 
zewnętrznych  

tys. szt 
1 332 1 271 1 195 1 197 1 158 1 210 1 201 1 161 1 280 

Miejsca pracy ze środkami 

zewnętrznymi  
tys. szt 

1 332 1 277 1 218 1 230 1 193 1 248 1 277 1 238 1 305 

Wpływ środków zewnętrznych na 
miejsca pracy  

tys. szt 
0,0 5,7 23,4 32,9 34,8 37,5 76,2 76,7 24,8 

Źródło: na podstawie modelu Hermin dla województwa łódzkiego. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że bez względu na źródła finansowania realizacja Strategii miała 
największy wpływ na gospodarkę regionu w 2015 r. Biorąc pod uwagę źródła finansowania największy 
wpływ mają środki zewnętrzne, które dotyczą w przeważającej większości projektów realizowanych w 
ramach polityki spójności. Oznacza to z jednej strony bardzo dobre wykorzystanie tych środków, lecz z 
drugiej – duże uzależnienie gospodarki regionu od finansowania zewnętrznego. 

                                                             
79 Do zewnętrznych źródeł finansowania Strategii zaliczono: 
- projekty współfinansowane z Unii realizowane przez beneficjentów z województwa łódzkiego; 
- projekty z WFOŚ, 
- projekty zarejestrowane w POLON. 
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Wykres 6. Procentowy wpływ realizacji Strategii wg źródeł finansowania 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Ponieważ w środkach zewnętrznych znaczącą pozycję stanowią programy operacyjne wspierane ze 
środków europejskich, pokazujemy dodatkowo ich kontrybucję we wzroście (dzięki realizacji polityki 
spójności) PKB i zatrudnienia. 

Tabela 21. Kontrybucja realizacji poszczególnych programów operacyjnych we wpływie PS na PKB województwa łódzkiego 

 Kontrybucja poszczególnych programów operacyjnych we wpływie  NSRO na: 

 
PKB zatrudnienie 

POIG 12,8% 11,9% 

POIS 63,5% 58,9% 

POKL 2,8% 2,4% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie aneksu do raportu pt. Ocena wpływu realizacji polityki spójności w ramach NSRO 
2007 2013”, WARR 2016. 

 

Z powyższej tabeli wynika, że spośród trzech typów programów największy wpływ na regionalne PKB i 
zatrudnienie ma program POIS, następnie POIG i na końcu POKL.  
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3.3. Perspektywa 2007-2013 

3.3.1. Podział środków na realizację polityki spójności  

Wg danych SIMIK (stan na 31.07.2017 r.) w Polsce w ramach całej polityki spójności zrealizowano 
projekty o łącznej wartości 502 323 mln z czego 57% stanowiło dofinansowanie unijne80. Z tej kwoty 
projekty, które swoim zasięgiem oddziaływania obejmowały województwo łódzkie miały wartość 33 
910 mln zł81 (plus ewentualnie 1/16 wartości projektów dla całego kraju tzn. kwota 1 970). Biorąc pod 
uwagę siedzibę beneficjentów polityki spójności (por. Tabela 23) zdecydowanie największą wartość 
projektów zrealizowano w województwie mazowieckim (prawie 40%), natomiast beneficjenci mający 
siedzibę w województwie łódzkim zrealizowali projekty na sumę 19 483 mln zł.   

Tabela 22. Wartości projektów dla danego obszaru oddziaływania w ramach perspektywy 2007-2013 

Obszar oddziaływania projektów Wartość projektów w mln zł Odsetek w % 

Mazowieckie 76 801 15,3% 

Śląskie 44 897 8,9% 

Małopolskie 37 890 7,5% 

Dolnośląskie 36 154 7,2% 

Łódzkie 33 910 6,8% 

Wielkopolskie 32 887 6,5% 

Podkarpackie 32 523 6,5% 

Cały kraj 31 520 6,3% 

Pomorskie 30 699 6,1% 

Lubelskie 25 021 5,0% 

Zachodniopomorskie 24 003 4,8% 

Warmińsko-mazurskie 21 885 4,4% 

Kujawsko-pomorskie 20 940 4,2% 

Podlaskie 16 183 3,2% 

Świętokrzyskie 15 046 3,0% 

Lubuskie 11 805 2,4% 

Opolskie 10 157 2,0% 

SUMA 502 32182 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMIK (stan na 31.07.2017). 

Tabela 23. Wartości projektów wg miejsca beneficjenta w ramach perspektywy 2007-2013 

Województwo beneficjenta Wartość w mln zł Odsetek w % 

Mazowieckie 188 649 39,7% 

Śląskie 35 276 7,4% 

Małopolskie 30 781 6,5% 

Wielkopolskie 27 497 5,8% 

Dolnośląskie 23 920 5,0% 

Pomorskie 23 153 4,9% 

Lubelskie 19 939 4,2% 

Zachodniopomorskie 19 556 4,1% 

Łódzkie 19 483 4,1% 

Podkarpackie 19 241 4,0% 

Kujawsko-pomorskie 17 158 3,6% 

Warmińsko-mazurskie 14 222 3,0% 

Świętokrzyskie 13 094 2,8% 

Podlaskie 10 518 2,2% 

Lubuskie 6 640 1,4% 

Opolskie 6 366 1,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMIK (stan na 31.07.2017). 

                                                             
80 Stosunkowo największe dofinansowanie unijne otrzymały projekty przeznaczane na rozwój zasobów ludzkich (średnio 
83%), projekty infrastrukturalne otrzymały średnio 56% dofinansowania z Unii. 
81 Bierzemy tutaj wszystkie zrealizowane projekty, nie tylko zakończone w roku 2016. 
82 Suma jest nieco niższa, bowiem pominięto projekty, dla których obszar oddziaływania wykraczał poza Polskę. 
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Jeśli chodzi o podział środków na poszczególne programy operacyjne i formy prawne beneficjentów, 
to z poniższej tabeli wynika, że w skali całego kraju i całości środków wydatkowanych na politykę 
spójności, największa wartość projektów dotyczyła POIŚ (44%), w następnej kolejności RPO (26,2%), 
POIG (15,6%) i w końcu POKL (10,5%). Jeśli chodzi o poszczególne formy prawne beneficjentów, to 
rozkłady są inne. W całej Polsce uczelnie i jednostki naukowe najchętniej korzystały z programów POIG 
(33,7% wartości wszystkich projektów zrealizowanych przez uczelnie i instytuty naukowe), JST 
korzystały głównie ze środków z RPO (50,7%), organy władzy realizowały zdecydowaną większość 
projektów w ramach POIŚ (81,2%), organizacje non-profit korzystały z POKL (62,5%), przedsiębiorstwa 
z POIŚ.  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, zajmował (podobnie do 
pozycji gospodarczej łódzkiego) 9. pozycję pod względem wykorzystania środków polityki spójności 
(por. Tabela 24).  

Tabela 24. Podział środków z polityki spójności wg form prawnych beneficjentów w ramach perspektywy 2007-2013  w Polsce 

 
Wszystkie 

PO 
jst 

organ 
władzy, 

administracji 
rządowej 

organizacja 
non profit 

przedsiębior
stwa 

uczelnie, 
jednostki 
naukowe 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 44,0% 24,6% 81,2% 2,0% 46,2% 15,8% 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 15,6% 1,7% 7,5% 10,6% 26,9% 33,7% 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 10,5% 17,0% 4,3% 62,5% 5,2% 22,3% 

Program Operacyjny Pomoc techniczna 0,6% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 3,1% 6,1% 2,3% 0,4% 0,9% 9,9% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2,0% 3,6% 0,1% 1,1% 1,6% 1,5% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1,6% 3,3% 0,1% 1,5% 1,2% 1,0% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 1,8% 3,2% 0,1% 3,2% 1,8% 0,7% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 0,8% 1,5% 0,1% 0,4% 0,6% 0,8% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 1,6% 3,3% 0,3% 1,1% 1,3% 0,5% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2,2% 4,2% 0,1% 2,2% 1,5% 2,5% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2,8% 5,5% 0,1% 2,0% 2,0% 2,9% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 0,7% 1,3% 0,0% 1,2% 0,7% 0,6% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1,7% 3,4% 0,1% 3,0% 1,2% 1,7% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 1,0% 1,7% 0,1% 1,1% 1,0% 0,4% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 1,4% 2,8% 0,1% 0,9% 1,1% 0,8% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2,5% 5,6% 0,0% 2,3% 1,5% 1,5% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 1,2% 2,6% 0,0% 1,7% 0,7% 0,5% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 1,6% 2,9% 0,1% 0,9% 1,7% 0,4% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego  2,0% 3,3% 0,1% 1,3% 1,8% 1,6% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  1,4% 2,3% 0,4% 0,5% 1,2% 0,9% 

Suma RPO 26,2% 50,7% 1,8% 24,4% 20,9% 18,3% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMIK (stan na 31.07.2017). 

Koncentrując się na środkach wykorzystanych przez beneficjentów zlokalizowanych na terenie 
województwa łódzkiego, to zrealizowali oni projekty na łączną kwotę 19 483 mln zł. Rozkład środków 
dla różnych form prawnych tych beneficjentów jest nieco inny niż dla całej Polski. Porównując dane z 
Tabela 24 i Tabela 25  widać, że uczelnie i instytuty badawcze zlokalizowane na terenie województwa 
łódzkiego korzystały ze środków ponadregionalnych programów (POIG, POIŚ, POKL). Odwrotna 
sytuacja charakteryzuje przedsiębiorstwa, które chętniej niż w skali całego kraju korzystały z RPO WŁ.  
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Tabela 25. Podział środków (w mln zł) z polityki spójności na lata 2007-2013 wg form prawnych beneficjentów 
zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego 

Program Operacyjny 

W mln zł 

Ogółem jst 
organ władzy, 
administracji 

rządowej 

organizacja 
non-profit 

przedsiębiorst
wa 

uczelnie, 
jednostki 
naukowe 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 5 711 1 784 2 2 3 359 486 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 3 484 100 0 19 2 847 517 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2 795 1 529 1 327 537 400 

Program Operacyjny Pomoc techniczna 14 0 14 0 0 0 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 7 401 4 481 67 130 2 291 148 

pozostałe RPO 79 0 0 19 60 0 

suma 19 483 7 894 83 498 9 093 1 551 

 
Wg udziałów procentowych 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 29,3% 22,6% 1,9% 0,4% 36,9% 31,4% 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 17,9% 1,3% 0,0% 3,8% 31,3% 33,3% 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 14,3% 19,4% 0,9% 65,8% 5,9% 25,8% 

Program Operacyjny Pomoc techniczna 0,1% 0,0% 16,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 38,0% 56,8% 80,6% 26,1% 25,2% 9,5% 

pozostałe RPO 0,4% 0,0% 0,0% 3,9% 0,7% 0,0% 

suma 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMIK (stan na 31.07.2017). 

3.3.2. Podział wg priorytetów, kategorii i obszarów  wsparcia 

Z Tabela 26 wynika, że w skali całej Polski priorytetowym obszarem wsparcia był transport (wpisujący 
się w cel 3 - horyzontalny Strategii), na który wydano 32,9% środków z całej polityki spójności 2007-
2013. Biorąc pod uwagę projekty, dla których wskazano województwo łódzkie jako zasięg realizacji, to 
spośród nich aż 47,9% dotyczyła transportu.  W ramach tego obszaru wsparcia, budowane i/lub 
remontowane mogły być autostrady, koleje, drogi krajowe i lokalne, ścieżki rowerowe, transport 
miejski. W województwie łódzkim dominującym priorytetem były autostrady i koleje. Zarówno 
autostrady, jak i koleje nie były realizowane przez łódzkie podmioty (tylko w przypadku kolei niewielka 
część wydatków była finansowana przez łódzkie RPO). W drugiej kolejności priorytetów realizacji NSRO 
2007-2013 były badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość, na które w 
Polsce wydatkowano 21,6% całości środków, zaś w przypadku łódzkich podmiotów i RPO było to 28,2-
28,8%. Zdecydowanie więcej niż średnio w Polsce wydano w Łódzkiem na rewitalizację. Podsumowując 
priorytetem dla inwestycji w województwie łódzkim była rewitalizacja (udział projektów na ten cen był 
o 72% wyższy niż analogiczny udział w Polsce) oraz transport (o 45% wyższy udział niż w Polsce, choć 
nie były to projekty ani realizowane przez łódzkie firmy, ani przy znacznym finansowaniu z RPO – w 
przeciwieństwie do rewitalizacji. 
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Tabela 26. Wartość projektów zrealizowanych w poszczególnych obszarach wsparcia w perspektywie 2007-2013 

Obszary wsparcia Polska 
zasięg 
wojew. 

łódzkie 
podmioty 

RPOWŁ83 Polska 
zasięg 
wojew. 

łódzkie 
podm. 

RPO WŁ 

 w mln zł w mln zł w mln zł w mln zł w % w % w % w % 

Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje 
i przedsiębiorczość 108 650 6 294 5 494 2 325 21,6% 18,6% 28,2% 28,8% 

Energia 26 524 1 191 935 372 5,3% 3,5% 4,8% 4,6% 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną 18 601 687 694 491 3,7% 2,0% 3,6% 6,1% 

Kultura 8 331 301 301 301 1,7% 0,9% 1,5% 3,7% 

Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 74 638 4 055 4 809 666 14,9% 12,0% 24,7% 8,2% 

Pomoc techniczna 10 009 153 279 149 2,0% 0,5% 1,4% 1,8% 

Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości 16 423 992 961 0 3,3% 2,9% 4,9% 0,0% 

Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej 
sytuacji życiowej 6 108 428 397 0 1,2% 1,3% 2,0% 0,0% 

Poprawa jakości kapitału ludzkiego 17 267 759 899 0 3,4% 2,2% 4,6% 0,0% 

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich 8 295 964 954 964 1,7% 2,8% 4,9% 11,9% 

Społeczeństwo informacyjne 21 871 845 771 472 4,4% 2,5% 4,0% 5,8% 

Stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz 
integracji społecznej 40 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Transport 165 291 16 230 2 067 1 890 32,9% 47,9% 10,6% 23,4% 

Turystyka 9 086 450 485 450 1,8% 1,3% 2,5% 5,6% 

Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych* 1 859 43 39 0 0,4% 0,1% 0,2% 0,0% 

Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, 
przedsiębiorstw i przedsiębiorców 9 331 518 396 0 1,9% 1,5% 2,0% 0,0% 

suma 502 323 33 910 19 483 8 081 100% 100% 100% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMIK (stan na 31.07.2017). 

3.3.3. RPO WŁ na tle 16 regionalnych programów operacyjnych realizowanych w 
ramach perspektywy 2007-2013  

W punkcie porównano obszary  i formy wsparcia jedynie w kontekście łódzkiego RPO  w stosunku do 
wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 

Jak wynika z Wykres 7 w ramach RPO WŁ 2007-2013 udział projektów zrealizowanych przez organy 
władzy i administracji był ponad dwukrotnie wyższy niż analogiczny udział we wszystkich regionalnych 
programach operacyjnych. (3,5% vs 1,4%) natomiast ponad dwukrotnie mniejszy udział dotyczył 
uczelni i jednostek naukowych (1,8% vs 4,2%). Pozostałe udziały dotyczące JST i przedsiębiorstw są na 
poziomie zbliżonym do wszystkich regionalnych programów operacyjnych. 

                                                             
83 Zerowe wartości dla kategorii związanych z kapitałem ludzkim wynikają z faktu, że w RPO nie można było korzystać ze 
środków z EFS. 
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Wykres 7. Udział wartości projektów w ramach regionalnych programów operacyjnych w podziale na formę prawną 
beneficjentów w ramach perspektywy 2007-2013 

 

Źródło: Krajowy System Informatyczny – raporty. Stan na 31.07.2017  (pobrane: 09.08.2017). 

Jeśli chodzi o podział na 3 podstawowe kategorie wsparcia, to województwo łódzkie, podobnie do 
wszystkich RPO, wydało podobny udział na infrastrukturę podstawową (64%), wsparcie przedsiębiorstw 
(35%), rozwój zasobów ludzkich (2%)84. 

Bardziej szczegółowe obszary wsparcia pokazuje Wykres 8, z którego wynika, że w Łódzkiem 
zdecydowanie wyższy udział (o 89%) niż średnio w kraju (biorąc pod uwagę jedynie RPO) miały wydatki 
na rewitalizację: w kraju odsetek wydatków z RPO na ten cel wynosił 6,3% całości wydatków na RPO, 
zaś w Łódzkiem było to 11,9% (jest to realizacja celu strategii jakim była rewitalizacja obszarów 
zdegradowanych). Jednocześnie obszarem którego udział w wydatkach z łódzkiego RPO był niższy niż 
we wszystkich regionalnych programach operacyjnych była infrastruktura społeczna, gdzie w 16 RPO 
wydano 10,5% całości wydatków, natomiast w Łódzkiem było to 6,1% (w tym dwukrotnie niższy udział 
niż w całym kraju charakteryzuje wydatki na infrastrukturę oświaty). Również uczelnie w mniejszym 
stopniu korzystały z łódzkiego RPO niż średnio uczelnie w pozostałych województwach. Nie oznacza to 
bynajmniej, że łódzkie uczelnie w mniejszym stopniu, niż inne korzystały z finansowania unijnego – 
jedynie korzystały z innych programów niż RPO. 

                                                             
84 Gdzie wydatki w ramach zasobów ludzkich ponoszone były wyłącznie na Pomoc techniczną (kategoria nr 85). 
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Wykres 8. Udział wydatków z RPO WŁ oraz wszystkich RPO wg obszarów wsparcia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMIK (stan na 31.07.2017). 

3.3.4. Aktywność beneficjentów w realizacji projektów unijnych wg sektorów 
gospodarczych w ramach perspektywy 2007-2013 

Dzięki zakupionym w firmie Bisnode  kodom PKD, które można było przypisać do NIP-ów 
poszczególnych beneficjentów85, możliwe było wnioskowanie o natężeniu aktywności beneficjentów 
reprezentujących poszczególne branże, w tym przemysły kluczowe i branże kreatywne. Z analizy tej 
można powziąć następujące wnioski: 

1. Struktura beneficjentów wskazuje na infrastrukturalny charakter prowadzonych projektów 
inwestycyjnych, koordynowanych w większości przez administrację publiczną lub podmioty 
zajmujące się dostarczaniem energii. Na uwagę zwraca relatywnie niski udział beneficjentów 
prowadzących działalność w zakresie działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Może to 
świadczyć o niskim zainteresowaniu funduszami oferowanymi w ramach RPO WŁ 2014-2020 np. 
ze względu na niską wartość oferowanych środków, zwłaszcza w odniesieniu do projektów 
badawczych. 

