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OCENA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Czynniki wzrostu gospodarczego, w tym zmiany produktywności pracy, 
zmiany w strukturze gospodarki, dynamika nakładów brutto na środki trwałe

Zmiany demograficzne oraz zmiany na rynku pracy

Zmiany sytuacji dochodowej ludności, zasięg ubóstwa i wykluczenia 
społecznego, nierówności społeczne

Finanse samorządu terytorialnego w kontekście zdolności do finansowania 
przedsięwzięd rozwojowych, zadłużenie jednostek samorządu 

terytorialnego, szczególnie w kontekście wprowadzenia progów deficytu



ATUTY I OSIĄGNIĘCIA ROZWOJOWE REGIONU

• Poprawa dostępności zewnętrznej i wewnętrznej regionu poprzez rozbudowę autostrad i dróg
ekspresowych (A1, A2, S8)

• Rozwój w regionie nowoczesnych powierzchni magazynowych, w tym kolejowych terminali
kontenerowych, dzięki dobrze rozwiniętej sieci infrastruktury drogowej oraz poprawie standardu
infrastruktury kolejowej

• Atrakcyjnośd dla krajowych i zagranicznych inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
skutkująca w 2014 r. rekordową liczbą wydanych pozwoleo na uruchomienie działalności w strefie
oraz wysokimi nakładami inwestycyjnymi

• Rozwój BioNanoParku, będącego wizytówką Łódzkiego Parku Naukowo-Technologicznego, w tym
budowa laboratoriów zaopatrzonych w najnowszej generacji aparaturę badawczą, co czyni z tego
ośrodka jeden z najnowocześniejszych centrów badawczo-wdrożeniowych w tej części Europy

• Pionierskie działania w zakresie rewitalizacji na obszarze Łodzi, m.in. realizacja projektu Nowe
Centrum Łodzi – EC1 oraz programu Mia100 Kamienic

PROBLEMY I BARIERY ROZWOJOWE REGIONU

• Niski poziom innowacyjności gospodarki województwa łódzkiego

• Bardzo niekorzystna sytuacja zdrowotna mieszkaoców regionu łódzkiego

• Silna depopulacja całego regionu, szczególnie obszarów miejskich
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PKB  na 1 mieszkaoca w 2013 r.

Polska

3,8

36,6

27,2

8,6

23,7

rolnictwo (A)

przemysł i budownictwo (B,C,D,E,F)

handel; transport i gospodarka magazynowa; 
zakwaterowanie i gastronomia; informacja i 
komunikacja  (G,H,I,J)

działalnośd finansowa i ubezpieczeniowa; 
obsługa rynku nieruchomości (K,L)

pozostałe usługi (M,N,O,P,Q,R,S,T)

3,1

33,5

29,5

9,2

24,7

WDB w sektorach gospodarki w 2013 r.

łódzkie Polska

Województwo łódzkie utrzymuje stabilną 
(szóstą) lokatę pod względem rozwoju 
gospodarczego mierzonego wartością PKB na 
mieszkaoca. Mimo dynamicznego rozwoju 
gospodarczego nadal nie osiągnęło poziomu 
średniej krajowej (93,3%).

Analiza struktury wartości dodanej brutto w 
sektorach gospodarki wskazuje na większe 
znacznie przemysłu i rolnictwa w 
województwie łódzkim w stosunku do 
krajowej struktury gospodarczej.
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Region łódzki charakteryzuje bardzo 
zły stan zdrowia mieszkaoców, 
przekładający się na najniższą 
przeciętną długośd życia mężczyzn i 
14. miejsce pod względem przeciętnej 
długości życia kobiet.
Od 2010 do 2014 roku przeciętne 
dalsze trwanie życia mężczyzn w 
województwie łódzkim wydłuża się w 
podobnym tempie jak średnio w 
kraju, natomiast poprawa 
przeciętnego dalszego trwania życia 
kobiet jest wyraźniejsza niż w Polsce.

Łódzkie należy do województw 
wyludniających się. Szybsze tempo 
depopulacji w 2014 roku zanotowano 
jedynie w dwóch województwach. 
Jedną z głównych przyczyn 
depopulacji regionu jest bardzo 
wysokie obciążenie demograficzne 
osobami w podeszłym wieku. Za 
ujemny poziom współczynnika 
przyrostu rzeczywistego w 
województwie łódzkim w sposób 
bezpośredni odpowiada silnie ujemny 
współczynnik przyrostu naturalnego.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2014 r.
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Pod względem poziomu stopy 
bezrobocia rejestrowanego region 
łódzki lokuje się mniej więcej w 
środku stawki województw. Poziom 
bezrobocia, od 2010 roku, jest w 
województwie łódzkim wyższy niż w 
Polsce ogółem, jednakże wyższa także 
jest dynamika jego spadku.

Niestety, pod względem przeciętnego 
poziomu wynagrodzeo brutto w 
gospodarce narodowej województwo 
łódzkie zajmuje dopiero 8. miejsce. 
Poza powiatem bełchatowskim, w 
żadnym innym powiecie (w tym w 
Łodzi) poziom przeciętnych 
wynagrodzeo nie przekroczył średniej 
krajowej. Natomiast spośród pięciu 
powiatów o najniższych 
wynagrodzeniach w kraju aż trzy są z 
województwa łódzkiego.
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Dzięki realizacji założeo programu budowy dróg krajowych i autostrad województwo łódzkie w latach 2010-
2014 było największym beneficjentem zmian w krajowej sieci dróg najwyższych kategorii. Z 9. miejsca w 
kraju łódzkie awansowało na 2. miejsce pod względem gęstości dróg ekspresowych i autostrad.
Założenia programu budowy dróg krajowy i autostrad na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 przewidują 
powstanie na terenie województwa łódzkiego następujących inwestycji:
- Ukooczenie autostrady A1 na odcinku Stryków – Tuszyn (planowane w 2016 roku)
- Budowę autostrady A1 na odcinku Piotrków Tryb. – Częstochowa (spółka drogowa specjalnego 
przeznaczenia)
- Budowę drogi ekspresowej S14 na odcinku Łódź Lublinek – Emilia (trwa procedura przetargowa)
- Budowę dróg ekspresowych S12 i S74 (zadania planowane)



POZIOM REALIZACJI CELÓW NA PODSTAWIE 
OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW



• W Strategii wskazano 104 wskaźniki monitorowania, w tym 27 proponowanych było do

objęcia badaniem

• Spośród 27 proponowanych do badao wskaźników:

 8 posiada wartośd początkową, docelową i przynajmniej jedną wartośd pośrednią

 19 posiada jedynie wartośd początkową i docelową

 Brak wskaźników nie objętych badaniami

• Rokiem bazowym monitorowania wskaźników jest 2010, jednakże dla wskaźników

przewidzianych w SRWŁ do badao, rozpoczęło się od 2011, 2013 bądź 2014 roku.

• Na koniec 2015 r.:

 dla 86 wskaźników uzyskano dane na 2014 r.

 dla 15 wskaźników uzyskano dane na 2013 r.

 dla 2 wskaźników uzyskano dane na 2012 r.

 dla 1 wskaźnika dane występują tylko do 2011 r.

• Wskaźniki podzielone są na grupy odnoszące się do poszczególnych celów strategicznych

i operacyjnych w ramach polityki horyzontalnej oraz celów strategicznych w ramach polityki

terytorialno-funkcjonalnej



OZNACZENIA PRZYJĘTE PRZY OCENIE REALIZACJI CELÓW 

rok bazowy wartośd wskaźnika w roku bazowym

wskaźnik nie realizuje 

danego celu

wartośd wskaźnika w badanym roku jest niższa (w przypadku stymulant rozwoju) lub 

wyższa (w przypadku destymulant) od wartości prognozowanej na podstawie 

ekstrapolacji trendu liniowego, zakładającego osiągnięcie określonej wartości docelowej 

w 2020 r. lub wartości dla kraju w danym roku

wskaźnik realizuje 

dany cel

wartośd wskaźnika w badanym roku jest równa lub wyższa (w przypadku stymulant 

rozwoju) lub niższa (w przypadku destymulant) od wartości prognozowanej na 

podstawie ekstrapolacji trendu liniowego, zakładającego osiągnięcie określonej wartości 

docelowej w 2020 r. lub wartości dla kraju w danym roku

wartośd wskaźnika 

zmierza do realizacji 

celu

wartośd wskaźnika w badanym roku nie jest korzystna pod względem zakładanych 

postępów w realizacji celów Strategii, jednak zmiana wartości wskaźnika w badanym 

roku wskazuje na występowanie pożądanej tendencji i zapewnia osiągnięcie co najmniej 

bazowej wartości wskaźnika

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 3 2 3 5 7 7 6 7 9 10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9 8 7 8 7 4 3 4 3 1 1

Dla stymulanty Dla destymulanty

Przykładowe objaśnienie oceny realizacji celów przez wskaźniki
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I. Spójnośd gospodarcza

1. Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji

2. Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy

3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki

II. Spójnośd społeczna

4. Wysoki poziom kapitału społecznego i silne społeczeostwo obywatelskie

5. Wysoki standard i dostęp do usług publicznych

6. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem 
społecznym

III. Spójnośd przestrzenna

7. Wysoka jakośd i dostępnośd infrastruktury transportowej i technicznej

8. Wysoka jakośd środowiska przyrodniczego

9. Zrównoważony system osadniczy

1.1 Obszary miejskie

1.2. Obszary wiejskie

2.1. Łódzki Obszar Metropolitalny

2.2. Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów-Szczerców-Złoczew

2.3. Zagłębie Ceramiczno-Budowlane Opoczno-Tomaszów Mazowiecki

2.4. Obszar Intensywnego Rozwoju Rolnictwa

2.5. Obszary Turystyczne Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury

Zestawienie oceny  stopnia realizacji Strategii w oparciu o analizę stopnia zgodności 
wskaźników monitorowania z założonymi trendami rozwojowymi



Ocena stopnia realizacji celu strategicznego

SPÓJNOŚD GOSPODARCZA



Lp. nazwa wskaźnika

2010 -

rok 

bazowy

2011 2012 2013 2014

poziom 

docelowy 

2020

źródło 

danych
uwagi

I. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚD GOSPODARCZA

1 Wydajnośd pracy WDB na 1 pracującego *zł+  (S) 81 953 88 251 94 231 97 104 bd
średnia 

krajowa
GUS

Zmiana danych spowodowana przejściem 

GUS z metodologii ESA 1995 na ESA 2010

2

PKB na 1 mieszkaoca w podregionie najsłabszym w 

stosunku do PKB na 1 mieszkaoca w podregionie 

najsilniejszym (zróżnicowanie PKB na 1 mieszkaoca 

na poziomie podregionów)  (D)

1 : 1,92 1 : 1,83 1 : 1,81 1 : 1,83 bd 1 : 1,94 GUS
Zmiana danych spowodowana przejściem 

GUS z metodologii ESA 1995 na ESA 2010

3
PKB na 1 mieszkaoca województwa w stosunku do 

PKB na 1 mieszkaoca w Polsce *%+  (S)
92,6 92,5 93,2 93,3 bd 94,00 GUS

Zmiana danych spowodowana przejściem 

GUS z metodologii ESA 1995 na ESA 2010

4
Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej na 

1 mieszkaoca (ceny bieżące) *zł+  (S)
5 382 6 641 7 165 6 680 bd

średnia 

krajowa
GUS

Zmiana danych spowodowana weryfikacją 

liczby ludności przez GUS po Narodowym 

Spisie Powszechnym 2011

5
Wartośd brutto w gospodarce narodowej środków 

trwałych na 1 mieszkaoca (ceny bieżące) *zł+  (S)
56 628 63 254 68 370 73 292 bd

średnia 

krajowa
GUS

Zmiana danych spowodowana weryfikacją 

liczby ludności przez GUS po Narodowym 

Spisie Powszechnym 2011

6

PKB na 1 mieszkaoca województwa wg parytetu 

siły nabywczej w stosunku do PKB na 1 mieszkaoca 

w UE 27 (UE 27 = 100) [%]  (S)

57,3 59,2 61,1 62,8 bd 72,0 Eurostat

Zmiana danych spowodowana przejściem 

Eurostatu z metodologii ESA 1995 na ESA

2010. Wyliczenia podawane są dla UE 28
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CEL OPERACYJNY 1. ZAAWANSOWANA GOSPODARKA WIEDZY I INNOWACJI

7
Nakłady na działalnośd B+R w stosunku do regionalnego 

PKB [%]  (S)
0,63 0,61 0,77 bd bd 1,00 GUS

Zmiana danych spowodowana przejściem GUS 

z metodologii ESA 1995 na ESA 2010

8

Zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych w 

sferze B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo *w EPC+  

(S)

2,9 2,7 3,0 2,7 bd
średnia 

krajowa
GUS

Zmiana danych spowodowana zmianą 

metodologii BAEL przez GUS

9
Udział pracujących w sekcjach PKD (2007) J, K, R, M w 

liczbie pracujących ogółem *%+  (S)
7,09 7,31 7,52 7,63 7,86 10,00 GUS

10
Liczba udzielonych patentów na 100 tysięcy mieszkaoców  

(S)
3,7 5,4 4,7 6,9 7,5 6,0 GUS

11
Udział wynalazków zgłoszonych z województwa do 

wszystkich wynalazków zgłoszonych w Polsce *%+  (S)
6,62 7,27 7,48 7,34 5,99 10,00 GUS

12

Udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w 

zakresie innowacji produktowych i procesowych w 

przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem *%+  (S)

13,42 11,08 13,73 15,58 15,21
średnia 

krajowa
GUS

13
Udział innowacyjnych przedsiębiorstw sektora usług w 

przedsiębiorstwach usługowych ogółem *%+  (S)
10,34 8,46 11,39 10,40 11,87

średnia 

krajowa
GUS

14

Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów 

nowych lub istotnie ulepszonych w przedsiębiorstwach 

przemysłowych w przychodach ze sprzedaży ogółem *%+  

(S)

6,73 4,29 6,19 5,74 8,13
średnia 

krajowa
GUS

15
Udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w 

całkowitej ilości energii produkowanej w regionie *%+  (S)
1,46 1,83 3,33 2,56 2,54 2,00 GUS

16
Udział ścieków przemysłowych oczyszczonych w ściekach 

wymagających oczyszczenia w ciągu roku *%+  (S)
98,5 98,6 93,5 85,5 83,8 100,0 GUS

17
Udział odpadów (inne niż komunalne) odzyskanych w 

odpadach wytworzonych w ciągu roku *%+  (S)
14,7 16,6 16,3 18,4 2,8

średnia 

krajowa
GUS

18

Zanieczyszczenia pyłowe zatrzymane lub zneutralizowane 

w urządzeniach do redukcji zanieczyszczeo w 

zanieczyszczeniach wytworzonych [%]   (S)

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 GUS

19

Zanieczyszczenia gazowe zatrzymane lub 

zneutralizowane w urządzeniach do redukcji 

zanieczyszczeo w zanieczyszczeniach wytworzonych *%+  

(S)