2. Kluczowe branże przetwórstwa przemysłowego były wspierane bardziej intensywnie niż pozostałe 
branże tego sektora. 

3. Analiza beneficjentów reprezentujących branże kreatywne pokazała, że w największym stopniu 
skorzystały firmy prowadzące działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych.  

Sekcje PKD 

W Tabela 27 pokazano liczbę i odsetek beneficjentów z województwa łódzkiego w podziale na sekcje 
PKD. Z ostatniego wiersza w tabeli wynika, że liczba podmiotów (beneficjentów), które realizowały 
projekty, było w sumie 2 622 (co przy liczbie projektów wynoszącej 8 040 pokazuje, że wiele 
podmiotów realizowało więcej niż jeden projekt – średnio 3 projekty na podmiot). Z tabeli wynika, że 
stosunkowo najwyższy odsetek podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego, które 
korzystały z finansowania unijnego dotyczy sekcji O – Administracji publicznej, obrony narodowej, 

                                                             
85 Zabieg taki jest już niemożliwy jeśli chodzi o beneficjentów z perspektywy finansowej 2014-2020, bowiem nie znane są 
(publicznie) ich NIP-y. 
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obowiązkowych zabezpieczeń społecznych. W sekcji tej aż 12,8% całości tego rodzaju podmiotów 
(wpisanych do rejestru REGON) realizowało projekty współfinansowane z UE.  Beneficjentami w 
ramach tej sekcji były głównie gminy i powiaty województwa łódzkiego oraz samo miasto Łódź (252),  
lecz również (26) podmioty świadczące usługi na rzecz całego społeczeństwa w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej (brak beneficjentów dot. obowiązkowych zabezpieczeń społecznych).  

Na drugim miejscu pod względem liczby podmiotów realizujących projekty inwestycyjne 
współfinansowane z Unii jest sekcja D – związana z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię 
elektryczną (projekty realizowane przez różne spółki energetyczne). Na trzecim miejscu jest sekcja E – 
związana z dostawą wody, ściekami, odpadami i ich rekultywacją (różne spółki wodociągowe, 
komunalne, oczyszczania ścieków). Czwarte miejsce pod względem liczby beneficjentów realizujących 
projekty UE są podmioty z sekcji J – związanej z informacją i komunikacją. Jest to dość obszerna sekcja, 
na którą składa się działalność wydawnicza (w ramach której 22 podmioty), produkcja filmów i nagrań 
wideo (7), nadawanie programów (3), telekomunikacja (16), przetwarzanie danych i informatyka (67), 
przetwarzanie danych (63). Na piątym miejscu znalazły się podmioty należące do sekcji Q. Wśród 335 
projektodawców dominowały te z działu 88 (171 podmiotów) związanego z pomocą społeczną, 
natomiast reszta z działu 86 związanego z opieką zdrowotną. Oba te działy należą do usług opartych na 
wiedzy (KIS).  Na 6. miejscu są 637 podmioty z sekcji produkcji przemysłowej. Ponieważ tylko część 
działów sekcji C kwalifikowana jest do przemysłów wysokich technologii poświęcamy im osobną 
Tabelę nr 25. 

Tabela 27. Liczba i odsetek beneficjentów z województwa łódzkiego, którzy korzystali z finansowania unijnego w latach  
2007-2016 

Symbol 

sekcji 
Opis sekcji 

Liczba 

beneficjentów 

Odsetek 
beneficjentów 

w stosunku do 
ogółu  

Pozycja 

odsetka 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 2 0,0% 19 

B Górnictwo i wydobywanie 3 1,1% 10 

C Przetwórstwo przemysłowe 637 2,3% 6 

D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w  energie elektryczną, gaz, parę wodną 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 20 4,3% 2 

E 
Dostawy wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z  rekultywacją 32 3,9% 3 

F Budownictwo 102 0,4% 14 

G 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 278 0,4% 13 

H Transport i gospodarka magazynowa 20 0,1% 18 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 23 0,4% 15 

J Informacja i komunikacja 178 2,7% 4 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 22 0,3% 16 

L Działalność związana z  obsługą rynku nieruchomości 25 0,3% 17 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 184 0,8% 11 

N Działalność w  zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 34 0,5% 12 

O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 278 12,8% 1 

P Edukacja 181 2,1% 7 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 335 2,3% 5 

R Działalność związana z  kulturą, rozrywka i rekreacją 57 1,3% 8 

S Pozostała działalność usługowa 211 1,3% 9 

Suma  2622   

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMIK (stan na 31.07.2017) oraz danych o PKD zakupionych z Bisnode. 
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Przemysły kluczowe  

Przemysły wymienione w Strategii jako kluczowe dla rozwoju regionu to: włókienniczy (działy PKD86: 
13,14) , energetyczny (35) , medyczny87, farmaceutyczny (21), kosmetyczny88, rolno-spożywczy (10), 
meblowy (31), materiałów budowlanych (23), maszynowy, elektromaszynowy (26), eko-przemysł. 
Liczba projektów zrealizowanych w ramach perspektywy 2007-201389 przez łódzkich beneficjentów 
reprezentujących działy w których zlokalizowane są przemysły kluczowe (działy produkcji 
przemysłowej nr: 10,13,14, 21, 23, 31 oraz dział 35 sekcji D) wyniosła 520 na 1214 wszystkich 
projektów zrealizowanych przez beneficjentów reprezentujących działy wymienione w poniższej tabeli. 
Natomiast średnia wartość projektów zrealizowanych w działach reprezentujących przemysły 
kluczowe była zdecydowanie wyższa niż w pozostałych. Dotyczy to w szczególności działu 35, 21 oraz 
10. Te przemysły kluczowe otrzymały zdecydowanie wyższe wsparcie niż pozostałe branże 
przemysłowe.  

 

  

                                                             
86 W nawiasach podano działy PKD, które stosunkowo najpełniej odzwierciedlają daną branżę (analiza statystyczna dla danych 
o niższym poziomie desegregacji: grup, czy klas nie jest możliwa z powodu braku odpowiednich danych).  
87 Produkcja taka jest zlokalizowana w dziale 32, który dotyczy produkcji pozostałych wyrobów (produkcja urządzeń, 
instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne należy do grupy 32.5). Dział ten jest zbyt szeroki, aby 
uznać, że jako całość stanowi przemysł kluczowy.  
88 Produkcja tego typu jest zlokalizowana w dziale  20 PKD, który dotyczy produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych. W 
dziale tym tylko jedna z 16 klas (20.42) dotyczy produkcji wyrobów kosmetycznych i toaletowych.  
89 W SL SIMIK brak jest NIP-ów beneficjentów, co uniemożliwia dokonanie podobnej analizy. Należy jednocześnie podkreślić, 
że jeśli mówimy o projektach zakończonych do końca 2016 r, to te z pierwszej perspektywy stanowią zdecydowaną większość 
(ponad 95%).  
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Tabela 28. Liczba i odsetek beneficjentów prowadzących działalność z zakresu przetwórstwa przemysłowego, którzy korzystali 
z finansowania unijnego w latach 2007-2016 (w ramach perspektywy 2007-2013)* 

Dział 
PKD 

Nazwa działu 
Liczba 

projektów 

Wartość 
projektów w 

mln zł 

średnia 
wartość 

projekótw 

Pozycja 
średniej 
wartości 

C_10  Produkcja artykułów spożywczych 75 234 3,1 6 

C_11 Produkcja napojów 3 3 1,1 19 

C_13 Produkcja wyrobów tekstylnych 122 199 1,6 15 

C_14 Produkcja odzieży 161 150 0,9 22 

C_15 Produkcja skór i wyrobów skórzanych 2 1 0,4 25 

C_16 Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 35 98 2,8 8 

C_17 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 43 179 4,2 4 

C_18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 67 102 1,5 17 

C_19 Produkcja koksu i ropy naftowej 3 5 1,8 13 

C_20 Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 58 148 2,5 10 

C_21 Produkcja wyrobów farmaceutycznych D 15 81 5,4 2 

C_22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 118 410 3,5 5 

C_23 
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych 
surowców niemet. 

66 127 1,9 
12 

C_24 Produkcja metali 22 104 4,7 3 

C_25 Produkcja wyrobów z metali D 107 290 2,7 9 

C_26 
Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i 
optycznych 

27 18 0,7 
23 

C_27 Produkcja urządzeń elektryczncch 21 22 1,0 21 

C_28 Produkcja maszyn i urządzeń 69 207 3,0 7 

C_29 
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i 
naczep 

24 59 2,5 
11 

C_30 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego 5 8 1,6 16 

C_31 Produkcja mebli 42 63 1,5 18 

C_32 Pozostała produkcja wyrobów 62 109 1,8 14 

C_33 
Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i 
urządzeń 

26 17 0,6 
24 

D_35 Wytwarzanie energii 39 2134 54,7 1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMIK (stan na 31.07.2017) oraz danych o PKD zakupionych z Bisnode. 
* Na czerwono wyróżniono działy należące do przemysłów wysokich technologii (21,26),kolorem brązowym zaznaczono działy należące do 
przemysłów średnio-wysokich technologii (20,27-30), kolorem zielonym - działy średnio-niskiej technologii (19,22-25, 33), czarnym działy 
niskiej technologii (10-18, 31-32). Dodatkowo pogrubiono działy, którym w miarę jednoznacznie można było przypisać przemysły wymieniane 
w Strategii jako kluczowe. 
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Branże kreatywne  

Analiza wsparcia beneficjentów (z województwa łódzkiego) reprezentujących branże kreatywne 
(wymienione w poniższej tabeli) wskazuje, że najwyższy priorytet uzyskała „Działalność związana z 
wystawianiem przedstawień artystycznych”. Beneficjenci z tej branży zrealizowali projekty na sumę 
92,6 mln zł, z czego prawie całość była finansowana z RPO. Na drugim miejscu znalazła się działalność 
obiektów kulturalnych z wartością projektów rzędu 38,4 mln zł, również z dużym udziałem RPO. 
Priorytetem dla regionu było jeszcze działalność agencji reklamowych (22,4 mln zł, 86% z RPO) oraz 
pozostałe działalność wydawnicza (21,7 mln zł – 100% z RPO). Działalność związana z doradztwem w 
zakresie informatyki także uzyskała wysokie wsparcie, ale głównie ze środków zewnętrznych – nie RPO. 
W niektórych działach 100% realizowanych projektów dotyczyło branż kreatywnych. Stosunkowo (w 
porównaniu do całości liczby podmiotów działających w danym dziale PKD) najwięcej projektów z 
branż kreatywnych zrealizowano w dziale 60 – liczba projektów kreatywnych stanowiła 6,8% liczby 
podmiotów wpisanych do rejestru regon dla tego działu, następnie  w dziale 58 (6,4%), 90 (3,9%), 73 
(2,3%) oraz 59 (1,7%). Wśród 441 projektów zrealizowanych przez podmioty reprezentujące działy 
branż kreatywnych (tzn. działy 58,59, 60, 62 71, 73, 74, 90), 207 projektów dotyczyło działalności 
kreatywnych (w przypadku przemysłów kreatywnych brak jest tak szczegółowych danych 
statystycznych). Wartość projektów zrealizowanych przez beneficjentów reprezentujących branże 
kreatywne wyniosła 227 mln zł i stanowiła niewiele ponad 1% wszystkich projektów realizowanych 
przez beneficjentów z województwa łódzkiego.  
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Tabela 29. Rozkład beneficjentów z branż kreatywnych 

PKD 
2007 Nazwa 

liczba 
projektów 

wartość w 
mln zł 

w tym 
liczba 

projektów 
z RPO 

wartość 
projektów 

z RPO 

udział 
finansowania 
z RPO 2007-

2013 

5811Z Wydawanie książek  8 4,2 5 2,5 60% 

5813Z Wydawanie gazet  4 2,5 2 0 0% 

5814Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków  15 0,7 2 0,3 43% 

5819Z Pozostała działalność wydawnicza  12 21,7 12 21,7 100% 

5821Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 0 0 0 0 
 

5911Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  10 9,1 2 2,1 23% 

5913Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych  
     

5914Z Działalność związana z projekcją filmów 4 2,2 4 2,2 100% 

5920Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 
     

6010Z Nadawanie programów radiofonicznych 1 1,4 0 0 0% 

6020Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych 2 1,9 0 0 0% 

6201Z Działalność związana z oprogramowaniem  
     

6202Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 36 21,3 3 0,9 4% 

7111Z Działalność w zakresie architektury 9 1,9 9 1,9 100% 

7311Z Działalność agencji reklamowych 54 22,4 33 19,3 86% 

7410Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 5 2 3 1,8 90% 

7420Z Działalność fotograficzna 5 4 1 3,2 80% 

9001Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych  11 92,6 8 92,1 99% 

9002Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych  1 0,2 0 0 0% 

9003Z Działalność artystyczna i literacka działalność twórcza (patrz: Dzieła sztuki)  3 0,7 3 0,7 100% 

9004Z Działalność obiektów kulturalnych 27 38,4 3 37,3 97% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SIMIK (stan na 31.07.2017) oraz danych o PKD zakupionych z Bisnode. 

 

3.2.3. Finansowanie z  PROW 

Jak podaje Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-201390 (s. 
23) do końca 2015 zrealizowano płatności w kwocie 74 289 mln zł, z czego w ramach: 

• osi 1 poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego - 33 370 mln zł, 

• osi 2 poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 22 008 mln zł, 

• osi 3 jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 14 464 mln zł, 

• osi 4 Leader 3 373 mln zł, 

• Pomocy technicznej 1 074 mln zł. 

Dla skali płatności z PROW należy powiedzieć, że płatności zrealizowane w ramach PROW 2007-2013, 
stanowiły  mniej więcej równowartość inwestycji w sekcji A  (nakładów brutto) z okresu 2012-2015. 

Jak widać z poniższej tabeli najwięcej środków wykorzystano na następujące działania: 

                                                             
90 http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Monitoring-i-
sprawozdawczosc-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdania-okresowe-z-realizacji-PROW-2007-2013.  

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdania-okresowe-z-realizacji-PROW-2007-2013
http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2007-2013/Monitoring-i-sprawozdawczosc-PROW-2007-2013/Zbiorcze-sprawozdania-okresowe-z-realizacji-PROW-2007-2013
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1. Oś 2. Działanie 211, 212. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych 
obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania; 

2. Oś 1. Działanie 113. Renty strukturalne; 
3. Oś 1. Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych; 
4. Oś 2. Działanie 214. Program rolnośrodowiskowy; 
5. Oś 3. Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 

 
Powyższe 5 działań pochłonęło w sumie 66,5% środków PROW 2007-2013.  

Tabela 30. Rozkład płatności w ramach osi i działań PROW 2007-2013 w Polsce 

Temat działania 
Procent 
PROW 

Dofinans
owanie 

UE 

Oś 1. Działanie 111. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych  w rolnictwie i leśnictwie 0,0% 0% 

Oś 1. Działanie 112. Ułatwianie startu młodym rolnikom 4,3% 75% 

Oś 1. Działanie 113. Renty strukturalne 14,0% 75% 

Oś 1. Działanie 114. Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów 0,2% 75% 

Oś 1. Działanie 121. Modernizacja gospodarstw rolnych 14,0% 75% 

Oś 1. Działanie 123. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 4,8% 75% 

Oś 1. Działanie 125. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa 
i leśnictwa 3,0% 76% 

Oś 1. Działanie 126. Przywracanie potencjału produkcji rolnej 1,1% 75% 

Oś 1. Działanie 132. Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 0,1% 75% 

Oś 1. Działanie 133. Działania informacyjne i promocyjne 0,0% 75% 

Oś 1. Działanie 141. Wsparcie gospodarstw niskotowarowych 2,9% 75% 

Oś 1. Działanie 142. Grupy producentów rolnych 1,1% 75% 

Oś 2. Działanie 211, 212. Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o 
niekorzystnych warunkach gospodarowania 14,9% 78% 

Oś 2. Działanie 214. Program rolnośrodowiskowy 13,1% 81% 

Oś 2. Działanie 221, 223. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów inne niż rolne 1,4% 79% 

Oś 2. Działanie 226. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz 
wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych 0,7% 81% 

Oś 3. Działanie 311. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 1,9% 75% 

Oś 3. Działanie 312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 3,6% 75% 

Oś 3. Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 10,6% 66% 

Oś 3. Działanie 313, 322, 323. Odnowa i rozwój wsi 3,7% 65% 

Oś 4. Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 3,8% 70% 

Oś 4. Działanie 421. Wdrażanie projektów współpracy 0,1% 80% 

Oś 4. Działanie 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja 0,7% 79% 

Pomoc techniczna 0,0% 0% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Jak pokazano w poniższej tabeli, największy udział stanowiły środki przeznaczone na renty  
strukturalne oraz modernizację gospodarstw rolnych. Analiza sumy wykorzystanych środków w 
rolnictwie wskazuje, że łódzkie zajmuje dopiero 11. lokatę pod względem wykorzystania środków 
PROW na 1 pracującego w rolnictwie. Pierwsze miejsce ma pod tym względem lubuskie.  
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Tabela 31. Rozkład wartości projektów PROW 2007-2013 wg osi priorytetowych i działań 

 

Oś 1. 
Działa

nie 
112. 

Ułatwi
anie 

startu 
młody

m 
rolniko

m 

Oś 1. 
Działan
ie 113. 
Renty 

struktur
alne 

Oś 1. 
Działani
e 121. 

Moderni
zacja 

gospoda
rstw 

rolnych 

Oś 1. 
Działani
e 123. 

Zwiększ
anie 

wartości 
dodanej 
podstaw

owej 
produkcj
i rolnej i 
leśnej 

Oś 1. 
Działanie 

125. 
Poprawia

nie i 
rozwijanie 
infrastrukt

ury 
związanej 

z 
rozwojem 

i 
dostosow

aniem 
rolnictwa i 
leśnictwa 

Oś 1. 
Działanie 

141. 
Wsparcie 

gospodarst
w 

niskotowar
owych 

Oś 2. 
Działanie 
211, 212. 
Wspierani

e 
gospodaro
wania na 

obszarach 
górskich i 

innych 
obszarach 

o 
niekorzyst

nych 
warunkach 
gospodaro

wania 

Oś 2. 
Działanie 

214. 
Program 

rolnośrodowi
skowy 

Oś 3. 
Działanie 

312. 
Tworzenie i 

rozwój 
mikroprzeds

iębiorstw 

Oś 3. 
Działanie 

321. 
Podstawo
we usługi 

dla 
gospodar

ki i 
ludności 
wiejskiej 

Oś 3. 
Dział
anie 
313, 
322, 
323. 
Odno
wa i 

rozwó
j wsi 

Oś 4. 
Działa

nie 
413. 