64,5 68,2 71,4 75,6 75,4 80,0 GUS

20
Całkowita emisja CO2 do powietrza [%] → 

Całkowita emisja CO2 do powietrza [mln t/rok]  (D)
43,5 52,1 47,5 bd bd 33,8

GUS, 

KOBiZE
Zmiana jednostki wskaźnika
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CEL OPERACYJNY 2. NOWOCZESNY KAPITAŁ LUDZKI I RYNEK PRACY

21

Udział ludności w wieku 15-64 lata z wyższym 

wykształceniem w ogólnej liczbie ludności w tym 

wieku [%]  (S)

18,7 19,2 20,7 21,0 22,7 24,40
GUS 

(BAEL)

Zmiana danych spowodowana weryfikacją 

liczby ludności przez GUS po Narodowym 

Spisie Powszechnym 2011 oraz zmianą 

metodologii BAEL

22
Udział ludności z wykształceniem wyższym w ogólnej 

liczbie zarejestrowanych bezrobotnych [%]  (D)
9,83 10,48 10,72 10,89 11,16

poniżej 

wartości 

z roku 

2010

GUS

23

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ogółem 

bez podmiotów gospodarczych w liczbie pracujących 

do 9 osób w relacji do średniej krajowej *%+  (S)

89,3 89,5 90,4 90,5 90,4
średnia 

krajowa
GUS

24
Udział zatrudnionych w wieku 20-64 lata w stosunku 

do tej grupy wiekowej ogółem *%+  (S)
65,9 66,6 65,7 66,3 68,8 73,0

GUS 

(BAEL)

Zmiana danych spowodowana weryfikacją 

liczby ludności przez GUS po Narodowym 

Spisie Powszechnym 2011 oraz zmianą 

metodologii BAEL

25 Stopa bezrobocia rejestrowanego [%]  (D) 12,2 12,9 14,0 14,1 11,9 8,0 GUS

26

Udział osób w grupie wiekowej 25-64 lata objętych 

kształceniem ustawicznym w stosunku do ludności w 

tej grupie wiekowej ogółem *%+  (S)

4,1 3,4 3,1 3,1 2,7
średnia 

krajowa

GUS 

(BAEL)

Zmiana danych spowodowana weryfikacją 

liczby ludności przez GUS po Narodowym 

Spisie Powszechnym 2011 oraz zmianą 

metodologii BAEL
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2011 2012 2013 2014

poziom 

docelowy 

2020

źródło 

danych
uwagi

CEL OPERACYJNY 3. ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA ROZWOJU GOSPODARKI

27

Liczba osób fizycznych prowadzących działalnośd 

gospodarczą wpisanych do rejestru REGON na 10 

tys. mieszkaoców  (S)

708,5 696,1 708,9 719,7 720,3
średnia 

krajowa
GUS

Zmiana danych spowodowana weryfikacją 

liczby ludności przez GUS po Narodowym 

Spisie Powszechnym 2011

28
Liczba jednostek nowozarejestrowanych w 

rejestrze REGON na 10 tys. ludności  (S)
99 83 86 86 86

średnia 

krajowa
GUS

29
Produkcja rolnicza globalna na 1 ha użytków 

rolnych w zł  (S)
6 151 6 892 7 368 7 889 bd 6 800 GUS

Zmiana danych spowodowana zmianą 

definicji wskaźnika przez GUS

30

Udział powierzchni uzbrojonych terenów 

inwestycyjnych w powierzchni terenów 

inwestycyjnych ogółem *%+  (S)

bd bd bd bd 52,74 80
badanie 

własne
Ankieta do gmin

31

Liczba etatów pracowników merytorycznych 

zatrudnionych w ośrodkach innowacyjności i 

przedsiębiorczości  (S)

bd bd bd 221 - 275
badanie 

własne
Ankieta do PARP

32

Udział podmiotów gospodarczych korzystających z 

usług instytucji otoczenia biznesu (parki 

technologiczne, inkubatory technologiczne, centra 

transferu technologii) w stosunku do liczby 

podmiotów ogółem  (S)

bd bd bd 4 546 - 7 420
badanie 

własne
Ankieta do PARP



Analiza wskaźników wskazuje na zadowalający postęp realizacji w zakresie spójności
gospodarczej. Aż 41% wskaźników realizuje zakładane cele. Znaczna jest też jednak liczba
wskaźników nie realizujących celów (31%).

Najwyższą zgodnością z założonymi trendami rozwojowymi widad w przypadku wskaźników celu
strategicznego Spójności gospodarczej, najniższą zaś w celu 2. operacyjnym: Nowoczesny kapitał
ludzki.

41%

19%

31%

9%

realizuje zakładany cel

zmierza do realizacji celu

nie realizuje celu

brak wartości 
porównawczych



Ocena stopnia realizacji celu strategicznego

SPÓJNOŚD SPOŁECZNA



Lp. nazwa wskaźnika

2010 -

rok 

bazowy

2011 2012 2013 2014

poziom 

docelowy 

2020

źródło 

danych
uwagi

II. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚD SPOŁECZNA

33

Udział bezrobotnych zarejestrowanych pozostających 

bez pracy dłużej niż 1 rok w liczbie bezrobotnych ogółem 

[%]  (D)

29,7 35,1 37,0 41,0 44,4
średnia 

krajowa
GUS

34
Osoby korzystające ze świadczeo pomocy społecznej na 

10 tys. mieszkaoców  (D)
544,8 530,4 523,4 521,7 487,9 450,0 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

35

Ludnośd zagrożona ubóstwem w województwie łódzkim 

w stosunku do ludności zagrożonej ubóstwem w UE 27 

(UE = 100) [%]  (D)

108,5 113,0 bd bd bd 100,0 Eurostat

Eurostat zaniechał publikacji 

danych na poziomie 

województw



Lp. nazwa wskaźnika

2010 -

rok 

bazowy

2011 2012 2013 2014

poziom 

docelowy 

2020

źródło 

danych
uwagi

CEL OPERACYJNY 4. WYSOKI POZIOM KAPITAŁU SPOŁECZNEGO I SILNE SPOŁECZEOSTWO OBYWATELSKIE

36 Frekwencja w wyborach do organów JST *%+  (S) 46,53 - - - 39,78 65,00 PKW, GUS

37
Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkaoców  

(S)
2,61 2,73 2,88 3,01 3,13 3,40 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

38

Udział osób oddających 1% podatku na rzecz organizacji 

pozarządowych zlokalizowanych w regionie w liczbie 

podatników ogółem *%+ → 

Udział podatników podatku dochodowego od osób 

fizycznych zamieszkałych na terenie województwa 

łódzkiego oddających 1% podatku na rzecz organizacji 

pozarządowych w liczbie podatników podatku 

dochodowego od osób fizycznych z województwa 

łódzkiego ogółem *%+  (S)

bd bd bd 55,30 bd 80,00

Izba 

Skarbowa w 

Łodzi

Zmiana nazwy wskaźnika wynika 

z braku możliwości pozyskania 

danych 

39
Udział wydatków samorządów gmin przeznaczonych na 

inicjatywy obywatelskie w wydatkach ogółem *%+  (S)
bd bd bd bd 0,90 1,00

badanie 

własne
Ankieta do gmin

40

Liczba produktów i wydarzeo symbolicznych o znaczeniu 

regionalnym związanych z historią i tradycją objętych 

patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego  (S)

bd bd bd 96 76 135
badanie 

własne

41
Udział ludności utożsamiającej się z regionem łódzkim w 

stosunku do ludności ogółem  (S)
bd bd bd bd 74,5 78

badanie 

własne

42

Udział ludności utożsamiającej się z podregionami 

kulturowymi w stosunku do ludności podregionu 

kulturowego ogółem  (S)

bd Bd bd bd 80 84
badanie 

własne



Lp. nazwa wskaźnika

2010 -

rok 

bazowy

2011 2012 2013 2014

poziom 

docelowy 

2020

źródło 

danych
uwagi

CEL OPERACYJNY 5. WYSOKI STANDARD I DOSTĘP DO USŁUG PUBLICZNYCH

43

Udział dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym w liczbie dzieci w tej grupie wiekowej w 

województwie ogółem *%+  (S)