Wdraż
anie 

lokalny
ch 

strateg
ii 

rozwoj
u 

odsetek 
całości 

projektó
w 

PROW 

DOLNOŚLĄSKIE 2,7% 14,9% 10,8% 4,3% 5,6% 1,1% 10,9% 15,4% 2,4% 13,3% 5,5% 5,5% 92,2% 

KUJAWSKO-
POMORSKIE 6,5% 17,0% 16,7% 5,5% 2,3% 1,7% 11,7% 14,2% 2,3% 9,6% 3,3% 3,2% 93,9% 

LUBELSKIE 5,7% 15,5% 16,9% 5,2% 3,6% 5,6% 10,7% 12,9% 3,1% 9,0% 3,3% 3,3% 94,7% 

LUBUSKIE 1,9% 4,8% 9,3% 3,6% 7,4% 0,6% 15,1% 26,6% 3,2% 11,4% 4,3% 4,1% 92,3% 

ŁÓDZKIE 5,0% 20,8% 17,3% 5,9% 1,0% 5,1% 16,1% 4,6% 2,2% 10,5% 3,6% 3,2% 95,5% 

MAŁOPOLSKIE 2,0% 11,7% 9,6% 5,6% 2,8% 5,5% 11,2% 6,8% 7,2% 17,5% 5,9% 8,0% 93,6% 

MAZOWIECKIE 4,8% 16,6% 15,5% 5,3% 1,7% 3,1% 19,1% 6,8% 2,7% 8,9% 2,5% 2,9% 89,8% 

OPOLSKIE 4,1% 16,2% 16,0% 3,7% 2,9% 1,0% 5,4% 13,2% 4,2% 14,4% 3,7% 5,4% 90,3% 

PODKARPACKIE 2,4% 13,6% 8,2% 2,2% 3,4% 4,2% 10,4% 13,9% 6,5% 15,9% 5,7% 6,2% 92,5% 

PODLASKIE 5,5% 15,3% 16,1% 2,7% 2,2% 1,9% 27,0% 11,7% 1,7% 6,7% 2,4% 2,0% 95,2% 

POMORSKIE 3,4% 8,9% 12,7% 3,7% 4,0% 1,4% 15,4% 20,5% 4,7% 11,0% 4,2% 4,2% 94,1% 

ŚLĄSKIE 2,6% 12,0% 9,3% 9,3% 4,6% 1,7% 8,0% 5,5% 9,7% 18,4% 6,2% 6,6% 94,0% 

ŚWIĘTOKRZ. 3,8% 20,1% 12,2% 2,7% 1,7% 9,0% 9,9% 8,7% 3,4% 11,5% 3,8% 4,4% 91,2% 

WARMIŃSKO-
MAZURSKI 3,7% 9,2% 10,7% 1,3% 3,9% 0,8% 18,9% 21,7% 3,3% 9,8% 3,7% 2,8% 89,9% 

WIELKOPOLSKIE 5,7% 11,1% 17,1% 7,6% 2,9% 1,5% 15,5% 11,2% 4,0% 8,2% 3,5% 3,3% 91,7% 

ZACHODNIOP. 2,0% 7,4% 9,9% 4,0% 3,4% 0,7% 14,1% 35,7% 2,7% 8,7% 3,3% 3,2% 95,1% 

              Pozycja 
łódzkiego 
(wśród 16 
województw) 5 1 1 3 16 4 4 16 15 9 10 13 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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3.4. Perspektywa 2014-2020 

W poniższej tabeli pokazano alokacje środków przeznaczonych na realizację RPO WŁ w nowej 
perspektywie finansowej. Z tabeli wynika, że stosunkowo  najwięcej środków zarezerwowano na 
transport i rewitalizację. Jest to kontynuacja trendów z poprzedniej perspektywy finansowej, w której 
te dwa obszary były dominujące w realizacji projektów. W Tabela 33 pokazano stan realizacji 
projektów.  Z zestawienia wynika, że stosunkowo najwięcej projektów realizowanych w ramach RPO 
dotyczy rewitalizacji, innowacyjnej gospodarki, transportu.  

Tabela 32. Alokacje RPO WŁ 2014-2020 

Obszar tematyczny 
alokacja       

(w mln euro) % całości 

1. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 202 9% 

2. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 275 12% 

3. Transport 396 18% 

4. Gospodarka niskoemisyjna 225 10% 

5. Ochrona środowiska 118 5% 

6. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu 279 12% 

7. Infrastruktura dla usług społecznych 128 6% 

8. Zatrudnienie 160 7% 

9. Włączenie społeczne 162 7% 

10. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 115 5% 

11. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 130 6% 

12. Pomoc Techniczna 68 3% 

Suma 2256 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zamawiającego.  

Tabela 33. Wartość realizowanych projektów z RPO WŁ 2014-2020 wg obszarów wsparcia 

Obszar tematyczny  

Wartość 
projektów w mln 

zł Zrealizowane 

1. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy 66 1% 

2. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1062 20% 

3. Transport 1048 19% 

4. Gospodarka niskoemisyjna 547 10% 

5. Ochrona środowiska 104 2% 

6. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu 1287 24% 

7. Infrastruktura dla usług społecznych 416 8% 

8. Zatrudnienie 274 5% 

9. Włączenie społeczne 168 3% 

10. Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie 108 2% 

11. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności 183 3% 

12. Pomoc Techniczna 122 2% 

Suma 5385 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie systemu SL, stan na wrzesień 2017. 
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3.5.  Mierniki atrakcyjności i konkurencyjności regionu 

Atrakcyjność i konkurencyjność regionu zmierzono za pomocą wskaźników opisujących 
konkurencyjność, dostępność transportową oraz ofertę kulturalną. W Strategii podkreśla się (s. 94), że 
dostępność i jakość infrastruktury transportowej i komunikacyjnej to podstawowe czynniki 
warunkujące rozwój ekonomiczny i społeczny, stanowiące o atrakcyjności inwestycyjnej regionu, która 
powinna się przełożyć na większą konkurencyjność regionu. Dotyczy to również atrakcyjności 
kulturalnej, szczególnie, że województwo posiada duży potencjał w zakresie kultury, jednak nie buduje 
na nim swojej przewagi konkurencyjne w kraju (Strategia, s. 30). Tymczasem dostępność transportowa 
mogłaby pomóc regionowi w budowaniu tej przewagi (a nie tylko być ułatwieniem dla pracujących 
poza granicami województwa).  

Ostatecznie w skład Syntetycznej Miary Atrakcyjności i Konkurencyjności regionu (SMAK) wchodziły 
następujące mierniki: 

1. Syntetyczny Miernik Konkurencyjności z wagą 0,591; 
2. Syntetyczny Miernik Dostępności Transportowej z wagą 0,392 
3. Syntetyczny Miernik Atrakcyjności Kulturalnej z wagą 0,293. 

Jak wynika z Tabeli 34 SMAK pozycjonuje łódzkie na 8 pozycji w roku 2016, a jak piszemy w rozdziale 8 
prognoza dla regionu wskazuje, że przy utrzymaniu dotychczasowych trendów województwo ma 
szansę osiągnąć siódmą pozycję pod względem atrakcyjności i konkurencyjności w roku 2020.  

 

  

                                                             
91 W skład Syntetycznego Miernika Konkurencyjności wchodziły następujące wskaźniki cząstkowe, którym nadano równe 
wagi: 
• pracownicy naukowo-badawczy na 1000 osób aktywnych zawodowo [EPC], 
• odsetek pracujących w sekcjach J, K, R, M [%], 
• udział przychodów netto ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach netto ze 

sprzedaży ogółem w przedsiębiorstwach przemysłowych [%], 
• udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw z sektora usług [%], 
• udział przedsiębiorstw innowacyjnych – w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych [%], 
• nakłady na działalność B+R w relacji do PKB [%].  
92 W skład Syntetycznego Miernika Dostępności Transportowej wchodziły następujące wskaźniki cząstkowe, którym nadano 
równe wagi:  
• drogi miejskie o twardej nawierzchni (km/100km2), 
• autostrady (km/1000 km2), 
• udział dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni gruntowej w ogólnej długości tych dróg (%), 
• ścieżki rowerowe (km/10 tys. km2), 
• linie kolejowe ogółem (km/100 km2), 
• liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 10 tys. mieszkańców miast obsługiwanych komunikacją 

miejską (mln), 
• udział pasażerów w portach lotniczych w województwie do pasażerów w portach lotniczych w Polsce (przyjazdy i 

wyjazdy) (w %). 
93 Syntetyczny Miernik Atrakcyjności Kulturalnej zbudowany została za pomocą następujących wskaźników cząstkowych, 
którym nadano równe wagi: 
• uczestnicy imprez w przeliczeniu na 1 imprezę (średnia liczba uczestników imprez), 
• zwiedzający muzea i oddziały na 10 tys. mieszkańców, 
• widzowie w kinach na 1 tys. ludności, 

• widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności.   
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Tabela 34. Syntetyczna Miara Atrakcyjności i Konkurencyjności dla województw Polski 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

POLSKA 0,42 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 
       

Dolnośląskie 0,41 0,40 0,44 0,46 0,48 0,47 0,51 5 5 4 4 5 5 3 

Kujawsko-pomorskie 0,34 0,34 0,33 0,33 0,35 0,36 0,36 7 7 8 10 9 9 9 

Lubelskie 0,27 0,28 0,27 0,29 0,33 0,32 0,33 15 13 14 14 12 13 11 

Lubuskie 0,29 0,28 0,29 0,33 0,33 0,29 0,30 12 12 12 9 11 14 14 

Łódzkie 0,34 0,32 0,35 0,38 0,38 0,37 0,38 8 8 7 7 6 8 8 

Małopolskie 0,48 0,49 0,50 0,51 0,54 0,57 0,61 3 2 2 2 2 1 1 

Mazowieckie 0,55 0,54 0,55 0,59 0,60 0,57 0,57 1 1 1 1 1 2 2 

Opolskie 0,32 0,31 0,30 0,32 0,34 0,33 0,33 9 10 11 11 10 11 12 

Podkarpackie 0,31 0,32 0,31 0,34 0,37 0,39 0,41 10 9 9 8 7 7 6 

Podlaskie 0,25 0,26 0,28 0,30 0,30 0,32 0,32 16 15 13 13 14 12 13 

Pomorskie 0,47 0,47 0,44 0,45 0,49 0,48 0,49 4 4 5 5 4 4 5 

Śląskie 0,48 0,47 0,47 0,48 0,51 0,49 0,49 2 3 3 3 3 3 4 

Świętokrzyskie 0,27 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 14 16 15 16 15 15 15 

Warmińsko-mazurskie 0,27 0,27 0,24 0,27 0,25 0,25 0,24 13 14 16 15 16 16 16 

Wielkopolskie 0,39 0,40 0,35 0,38 0,36 0,39 0,39 6 6 6 6 8 6 7 

Zachodniopomorskie 0,30 0,28 0,31 0,31 0,33 0,34 0,35 11 11 10 12 13 10 10 

 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.    . 

Ciekawe wyniki w kwestii wpływu realizacji Strategii na atrakcyjności regionu przyniosły badania 
terenowe. Prawie połowa (46 osób) respondentów badania ankietowego ocenia, że realizacja SRWŁ 
przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności regionu łódzkiego w skali kraju w stopniu dużym. Niewiele 
mniej respondentów (40 osób) twierdzi, że w stopniu średnim. Natomiast 43 osoby twierdzą, że 
realizacja SRWŁ przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności regionu łódzkiego w skali kraju w 
stopniu średnim. Z kolei połowa badanych (50 osób) uważa, że realizacja SRWŁ przyczynia się do 
zwiększenia atrakcyjności regionu łódzkiego w skali Europy w stopniu średnim. Natomiast 44 osoby 
twierdzą, że realizacja SRWŁ przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności regionu łódzkiego w skali 
Europy w stopniu średnim. Najsilniej (w skali 1-5) oceniono wpływ realizacji SRWŁ na zwiększenie 
konkurencyjności regionu łódzkiego w skali kraju (przeciętnie 3,7), wpływ na zwiększenie atrakcyjności 
w skali kraju przeciętnie oceniono na 3,6. Natomiast wpływ na zwiększenie atrakcyjności oraz 
konkurencyjności w skali Europy oceniono niżej (przeciętnie na 3,1). 

3.6. Efektywność  

Efektywność środków zaangażowanych w realizację Strategii, zmierzono (zgodnie z raportem 
metodologicznym) jako efektywność całości polityki spójności w Polsce i jej regionach (w tym 
województwa łódzkiego). Wykorzystano w tym celu wyniki z badania zlecanego przez Ministerstwo 
Rozwoju dot. oceny wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników 
makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modeli makroekonomicznych. 
Jeżeli za nakłady uznamy całość środków przeznaczonych na realizację polityki spójności w danym 
regionie, zaś jako wynik potraktujemy tę część wzrostu PKB, która jest wynikiem realizacji tej polityki, 
to można policzyć jak oszczędnie poszczególne regiony wykorzystywały środki na poprawę w danym 
zakresie. Pozwala to na stworzenie rankingu województw pod względem efektywności wydatkowania 
środków z polityki spójności. Województwo łódzkie wypada w tym rankingu przeciętnie. Tymczasem 
najwięcej respondentów badania ankietowego (po 39 osób) oceniło efektywność środków 
zaangażowanych w realizację Strategii na 3 lub 4. 9 osób wskazało bardzo dużą efektywność (5). 
Natomiast 5 osób małą i 2 osoby bardzo małą efektywność. 
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3.7. Spójność społeczno-gospodarcza 

Spójność gospodarczą, społeczną i przestrzenną regionu zmierzono odpowiednio wskaźnikami 
zmienności dla: 

• PKB per capita w podregionach, 

• liczba osób długotrwale bezrobotnych w przeliczeniu na liczbę osób aktywnych zawodowo, 

• drogi gminne i powiatowe o twardej nawierzchni. 

Na poniższym wykresie zróżnicowanie podregionów województwa łódzkiego pod względem: 

• wskaźnika PKB per capita jest na podobnym poziomie, co oznacza stabilizację poziomu 
spójności gospodarczej, 

• wskaźnika dotyczącego osób bezrobotnych wzrosło w latach 2013-2015, co oznacza spadek 
spójności społecznej, 

• pokrycia podregionów województwa drogami o twardej nawierzchni maleje niezmiennie w 
całym okresie analizy (przedstawionym na wykresie), co oznacza wzrost spójności 
przestrzennej, także w okresie realizacji Strategii. 

  

Wykres 9. Zróżnicowanie podregionów województwa łódzkiego pod względem trzech wskaźników 

 

Źródło: opracowanie własne. 

Ponieważ zależność pomiędzy zróżnicowaniem rozwoju w podregionach a tempem wzrostu 
gospodarczego w województwie łódzkim jest ujemna i określona wzorem: zróż_PKBt=-
0,79wzrost_PKBt+106,9  można stwierdzić, że wzrostowi PKB w województwie o 1 p.p, towarzyszy 
spadek zróżnicowania o 0,8 pp. Znając zatem wpływ realizacji Strategii na PKB (z modelu Hermin) 
można oszacować, jaka część zróżnicowania gospodarczego podregionów jest wynikiem realizacji 
Strategii. Na tej podstawie można stwierdzić, że gdyby nie realizacja Strategii zróżnicowanie 
gospodarcze podregionów byłoby większe, zatem przyczynia się ona do zwiększania spójności 
gospodarczej94.  

                                                             
94 Podobnego rozumowania nie można przeprowadzić w stosunku do pozostałych rodzajów spójności: model Hermin ocenia 
jedynie wpływ na gospodarkę. 
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3.8. Odpowiedzi na pytania ewaluacyjne w zakresie trafności, skuteczności i 
efektywności działań 

5. Czy działania podejmowane w ramach SRWŁ są adekwatne i wystarczające do osiągnięcia 
poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych? 

Analiza danych z monitoringu w połączeniu z danymi o rodzaju prowadzonej działalności (kodach PKD) 
beneficjentów wsparcia pozwoliła ustalić, że:  

1. Struktura beneficjentów wskazuje na infrastrukturalny charakter prowadzonych projektów 
inwestycyjnych, koordynowanych w większości przez administrację publiczną lub podmioty 
zajmujące się dostarczaniem energii. Na uwagę zwraca relatywnie niski udział beneficjentów 
prowadzących działalność w zakresie działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Może to 
świadczyć o niskim zainteresowaniem funduszami oferowanymi w ramach RPO WŁ 2014-2020 np. 
ze względu na niską wartość oferowanych środków, zwłaszcza w odniesieniu do projektów 
badawczych; 

2. Kluczowe branże przetwórstwa przemysłowego były wspierane bardziej intensywnie niż pozostałe 
branże tego sektora; 

3. Analiza beneficjentów reprezentujących branże kreatywne pokazała, że w największym stopniu 
skorzystały firmy prowadzące działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych.  

Analiza kategorii wsparcia wykazała z kolei, że w województwie łódzkim dominującym priorytetem były 
autostrady i koleje. W drugiej kolejności priorytetów realizacji były badania i rozwój technologiczny 
(B+R), innowacje i przedsiębiorczość. Zdecydowanie więcej niż średnio w Polsce wydano w Łódzkiem na 
rewitalizację.  

Taki kierunek wydatkowania środków jest zgodny z głównymi celami Strategii, w szczególności w 
kontekście wspierania kluczowych dla regionu obszarów interwencji. 

Uczestnicy pogłębionych wywiadów indywidualnych średnio ocenili wysoko (4,3) ważność (istotność) 
działań podejmowanych w poszczególnych filarach, co świadczy o znacznej adekwatności tych działań. 
Natomiast  średnia ocena stopnia realizacji kierunków działań wynosiła 3,1, co może świadczyć o 
przeciętnej wystarczalności tych działań.  

Działania podejmowane w ramach SRWŁ są adekwatne na poziomie powyżej wysokiego (znaczna, 
powyżej wysokiej istotność (ważność) działań) i wystarczające na poziomie średnim (przeciętna 
wystarczalność działań) do osiągnięcia poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych. 

 
6. W jakim stopniu/zakresie realizowane działania, finansowane z RPO WŁ i środków własnych 
przyczyniają się do osiągnięcia celów wskazanych w SRWŁ?  