64,3 70,5 70,9 75,4 80,8 85,0 GUS

44

Liczba uczniów przypadająca na 1 komputer z 

szerokopasmowym dostępem do Internetu w szkołach 

podstawowych i gimnazjach  (D)

18,03 16,64 15,55 15,34 14,66
średnia 

krajowa
GUS

45
Liczba lekarzy na 10 tys. mieszkaoców (bez 

stomatologów, wg podstawowego miejsca pracy)  (S)
24,06 24,52 25,34 25,23 27,53 27,00 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

46

Liczba łóżek w hospicjach, zakładach opiekuoczo-

leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuoczych na 100 tys. 

mieszkaoców  (S)

48,69 51,31 56,05 58,37 69,33
średnia 

krajowa
GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

47
Udział wykorzystanych miejsc noclegowych w obiektach 

zbiorowego zakwaterowania [%]  (S)
31,3 30,5 29,2 26,8 27,9

średnia 

krajowa
GUS

48
Liczba całorocznych miejsc noclegowych w obiektach 

zbiorowego zakwaterowania na 1 000 mieszkaoców  (S)
7,85 7,98 9,19 9,35 9,26

65% średniej 

krajowej
GUS

Wskaźnik uwzględnia całoroczne 

oraz sezonowe miejsca 

noclegowe

49
Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach 

muzycznych na 1 000 mieszkaoców  (S)
236,8 239,6 245,2 242,6 219,3

średnia 

krajowa
GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

50

Liczba uczestników imprez organizowanych przez domy 

kultury, ośrodki kultury, klubach, świetlice na 1 000 

mieszkaoców  (S)

630,0 

(2009)
529,1 572,6 827,2 742,3

średnia 

krajowa
GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

51
Liczba gmin umożliwiających składanie wniosków w 

trybie on-line  (S)
bd bd bd bd 135 177

badanie 

własne
Ankieta do gmin

52

Udział urzędów administracji samorządowej 

korzystających z elektronicznego systemu zarządzania 

dokumentami [%]  (S)

bd bd bd bd 29,4 100
badanie 

własne
Ankieta do gmin



Lp. nazwa wskaźnika

2010 -

rok 

bazowy

2011 2012 2013 2014

poziom 

docelowy 

2020

źródło danych uwagi

CEL OPERACYJNY 6. REINTEGRACJA SPOŁECZNA GRUP WYKLUCZONYCH LUB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM 

SPOŁECZNYM

53

Udział osób w gospodarstwach domowych o 

wydatkach poniżej relatywnej granicy ubóstwa w 

ogólnej liczbie osób w gospodarstwach 

domowych [%]  (D)

12,5 13,2 13,4 12,5 13,1 8,2 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

54

Udział zatrudnionych osób niepełnosprawnych w 

wieku 16 - 64 lata w liczbie niepełnosprawnych w 

tej grupie wiekowej [%]  (S)

24,0 26,9 26,5 24,0 23,4 31,0 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

55
Liczba przestępstw stwierdzonych na 1 000 

mieszkaoców  (D)
29,34 29,13 27,08 26,40 20,70 25,00 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

56
Liczba podmiotów nowej gospodarki społecznej 

na 100 tys. mieszkaoców  (S)
bd bd 1,74 1,83 1,96

średnia 

krajowa
GUS

57
Liczba osób bezdomnych na 1 000 mieszkaoców  

(D)
bd bd Bd 0,85 - 0,6 MPiPS



24%

16%

32%

28%

realizuje zakładany cel

zmierza do realizacji celu

nie realizuje celu

brak wartości porównawczych

Analiza wskaźników wskazuje na zbyt niski postęp realizacji w zakresie spójności społecznej.
Jedynie 24% wskaźników realizuje zakładane cele. Znaczna jest jednak liczba wskaźników nie
realizujących celów (32%) oraz których wartości są niemożliwe do porównania (28%).

Najwyższą zgodnością z założonymi trendami rozwojowymi widad w przypadku wskaźników celu
5. operacyjnego: Wysoki standard i dostęp do usług publicznych, najniższą zaś w celu 4.: Wysoki
poziom kapitału społecznego i silne społeczeostwo obywatelskie oraz we wskaźnikach celu
strategicznego Spójnośd społeczna.



Ocena stopnia realizacji celu 
strategicznego

SPÓJNOŚD PRZESTRZENNA



Lp. nazwa wskaźnika

2010 -

rok 

bazowy

2011 2012 2013 2014
poziom docelowy 

2020
źródło danych uwagi

III. CEL STRATEGICZNY – SPÓJNOŚD PRZESTRZENNA

58
Liczba mieszkao oddanych do użytku 

na 1 000 ludności  (S)
2,73 2,37 3,17 2,39 2,59 średnia krajowa GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

59

Udział gruntów zabudowanych i 

zurbanizowanych – terenów 

przemysłowych w powierzchni 

ogółem *%+  (S)

0,32 0,33 0,34 0,35 0,35 0,35 GUS

60

Liczba gmin połączonych 

komunikacją zbiorową z Łodzią w dni 

powszednie (S)

bd bd bd bd 134 160 badanie własne

61

Gęstośd sieci autostrad w 

województwie łódzkim w odniesieniu 

do średniej dla UE 27 *km/1000 km2]  

(S)

4,10 

(2009 r.)
4,24 10,30 bd 10,30 15,00 Eurostat, GUS

Od 2010 r. źródłem danych 

wskaźnika jest GUS



Lp. nazwa wskaźnika
2010 - rok 

bazowy
2011 2012 2013 2014

poziom 

docelowy 

2020

źródło 

danych
uwagi

CEL OPERACYJNY 7. WYSOKA JAKOŚD I DOSTĘPNOŚD INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ I TECHNICZNEJ

62
Udział dróg powiatowych i gminnych o nawierzchni 

gruntowej w ogólnej długości tych dróg *%+  (D)
30,00 27,43 27,88 27,20 26,47 20,00 GUS

63 Gęstośd dróg rowerowych *km/100 km2]  (S) bd 1,58 2,06 2,59 2,99
średnia 

krajowa
GUS

Wskaźnik wskazany był do objęcia 

badaniem, jednak pojawił się w 

statystyce publicznej z danymi od 2011 r.

64
Długośd linii kolejowych dostosowanych do prędkości100 

km/h i więcej *km+  (S)

333,88 (do 

2010 r.)
333,88 347,08 364,25 382,25 647,63

PKP PLK 

S.A.

65

Liczba przewozów pasażerów komunikacją miejską na 10 

000 mieszkaoców miast obsługiwanych komunikacją 

miejską *mln+  (S)

1,30 1,48 1,76 1,74 1,78 1,70 GUS

66

Udział pasażerów w Porcie Lotniczym Łódź im. W. 