W rozdziale 3.2-3.4 raportu znalazły się  informacje na temat finansowania Strategii. Poświęcono tam 
dużo miejsca projektom współfinansowanym z funduszy, bowiem sposób monitorowania polityki 
spójności (poprzez system SIMIK) pozwala na dokonywanie analiz wg różnych przekrojów. Jeśli chodzi 
o nakłady z RPO WŁ oraz środki własne województwa (do których zaliczono wydatki majątkowe 
inwestycyjne) to wykazano, że skala oddziaływania tych środków jest niższa niż zewnętrznych źródeł 
finansowania. Tworzy się w ten sposób niebezpieczeństwo, że odcięcie od zewnętrznego finansowania 
spowoduje regres. Jak pokazuje jedna z symulacji makroekonomicznych (por. rozdział 8), 
województwo łódzkie, po ustaniu finansowania ze środków unijnych (wspomniana symulacja zakłada 
hipotetyczną sytuację braku finansowania w okresie 2014-2020) traci znaczną część nadrobionego w 
latach realizacji Strategii dystansu do unijnego PKB.  
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7. W jakim stopniu/zakresie realizowane działania, finansowane z innych zewnętrznych źródeł 
przyczyniają się do osiągnięcia celów wskazanych w SRWŁ? (np. budżet państwa, krajowe programy 
operacyjne, fundusz norweski, fundusze celowe jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska)?  

Podsumowując symulacje z modelu Hermin można stwierdzić,  że realizowane działania, finansowane 
z zewnętrznych źródeł, w większym niż środki własne stopniu przyczyniają się do osiągnięcia celów 
wskazanych w SRWŁ. W szczególności wpływ ten jest wysoki w przypadku programów operacyjnych 
współfinansowanych z polityki spójności. Wpływ projektów z WFOS, czy POLON jest znikomy – zgodnie 
z niewielką kontrybucją tych środków w finansowaniu zewnętrznym. 

8. W jakim stopniu realizacja Strategii przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności 
regionu łódzkiego w skali kraju i Europy? 

Badania statystyczne pokazały, że wpływ realizacji Strategii na wzrost atrakcyjności i konkurencyjności 
regionu jest dodatni, lecz słaby.  

W kontekście badań terenowych najsilniejszy wpływ realizacji SRWŁ wskazywano w obszarze 
konkurencyjności i atrakcyjności w skali kraju, słabszy w skali Europy. 

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest prosta w kontekście jednoczesnego wnioskowania z badań 
terenowych i statystycznych. W przypadku badań statystycznych konieczna była kwantyfikacja 
atrakcyjności i konkurencyjności, czego nie wymagały badania terenowe. Dlatego trudno zsumować 
wyniki obu podejść. W badaniach statystycznych uzyskano, że realizacja Strategii przyczyniła się do 
wzrostu dostępności transportowej oraz (w mniejszym stopniu) konkurencyjności regionu. W 
badaniach terenowych realizacja Strategii przyczynia się do zwiększenia: 
- atrakcyjności regionu łódzkiego w skali kraju w stopniu prawie dużym, 
- konkurencyjności regionu łódzkiego w skali kraju w stopniu prawie dużym (najsilniej), 
- atrakcyjności regionu łódzkiego w skali Europy w stopniu średnim, 
- konkurencyjności regionu łódzkiego w skali Europy w stopniu średnim. 

9. W jakim stopniu realizacja Strategii przyczynia się do osiągnięcia spójności gospodarczej, społecznej 
i przestrzennej regionu? 

Statystycznie można było pokazać, że realizacja Strategii zwiększa spójność społeczną w tym sensie, że 
wzrost gospodarczy osiągany dzięki realizacji Strategii, zmniejsza zróżnicowanie mierzone 
współczynnikiem zmienności wskaźnika obrazującego obszar społeczny. 

Jeśli chodzi o badania terenowe, to uczestnicy wywiadów stwierdzili, że realizacja Strategii przyczynia 
się do osiągnięcia: 
- spójności gospodarczej w stopniu średnim, 
- spójności społecznej w stopniu małym, 
- spójności przestrzennej w stopniu dużym. 
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4. Ocena realizacji wymiaru terytorialnego Strategii (obszary 
strategicznej interwencji, obszary funkcjonalne)95 
 

Analizy przeprowadzone w tym rozdziale służą sformułowaniu odpowiedzi na następujące pytania 
badawcze: 

11. Czy instrumenty i rozwiązania w zakresie realizacji wymiaru terytorialnego Strategii są 
odpowiednie? 

12. Jakie są efekty realizacji wymiaru terytorialnego Strategii?  
13. Czy wyznaczone w Strategii OSI, w tym obszary funkcjonalne miast są nadal aktualne? 

 

4.1. Wymiar terytorialny zdefiniowany w Strategii 

Wymiar terytorialny zdefiniowano w Strategii jako jej istotę (SRWŁ 2020, s. 74). Strategia wskazuje na 
konieczność wzmacniania i lepszego wykorzystania unikalnych potencjałów rozwojowych (tzw. 
kapitałów terytorialnych) tkwiących w regionie oraz skumulowanych w wyznaczonych obszarach 
funkcjonalnych. Obszary te zostały zdefiniowane na poziomie zarówno polityki rozwoju kraju, jak i 
polityki rozwoju województwa. Zgodnie z zapisami Strategii, polityka terytorialno-funkcjonalna 
realizowana jest na terenie obszarów miejskich, obszarów wiejskich oraz wyspecjalizowanych 
obszarów funkcjonalnych i jest adresowana do podmiotów funkcjonujących w wyznaczonych 
obszarach. Obszary strategicznej interwencji (OSI) wynikają z założeń polityki państwa. Jako podstawę 
dla wyznaczenie OSI szczególnie istotnych dla rozwoju kraju, w regionie łódzkim przyjęto typy 
obszarów wskazane w „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, 
Obszary Wiejskie”. Są to: 

• Łódź i jej obszar funkcjonalny, 
• ośrodki subregionalne – miasta powiatowe powyżej 20 tys. mieszkańców i ich obszary 
funkcjonalne, 
• miasta powiatowe tracące funkcje społeczno-gospodarcze, 
• obszary wiejskie o słabej dostępności do usług publicznych – por. Mapa 1. 
 
 

                                                             
95 Od tego punktu Raportu znacznie większy udział, zgodnie z raportem metodologicznym, mają w formułowaniu odpowiedzi 
na pytania ewaluacyjne – opinie respondentów (stąd stosunkowo duża proporcja wyników badań terenowych). 
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Mapa 1. Obszary strategicznej interwencji wynikające z polityki rozwoju 
województwa łódzkiego 

 

Źródło: SRWŁ, s 135. 

 

Elementem uzupełniającym i umożliwiającym wykorzystanie unikalnych potencjałów wewnętrznych 
zlokalizowanych na obszarach miejskich i wiejskich, są obszary strategicznej interwencji wynikające z 
polityki rozwoju województwa łódzkiego. Są to obszary będące w strefie oddziaływania sieci TEN-T – 
por. mapa 2. Kolejnym elementem polityki terytorialno-funkcjonalnej jest polityka odnosząca się do 
wyspecjalizowanych obszarów funkcjonalnych. Zostały one wskazane ze względu na jednolitość 
potencjałów endogenicznych będących głównym czynnikiem rozwoju oraz powiązania funkcjonalno-
przestrzenne w układach wewnętrznych i ponadregionalnych, wpływające na wzrost konkurencyjności 
województwa i jego rozwój społeczno-gospodarczy – por. Mapa 3.  

Strategia zakładała, że polityka rozwojowa w ramach obszarów funkcjonalnych realizowana będzie 
poprzez projekty zintegrowane, oparte na partnerstwie i współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego  oraz podmiotów działających w obszarze. Miało to umożliwić wzmocnienie istniejących 
potencjałów, uzyskanie efektu synergii i wpłynąć na wzrost efektywności wykorzystania środków 
finansowych. 
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Mapa 2. Obszary Strategicznej Interwencji wynikające z 
polityki rozwoju województwa łódzkiego – rejony będące w 
strefie oddziaływania sieci TEN-T 

 

Mapa 3. Obszary Strategicznej Interwencji wynikające z 
polityki rozwoju województwa łódzkiego - obszary 
funkcjonalne 

 

Źródło: SRWŁ, s. 103, 104. 

Na potencjały obszarów funkcjonalnych składają się zarówno zasoby występujące w sferze 
gospodarczej, społecznej i przestrzennej. Tym samym, osiągnięcie spójności w rozwoju na poziomie 
regionalnym (spójność terytorialna) uzyskane powinno zostać poprzez rozwój zrównoważony oraz 
spójny gospodarczo, społecznie i ekologicznie. Strategia zakłada zorientowanie polityki rozwoju w 
dwóch płaszczyznach: 

• horyzontalnej, odnoszącej się do obszaru całego województwa, 

• terytorialno-funkcjonalnej, odnoszącej się do obszarów miejskich, obszarów wiejskich oraz 
obszarów funkcjonalnych. 

Najbardziej obiektywnym miernikiem oceny realizacji wymiaru terytorialnego są wskaźniki 
monitorowania Strategii, których analiza pokazała, że stosunkowo w największym stopniu osiągnięte 
lub możliwe do osiągnięcia są cele dla obszarów miejskich i ŁOM, natomiast zagrożone lub trudne do 
monitorowania są cele dla pozostałych obszarów funkcjonalnych. W opinii respondentów najwyższą 
średnią ocenę aktualności celów strategicznych  - w ramach obszarów funkcjonalnych - uzyskano dla 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz obszarów miejskich (jeśli chodzi o obszary wiejskie to w 
opinii respondentów zaplanowane dla nich strategiczne kierunki działań uzyskały najwyższe notowania 
pod względem ich ważności).  

Zmiany w wartościach wskaźników monitorowania dla obszarów wiejskich idą we właściwym kierunku, 
lecz są tak powolne, że nie dają nadziei na osiągnięcie celów przy założeniu utrzymania tempa tych 
zmian (nie dotyczy to jedynie relacji sieci wodociągowej do kanalizacyjnej, która spada w tempie 
średnio 7,9% rocznie, co przy utrzymaniu tej dynamik daje nadzieję na osiągnięcie wartości bliskiej 
docelowej). Tymczasem w obszarze intensywnego rolnictwa wartości wskaźników wskazują stagnację 
w latach realizacji Strategii: w latach 2013-2015 nie zmieniła się w ogóle liczba grup producentów 
rolnych w obszarze rozwoju intensywnego rolnictwa (22), a liczba podmiotów gospodarczych w 
przemyśle rolno-spożywczym wpisanych do rejestru REGON o liczbie pracujących 50 i więcej osób w 
obszarze funkcjonalnym intensywnego rozwoju rolnictwa w woj. łódzkim jest nawet mniejsza niż w 
roku 2010 (26 vs 30).  

W zakresie obszarów funkcjonalnych: Zagłębie górniczo-energetyczne, Zagłębie Ceramiczno-
budowlane, Obszar rozwoju intensywnego rolnictwa, Obszary turystyczne dolin rzecznych konieczne 
jest  pogłębienie badań (szczególnie wśród respondentów pochodzących z tych obszarów). Należy przy 
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tym podkreślić, że brak skuteczności realizowanych dotąd działań może wynikać z niskiej aktywności 
podmiotów tam funkcjonujących, jak i słabością narzędzi finansowych, w szczególności kryteriów 
oceny projektów, które w niedostatecznym stopniu premiowały podmioty funkcjonujące w obszarach 
funkcjonalnych. 

Jak pokazuje Mapa 1 w Strategii zdefiniowano cztery Obszary Strategicznej Interwencji (OSI), które 
zostały określone na podstawie kryteriów obowiązującej w momencie aktualizacji Strategii – KSRR. 
Dwa z OSI:  

1. Łódzki Obszar Metropolitarny, 
2. miasta powiatowe liczące ponad 20 tys. mieszkańców i ich obszary funkcjonalne, 

pozostają aktualne. 

Tymczasem dla dwóch pozostałych OSI: 

3. miast powiatowych tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz 
4. gmin wiejskich o słabej dostępności do usług publicznych 

występują rozbieżności w ich zdefiniowaniu pomiędzy SRWŁ2020 i SOR.  W tym drugim dokumencie 
zdefiniowano: 

• średnie miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze oraz 

• obszary zagrożone trwałą marginalizacją, 

na podstawie kryteriów, które inaczej niż w Strategii definiują te obszary. Wyznaczone w strategii OSI 
w zakresie miast powiatowych tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz gmin wiejskich o słabej 
dostępności do usług publicznych nie są aktualne wobec nowych definicji tego rodzaju OSI w SOR. 
Jednakże regionalna polityka wsparcia miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze powinna być 
kontynuowana na obszarach zdelimitowanych w SRWŁ. Rozbieżność w metodzie delimitacji 
wskazanego rodzaju miast w odniesieniu do SOR nie powinna stanowić przesłanki dla aktualizacji 
SRWŁ 2020, natomiast planowane zmiany w systemie zarządzania rozwojem Polski, w tym 
opracowywanie zintegrowanych dokumentów na szczeblu regionalnym, mogą w przyszłości stanowić 
przesłankę do aktualizacji SRWŁ 2020.   
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4.2. Ocena stopnia realizacji i ważności obszarów funkcjonalnych 

Niżej zaprezentowano wyniki badania ankietowego dotyczące oceny ważności (istotności) oraz stopnia 
realizacji strategicznych kierunków działań w poszczególnych obszarach funkcjonalnych. Wybrano 
kierunki działań o najwyższej przeciętnej ocenie ważności (istotności), czyli takie, które, w opinii 
respondentów są najistotniejsze dla danego obszaru funkcjonalnego. Wskazano także kierunki działań, 
dla których, w opinii respondentów, stopień realizacji jest najniższy. Dodatkowo wskazano strategiczne 
kierunki działań o najwyższych różnicach pomiędzy ważnością (istotnością) a stopniem realizacji, czyli 
takie, które uznano za stosunkowo ważne, a ich realizacja nie postępuje w wystarczającym tempie. 

Obszary miejskie 

Strategiczne kierunki działań: 
Stopień 

realizacji 
(1-5) 

Ważność 
(istotność) 

(1-5) 

1. Wspieranie systemowych działań rewitalizacyjnych obszarów zdegradowanych społecznie i 
gospodarczo. 

3,21 4,48 

2. Wspieranie działań na rzecz kształtowania przestrzeni publicznych wysokiej jakości. 3,26 4,16 

3. Wspieranie działań na rzecz zapobiegania negatywnym zjawiskom suburbanizacji. 2,87 3,86 

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

2,91 4,42 

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

3,56 4,67 

6. Wspieranie działań na rzecz rozwoju transportu zbiorowego oraz integracji systemów 
transportowych. 

3,27 4,49 

7. Wspieranie działań na rzecz efektywności energetycznej m. in. wdrażania technologii 
energooszczędnych w budownictwie, energetyce, transporcie i gospodarce odpadami. 

3,08 4,51 

8. Wspieranie działań na rzecz racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej, w tym zwiększania retencji 
wód. 

3,10 4,16 

9. Wspieranie działań na rzecz zachowania i kształtowania korytarzy przewietrzających oraz ochrony 
terenów zielonych. 

2,84 4,33 

10. Wspieranie rozwoju funkcji symbolicznych budujących ponadregionalną rangę miejskich 
obszarów funkcjonalnych. 

2,69 3,56 

Najwyższą przeciętną ocenę ważności (istotności) strategicznych kierunków działań dla obszarów 
miejskich uzyskało działanie 5. Wspieranie działań na rzecz budowy układów obwodnicowych oraz 
podłączeń do dróg ekspresowych i autostrad. 

Najniższą przeciętną ocenę stopnia realizacji strategicznych kierunków działań dla obszarów miejskich 
uzyskało działanie 10. Wspieranie rozwoju funkcji symbolicznych budujących ponadregionalną rangę 
miejskich obszarów funkcjonalnych. 

Największą różnicę przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji strategicznych 
kierunków działań dla obszarów miejskich uzyskano dla następujących działań: 4. Wspieranie działań 
na rzecz podnoszenia jakości usług publicznych oraz dostosowania ich do potrzeb starzejącego się 
społeczeństwa, 9. Wspieranie działań na rzecz zachowania i kształtowania korytarzy przewietrzających 
oraz ochrony terenów zielonych, 7. Wspieranie działań na rzecz efektywności energetycznej m. in. 
wdrażania technologii energooszczędnych w budownictwie, energetyce, transporcie i gospodarce 
odpadami. 
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Obszary wiejskie 

Strategiczne kierunki działań: 
Stopień 

realizacji 
(1-5) 

Ważność 
(istotność) 

(1-5) 

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

2,93 4,09 

2. Wspieranie działań na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, rynków lokalnych promujących 
produkty regionalne oraz agroturystyki. 

3,02 4,02 

3. Wspieranie działań na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora pozarolniczego. 3,07 4,42 

4. Wspieranie działań na rzecz uruchomienia i realizacji programu Odnowa Wsi w województwie 
łódzkim. 

3,00 4,29 

5. Wspieranie działań na rzecz stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, w tym m. in. 
Poprawy efektywności gospodarowania zasobami wodnymi i glebowymi w rolnictwie (szczególnie w 
kierunku przeciwdziałania zakwaszeniu gleb) oraz wspieranie działań na rzecz realizacji programów 
rolnośrodowiskowych (w tym działania na rzecz ochrony bioróżnorodności), zwiększenie 
retencjonowania wód m. in. przez zwiększenie lesistości i zadrzewień). 

2,72 4,02 

6. Wspieranie działań na rzecz poprawy dostępu do podstawowych usług publicznych, w tym edukacji 
przedszkolnej, opieki zdrowotnej, oraz usług kultury i sportu. 

3,45 4,60 

7. Wspieranie rozwoju systemu transportu publicznego oraz sieci dróg powiatowych i gminnych 
istotnych dla zwiększania dostępności komunikacyjnej. 

2,88 4,74 

8. Wspieranie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, w tym rozbudowy i 
modernizacji sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia oraz wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii. 

2,88 4,49 

9. Wspieranie rozwoju systemów wodno-ściekowych. 3,31 4,44 

Najwyższą przeciętną ocenę ważności (istotności) strategicznych kierunków działań dla obszarów 
wiejskich uzyskało działanie 7. Wspieranie rozwoju systemu transportu publicznego oraz sieci dróg 
powiatowych i gminnych istotnych dla zwiększania dostępności komunikacyjnej. 