Reymonta do pasażerów w portach lotniczych w Polsce 

(przyjazdy + wyjazdy) [%]  (S)

2,0 1,8 2,0 1,4 0,9 7,5 GUS

67

Udział gospodarstw domowych wyposażonych w 

komputer osobisty z dostępem do Internetu w 

gospodarstwach domowych ogółem *%+  (S)

52,3 54,9 59,2 62,8 67,3
średnia 

krajowa
GUS

68
Udział mieszkaoców obsługiwanych przez sieci kanalizacji 

w ludności ogółem *%+  (S)
58,8 59,8 60,4 60,9 62,6 76,6 GUS

69

Udział odpadów komunalnych zdeponowanych na 

składowiskach w ilości odpadów komunalnych zebranych 

zmieszanych ogółem *%+  (D)

82,0 74,1 52,6 76,7 73,8 55,0 GUS

70
Liczba miejsc parkingowych na parkingach typu Park 

&Ride  (S)
bd bd bd bd 150 500 ZDiT, PKP

71
Liczba pasażerów przewożonych koleją aglomeracyjną w 

tys. pasażerów na 1 rok  (S)
bd bd bd bd 324 4 938 ŁKA

72
Wielkośd ładunków obsłużonych w terminalach 

intermodalnych [TEU]  (S)
bd 50 208 111 976 186 535 298 999 118 388

Operatorz

y 

terminali

Wartości z 2011 r. oraz docelowa na 

podstawie „Analizy rynku kolejowych 

przewozów intermodalnych”, Warszawa 

2012; dane z 2012 r. nie uwzględniają 

terminala Łódź Olechów

73

Udział długości linii elektroenergetycznych 

zmodernizowanych w stosunku do wymagających 

modernizacji (110kV; 15kV; 0,4kV) [%]  (S)

bd bd bd bd 71,5 100,0

Zakłady 

energetyc

zne

74
Liczba gospodarstw domowych korzystających z gazu 

przewodowego  (S)
416 664 407 108 407 157 412 556 425 974 447 100 GUS



Lp. nazwa wskaźnika

2010 -

rok 

bazowy

2011 2012 2013 2014

poziom 

docelowy 

2020

źródło 

danych
uwagi

CEL OPERACYJNY 8. WYSOKA JAKOŚD ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

75
Udział powierzchni prawnie chronionej w powierzchni 

województwa ogółem *%+  (S)
19,72 19,73 19,74 19,64 19,64 33,00 GUS

76 Udział lasów w powierzchni województwa ogółem *%+  (S) 21,1 21,1 21,2 21,3 21,3 25,0 GUS

77 Liczba obiektów małej retencji wodnej  (S) 673 671 672 672 673 687 GUS

78 Wydatki inwestycyjne na małą retencję wodną ogółem *tys. zł+  (S) 4 941 2 589 4 677 473 10 598
średnia 

krajowa
GUS

Wartośd średnia oznacza wartośd 

wydatków dla Polski podzieloną 

na 16 województw

79 Powierzchnia lasów dotkniętych pożarami *ha+  (D) 86,8 178,7 608,6 40,8 105,7 40,0 GUS
Zmiana danych w 2011 r. wynika 

z korekty GUS

CEL OPERACYJNY 9. ZRÓWNOWAŻONY SYSTEM OSADNICZY

80
Stosunek gęstości zaludnienia w biegunach wzrostu do gęstości 

zaludnienia we wszystkich miastach województwa  (S)
3,30 3,39 3,38 3,31 3,31 4,00 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

81

Dynamika przyrostu liczby podmiotów gospodarczych w rejestrze 

REGON na 1 000 mieszkaoców biegunów wzrostu (rok 2010 = 

100%) [%]  (S)

Wartośd 

bezwzglę

dna: 

108,46 

(=100%)

99,03 101,92 103,92 104,91
119,07 

(=110%)
GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

82
Dynamika przyrostu dochodów z podatku CIT dla biegunów 

wzrostu na 1000 mieszkaoców (rok 2010 = 100%) *%+  (S)

Wartośd 

bezwzglę

dna: 

65 082,30 

(=100%)

104,20 99,22 100,20 102,08
7138369zł 

(=110%)
GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

83
Liczba podmiotów w REGON w gminach wiejskich na 10 tys. 

mieszkaoców gmin wiejskich  (S)
600,2 602,9 621,8 641,4 655,2

średnia 

krajowa
GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

84
Udział powierzchni województwa objęty Miejscowymi Planami 

Zagospodarowania Przestrzennego w powierzchni ogółem*%+  (S)
28,96 28,78 28,95 30,85 31,07 40,00 GUS

85

Udział powierzchni terenów wymagających rewitalizacji w 

miastach powyżej 15 000 mieszkaoców w powierzchni tych miast 

ogółem *%+  (D)

bd bd bd bd 2,90

poniżej 

wartości z 

roku 2014

badanie 

własne
Ankieta do gmin



Analiza wskaźników wskazuje na zadowalający postęp realizacji w zakresie spójności
przestrzennej. Co prawda jedynie 18% wskaźników realizuje zakładane cele, ale za to aż 53%
zmierza do ich realizacji.

Najwyższą zgodnością z założonymi trendami rozwojowymi widad w przypadku wskaźników celu
strategicznego Spójnośd przestrzenna, najniższą zaś w 9. celu operacyjnym: Zrównoważony system
osadniczy.

18%

53%

11%

18%

realizuje zakładany cel

zmierza do realizacji celu

nie realizuje celu

brak wartości porównawczych



Ocena stopnia realizacji celów strategicznych
wskazanych w: 

POLITYCE TERYTORIALNO-
FUNKCJONALNEJ



Lp. nazwa wskaźnika

2010 -

rok 

bazowy

2011 2012 2013 2014

poziom 

docelow

y 2020

źródło 

danych
uwagi

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARÓW 1.1. OBSZARY MIEJSKIE

86
Dochody własne gmin w obszarach miejskich z podatku CIT na 1 

mieszkaoca *zł+  (S)
48,38 50,93 49,82 50,42 51,23 65,00 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

87
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkao na 1 mieszkaoca w 

obszarach miejskich [m2]  (S)
25,38 25,70 26,09 26,47 26,83 26,00 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

88
Liczba lekarzy specjalistów geriatrów na 10 tys. mieszkaoców w 

wieku poprodukcyjnym w obszarach miejskich   (S)
0,18 0,15 0,17 0,234 0,228 0,60

ŁUW, 

Uniwer. 

Med. w 

Łodzi

89
Udział powierzchni zrewitalizowanych w miastach w 

powierzchni miast ogółem  (S)
bd bd bd bd 0,34 0,70

badanie 

własne
Ankieta do gmin

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARÓW 1.2. OBSZARY WIEJSKIE

90
Liczba podmiotów w REGON dla obszarów wiejskich na 1 000 

mieszkaoców obszarów wiejskich  (S)
53,11 53,32 54,61 56,39 57,56 80,00 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

91

Udział dzieci w wieku 3 – 5 lat objętych wychowaniem 

przedszkolnym w liczbie dzieci w tej grupie wiekowej dla 

obszarów wiejskich *%+  (S)

35,02 36,65 37,68 40,77 43,95 80,00 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez 

GUS po Narodowym Spisie 

Powszechnym 2011

92
Proporcja sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej na terenie 

obszarów wiejskich  (D)
10,40 9,12 8,06 7,64 7,24 4,00 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją wartości danych 

przez GUS

93

Udział powierzchni użytków rolnych gospodarstw ekologicznych 

w ogólnej powierzchni użytków rolnych w obszarach wiejskich  

(S)

0,38 0,44 0,54 0,61 0,61 1,50
IJHARS, 

GUS



Lp. nazwa wskaźnika

2010 -

rok 

bazowy

2011 2012 2013 2014

poziom 

docelowy 

2020

źródło 

danych
uwagi

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2.1. ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY

94 PKB na 1 mieszkaoca w ŁOM *zł+  (S) 41 442 43 966 45 839 46 920 bd 60 000 GUS

Zmiana danych spowodowana 

przejściem GUS z metodologii 

ESA 1995 na ESA 2010

95

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  (S)

4,36 4,60 4,24 5,01 5,21 6,00 GUS

96
Liczba imprez wystawienniczo-targowych o charakterze 

międzynarodowym w ŁOM  (S)
bd bd bd 19 21 30

badanie 

własne

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2.2. ZAGŁĘBIE GÓRNICZO-ENERGETYCZNE BEŁCHATÓW-SZCZERCÓW-

ZŁOCZEW

97
Roczna wielkośd emisji CO2 w Elektrowni Bełchatów na 1 GJ 

wytwarzanej energii [kg]  (D)
290,7 286,0 293,6 291,7 294,1 270,0

WIOŚ, 

DRiOŚ 

UMWŁ

98

Udział powierzchni terenów zrekultywowanych w 

powierzchni terenów wymagających rekultywacji w obszarze 

funkcjonalnym  (S)

bd bd bd bd 12,1 25,4

starostwa 

powiatow

e



Lp. nazwa wskaźnika

2010 -

rok 

bazowy

2011 2012 2013 2014

poziom 

docelowy 

2020

źródło danych uwagi

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2.3. ZAGŁĘBIE CERAMICZNO-BUDOWLANE OPOCZNO-

TOMASZÓW MAZOWIECKI

99

Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkaoca 

w powiatach opoczyoskim i tomaszowskim *zł+  

(S)

12 671

(2009 r.)
17 493 17 134 18 143 bd 18 200 GUS

Zmiana danych spowodowana 

weryfikacją liczby ludności przez GUS 

po Narodowym Spisie Powszechnym 

2011;

Brak danych za rok 2010 z uwagi na 

ograniczenia w publikacji przez GUS 

spowodowane koniecznością ochrony 

tajemnicy statystycznej

100

Liczba wzorów użytkowych w przemyśle 

ceramicznym zgłoszonych do Urzędu 

Patentowego z terenu województwa łódzkiego  

(S)

bd bd bd 1 - 5

Urząd 

Patentowy 

Rzeczypospolit

ej Polskiej

Dane prezentowane są co 3 lata dla 

okresu trzyletniego

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2.4. OBSZAR ROZWOJU INTENSYWNEGO ROLNICTWA

101

Liczba podmiotów gospodarczych w przemyśle 

rolnospożywczym zarejestrowanych w rejestrze 

REGON zatrudniających powyżej 50 osób w 

obszarze funkcjonalnym  (S)

30 29 27 25 25 50 GUS

Weryfikacja wskaźnika o podmioty 

gospodarcze zarejestrowane w 

rejestrze REGON wyłącznie w woj. 

łódzkim

102
Liczba grup producentów rolnych w obszarze 

rozwoju intensywnego rolnictwa  (S)
17 17 21 22 22 40 UMWŁ

CEL STRATEGICZNY DLA OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2.5. OBSZARY TURYSTYCZNE DOLIN RZECZNYCH PILICY, 

WARTY I BZURY

103

Liczba certyfikowanych zintegrowanych 

produktów turystycznych w obszarach 

turystycznych dolin rzecznych Pilicy, Warty i 

Bzury  (S)

bd bd bd bd 0 5
badanie 

własne
Ankieta do gmin

104

Stan jednolitej części wód powierzchniowych: 

a) Zbiornika Jeziorsko

b) Zalewu Sulejowskiego

bd

bd

dobry

zły

dobry

zły

bd

zły

dobry

zły

dobry

dobry

WIOŚ



Analiza wskaźników wskazuje na zadowalający postęp realizacji polityki terytorialno-
funkcjonalnej. Ponad 60% wskaźników realizuje zakładane cele bądź zmierza do ich realizacji.

Najwyższą zgodnością z założonymi trendami rozwojowymi widad w przypadku wskaźników
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego oraz Zagłębia Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów
Mazowiecki, najniższą zaś w Zagłębiu Górniczo-Energetycznym Bełchatów-Szczerców-Złoczew oraz
w Obszarze Intensywnego Rozwoju Rolnictwa.

26%

37%

16%

21%

realizuje zakładany cel

zmierza do realizacji celu

nie realizuje celu

brak wartości porównawczych



STAN REALIZACJI PROGRAMÓW WDRAŻANYCH 
NA POZIOMIE REGIONALNYM



Regionalny Program Operacyjny WŁ 2007-2013

• Według stanu na dzieo 31 grudnia 2014 r. województwo łódzkie podpisało ogółem 2400 umów o
wartości 7 904 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych stanowiło 4 325 zł (54,7%)

• W przeliczeniu na 1 mieszkaoca dofinansowanie wynosiło 1 727 zł. Największe dofinansowanie per capita
trafiło do powiatów: poddębickiego (5 894,7 zł), a następnie powiatu opoczyoskiego (2 133,6 zł) oraz
pajęczaoskiego – 1 931,6 zł. Najmniej środków unijnych per capita uzyskali mieszkaocy miast na prawach
powiatu: Skierniewice (846,4 zł) oraz Piotrków Trybunalski (962,4 zł).

• Najwięcej umów o dofinansowanie (1658) podpisano w ramach osi priorytetowej III (Gospodarka,
innowacyjnośd, przedsiębiorczośd). Najmniej projektów realizowano w osi priorytetowej VI (Odnowa
obszarów miejskich) – 39.

• Największą wartośd całkowitą mają projekty dotyczące gospodarki, innowacyjności, przedsiębiorczości –
2819 mln zł, dofinansowanie ze środków UE dla tej osi wyniosło 1 171 mln zł (41,6%). W podobnej skali
dofinansowano projekty z osi VI (Odnowa obszarów miejskich) – (42,1%), przy łącznej wartości projektów
z tej osi 942 mln zł. Drugie miejsce pod względem wartości ogółem i dofinansowania uzyskały projekty z
osi priorytetowej I (Infrastruktura transportowa) – 1 732 mln zł, przy wsparciu unijnym w wysokości
63,0%.
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Liczba oraz wartośd podpisanych umów w ramach RPO WŁ 2007 – 2013 w podziale na osie priorytetowe (źródło: KSI SIMIK 07-13)



Regionalny Program Operacyjny WŁ 2007-2013

Sumaryczne zestawienie projektów zakooczonych w 2014 roku, realizowanych w ramach RPO WŁ 2007-2013, według celów 
operacyjnych Strategii Rozwoju Województw Łódzkiego 2020 (źródło: KSI SIMIK 07-13)

Cele operacyjne
Liczba 

projektów

Wartośd ogółem 

w zł

Dofinansowanie UE 

w zł

1. Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji 53 229 673 162 125 841 445

2. Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy 0 0 0

3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla 

rozwoju gospodarki
125 225 794 105 97 319 050

4. Wysoki poziom kapitału społecznego i silne 

społeczeostwo obywatelskie
9 8 621 760 5 433 120

5. Wysoki standard i dostęp do usług publicznych 16 89 106 760 44 855 596

6. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub 

zagrożonych wykluczeniem społecznym
0 0 0

7. Wysoka jakośd i dostępnośd infrastruktury 

transportowej i technicznej
21 218 253 502 145 771 329

8. Wysoka jakośd środowiska przyrodniczego 0 0 0

9. Zrównoważony system osadniczy 5 69 550 829 46 990 172

suma 229 841 000 118 466 210 712



Regionalny Program Operacyjny WŁ 2007-2013



Regionalny Program Operacyjny WŁ 2007-2013



Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2007 – 2020

W ramach systemu monitorowania przewidziano opracowywanie corocznych sprawozdao z wdrażania RSI 
LORIS 2030, a raz na trzy lata sprawozdania z ramowego planu działania. W chwili obecnej uruchomiany 
jest proces monitorowania stopnia realizacji RSI LORIS.