Najniższą przeciętną ocenę stopnia realizacji strategicznych kierunków działań dla obszarów wiejskich 
uzyskało działanie 5. Wspieranie działań na rzecz stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, w 
tym m. in. Poprawy efektywności gospodarowania zasobami wodnymi i glebowymi w rolnictwie 
(szczególnie w kierunku przeciwdziałania zakwaszeniu gleb) oraz wspieranie działań na rzecz realizacji 
programów rolnośrodowiskowych (w tym działania na rzecz ochrony bioróżnorodności), zwiększenie 
retencjonowania wód m. in. przez zwiększenie lesistości i zadrzewień). 

Największą różnicę przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji strategicznych 
kierunków działań dla obszarów wiejskich uzyskano dla następujących działań: 7. Wspieranie rozwoju 
systemu transportu publicznego oraz sieci dróg powiatowych i gminnych istotnych dla zwiększania 
dostępności komunikacyjnej, 8. Wspieranie działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego, w tym rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego 
napięcia oraz wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. 
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Łódzki Obszar Metropolitalny 

Strategiczne kierunki działań: 
Stopień 

realizacji 
(1-5) 

Ważność 
(istotność) 

(1-5) 

1. 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. 

3,22 3,56 

2. 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. 

3,22 4,00 

3. Wspieranie rozwoju sfery B+R na rzecz nowoczesnych technologii. 3,56 4,44 

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

3,44 3,67 

5. Wspieranie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w strefach śródmiejskich miast, szczególnie 
dziedzictwa poprzemysłowego. 

3,56 4,44 

6. Wspieranie działań na rzecz budowania zintegrowanych produktów turystycznych opartych na 
walorach kulturowych i atrakcyjności środowiska przyrodniczego. 

3,67 4,22 

7. Wspieranie działań na rzecz rozwoju funkcji targowo-wystawienniczej, kongresowej, widowiskowej i 
sportowej. 

3,44 3,67 

8. Wspieranie działań na rzecz stworzenia zintegrowanego węzła transportowego o znaczeniu 
krajowym i międzynarodowym. 

3,22 4,67 

9. Wspieranie działań na rzecz usprawnienia systemu komunikacji wewnętrznej w ŁOM poprzez 
utworzenie zintegrowanego, multimodalnego systemu transportu publicznego. 

3,00 4,44 

10. Wspieranie przedsięwzięć na rzecz systemowej współpracy między jednostkami samorządu 
terytorialnego. 

3,00 4,00 

11. 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 
Włókienniczych, Klaster Farmaceutyczno-Medyczny, Klaster Przemysłów Kreatywnych, 
Środkowoeuropejska Platforma Usług Logistycznych, Balneologia). 

3,00 4,00 

Najwyższą przeciętną ocenę ważności (istotności) strategicznych kierunków działań dla Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego uzyskało działanie 8. Wspieranie działań na rzecz stworzenia 
zintegrowanego węzła transportowego o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. 

Najniższą przeciętną ocenę stopnia realizacji strategicznych kierunków działań dla Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego uzyskały działania: 9. Wspieranie działań na rzecz usprawnienia systemu komunikacji 
wewnętrznej w ŁOM poprzez utworzenie zintegrowanego, multimodalnego systemu transportu 
publicznego, 10. Wspieranie przedsięwzięć na rzecz systemowej współpracy między jednostkami 
samorządu terytorialnego, 11. 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 Włókienniczych, Klaster Farmaceutyczno-Medyczny, Klaster Przemysłów 
Kreatywnych, Środkowoeuropejska Platforma Usług Logistycznych, Balneologia). 

Największą różnicę przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji strategicznych 
kierunków działań dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego uzyskano dla następujących działań: 8. 
Wspieranie działań na rzecz stworzenia zintegrowanego węzła transportowego o znaczeniu krajowym i 
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międzynarodowym, 9. Wspieranie działań na rzecz usprawnienia systemu komunikacji wewnętrznej w 
ŁOM poprzez utworzenie zintegrowanego, multimodalnego systemu transportu publicznego. 

Zagłębie Górniczo-Energetyczne  Bełchatów – Szczerców – Złoczew 

Strategiczne kierunki działań: 
Stopień 

realizacji 
(1-5) 

Ważność 
(istotność) 

(1-5) 

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

2,20 4,40 

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

2,00 4,00 

3. Wspieranie działań na rzecz rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, w tym m. in. w kierunku 
leśnym. 

2,20 3,80 

4. Wspieranie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków oddziaływania terenów 
eksploatacyjnych, szczególnie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

2,60 3,80 

5. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej. 3,20 4,40 

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

1,80 3,60 

Najwyższą przeciętną ocenę ważności (istotności) strategicznych kierunków działań dla Zagłębia 
Górniczo-Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew uzyskały działania: 1. Wspieranie działań 
na rzecz powstania w regionie specjalistycznego ośrodka badawczego oraz szkolnictwa zawodowego z 
zakresu gospodarki energetycznej, 5. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępności 
transportowej zewnętrznej i wewnętrznej. Najniższą przeciętną ocenę stopnia realizacji strategicznych 
kierunków działań dla Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew uzyskało 
działanie 6. Wspieranie działań na rzecz rozwoju ponadregionalnych powiązań funkcjonalnych z 
zakresu gospodarki energetycznej - klastrów (m. in. Klaster Ekoenergia). Największą różnicę 
przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji strategicznych kierunków działań dla 
Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew uzyskano dla następujących 
działań: 1. Wspieranie działań na rzecz powstania w regionie specjalistycznego ośrodka badawczego 
oraz szkolnictwa zawodowego z zakresu gospodarki energetycznej, 2. Wspieranie działań na rzecz 
rozwoju „zielonych przemysłów” oraz rozwoju i wdrażania niskoemisyjnych technologii węglowych. 
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Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno – Tomaszów Mazowiecki 

Strategiczne kierunki działań: 
Stopień 

realizacji 
(1-5) 

Ważność 
(istotność) 

(1-5) 

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

3,44 4,22 

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

3,17 4,00 

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

2,57 4,56 

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

2,29 4,11 

5. Wspieranie działań w kierunku powstania interaktywnego muzeum przemysłu ceramicznego i 
szklarskiego. 

2,14 3,33 

6. Wspieranie działań na rzecz rekultywacji terenów poeksploatacyjnych w kierunku leśnym. 2,44 3,78 

7. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej. 3,67 4,11 

8. 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). 

2,75 4,11 

Najwyższą przeciętną ocenę ważności (istotności) strategicznych kierunków działań dla Zagłębia 
Ceramiczno-Budowlanego Opoczno – Tomaszów Mazowiecki uzyskało działanie 3. Wspieranie w 
regionie rozwoju specjalistycznego szkolnictwa zawodowego dla przemysłu ceramicznego i 
szklarskiego na poziomie średnim i wyższym. Najniższą przeciętną ocenę stopnia realizacji 
strategicznych kierunków działań dla Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno – Tomaszów 
Mazowiecki uzyskało działanie 5. Wspieranie działań w kierunku powstania interaktywnego muzeum 
przemysłu ceramicznego i szklarskiego. Największą różnicę przeciętnych ocen ważności (istotności) 
oraz stopnia realizacji strategicznych kierunków działań dla Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego 
Opoczno – Tomaszów Mazowiecki uzyskano dla następujących działań: 3. Wspieranie w regionie 
rozwoju specjalistycznego szkolnictwa zawodowego dla przemysłu ceramicznego i szklarskiego na 
poziomie średnim i wyższym, 4. Wspieranie działań na rzecz powstania w regionie ośrodka badawczo – 
rozwojowego dla przemysłu ceramicznego i szklarskiego. 
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Obszar Rozwoju Intensywnego Rolnictwa 

Strategiczne kierunki działań: 
Stopień 

realizacji 
(1-5) 

Ważność 
(istotność) 

(1-5) 

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

2,91 4,31 

2. Wspieranie powstawania i działalności organizacji producentów rolnych. 3,17 3,77 

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

3,36 4,15 

4. Wsparcie dla utworzenia rynków hurtowych produktów rolnych. 2,90 4,00 

5. Wspieranie działań na rzecz agrobiznesu międzynarodowego. 2,67 3,92 

6. 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. 

2,64 3,83 

7. Zwiększenie retencji wód oraz rozwój i modernizacja systemów melioracji wodnej. 2,91 4,23 

8. Inicjowanie i wspieranie procesów scalania gruntów rolnych i leśnych. 2,67 3,62 

9. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępności transportowej zewnętrznej i wewnętrznej. 3,20 4,31 

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

3,00 4,25 

Najwyższą przeciętną ocenę ważności (istotności) strategicznych kierunków działań dla Obszaru 
Rozwoju Intensywnego Rolnictwa uzyskały działania: 1. Wspieranie w regionie rozwoju szkolnictwa 
wyższego o zasięgu ponadregionalnym oraz specjalistycznego szkolnictwa zawodowego na poziomie 
średnim o profilu rolniczym, 9. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępności transportowej 
zewnętrznej i wewnętrznej. Najniższą przeciętną ocenę stopnia realizacji strategicznych kierunków 
działań dla Obszaru Rozwoju Intensywnego Rolnictwa uzyskało działanie 6. 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. Największą 
różnicę przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji strategicznych kierunków 
działań dla Obszaru Rozwoju Intensywnego Rolnictwa uzyskano dla następujących działań: 1. 
Wspieranie w regionie rozwoju szkolnictwa wyższego o zasięgu ponadregionalnym oraz 
specjalistycznego szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim o profilu rolniczym, 7. Zwiększenie 
retencji wód oraz rozwój i modernizacja systemów melioracji wodnej. 
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Obszary Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury 

Strategiczne kierunki działań: 
Stopień 

realizacji 
(1-5) 

Ważność 
(istotność) 

(1-5) 

1. Wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki aktywnej, rekreacyjnej, sportowej i geoturystyki 
oraz bazy turystycznej, w tym agroturystyki. 

3,43 4,21 

2. Wspieranie działań na rzecz rozbudowy szlaków turystycznych. 3,07 4,14 

3. Wspieranie działań na rzecz rozwoju funkcji konferencyjno–kongresowej. 2,92 3,62 

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

2,85 3,85 

5. Wspieranie działań na rzecz budowania zintegrowanych produktów turystycznych opartych na 
walorach kulturowych i przyrodniczych, w tym geologicznych, oraz kultywowaniu tradycji. 

3,00 4,46 

6. Wspieranie działań na rzecz wykreowania wizerunku obszarów jako atrakcyjnych turystycznie. 3,36 4,21 

7. Wspieranie działań na rzecz poprawy czystości wód Zalewu Sulejowskiego i Zbiornika Jeziorsko 
oraz terenów leśnych. 

2,70 4,50 

8. Wspieranie działań na rzecz wprowadzania systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej. 

3,21 4,71 

9. Wspieranie działań na rzecz zwiększenia dostępności transportowej  zewnętrznej i wewnętrznej. 2,79 4,21 

10. Wspieranie działań na rzecz rozwoju powiązań funkcjonalno-przestrzennych o wymiarze 
ponadregionalnym (Pasmo kulturowo-turystyczne Pilicy, Pasmo kulturowo-turystyczne Warty, 
Pasmo kulturowo-turystyczne Bzury). 

2,67 4,14 

Najwyższą przeciętną ocenę ważności (istotności) strategicznych kierunków działań dla Obszarów 
Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury uzyskało działanie 8. Wspieranie działań na rzecz 
wprowadzania systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Najniższą przeciętną 
ocenę stopnia realizacji strategicznych kierunków działań dla Obszarów Turystycznych Dolin Rzecznych 
Pilicy, Warty i Bzury uzyskało działanie 10. Wspieranie działań na rzecz rozwoju powiązań 
funkcjonalno-przestrzennych o wymiarze ponadregionalnym (Pasmo kulturowo-turystyczne Pilicy, 
Pasmo kulturowo-turystyczne Warty, Pasmo kulturowo-turystyczne Bzury). Największą różnicę 
przeciętnych ocen ważności (istotności) oraz stopnia realizacji strategicznych kierunków działań dla 
Obszarów Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury uzyskano dla następujących działań: 7. 
Wspieranie działań na rzecz poprawy czystości wód Zalewu Sulejowskiego i Zbiornika Jeziorsko oraz 
terenów leśnych, 8. Wspieranie działań na rzecz wprowadzania systemowych rozwiązań w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej. 
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4.3. Instrumenty i efekty realizacji wymiaru terytorialnego 

Najwięcej respondentów badania ankietowego (46 osób) uznało, że instrumenty i rozwiązania w 
zakresie realizacji wymiaru terytorialnego Strategii są odpowiednie. 14 osób było przeciwnego zdania, 
a aż 40 osób nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Mimo, że większość respondentów potwierdza, że instrumenty i rozwiązania w zakresie wymiaru 
terytorialnego Strategii są odpowiednie, to niepokojący jest brak wiedzy na ten temat wśród 40% 
ankietowanych. 

Przeciętna ocena ważności (istotności) wszystkich strategicznych kierunków działań jest zawsze 
większa niż średnia (3), a dla 48 z 64 strategicznych kierunków działań jest wysoka (4). Oznacza to, że 
75% strategicznych kierunków działań zostało ocenionych jako odpowiednie w stopniu bardziej niż 
wysokim. 

Na podstawie wywiadu eksperckiego w stosunku do instrumentów i rozwiązań dla obszarów miejskich 
uzyskano wskazania dotyczące marginalizacji problemu starzejącego się społeczeństwa mimo 
uwzględnienia go wśród strategicznych kierunków działań. Natomiast ze względu na odroczone w 
czasie efekty wspierania działań na rzecz efektywności energetycznej nie są one jeszcze w pełni 
dostrzegane. Z kolei jako drugorzędne z punktu widzenia działań strategicznych uznano wspieranie 
działań na rzecz zachowania i kształtowania korytarzy przewietrzających oraz ochrony terenów 
zielonych. 

Dla obszarów wiejskich jako mniejsze wyzwanie rozwojowe uznano wspieranie rozwoju sieci dróg 
powiatowych i gminnych. Natomiast istotne jest wspieranie rozwoju systemu transportu publicznego. 
W obszarze wspierania działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zwrócono 
uwagę na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

W stosunku do Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego jako priorytet rozwojowy wskazano stworzenie 
zintegrowanego węzła transportowego o znaczeniu krajowym i międzynarodowym oraz utworzenie 
zintegrowanego, multimodalnego systemu transportu publicznego. Są to obszary o kluczowym 
znaczeniu dla rozwoju ŁOM, przy jednoczesnej niskiej ocenie stopnia realizacji tych strategicznych 
kierunków działań. 

W stosunku do pozostałych obszarów funkcjonalnych wskazywano konieczność silnego powiązania z 
inteligentnymi specjalizacjami województwa oraz zwrócenia uwagi na odbudowę szkolnictwa 
zawodowego (na wszystkich stopniach) niezbędnego do rozwoju wyznaczonych obszarów. 

tak
46%

nie
14%

nie wiem
40%

Czy instrumenty i rozwiązania w zakresie realizacji wymiaru 
terytorialnego strategii są odpowiednie?
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Większość respondentów badania ankietowego (62 osoby) wskazało, że efekty realizacji wymiaru 
terytorialnego Strategii są średnie, 18 osób, że duże, 14 osób, że małe, po jednej osobie wybrało 
skrajne odpowiedzi. Przeciętnie respondenci średnio (3,04) ocenili efekty realizacji wymiaru 
terytorialnego Strategii. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Najwięcej respondentów uważa, że najważniejsze efekty realizacji wymiaru terytorialnego Strategii 
dotyczą obszarów miejskich (34 osoby) oraz Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego (26 osób). 

Wśród ekspertów przeważała opinia, że efekty realizacji wymiaru terytorialnego Strategii nie są jeszcze 
w pełni zauważalne, ponieważ są rozłożone w czasie. Natomiast niepokojące jest, że wymiar 
terytorialny nie jest realizowany w polityce regionalnej, szczególnie przez słabo dostosowane 
terytorialnie instrumenty. 

Efekty realizacji wymiaru terytorialnego Strategii są średnie. Najważniejsze efekty realizacji wymiaru 
terytorialnego Strategii dotyczą obszarów miejskich oraz Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, 
tymczasem efekty realizacji na pozostałych obszarach funkcjonalnych należą do słabych. 

5. Ocena systemu monitorowania  
 

14. Czy system monitoringu umożliwia skuteczne śledzenie postępów we wdrażaniu SRWŁ? 

W załączniku pt. „Wskaźniki realizacji celów SRWŁ 2020” znalazły się wartości i wykresy wskaźników 
monitorowania Strategii. Wśród tych wskaźników nie wymieniono takich, których monitorowanie jest 
utrudnione ze względu na brak ciągłości w danych. Wskaźniki Strategii oceniono w kontekście 
koncepcji formułowania celów SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). 
Według SMART cele powinny być: skonkretyzowane (ang. Specific), mierzalne (ang. Measurable), 
osiągalne (ang. Achievable), istotne (ang. Relevant) oraz określone w czasie (ang. Time-bound). Takie 
właśnie cele zostały określone w ramach Strategii, choć należy zauważyć, że nie wszystkie wskaźniki 
charakteryzują się podobną ciągłością czasową (dla niektórych wskaźników, np. w ramach celu 
operacyjnego nr 4: Wysoki poziom kapitału społecznego i silne społeczeństwo obywatelskie, część 
wskaźników jest monitorowana w oparciu o badania własne przeprowadzane specjalnie na użytek 
monitorowania Strategii). 

System monitoringu w opinii uczestników wywiadów pogłębionych umożliwia skuteczne śledzenie 
postępów we wdrażaniu SRWŁ i mimo, że „proces monitorowania Strategii jest procesem bardzo 
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trudnym szczególnie ze względu na opóźnienie obserwacji danych” formuła monitorowania jest 
odpowiednia według większości badanych. 

W opinii ekspertów system monitoringu umożliwia śledzenie postępów we wdrażaniu SRWŁ, jednak na 
niewystarczającym poziomie szczegółowości. Należy poszukiwać systemowych rozwiązań 
monitorujących, monitoringu ciągłego, uwzględniającego ilościowe i jakościowe elementy. 

Elementy systemu monitoringu generalnie oceniane są pozytywnie, szczególnie działania ROT, ze 
wskazaniem na konieczność wzmocnienia instytucjonalnego i kadrowego. 

Ostatecznie stwierdzamy, że w zakresie wskaźników dla których dostępne są dane statystyczne oraz dla 
których prowadzone są badania własne, system monitoringu umożliwia skuteczne śledzenie postępów 
we wdrażaniu SRWŁ. 

15. Czy system monitoringu umożliwia ujawnienie istotnych problemów zakłócających wdrażanie SRWŁ? 

W opinii uczestników wywiadów indywidualnych system monitoringu może ujawniać problemy 
zakłócające wdrażanie SRWŁ. Jednak aby odbywało się to w sposób odpowiedni należy wzmocnić rolę 
ROT, opracować narzędzie informatyczne umożliwiające prowadzenie bieżącego monitoringu z 
uwzględnieniem analiz jakościowych oraz analiz lokalnych (powiaty, gminy). 