Postępy w realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014 –2020 będą 
monitorowane co dwa lata, zgodnie z przyjętymi miernikami dla celu nadrzędnego oraz dla celów 
strategicznych. Dla oceny stopnia realizacji nadrzędnego celu Strategii Polityki Zdrowotnej 
zaproponowano 6 mierników stanu zdrowia, określając dla nich stan początkowy oraz wartośd 
docelową. 
Ze względu na krótki czas obowiązywania Strategii Polityki Zdrowotnej pierwsze sprawozdanie z 
realizacji założeo Strategii powstanie w 2016 roku i będzie obejmowad okres 2 lat 2014-2015.

Założeniem systemu monitorowania Strategii Polityki Społecznej Województwa jest systematyczne 
obserwowanie zmian jakościowych i ilościowych wskaźników określonych w opracowaniu. 
Przedmiotem monitorowania jest sytuacja społeczna województwa. W związku z tym, że strategia 
wdrażana jest poprzez programy wojewódzkie, to one według autorów dokumentu mają byd 
podstawowymi elementami monitorowania. Monitorowanie samej strategii nie ma jasno określonych 
zasad ani cyklów pomiarowych, brakuje również wartości bazowych oraz docelowych w przyjętych 
wskaźnikach monitorujących. 
W roku 2015 Regionalne Centrum Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad aktualizacją dokumentu.



Plan przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina – Dzieci –
Praca (2013 rok)

Wieloletni plan działao na rzecz rozwoju i upowszechniania Ekonomii Społecznej 
w Województwie Łódzkim na lata 2013 – 2020

Monitorowaniu Planu służy ogółem 89 wskaźników podzielonych na dwie grupy - wskaźniki monitorujące 
zmiany w zakresie działao skierowanych do osób młodych i do osób po 45 roku życia oraz seniorów. W 
ramach każdej grupy wydzielono obszary działania w zakresie: rodziny, aktywizacji społecznej, edukacji, 
rynku pracy, infrastruktury (jakości życia) oraz zdrowia. Wskaźniki te są monitorowane co roku, mają także 
wyznaczone swoje wartości bazowe i docelowe. 
Monitorowanie wskaźników w ramach obszarów działania ujętych w dokumencie rozpoczęło się w 2013 r. 
Na podstawie analizy ww. wskaźników w latach objętych badaniem (2012 – 2013) można zaobserwowad 
zauważalny postęp w zakresie liczby programów przeciwdziałających wzrostowi bezrobocia oraz 
podnoszących kwalifikacje zawodowe osób po 45 roku życia, w tym kształcenia ustawicznego i szkoleo. 
Powoli rośnie również liczba dzieci w wieku 3-5 objętych różnymi formami edukacji przedszkolnej, liczba 
szkół i placówek kształcenia zawodowego oraz realizowanych programów edukacyjnych w szkołach. W 
regionie realizowano również znaczącą liczbę programów profilaktycznych obejmujących dzieci i osoby po 
45 roku życia.

Za monitorowanie Wieloletniego planu działao odpowiedzialne jest Regionalne Centrum Polityki 
Społecznej. Do 2020 roku ma powstad 7 rocznych raportów monitorujących wdrażanie planu. Powstanie 
pierwszego raportu zapisano na 2014 rok. 
System monitorowania planu opiera się na 55 wskaźnikach przyporządkowanych dla każdego z 
zaplanowanych działao i poddziałao. Zgodnie z informacją uzyskaną od Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej (RCPS), koordynatora realizacji Programu, dotychczas nie był prowadzony monitoring 
wskaźników w tym dokumencie. Wynika to między innymi z faktu, że zgodnie z Krajowym Programem 
Rozwoju Ekonomii Społecznej, wieloletnie plany mają zostad przekształcone w programy, posiadające 
status programu wojewódzkiego. 



Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 – 2020

Program rozwoju kultury w województwie łódzkim na lata 2014 – 2020

Do każdego z celów strategicznych przypisano grupę wskaźników monitorowania podzielonych na 
wskaźniki produktu (ogółem 49), rezultatu (59) oraz oddziaływania (32). W większości są to wskaźniki 
bardzo specjalistyczne, niedostępne w statystyce publicznej.
Dokument nie ma jasnych zasad monitorowania. Monitoring realizacji Strategii powinien byd prowadzony 
raz na kwartał zaś dodatkowo okresowe ewaluacje. Niestety brak jest zarówno raportów z monitorowania 
jak i ewaluacji programu.

Dla oceny stopnia realizacji Programu przypisano grupę wskaźników monitorujących (ogółem 29). Są to 
wskaźniki spoza statystyki publicznej, jednak wprost odnoszące się do zaplanowanych działao. 
Monitorowanie realizacji wskaźników Programu przewidywane jest w ujęciu rocznym. Zakłada się również, 
opracowanie raportu ewaluacyjnego po zakooczeniu Programu. Zgodnie z informacją uzyskaną z 
Departamentu Kultury i Edukacji, koordynatora realizacji Programu, w 2015 roku skupiono się na 
realizowaniu celu strategicznego I. Wzmocnienie identyfikacji regionalnej - Liczba sieci instytucji kultury w 
województwie łódzkim zostanie zwiększona z 3 do 4 (powstanie sied domów kultury, która na cyklicznych 
spotkaniach będzie wymieniała się doświadczeniami, dyskutowała o kierunkach rozwoju, wspólnie 
planowała działania). Projekt Forum Instytucji Kultury daje też początek realizacji wskaźnika „Liczba 
cyklicznych konferencji regionalnych poświęconych rozwojowi sektora kultury w województwie łódzkim” 
(docelowo wskaźnik ma byd zrealizowany w 2018 r.). Podjęto także działania, aby w programie Współpracy 
Województwa Łódzkiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok zamieścid zadanie z zakresu 
realizowania edukacji regionalnej (rozpoczęto realizację wskaźnika „Liczba kompleksowych programów 
edukacji regionalnej w województwie łódzkim”, który docelowo ma byd osiągnięty w 2018 roku).
Ponadto Łódzki Dom Kultury zakooczył realizację projektu „Utworzenie multimedialnego Centrum 
Informacji Kulturalnej Regionu Łódzkiego – remont i wyposażenie budynku ŁDK”. Remont wpisuje się w 
realizację wskaźnika „Liczba nowych zrealizowanych projektów modernizacyjnych instytucji kultury SWŁ 
dostosowujących instytucje do potrzeb współczesnych odbiorców”.



WNIOSKI I REKOMENDACJE



• Wielu cennych informacji dostarczy kolejny cykl badawczy 19 wskaźników realizowanych jako

badania własne. Obecnie, ze względu na pomiar jedynie wartości bazowej (badanie inicjalne

wskaźników), nie można ocenid kierunku i nasilenia zmian.

• Realizacja strategii najsprawniej przebiega w ramach polityki horyzontalnej, zwłaszcza w

zakresie spójności gospodarczej i przestrzennej. Największe trudności w zakresie realizacji

spójności społecznej dotyczą poziomu kapitału ludzkiego i budowy społeczeostwa

obywatelskiego oraz reintegracji społecznej.