Obecnie monitoring wdrażania SRWŁ „nie ujawnia np. problemów w jakości życia, bezpośrednio 
wynikających z opinii mieszkańców” oraz niewystarczająco identyfikuje np. migracje, sezonowość na 
rynku pracy, samozatrudnienie, bezrobocie ukryte. 

Także w opinii ekspertów skupienie monitoringu jedynie na Strategii uniemożliwia identyfikowanie 
przyczyn zachodzących procesów. Niezbędna jest rozbudowa systemu monitoringu o dodatkowe 
badania i analizy. 

System monitoringu może ujawniać problemy zakłócające  wdrażanie SRWŁ, z ograniczoną możliwością 
identyfikowania przyczyn zachodzących procesów. 

6. Ocena system zarządzania i wdrażania 

16. Czy cele i kierunki działań określone w SRWŁ znalazły przełożenie w celach i typach przedsięwzięć 
RPO WŁ? 

W opinii ekspertów uzyskano wysoką (w zasadzie pełną) spójność celów i kierunków działań 
określonych w SRWŁ oraz celów i typów przedsięwzięć w RPO WŁ. 

Dużą zbieżność kierunków działań Strategii z RPO potwierdza macierz celów RPO WŁ vs SRWŁ 
dostarczona przez Zamawiającego. Macierz celów wskazuje, że wszystkie cele operacyjne SRWŁ 
zostały przyporządkowane działaniom w RPO. Wśród strategicznych kierunków działań, które nie 
znalazły swojego odzwierciedlenia w RPO wymieć należy: 4.1. Rozwój społeczności lokalnych, 9.1. 
Wzmacnianie systemu powiązań funkcjonalnych. Wszystkie kierunki działań dla celu strategicznego dla 
obszarów miejskich znalazły finansowanie w RPO, większość kierunków działań celu dla obszarów 
wiejskich i ŁOM96. Jeśli chodzi o pozostałe obszary funkcjonalne, to w przypadku Zagłębia górniczo-

                                                             
96 W ramach obszarów wiejskich brak jest powiazania dla strategicznych kierunków działań: 4. Wspieranie działań na rzecz 
uruchomienia i realizacji programu Odnowa Wsi w województwie łódzkim oraz 5. Wspieranie działań na rzecz stosowania 
Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, w tym m. in. poprawy efektywności gospodarowania zasobami wodnymi i glebowymi w 
rolnictwie (szczególnie w kierunku przeciwdziałania zakwaszeniu gleb) oraz wspieranie działań na rzecz realizacji programów 
rolnośrodowiskowych (w tym działania na rzecz ochrony bioróżnorodności), zwiększenie retencjonowania wód m. in. przez 
zwiększenie lesistości i zadrzewień. Natomiast w ŁOM do takich działań należy: 2. Wspieranie działań na rzecz stworzenia sieci 
współpracy środowiska akademickiego dla kreowania kierunków nauczania o znaczeniu krajowym i międzynarodowym 
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energetycznego finansowanie znalazły 3 z 6 strategicznych kierunków działań, Zagłębia ceramiczno-
budowlanego: 6 z 8, Obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa tylko 3 z 10, Obszaru turystycznego 
dolin rzecznych aż 9 z 10. 

Dotychczas (wg stanu na wrzesień 2017 r.) największe kwoty projektów zrealizowano na (1) działania 
wspierające Strategię w zakresie procesów rewitalizacji i poprawy ładu przestrzennego - projekty tego 
celu stanowiły 18% całości kwoty projektów rozpoczętych przy wsparciu RPO oraz (2) działania 
ukierunkowane na wzmocnienie i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych  – gdzie w 
ramach III osi priorytetowej RPOWŁ wydano prawie 20%. Na drugim miejscu (10%) znajdują się 
poddziałania RPO dotyczące instrumentów finansowych dla MŚP, które wpisuje się w podziałanie 3.1.5 
Strategii. Macierz powiązań wydatkowanych w ramach RPOWŁ kwot dołączono w postaci 
elektronicznego załącznika.  

Cele i kierunki działań określone w SRWŁ znalazły przełożenie w celach i typach przedsięwzięć RPO WŁ w 
stopniu wysokim. 

17. W jakim zakresie regionalne strategie sektorowe, programy branżowe i inne dokumenty na poziomie 
województwa służyły wdrażaniu Strategii? 

 
Na etapie formułowania aktualizacji Strategii w roku 2013, w jej zapisach znalazło się odniesienie do 
wielu, obowiązujących wówczas dokumentów strategicznych. W szczególności stwierdzono (SRWŁ, s. 
9) że Strategia wpisuje się w założenia Strategii „Europa 2020”, przyjętej przez Radę Europejską w 
czerwcu 2010 r. Jeśli chodzi o dokumenty szczebla regionalnego, których wpływ na poprawę sytuacji w 
regionie (a tym samym realizację Strategii), to z pewnością w największym stopniu wdrażaniu Strategii 
służył Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego z perspektywy 2007-201397, który miał 
największy realny wpływ na sytuację gospodarczo-społeczną regionu do roku 2016 (w porównaniu do 
pozostałych programów regionalnych realizowanych w Łódzkiem). Na razie, w mniejszym stopniu, służy 
realizacji Strategii RPO WŁ 2014-2020, przyjmuje się bowiem, że realny wpływ na region mogą mieć 
jedynie projekty zakończone, a ich wartość na koniec 2016 r. z nowego okresu programowania jest 
stosunkowo niewielka. Pozostałe regionalne programy98 miały pozytywny, choć trudno 
kwantyfikowalny, wpływ na realizację Strategii99. Jeśli chodzi o programy ogólnokrajowe, to jak wynika 
z tabeli 21 (rozdział 3.2) stosunkowo największy wpływ na regionalne PKB i zatrudnienie miała 
realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w następnej kolejności POIG. 

                                                                                                                                                                                              
zgodnych z istniejącymi i przyszłymi potrzebami metropolitalnego i regionalnego rynku pracy oraz 11. 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 
Włókienniczych, Klaster Farmaceutyczno-Medyczny, Klaster Przemysłów Kreatywnych, Środkowoeuropejska Platforma Usług 
Logistycznych, Balneologia). 
97 Zamawiający przedstawił listę wielu innych dokumentów szczebla regionalnego, które należało przeanalizować pod kątem 
wspierania wdrażania Strategii. W załączniku zatytułowanym „Cele strategii regionalnych” znajdują się główne cele i działania 
określone w dokumentach strategicznych. Z opisu tych celów wydaje się, że żaden z tych programów nie był sprzeczny z 
celami Strategii, brak jednak danych, które pozwoliłyby określić stopień ich wpływu na realizację Strategii. 
98 Do programów tych zaliczono: Wojewódzki program opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019, 
Strategia Polityki Zdrowotnej dla województwa łódzkiego na lata 2014 – 2020, Regionalna Strategia Innowacji dla 
województwa łódzkiego LORIS 2030, Wojewódzka Strategia w Zakresie Polityki Społecznej 2020, Plan przeciwdziałania 
depopulacji w województwie łódzkim 2020, Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do 
roku 2020 (aktualizacja wieloletniego planu działań na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie 
łódzkim),  Program rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014-2020.  
99 Wydaje się, że wpływ ten jest pozytywny bowiem cele pozostałych programów regionalnych są niesprzeczne z celami 
Strategii, zatem ich realizacja powinna wzmacniać efekty realizacji SRWŁ. 
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W podsumowaniu możemy stwierdzić, że w największym stopniu wdrażaniu Strategii służyły programy 
operacyjne polityki spójności.  

 

18. Czy system zarządzania i wdrażania Strategii jest skuteczny? 

Większość respondentów badania ankietowego (52 osoby) uważa, że system zarządzania Strategią jest 
średnio skuteczny, 28 osób, że jest skuteczny i 11 osób, że jest mało skuteczny. Po jednej osobie 
wybrało skrajne odpowiedzi.  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

W opinii respondentów system zarządzania Strategią przeciętnie oceniany jest pomiędzy średnio 
skutecznym, a skutecznym.  

Także większość respondentów (56 osób) uważa, że system wdrażania Strategii jest średnio skuteczny, 
30 osób, że jest skuteczny i 12 osób, że jest mało skuteczny. Jedna osoba wybrała odpowiedź: bardzo 
skuteczny. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 
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Czy system zarządzania strategią jest:
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W opinii respondentów system wdrażania Strategii przeciętnie oceniany jest pomiędzy średnio 
skutecznym, a skutecznym. 

Przez uczestników wywiadu grupowego wskazane zostały istotne problemy dotyczące funkcjonowania 
forum regionalnego, polegające na trudnościach w zaangażowaniu np. środowiska naukowego w prace 
forum. Słabością systemu zarządzania i wdrażania jest system monitorowania, oparty na badaniu 
wskaźników, których generalnie jest zbyt wiele. W opinii badanych znaczącym problemem jest także 
to, że nie powstały odpowiednie programy rozwijające strategię. 

Wśród działań zwiększających skuteczność systemu zarządzania i wdrażania SRWŁ wskazywano 
koordynację polityk sektorowych, spójność podejmowanych decyzji, prowadzenie zintegrowanych 
działań przy sprawnym przepływie informacji. Pojawiła się także opinia o utracie znaczenia 
dokumentu, po okresie jego wykorzystania do aplikowania o środki unijne. 

W podsumowaniu stwierdzamy, że system zarządzania strategią jest więcej niż średnio skuteczny oraz że 
system wdrażania Strategii jest także więcej niż średnio skuteczny. Jednak systemy te wymagają 
dodatkowych działań w celu zwiększenia ich skuteczności. 

7. Wskazanie problemów i barier we wdrażaniu Strategii  

19. W których obszarach strategicznej interwencji zachodzi największe zagrożenie niepowodzenia 
w realizacji? 

W Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego wyznaczone zostały wyspecjalizowane obszary funkcjonalne, 
które są obszarami strategicznej interwencji wynikającymi z (1) polityki rozwoju województwa łódzkiego, 
jak i z (2) polityki rozwoju kraju. Do pierwszej grupy należą obszary miejskie i wiejskie zlokalizowane na 
terenie województwa, Łódzki Obszar Metropolitarny (ŁOM), Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów-
Szczerców-Złoczew, Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno-Tomaszów Mazowiecki, Obszar Rozwoju 
Intensywnego Rolnictwa, Obszar Turystyczny Dolin Rzecznych Policy, Warty i Bzury. Polityka terytorialno-
funkcjonalna w zakresie powyższych OSI została szczegółowo zdefiniowana w SRWŁ [s. 100 i dalsze]. Na 
podstawie wskaźników monitorowania, których pełny wykaz znajduje się w załączniku pt. „Wskaźniki 
monitorowania SRWŁ 2020” można stwierdzić, że największe zagrożenie niepowodzenia realizacji dotyczy: 

- obszarów wiejskich,  
- obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa,  
- obszaru turystycznego dolin rzecznych Policy, Warty i Bzury. 

W przypadku obszarów wiejskich zauważalny jest właściwy kierunek zmian wskaźników statystycznych, lecz 
tak powolny, że nie dający nadziei osiągnięcia wartości docelowych. W przypadku pozostałych dwóch 
obszarów nie zanotowano w ogóle istotnych zmian w okresie realizacji Strategii.  

Wydaje się, że stagnacja w powyższych obszarach nie wynika ze złego doboru wskaźników, lecz z faktu, że 
brak było inicjatyw  służących wspieraniu działań realizacji powyższych OSI100. Polityka rozwojowa w ramach 
obszarów funkcjonalnych realizowana powinna być  poprzez projekty zintegrowane, oparte na partnerstwie 
i współpracy jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów działających w danym obszarze. 
Tymczasem nawet jeśli takie partnerstwa były zawiązywane, to były nieskuteczne. 

 

 

                                                             
100 Aby można było definiować i monitorować OSI, potrzebne są dane na poziomie NTS5. Tymczasem wiadomo, że im niższy 
poziom agregacji danych, tym mniej jest dostępnych wskaźników monitorowania. Dlatego nawet jeśli statystyczne wskaźniki 
monitorowania nie oddają w pełni celów OSI, to są one kompromisem pomiędzy tym co oferuje statystyka publiczna, a 
oczekiwaną kwantyfikacją celów.  
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20.  Jakie są przyczyny braku osiągnięcia zakładanych celów mierzone wskaźnikami statystycznymi? 

Najistotniejszą przyczyną braku osiągnięcia zakładanych celów Strategii wskazywaną przez większość 
respondentów badania ankietowego są ograniczenia finansowe (54 osoby). Ponad jedna czwarta 
wskazała brak współpracy. Wśród komentarzy pojawiają się dodatkowo: biurokracja, brak informacji o 
Strategii, marginalizacja obszarów peryferyjnych. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie badania CATI. 

Generalnie wskaźniki monitorujące postęp osiągania celów Strategii w opinii większości uczestników 
wywiadów dobrane zostały właściwie. Niektórzy respondenci wskazywali na potrzebę modyfikacji 
wskaźników polegającą na badaniu dodatkowych przekrojów (np. grupy wiekowe), obszarów (np. 
jakość życia społecznego, zatrudnienie obcokrajowców) szczególnie dotyczących demografii i rynku 
pracy. Wskazywano także na przyczyny metodologiczne (pomiar wskaźnika, dobór wartości 
docelowej). 

Znaczącym problemem jest brak ciągłości statystyki oraz monitorowanie wskaźników o niewielkiej 
zmienności.  

W wielu obszarach rekomendowane jest postawienie mniej ambitnych celów, a jedynie w wybranych 

(priorytetach) bardziej ambitnych. 

Jako główną przyczynę braku osiągnięcia zakładanych wskaźników eksperci wskazywali niezależne 
zakłócenia rozwoju społeczno-gospodarczego niemożliwe do przewidzenia. Natomiast jako główne 
ograniczenie skutecznego wykorzystania metody wskaźnikowej do tworzenia i monitorowania dokumentów 
strategicznych wskazano średnią trafności wskaźników wynikającą z ograniczeń dostępności informacji 

statystycznej. 

Główną przyczyną braku osiągnięcia zakładanych celów są ograniczenia finansowe oraz niezależne 

zakłócenia rozwoju społeczno-gospodarczego. 
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8. Dodatkowe pytania ewaluacyjne 
 

22. Jaki jest wpływ realizacji Strategii na wielkość produkcji (PKB) całego regionu oraz w podziale na sektory 

gospodarki? 

Badanie wpływu środków wewnętrznych (RPO + majątkowe wydatki inwestycyjne) oraz zewnętrznych 
(pozostałe programy operacyjne, środki WFOŚiGW, projekty POLON) wskazuje, że największy wpływ 
realizacja Strategii miała w przemyśle i usługach rynkowych – por. tabela 35. Wynika to poniekąd z 
konstrukcji modelu na podstawie którego dokonano badania, gdzie inwestycje grupuje się w trzy kategorie: 

1. infrastrukturę podstawową, 
2. bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, 
3. kapitał ludzki, 

których wpływ jest największy właśnie w sektorze przemysłowym i usług rynkowych. 

Tabela 35. Wpływ środków wewnętrznych i zewnętrznych na PKB 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

przemysł 0,00% 4,44% 6,62% 8,89% 11,12% 12,85% 19,28% 25,65% 18,28% 13,67% 

budownictwo 0,00% 10,39% 9,75% 8,92% 9,14% 9,25% 10,81% 16,72% 6,66% 0,00% 

usługi rynkowe  0,00% 4,39% 6,10% 7,63% 8,96% 9,69% 15,32% 19,90% 10,77% 7,02% 

usługi nierynkowe 0,00% 1,50% 5,17% 6,68% 5,11% 4,98% 16,05% 11,23% 0,00% 0,00% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie 5-cio sektorowego modelu Hermin. 

 

23. Jaka jest dzisiejsza i prognozowana pozycja regionu łódzkiego pod względem atrakcyjności i 
konkurencyjności?  

W rozdziale 3.5 policzono Syntetyczny Miernik Atrakcyjności i Konkurencyjności regionu. Pokazano 
tam, że w 2016 r. region ma 8 pozycję pod względem atrakcyjności i konkurencyjności. Prognoza dla 
regionu pod względem SMAK wskazuje, że przy utrzymaniu dotychczasowych trendów województwo 
ma szansę osiągnąć siódmą pozycję pod względem atrakcyjności i konkurencyjności w roku 2020.  

 

24. Jaki jest bieżący i przyszły (rok 2020) wpływ realizacji polityki spójności na podstawowe wskaźniki 

makroekonomiczne województwa łódzkiego i czy wpływ ten jest zgodny z celami Strategii? 

Zgodnie z raportami zamawianymi przez Ministerstwo Rozwoju (por. Ocena…., WARR, 2015) wpływ 
funduszy jest jednoznacznie pozytywny zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych regionów. Wpływ ten w 
odniesieniu do województwa łódzkiego jest oceniany szczególnie pozytywnie. Poniższy wykres pokazuje, że 
łódzkie należy do województw, w których procent nadrobionego dystansu dzięki funduszom unijnym jest 
stosunkowo duży. W województwie warmińsko-mazurskim nawet 98% procent nadrobionego dystansu 
było efektem realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. W województwie łódzkim jest 
to 66%.  
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Wykres 10. Wpływ NSRO 2007-2013 na PKB per capita w stosunku do średniej unijnej 

 
Źródło: prezentacja Ministra Rozwoju pt. Wpływ polityki spójności w ramach  

NSRO 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski i regionów, Warszawa, luty 2017 r. 

Poniższe wykresy pokazują, że wpływ NSRO 2007-2013 na PKB wynosi nawet 22,9% w roku 2015 – por. 
lewy panel na rysunku 3. Oznacza to, że gdyby polityka spójności nie była realizowana regionalny PKB byłby 
niższy o 22,9%101. Dzięki symulacji, w której zaprezentowano brak finansowania w perspektywie 2014-2020 
można było wykazać, że wpływ, jaki miały środki unijne na zmniejszenie dystansu w PKB per capita w 
stosunku do średniej unijnej, jest umiarkowanie trwały. Jak widać z poniższego rysunku (prawy panel) – w 
latach 2013-2016 (lata realizacji Strategii) łódzkie zmniejszyło dystans do UE o dodatkowe 2,5 pp. (11,6-
9,1). Zakładając brak finansowania w następnych trzech latach 2017-2020 wskaźnik ten zmniejsza się o 3,8 
pkt proc. (7,8-11,6).  Pokazuje to duży wpływ finansowania unijnego na możliwość utrzymania efektów 
realizacji Strategii.  
Rysunek 2. Wpływ polityki spójności 2007-2013 i jej poszczególnych programów na PKB (w %) – lewy panel oraz na PKB per 
capita w PPS w stosunku do średniej unijnej - prawy panel (w pkt proc.) 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportu pt. „Ocena wpływu realizacji polityki spójności w ramach NSRO 2007-2013 
na rozwój społeczno-gospodarczy Polski za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego”. 