• Najsprawniejsza realizacja polityki terytorialno-funkcjonalnej dotyczy Łódzkiego Obszaru

Metropolitalnego oraz Zagłębia ceramiczno-budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki,

natomiast najpoważniejsze trudności zdiagnozowano w realizacji celów dla Zagłębia górniczo-

energetycznego Bełchatów-Szczerców-Złoczew.

• Środki z funduszów pomocowych skoncentrowane są na projektach gospodarczych (spójnośd

gospodarcza) oraz przestrzennych, zwłaszcza dotyczących infrastruktury komunikacyjnej

(spójnośd przestrzenna). Liczba jak i wartośd projektów realizowanych w ramach spójności

społecznej jest niższa.

• Stan realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym jest bardzo różny, podobnie

jak możliwości monitorowania tych programów. Monitoring RSI LORIS i Strategii Polityki

Zdrowotnej jest w początkowej fazie, natomiast programy takie jak: Wojewódzka strategia w

zakresie polityki społecznej, Wieloletni plan działao na rzecz rozwoju i upowszechnienia

ekonomii społecznej bądź Program rozwoju turystyki nie mają jasno określonych reguł

monitorowania, co w praktyce uniemożliwia włączenie ich do zintegrowanego systemu

monitorowania polityk publicznych.

Najważniejsze wnioski



REKOMENDACJE

Dotyczące polityki 
regionalnej

Zagadnienia:
-Konkurencyjnośd i innowacyjnośd, w tym w ramach 
specjalizacji regionalnych
-Rynek pracy
-Stan zdrowia
-Demografia
-Infrastruktura techniczna
-Środowisko przyrodnicze
-System osadniczy
-Obszary funkcjonalne

Dotyczące oceny 
stopnia realizacji 

programów na 
poziomie regionalnym

Zagadnienia:
-Zaangażowanie departamentów UM oraz jednostek 
organizacyjnych SWŁ w proces monitorowania Strategii
-Wsparcie ze strony Regionalnego Forum Terytorialnego oraz 
Grupy roboczej ds. monitorowania polityk publicznych
-Aktualizacja niektórych dokumentów strategicznych szczebla 
regionalnego
-Przyspieszenie prac nad ewaluacją SRWŁ 2020
-Stworzenie katalogu zasad monitorowania dokumentów 
strategicznych szczebla regionalnego

Dotyczące systemu 
monitorowania

SRWŁ 2020

Zagadnienia:
-Weryfikacja wartości bazowych i docelowych wskaźników  
monitorowania SRWŁ związana z aktualizacją danych BDL GUS 
uwzględniająca wyniki NSP
-Korekta wybranych wskaźników umożliwiająca prawidłową 
interpretację, bądź wynikająca z przyczyn obiektywnych (np. 
zaniechania publikacji wskaźnika)



Monitorowanie SRWŁ – propozycja weryfikacji systemu monitorowania strategii

Aktywne włączenie szerszego grona interesariuszy,

w tym przedstawicieli jednostek samorządu

terytorialnego, sektora gospodarczego oraz

naukowo-badawczego w proces monitorowania

Strategii.

Intensyfikacja współpracy z RFT oraz Grupą

roboczą ds. monitorowania polityk publicznych,

rozbudowa sieci współpracy ROT WŁ

Rozszerzenie sieci współpracy

Poszerzenie analizowanej tematyki

Rozszerzenie katalogu badao własnych związanych

z pozyskiwaniem danych do monitorowania

wskaźników o badania związane z pozyskiwaniem

informacji na temat realizowanych i planowanych

działao w ramach realizacji Strategii

Uwzględnienie krajowych programów

operacyjnych realizowanych na terenie

województwa. Uwzględnienie w analizach

podstawowych dokumentów finansowych tj.

Wieloletniej Prognozy Finansowej i Budżetu

Województwa

Weryfikacja kształtu dokumentu oraz systemu wskaźników monitorowania 

Przeprowadzenie niezbędnej weryfikacji systemu

wskaźników służących monitorowaniu Strategii

uwarunkowaną zmianami danych przez GUS,

zaprzestaniem publikacji niektórych danych,

dostosowaniem nazw i jednostek pomiaru do

możliwości ich pozyskania

Prowadzenie oceny realizacji poszczególnych

celów Strategii w 3 wymiarach:

Projektowym / inwestycyjnym

Finansowym

Wskaźnikowym



Monitorowanie SRWŁ – źródła danych

Sied współpracy
(Zarząd Dróg Wojewódzkich, RCPS, UŁ, 
SAN, WUP, ŁSSE, ŁARR i inni partnerzy)

Grupa robocza ds. 
monitorowania
polityk publicznych
(Departamenty Urzędu Marszałkowskiego)

Jednostki Samorządu 
Terytorialnego
(Samorządy gminne i powiatowe z terenu 
województwa łódzkiego)

Statystyka publiczna
(BDL, Strateg, Eurostat)

Źródła administracyjne
(Izba Skarbowa, Ministerstwa, PKP, ŁKA, 
Samorządy, WIOŚ, Urząd Marszałkowski, 
Urząd Patentowy, Uczelnie, Zakłady 
energetyczne, ZDiT Łódź)

Krajowe programy 
operacyjne
(POIR, POIŚ, POWER, POPC, POPT, PROW)

Kontrakt terytorialny
Regionalny Program 
Operacyjny
Budżet województwa
(w tym Wieloletnia Prognoza Finansowa)

Dane jakościowe

Dane finansowe

Dane ilościowe

Monitoring dokumentów 
strategicznych szczebla 
regionalnego
(RSI LORIS, Strategia polityki zdrowotnej, 
Strategia w zak. pol. społ., Plan 
przeciwdziałania depopulacji, Wieloletni 
plan na rzecz rozwoju i upowszechniania 
ekonomii społecznej, Program rozwoju 
turystyki, Program rozwoju kultury)

Badania ROT
(Badania własne oraz zlecone)

Pozostałe źródła
(KOT, GUS i inne instytucje)

Monitoring SRWŁ



Monitorowanie SRWŁ – proponowana konstrukcja dokumentu

1. Wprowadzenie
Uzasadnienie prowadzenie monitoringu SRWŁ, opis struktury, zakres tematyczny i merytoryczny 
raportu, wykorzystywane źródła danych.

2. Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa na podstawie wybranych wskaźników 
makroekonomicznych 
Pozycja regionu łódzkiego na tle innych województw (tematyka zgodna z Przeglądem regionalnym)

3. Poziom realizacji celów SRWŁ
Dla każdego celu strategicznego i operacyjnego SRWŁ analiza przeprowadzona wg schematu:

DANE JAKOŚCIOWE
(jakie podjęto działania)

Uzyskane od podmiotów działających w ramach sieci współpracy, departamentów Urzędu 
Marszałkowskiego, monitoringu dokumentów strategicznych szczebla regionalnego, bądź 

z badao ROT

DANE FINANSOWE
(jakie środki zaangażowano, jakie projekty zostały zrealizowane)

Zrealizowane projekty w ramach środków krajowych i regionalnych wraz z analizą 
przestrzenną

DANE ILOŚCIOWE
(czy cele Strategii są realizowane zgodnie z założeniami)

Poziom realizacji celu na podstawie wskaźników statystycznych wskazanych w SRWŁ 2020

4. Wnioski i rekomendacje
Podsumowanie realizacji polityki horyzontalnej i terytorialno-funkcjonalnej, wnioski z realizacji 
Strategii, rekomendacje dotyczące prowadzonej polityki regionalnej, programów regionalnych jak i 
samego systemu monitorowania.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