                                                             
101 Szanowany przez WARR efekt wpływu polityki spójności wydaje się dość optymistyczny. Jednak w tej analizie 
najważniejsze są zarysowane tendencje wpływu, a nie sama jego wartość.  
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9. Wnioski i rekomendacje 

Aktualność zakresu diagnozy 

Wniosek. Dane statystyczne potwierdzają, że zakres diagnozy jest kompleksowy i aktualny. W pełni 
charakteryzuje wszystkie istotne aspekty sytuacji gospodarczej, społecznej i przestrzennej 
województwa.  Jednakże zmiany w sytuacji społeczno-ekonomicznej odzwierciedlające się w 
zmienności danych powodują konieczność ciągłego monitorowania wskaźników Strategii. 

Aktualność Strategii potwierdzają opinie przedstawicieli JST, jednostek naukowo-badawczych, 
instytucji otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych, departamentów urzędu marszałkowskiego i 
podległych mu instytucji102 oraz przedsiębiorstw.  

Rekomendacja. Zakres diagnozy jest aktualny i brak jest wskazań do podejmowania działań w tym 
zakresie. Rekomenduje się natomiast stały monitoring Strategii. 

Aktualność wyzwań rozwojowych formułowanych na podstawie diagnozy oraz analizy SWOT 

Wniosek. Aktualne pozostają wszystkie wyzwania rozwojowe formułowane w Strategii, a za aktualnie 
najważniejsze uznano restrukturyzację technologiczną gospodarki wraz z budowaniem kreatywnego 
kapitału ludzkiego oraz wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa. Do nowych wyzwań 
zaliczyć należy kwestie związane z jakością powietrza (w ramach tzw. niskiej emisji). 

Wniosek. Za najważniejsze wyzwanie uznano wyzwania dotyczące restrukturyzacji technologicznej 
gospodarki w zakresie kreowania warunków do tworzenia, dyfuzji i absorpcji innowacji, prowadzących 
do restrukturyzacji technologicznej gospodarki województwa oraz budowy sieci powiązań między 
przedsiębiorstwami, placówkami naukowymi i instytucjami otoczenia biznesu.  

Rekomendacja. Ze względu na duże znaczenie gospodarcze dla regionu przemysłów kluczowych, z 
których większość należy do przemysłów niskiej techniki, działania samorządu województwa powinny 
koncentrować się na wsparciu tych podmiotów gospodarczych w zakresie wdrażania nowych rozwiązań 
technologicznych (pozwalających na podniesienie wydajności i konkurencyjności produkcji) oraz 
wzmocnieniu pozycji przemysłów kluczowych zaawansowanych technologiczne. Głównym narzędziem 
realizacji tego zadania powinny być projekty finansowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego, dedykowane rodzimym podmiotom należącym do 
przemysłów kluczowych. Działania te powinny wspierać innowacje organizacyjne i sieciowanie 
przedsiębiorstw.  

Rekomendacja. Wsparcie dla firm z branż średniej i wysokiej techniki (również branż wzrastających, 
które wskazano jako możliwe nowe specjalizacje regionalne tj. produkcja komputerów, wyrobów 
elektronicznych i optycznych) poprzez preferencyjne warunki w pozyskiwaniu bezzwrotnej i zwrotnej 
pomocy unijnej, przekładające się na kryteria oceny projektów unijnych, programowane w 
Departamencie Polityki Regionalnej. 

Wniosek. Z analiz statystycznych wynika, że szczególnie aktualne pozostają wyzwania związane z 
zapewnieniem kreatywnego kapitału ludzkiego. W ramach kapitału ludzkiego kluczowe są problemy 
związane z niekorzystnymi trendami demograficznym. Biorąc pod uwagę perspektywę zmniejszających 
się zasobów pracy, związanych ze starzeniem społeczeństwa, wysoką absencję chorobową 
pracujących, pogarszającą się jakość powietrza, która ma wpływ na zdrowie mieszkańców, 
podstawową kwestią staje się zapewnienie dobrego stanu zdrowia mieszkańców województwa. 

                                                             
102 Np. Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu ds. Przedsiębiorczości, Departamentu Kultury i Edukacji, 
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Łódzkiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi. 
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Problem starzenia się społeczeństwa jest też powiązany z kwestią dostosowania i rozbudowywania 
infrastruktury opieki medycznej i społecznej do potrzeb osób starszych (srebrna gospodarka).  

Rekomendacja. W ramach profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz wobec wysokiej absencji 
chorobowej mieszkańców województwa łódzkiego, konieczne jest wprowadzenie dodatkowych badań 
diagnostycznych w zakres okresowych badań pracowniczych. Ważne również jest zwiększenie 
uczestnictwa mieszkańców regionu w ogólnopolskich badaniach profilaktycznych oraz zwiększenie 
populacji osób objętych regionalnymi programami profilaktycznymi i zdrowotnymi finansowanymi w 
ramach RPO, w tym w formach pozakonkursowych. Pożądane są również akcje promocyjne związane z 
wpływem jakości powietrza na zdrowie człowieka.  

Rekomendacja. Rozwijanie tzw. srebrnej gospodarki, nastawionej na kreowanie rynku usług i 
produktów na potrzeby starzejącej się populacji poprzez projekty pozakonkursowe koordynowane 
przez Departament EFS, Departament ds. Przedsiębiorczości oraz Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi i Departament Polityki Zdrowotnej. 

Rekomendacja. Zwiększanie wpływu przedsiębiorstw z branż kluczowych na proces kształcenia zarówno 
w kontekście szkolnictwa wyższego, jak i kształcenia zawodowego (rady biznesu, rady konsultacyjne 
itp.). Monitorowanie rynku pracy pod kątem zmian w zapotrzebowaniu na określone zawody i 
specjalności oraz upowszechnianie kształcenia dualnego. Promocja tego typu działań wśród 
przedsiębiorców i szkół powinna być koordynowana (a efekty monitorowane) przez Departament 
Kultury i Edukacji przy współpracy z Departamentem ds. Przedsiębiorczości i Wojewódzkim Urzędem 
Pracy. 

Rekomendacja. Promowanie staży pracowników naukowych w firmach oraz zaangażowanie 
przedsiębiorców na uczelniach. Działania te powinny być koordynowane przez Departament ds. 
Przedsiębiorczości  we współpracy z oddelegowanymi pełnomocnikami łódzkich uczelni wyższych. 

Wniosek. Uczestnicy wywiadów podkreślali, że zmiany w zakresie transportu są jednym z największych 
sukcesów realizacji Strategii. Rzeczywiście, w województwie nastąpiła znacząca poprawa dostępności 
transportowej, którą potwierdza szereg wskaźników cząstkowych103, lecz należy zauważyć, że nie jest 
to wyłącznie zasługa realizacji Strategii, bowiem znaczna część inwestycji była realizowana poprzez 
programy krajowe (głównie POIŚ). W dalszym ciągu wyzwaniem pozostaje integracja miejskich 
systemów transportowych z systemami autostrad i dróg ekspresowych, innymi słowy podłączenia do 
autostrad i dróg ekspresowych104. 

Aktualność celów strategicznych i operacyjnych określonych w ramach polityki horyzontalnej oraz celów 

strategicznych określonych w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej w kontekście zmian sytuacji 

społeczno-gospodarczej 

Wniosek. Analiza danych statystycznych wskazuje, że zmiany jakie nastąpiły w sytuacji społeczno-
gospodarczej regionu nie wpływają zasadniczo na aktualność celów strategicznych i operacyjnych 
Strategii.  

Wniosek. Na podstawie wywiadu fokusowego z ekspertami można było ustalić, jak oceniają oni 
aktualność celów Strategii z dzisiejszej perspektywy, która zawiera w sobie zmianę sytuacji społeczno-
gospodarczej (jaka dokonała się od daty sformułowania Strategii). W opinii ekspertów uzyskano wyższą 
ocenę aktualności celów strategicznych i operacyjnych w ramach polityki horyzontalnej w stosunku do 

                                                             
103 Województwo znacząco zwiększyło gęstość sieci autostrad, ścieżek rowerowych, liczby pasażerów przewożonych koleją 
aglomeracyjną i komunikacją miejską. 
104 Dla tego wniosku nie formułujemy rekomendacji ze względu na jedynie pośredni związek realizacji Strategii ze zmianami w 
zakresie dostępności transportowej. 
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aktualności celów strategicznych określonych w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej. Spośród 
celów operacyjnych najwyżej oceniano aktualność zaawansowanej gospodarki wiedzy i innowacji, 
następnie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, nowoczesnego kapitału ludzkiego i rynku pracy 
oraz wysokiej jakości i dostępności infrastruktury transportowej i technicznej. Natomiast najniżej 
oceniano aktualność celu operacyjnego dotyczącego reintegracji społecznej grup wykluczonych lub 
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zintegrowanego środowiska przedsiębiorczości dla 
rozwoju gospodarki. W przypadku obszarów funkcjonalnych najwyższą ocenę aktualności celów 
uzyskano dla Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz obszarów miejskich. Natomiast najniższą ocenę 
aktualności celów strategicznych uzyskano dla zagłębia Bełchatów – Szczerców – Złoczew oraz obszarów 
wiejskich. 

Rekomendacja. O ile wszystkie cele są aktualne, uwagę należy zwrócić na ich hierarchię i ważność w 
kontekście stymulowania procesów wzrostu gospodarczego i rozwoju społeczno-gospodarczego. W 
tym celu konieczna jest weryfikacja narzędzi finansowych, w większym stopniu koncentrujących się na 
celach kluczowych tj. wzrost jakości kapitału ludzkiego, zwiększenie innowacyjności gospodarki oraz 
zwiększenie jakości środowiska przyrodniczego – w szczególności czystości powietrza105. Rekomenduje 
się opracowanie zestawu projektów lub zadań możliwych do realizacji w krótkim okresie, angażujących 
środki RPO WŁ 2014-2020. Wypracowanie wykazu projektów oraz określenie terminu i kompetencji do 
ich realizacji powinno odbyć się w ramach współpracy wielu departamentów i jednostek 
organizacyjnych (m. in. Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu ds. Przedsiębiorczości COP, 
ŁARR). 

Ocena aktualności celów strategicznych i operacyjnych określonych w ramach polityki horyzontalnej oraz 
celów strategicznych określonych w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej w kontekście zmian 
strategicznych dokumentów szczebla krajowego (w szczególności Strategii na rzecz odpowiedzialnego 
rozwoju) i europejskiego. 

Wniosek. Cele strategiczne i operacyjne określone w ramach polityki horyzontalnej oraz cele 
strategiczne określone w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej są aktualne w kontekście zmian 
strategicznych dokumentów szczebla krajowego (w szczególności Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju) i europejskiego (Europa 2020). 

Pewnym problemem jest delimitacja obszarów miejskich tracących swoje funkcje gospodarcze oraz 
borykających się ze szczególnymi problemami społeczno-gospodarczymi. Obszary te są inaczej 
definiowane w SOR i SRWŁ, co powoduje, że zidentyfikowane zostają inne miasta i obszary i nie ma 
sposobu na opracowanie prostych sposobów przejścia z jednej klasyfikacji do drugiej.  

Odnosząc się do SOR warto zauważyć, że pojawia się projekt zintegrowanego dokumentu, 
zmierzającego do integracji systemu programowania społeczno-gospodarczego i planowania 
przestrzennego na wszystkich poziomach zarządzania, w tym również regionalnym.  

Rekomendacja. Ze względu na aktualność celów Strategii  wobec zmian dokumentów strategicznych 
brak jest wskazań do podejmowania działań w tym zakresie. Regionalna polityka wsparcia miast 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze powinna być kontynuowana na obszarach zdelimitowanych 
w SRWŁ. Rozbieżność w metodzie delimitacji obszarów problemowych w odniesieniu do SOR nie 
stanowi przesłanki dla aktualizacji SRWŁ 2020. 

Rekomendacja. Planowane zmiany w systemie zarządzania rozwojem Polski, w tym opracowywanie 
zintegrowanych dokumentów na szczeblu regionalnym, mogą w przyszłości stanowić przesłankę do 
aktualizacji SRWŁ 2020.   

                                                             
105 Do raportu dołączono załącznik będący raportem o stanie zanieczyszczenia powietrza w regionie łódzkim. 
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Adekwatność działań podejmowanych w ramach SRWŁ do osiągnięcia poszczególnych celów 
strategicznych i operacyjnych 

Wniosek. W opinii uczestników pogłębionych wywiadów indywidualnych działania podejmowane w 
ramach SRWŁ są oceniane jako adekwatne na poziomie bardzo wysokim (znaczna, powyżej wysokiej 
istotność działań) i wystarczające na poziomie średnim (przeciętna wystarczalność działań) do 
osiągnięcia poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych.  

Rekomendacja. Do zwiększenia adekwatności podejmowanych działań powinien przyczynić się 
strategiczny wybór działań koncentrujących się na największych problemach rozwojowych. Okazuje 
się, że działania nie są adekwatne ze względu na niski poziom koncentracji środków oraz rozproszenie 
działań realizowanych bez porozumienia i współpracy departamentów. Pierwszym krokiem powinien 
być plan działań z jasno określonymi kompetencjami oraz zadaniami, a drugim krokiem jego 
konsekwentna realizacja.  

Stopień, w  jakim realizowane działania, finansowane ze środków własnych i zewnętrznych przyczyniają 
się do osiągnięcia celów wskazanych w SRWŁ 

Wniosek. Analiza wpływu inwestycji na gospodarkę regionu (za pomocą modelu Hermin) wskazuje, że 
największy wpływ na realizację celów Strategii mają środki zewnętrzne realizowane w ramach 
krajowych programów operacyjnych współfinansowanych z Unii, następnie środki własne, potem RPO 
i na końcu fundusze typu WFOS. Zewnętrzne źródła finansowania w większym stopniu niż wewnętrzne 
zwiększają regionalne PKB i zatrudnienie. 

Wniosek. Struktura beneficjentów wskazuje na infrastrukturalny charakter prowadzonych projektów 
inwestycyjnych, koordynowanych w większości przez administrację publiczną lub podmioty zajmujące 
się dostarczaniem energii. Kluczowe branże przetwórstwa przemysłowego były wspierane bardziej 
intensywnie niż pozostałe branże tego sektora.  

Rekomendacja. Zagrożeniem dla dalszej efektywnej realizacji działań jest niska absorpcja w obecnej 
perspektywie, która może wynikać z przeinwestowania lub wysokiego nasycenia inwestycjami z 
poprzedniej perspektywy. Należy rozważyć weryfikację RPO WŁ pod względem przesunięć pomiędzy 
celami o wysokim poziomie inwestycji z poprzedniej perspektywy na cele o większym zapotrzebowaniu 
ze strony wnioskujących o wsparcie (rekomendacja dla  Departamentu Polityki Regionalnej). 

Rekomendacja. Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo, że odcięcie od zewnętrznego finansowania 
spowoduje regres w regionie należy podjąć dyskusję o źródłach finansowania zadań inwestycyjnych 
bez pomocy funduszy unijnych (Departament Polityki Regionalnej). 

Ocena wpływu realizacji Strategii na zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności regionu 

Wniosek. W przypadku badań statystycznych, po skwantyfikowaniu atrakcyjności i konkurencyjności 
regionu za pomocą Syntetycznego Miernika Atrakcyjności i Konkurencyjności (SMAK)  otrzymano 
dodatni, lecz słaby wpływ realizacji Strategii na ten miernik. Badanie wpływu realizacji Strategii na 
poszczególne komponenty SMAK (którymi były w kolejności ważności: konkurencyjność, dostępność 
transportowa, atrakcyjność kulturalna) wykazało, że stosunkowo największy wpływ realizacji Strategii 
przejawiał się w komponencie dotyczącym dostępności transportowej, następnie konkurencyjności. 
Prognozy dotyczące pozycji województwa łódzkiego pod względem atrakcyjności i konkurencyjności 
pokazują, że przy utrzymaniu dotychczasowych trendów, region z dzisiejszej 8-mej pozycji ma szanse 
awansować na pozycję 7. pod względem konkurencyjności i atrakcyjności. 

Wyniki badania ankietowego wskazują, że realizacja Strategii w większym stopniu przyczyniła się do 
zwiększenia konkurencyjności regionu łódzkiego w skali kraju niż w skali Europy. 
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Rekomendacja. Konieczne są działania koncentrujące się na zwiększeniu absorpcji środków (działania 
informacyjne i promocyjne m. in. Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu ds. 
Przedsiębiorczości, Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej). Duże znaczenie posiada 
budowanie gospodarki innowacyjnej regionu, w tym wymiarze konieczne jest badanie potrzeb 
podmiotów gospodarczych oraz pomoc w zdobywaniu środków zewnętrznych (Departament ds. 
Przedsiębiorczości). 

Wpływ realizacji Strategii na spójność gospodarczą, społeczną i przestrzenną regionu 

Wniosek. Badania statystyczne dotyczące spójności polegały na stwierdzeniu, czy we wskaźnikach 
reprezentujących aspekt gospodarczy, społeczny i przestrzenny doszło do zmniejszania się 
dysproporcji wewnątrz województwa. Przy tak zdefiniowanej spójności, należało stwierdzić, że 
realizacja Strategii przyczynia się do osiągnięcia przede wszystkim spójności przestrzennej (rozumianej 
jako dostępność transportowa), w mniejszym stopniu do spójności gospodarczej i w najmniejszym 
stopniu przyczynia się do osiągania spójności społecznej. 

Eksperci potwierdzili, że efekty działań w zakresie spójności społecznej są trudniej osiągalne i wymagają 
długookresowych i konsekwentnych działań (w przeciwieństwie do np. inwestycji infrastrukturalnych). 
Problem stanowi więc projektowanie np. działań, realizowanych w dłuższej perspektywie, lepiej 
dopasowanych do potrzeb społecznych (przejście z aktywizacji zawodowej  na podnoszenie kwalifikacji 
– wysokich umiejętności, badań profilaktycznych itd.). 

Rekomendacja. Ze względu na podkreślane w badaniach znaczenie kapitału ludzkiego w budowaniu 
rozwoju regionu, należy rozważyć weryfikację podejmowanych dotychczas działań (m. in. kryteriów 
RPO) w zakresie wsparcia. Działania te powinny być realizowane przez Departament Polityki 
Regionalnej, EFS oraz Departament Polityki Zdrowotnej oraz Kultury i Edukacji, jak i Regionalne 
Centrum Polityki Społecznej. Ta ostatnia instytucja jest odpowiedzialna za Wojewódzką Strategię w  
Zakresie Polityki Społecznej (stanowiącą integralną część strategii rozwoju województwa), która 
powinna w większym stopniu uszczegółowiać wyzwania zawarte w SRWŁ. 

Efektywność środków zaangażowanych w realizację Strategii 

Wniosek. Efektywność środków zaangażowanych w realizację Strategii jest oceniania jako średnia 
zarówno w opinii respondentów, jak i wyników badania statystycznego, w którym policzono średni koszt 
podniesienia poziomu PKB jako efektu realizacji polityki spójności (która jest głównym źródłem 
zewnętrznym finansowania Strategii).  

Rekomendacja. Wśród działań mogących zwiększyć efektywność realizacji Strategii eksperci wskazywali 
zintensyfikowanie współpracy regionalnych ośrodków akademickich z władzami regionalnymi poprzez 
tworzenie relacji sieciowych, zespołów interdyscyplinarnych, małych projektów (np. granty 
międzyuczelniane). Zwracano również uwagę na konieczność poszukiwania nowych źródeł 
finansowania interwencji (poza funduszami), przy wskazaniu jako zagrożenia małego doświadczenia w 
tym zakresie. Elementem zwiększającym efektywność powinny być, zdaniem ekspertów, dokumenty 
strategiczne tworzone na poziomie ponadlokalnym (np. międzygminnym).  

Adekwatność instrumentów i rozwiązań oraz efekty realizacji w zakresie realizacji wymiaru 
terytorialnego Strategii 

Wniosek. Wg opinii respondentów efekty realizacji wymiaru terytorialnego Strategii są średnie. 
Najważniejsze efekty realizacji wymiaru terytorialnego Strategii dotyczą obszarów miejskich oraz 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, natomiast nie wymieniano inicjatyw skutecznie wspierających 
pozostałe OSI (choć widoczny był również brak zrozumienia idei obszarów funkcjonalnych w procesie 
wdrażania).  
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Wniosek. Wśród rekomendowanych przez respondentów badania CATI działań mających na celu 
efektywniejszą realizację Strategii najczęściej wskazywane były te dotyczące obszarów wiejskich, a 
następnie obszarów miejskich (szczegóły w kwestionariuszu CATI). 

Rekomendacja. Dla zwiększenia efektywności realizacji terytorialnego wymiaru Strategii konieczna jest 
weryfikacja proponowanych kierunków działań w ramach obszarów funkcjonalnych, lepsze 
dostosowanie instrumentów finansowych oraz rozwijanie współpracy między różnymi grupami 
interesariuszy. 

Śledzenie postępów we wdrażaniu SRWŁ przez system monitoringu wraz z możliwością ujawniania 
istotnych problemów zakłócających wdrażanie SRWŁ 

Wniosek. Większość wskaźników monitorowania ma cechy SMART (Specific, Measurable, Achievable, 
Realistic, Time-bound), tzn. są one skonkretyzowane, mierzalne, osiągalne, istotne oraz określone w 
czasie. Dla części wskaźników brak jest ciągłości czasowej, lecz jest to zgodne z założeniem  
zróżnicowanej cykliczności danych monitorowanych przez ROT.  

System monitoringu w opinii uczestników wywiadów pogłębionych umożliwia skuteczne śledzenie 
postępów we wdrażaniu SRWŁ i mimo, że „proces monitorowania Strategii jest procesem bardzo 
trudnym szczególnie ze względu na opóźnienie obserwacji danych” formuła monitorowania jest 
odpowiednia według większości badanych. 

Wniosek. Analiza statystyczna wskaźników monitorowania (dla których możliwe jest sformułowanie 
funkcji trendu określającej, czy realizuje się pożądany kierunek zmian) pozwala na zdiagnozowanie 
obszarów, w których realizacja Strategii jest zagrożona.  Podobna jest opinia ekspertów, według których 
system monitoringu może ujawniać problemy zakłócające  wdrażanie SRWŁ, z ograniczoną 
możliwością identyfikowania przyczyn zachodzących procesów. Jako główne ograniczenie skutecznego 
wykorzystania metody wskaźnikowej do tworzenia i monitorowania dokumentów strategicznych 
wskazano średnią trafność wskaźników wynikającą z ograniczeń dostępności publicznej informacji 
statystycznej.  

Rekomendacja. W celu skutecznego śledzenia postępów w realizacji Strategii należy na bieżąco 
aktualizować wskaźniki pochodzące ze statystyki publicznej (zgodnie z kalendarzem zasilenia danych 
dostępnym w BDL). Po dołączeniu nowej informacji statystycznej powinna nastąpić modyfikacja 
dotychczasowego trendu we wskaźniku w celu sprawdzenia, czy siła i kierunek trendu nie wskazują na 
zagrożenie w realizacji celu. Wśród propozycji modyfikacji i usprawnienia systemu monitoringu 
proponowanych przez respondentów, wskazywano na dodanie do systemu monitoringu badań 
ankietowych mieszkańców (ROT). 

Przełożenie celów i kierunków działań określonych w SRWŁ na cele i typy przedsięwzięć RPO WŁ,  wpływ 
regionalnych strategii sektorowych, programów branżowych i innych dokumentów na poziomie 
województwa służących wdrażaniu Strategii oraz skuteczność systemu zarządzania i wdrażania Strategii 

Wniosek. W opinii ekspertów uzyskano wysoką (w zasadzie pełną) spójność celów i kierunków działań 
określonych w SRWŁ oraz celów i typów przedsięwzięć w RPO WŁ. Tymczasem analiza macierzy celów 
RPO WŁ vs SRWŁ dostarczona przez Zamawiającego wskazuje, że wszystkie poza dwoma 
strategicznymi kierunkami działań SRWŁ znalazły swoje odzwierciedlenie w RPOWŁ 2014-2020. W 
przypadku obszarów funkcjonalnych stosunkowo najwięcej strategicznych kierunków działań nie 
znajduje finansowania w RPO w zakresie obszaru rozwoju intensywnego rolnictwa.  

Wniosek. W opinii respondentów badania ankietowego system zarządzania Strategią jest skuteczny na 
poziomie średnim, podobnie do systemu wdrażania Strategii. 
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Rekomendacja: W celu zwiększenia skuteczności systemu zarządzania i wdrażania Strategii należy 
zwiększyć spójność podejmowanych decyzji przez departamenty bezpośrednio zaangażowane w 
realizację SRWŁ.   

Obszary strategicznej interwencji, w których zachodzi największe zagrożenie niepowodzenia realizacji 
wraz z przyczynami braku osiągnięcia zakładanych celów mierzone wskaźnikami statystycznymi 

Wniosek. Największe zagrożenie niepowodzenia w realizacji Strategii zachodzą w obszarach 
strategicznej interwencji: Zagłębie górniczo-energetyczne, Zagłębie ceramiczno-budowlane, Obszar 
Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, Obszary Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury. 

Brak skuteczności realizowanych dotąd działań wynika zarówno z niskiej aktywności podmiotów 
funkcjonujących na ww. obszarach, jak i ze słabości narzędzi finansowych, w szczególności kryteriów 
oceny projektów, które w niedostatecznym stopniu premiowały podmioty funkcjonujące w obszarach 
funkcjonalnych. 

Wniosek. Najistotniejszą przyczyną braku osiągnięcia zakładanych celów Strategii wskazywaną przez 
większość respondentów badania ankietowego są ograniczenia finansowe. Ponad jedna czwarta 
wskazała brak współpracy. Wśród komentarzy pojawiają się dodatkowo: biurokracja, brak informacji o 
Strategii, marginalizacja obszarów peryferyjnych. Jako przyczynę braku osiągnięcia zakładanych 
wskaźników można wskazać również niezależne zakłócenia rozwoju społeczno-gospodarczego - 
niemożliwe do przewidzenia, na co wskazują zarówno opinie ekspertów jak i analizy statystyczne.  

Rekomendacja. W zakresie obszarów funkcjonalnych w których zachodzi największe zagrożenie 
niepowodzenia realizacji Strategii należy rozważyć weryfikację kierunków działań, które powinny być 
wspierane oraz zadbać o efektywniejsze instrumenty wsparcia. 

Rekomendacja. Wśród systemowych działań rekomendowanych przez uczestników wywiadów 
pogłębionych w celu efektywniejszej realizacji Strategii wskazywano poszukiwanie źródeł finansowania 
najważniejszych obszarów (źródeł poza funduszowych), partnerstwa publiczno-prywatne, upraszczanie 
procedur, lepsze usieciowienie jednostek samorządu terytorialnego, większą koordynację jednostek 
administracji, mających wpływ na realizację dokumentów strategicznych, które powinny być spójne z 
dokumentami operacyjnymi.  
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Wykaz skrótów, definicje wskaźników, nazwy sekcji  PKD 

Analiza SWOT –metoda analizy strategicznej. Polega na zidentyfikowaniu czynników istniejących i 
potencjalnych - pogrupowanych w 4 zbiory: (1) mocne strony (Strengths) – czynniki wewnętrzne 
pozytywne; (2) Słabe strony (Weaknesses) – czynniki wewnętrzne negatywne; (3) Szanse 
(Opportunities) –czynniki zewnętrzne pozytywne; (4) Zagrożenia (Threats) - czynniki zewnętrzne 
negatywne. 

BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności) - badanie prowadzone zgodnie z metodyką 
Międzynarodowej Organizacji Pracy co kwartał przez Główny Urząd Statystyczny polegające na 
ankietowaniu aktywności ekonomicznej próby gospodarstw domowych.  

B+R  - działalność badawczo-rozwojowa; systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla 
zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla 
znalezienia nowych zastosowano dla tej wiedzy. 

CATI (Computer Assisted Telephone Interview) wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny. 

Dochody pierwotne prywatnych gospodarstw domowych stanowią dochody wygenerowane 
bezpośrednio z transakcji rynkowych. Ogólnie obejmują one dochody pochodzące z pracy najemnej i 
pracy na własny rachunek oraz dochody otrzymane w formie odsetek, dywidend i opłat za dzierżawę; 
płatne odsetki i opłaty za dzierżawę odnotowuje się jako pozycje ujemne. 

EOS (Expert Opinion Survey) - zogniskowany wywiad ekspercki. 

FDI (Focus Group Interview) – wywiad grupowy zogniskowany. 

GOW (Gospodarka Oparta na Wiedzy) – według definicji OECD jest to gospodarka bazująca wprost na 
tworzeniu (traktowanym jako produkcja) oraz dalszym przekazywaniu, czyli dystrybucji oraz 
praktycznym wykorzystaniu wiedzy i innowacji. 

IDI (Individual In-depth Interview) – indywidualny wywiad pogłębiony. 

NSRO – Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia. Dokument regulujący kierunki wydatkowania 
środków współfinansowanych z Unii w perspektywie 2007-2013. 

KIS – usługi oparte na wiedzy. 

Konwergencja – powstawanie zbieżności; zmniejszanie zróżnicowania; upodabnianie. 

Obszar funkcjonalny – obszar wydzielony ze względu na swoje cechy przestrzenne, potencjał 
endogeniczny, koncentrację i rozwój specjalistycznych funkcji gospodarczych oraz istniejące i 
kształtujące się powiązania funkcjonalne. 

OSI (Obszary Strategicznej Interwencji) – obszary, które będą adresatami polityki regionalnej państwa. 
Są to obszary o zarówno o najniższym poziomie rozwoju, które wymagają interwencji rządu ze względu 
na skalę problemów, który same nie są w stanie rozwiązać, jak i o najwyższym poziomie rozwoju, które 
ze względów społeczno- gospodarczych wywierają lub będą wywierać duży wpływ na rozwój kraju. 

OZE – odnawialne źródła energii, których zasoby odnawiają się w czasie i z tego powodu są praktycznie 
niewyczerpalne (np. energia wiatru, energia słoneczna, biomasa, energia geotermiczna). 

PKD – Polska Klasyfikacja Działalności. 

Produkt krajowy brutto (PKB) jest podstawową miarą ogólnej kondycji gospodarczej danego kraju. Jest 
to zagregowana miara produkcji równa sumie wartości dodanej brutto wszystkich jednostek 
instytucjonalnych będących rezydentami i uczestniczących w produkcji, plus wszelkie podatki od 
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produktów i minus dotacje do produktów nieuwzględnione w wartości produkcji. Wartość dodana 
brutto to różnica między produkcją globalną a zużyciem pośrednim. 

PKB per capita z uwzględnieniem parytetu siły nabywczej – produkt krajowy brutto na jednego 
mieszkańca uwzględniający siłę nabywczą pieniądza. Innymi słowy wskaźnik ten uwzględnia wartość 
waluty danego kraju przez co lepiej oddaje wartość dochodu obywateli.  

Polaryzacja – wyraźne zaznaczanie się różnic. 

Polityka spójności UE – polityka ustanowiona Traktatem o Wspólnocie Europejskiej, służąca 
wzmacnianiu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zmniejszenie dysproporcji w 
poziomie rozwoju różnych regionów oraz obszarów najmniej uprzywilejowanych, w tym wiejskich. 

PPS – standard siły nabywczej. 

PPCS – standard siły nabywczej w zakresie spożycia. 

Region – województwo w granicach administracyjnych, NTS 2. 

RK – raport końcowy. 

RM – raport metodologiczny. 

Sektor kreatywny – różne rodzaje działalności, dla których kluczowym czynnikiem produkcji jest 
powstawanie nowych idei, koncepcji i skojarzeń. Sektor ten dzieli się na dwie grupy: działalności 
twórcze (reklama, architektura, dzieła sztuki, rzemiosło artystyczne, wzornictwo i projektowanie mody, 
film, działalność muzyczna i fotograficzna, artystyczna i rozrywkowa, wydawnicza, działalność w 
zakresie oprogramowania) oraz 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). 

Serwicyzacja (ang. service - usługa) – zwiększenie udziału usług w strukturze badanego zjawiska. 

Silver economy – trend społeczno-gospodarczy, którego istotą jest wykorzystanie potencjału osób 
starszych oraz uwzględnianie ich potrzeb. 

SOR – Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

Strategia – Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. 

SMAK – Syntetyczny Miernik Atrakcyjności Kulturalnej. 

SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) - koncepcja formułowania celów, 
które powinny być: skonkretyzowane (ang. Specific), mierzalne (ang. Measurable), osiągalne (ang. 
Achievable), istotne (ang. Relevant) oraz określone w czasie (ang. Time-bound).  

SMDT – Syntetyczny Mierniki Dostępności Transportowej. 

SMK – Syntetyczny Miernik Konkurencyjności. 

TEN-T (ang. Trans – European Networks – Transport ) – Transeuropejska Sieć Transportowa, program 
przygotowany przez Unię Europejską mający za zadanie rozbudowę i modernizację sieci europejskiej 
infrastruktury głównych linii spinających kontynent europejski. 

Transport Intermodalny – przewóz towarów w jednej i tej samej jednostce ładunkowej (najczęściej 
kontenerze) lub pojedzie samochodowym przy wykorzystaniu więcej niż jednego rodzaj transportu, 
bez dokonywania przeładunku. 

Transport Multimodalny – przewóz towarów i osób, przy wykorzystaniu więcej niż jednego rodzaju 
transportu. 
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WDB (Wartość Dodana Brutto) - wartość wyrobów i usług wytworzona przez jednostki krajowe 
rynkowe i nierynkowe, pomniejszona o zużycie pośrednie poniesione w związku z jej wytworzeniem. 
Wartość dodana brutto w cenach bazowych jest pozycją bilansującą rachunku produkcji w rachunkach 
narodowych, definiowaną jako produkcja globalna w cenach bazowych minus zużycie pośrednie w 
cenach nabycia. Cena bazowa to kwota należna dla producenta od nabywcy za jednostkę produktu 
minus wszelkie podatki od produktu plus dotacje do produktu. Wartość dodaną brutto można 
analizować według rodzaju działalności: suma wartości dodanej brutto w cenach bazowych wszystkich 
działalności plus podatki od produktów minus dotacje do produktów daje PKB. 

Wydajność (produktywność) pracy – określona jest w rachunkach narodowych (regionalnych) jako 
wartość dodaną brutto na osobę zatrudnioną (w idealnym przypadku powinna uwzględniać całkowitą 
liczbę przepracowanych godzin, lecz pomiaru takiego nie zawsze można dokonać). 

Wykluczenie społeczne – sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie 
pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, zdobywanie 
dochodów w godny sposób. Wykluczeniem społecznym najbardziej zagrożeni są: bezrobotni, rodziny 
wielodzietne, rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby niepełnosprawne, osoby chore psychicznie, 
osoby starsze, uzależnieni, bezdomni, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, ofiary patologii 
życia rodzinnego, dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych oraz wychowujące się poza rodziną a 
także osoby będące imigrantami oraz członkowie mniejszości narodowych. 

ZIT – zintegrowane inwestycje terytorialne. Mechanizm, za pomocą którego partnerstwa jednostek 
samorządu terytorialnego, miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy 
znajdujące się w jego oddziaływaniu), na podstawie przyjętej wspólnie strategii, wdrażają wspólne 
przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Gross_value_added_at_market_prices
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Nazwy sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności wraz z ich agregacją do 4 sektorów gospodarczych 

Sektory Sekcje PKD 2007 

Sektor rolniczy A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 

Sektor przemysłowy 

B Górnictwo i wydobywanie 

C Przetwórstwo przemysłowe 

D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w  energie elektryczną, gaz, parę wodną gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

E 
Dostawy wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 
z  rekultywacją 

F Budownictwo 

Sektor usług rynkowych106 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

H Transport i gospodarka magazynowa 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

J Informacja i komunikacja 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

L Działalność związana z  obsługą rynku nieruchomości 

Sektor usług pozostałych (OPQ – 
nierynkowych) 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 

N Działalność w  zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 

O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

P Edukacja 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

R Działalność związana z  kulturą, rozrywka i rekreacją 

S Pozostała działalność usługowa 

T 
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 
wyroby i świadczące usługi potrzeby 

 U Organizacje i zespoły eksterytorialne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w Rachunkach Narodowych. 

  

                                                             
106 W tym sektorze zlokalizowane są głównie usługi oparte na zaawansowanej wiedzy - KIS (ang. knowledge-intensive 
services). 
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