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Informacja o realizacji  

Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 

za rok 2015 

Gospodarka 

1. W latach 2010-2014 systematycznie zmniejszał się dystans dzielący województwo łódzkie od 

średniej krajowej (średnia krajowa = 100%): w zakresie PKB per capita (z 92,6% do 93,6%) oraz 

w zakresie produktywności pracy mierzonej wartością dodaną brutto na 1 pracującego (z 89,0% 

do 91,2%). Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pomimo dobrej dynamiki powyższych 

wskaźników, żaden z nich nie przekroczył średniej krajowej, a intensywne procesy 

depopulacyjne, które dotykają region łódzki, wywołują efekt statystyczny przyspieszonego 

wzrostu per capita. 

2. Zbyt wolno postępują też zmiany w strukturze gospodarczej, w której większe znaczenie niż 

w Polsce ma wciąż rolnictwo (Łódzkie – 3,8%; Polska – 3,1%) i przemysł wraz z budownictwem 

(Łódzkie – 36,6%; Polska – 33,5%), natomiast mniejszy udział mają usługi ogółem (Łódzkie – 

59,6%; Polska – 63,4%). Należy jednak odnotować pozytywne zmiany związane z modernizacją 

rolnictwa i unowocześnieniem przemysłu m. in. dzięki wykorzystaniu funduszy UE. W okresie 

2010-2014 o 28% wzrosła produkcja sprzedana przemysłu na 1 pracującego (7. miejsce w kraju). 

3. Niższy od przeciętnego w kraju jest poziom przedsiębiorczości mierzony liczbą podmiotów 

wpisanych do rejestru REGON na 1 000 mieszkańców (Łódzkie – 97; Polska – 109).  

4. W latach 2010-2015 zmniejszył się poziom umiędzynarodowienia przedsiębiorstw 

województwa łódzkiego mierzony odsetkiem spółek z udziałem kapitału zagranicznego (z 19,2% 

do 16,6%, średnia krajowa = 20%).  

5. Wartość nakładów inwestycyjnych w 2014 r. stanowiła 15,5% wartości PKB w woj. łódzkim 

i przewyższała poziom dla kraju (14,5%) zaś wartość nakładów na badania i rozwój w relacji do 

PKB była niższa i wynosiła 0,67% ( Polska – 0,94%). 

6. W latach 2010-2015, pomimo relatywnie niskich nakładów na badania i rozwój, województwo 

odnotowało znaczący wzrost udziału sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych 

w przedsiębiorstwach przemysłowych z 6,6% do 10,9%, co wiązało się z blisko dwukrotnym 

wzrostem odsetka wartości przychodów podmiotów przemysłowych ze sprzedaży na eksport 

z 2,4% w 2010 r. do 4,4% w 2015 r. (Polska 5,4%). 

Rynek pracy 

7. Od roku 2013 następuje systematyczne obniżanie stopy bezrobocia w województwie łódzkim, 

która kumulatywnie od 2013 do 2015 roku spadła o 3,8 p.p., jednak sam poziom stopy 

bezrobocia na koniec 2015 r. był w województwie nieco wyższy niż średnia dla Polski (Łódzkie 

– 10,3%; Polska – 9,8%) i sytuował region łódzki na 8. miejscu w kraju.  

8. Po globalnym kryzysie gospodarczym lat 2008-2009 dopiero w 2014 r. województwo łódzkie 

wyrównało bezwzględną liczbę pracujących na poziomie sprzed załamania ekonomicznego, co 

w wartościach względnych dla 2014 r. (2010 = 100%) plasuje łódzkie na ostatnim miejscu w kraju 

(Łódzkie – 100,1%; Polska – 103,3%). 

9. Dochody do dyspozycji brutto osiągane przez mieszkańców województwa łódzkiego w 2013 r. 

były zbliżone do średniej krajowej i lokowały region na 5. pozycji w Polsce (Łódzkie - 26 529 zł; 

Polska - 26 166 zł). Jednocześnie poziom wynagrodzeń brutto był przeciętny (8. miejsce w kraju 

w 2015 r.) i stanowił 91,3% średniej krajowej.  

Demografia 

10. Najważniejszą cechą demograficzną województwa łódzkiego jest utrwalona i głęboka 

depopulacja, która dotyka region od początku lat 80-tych XX wieku. Od 2010 do 2015 r. liczba 

ludności województwa łódzkiego zmniejszyła się ogółem o 48,8 tys. mieszkańców (98,1% stanu 

z roku 2010) i w 2015 r. wynosiła 2 493 603 osób, co lokowało region na 5. miejscu w Polsce. 

Wyludnianiu podlegają przede wszystkim miasta, ze stolicą województwa na czele. 

11. W depopulacji regionu stosunkowo niewielki udział miały migracje – -0,8‰ w 2015 r. (6. miejsce 

w Polsce). Zdecydowanie gorzej przedstawia się jednak sytuacja pod względem przyrostu 

naturalnego, gdyż od wielu lat województwo łódzkie zajmuje ostatnie miejsce w kraju, 

z wartością wskaźnika -3,6‰ w 2015 r.  
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12. Województwo łódzkie charakteryzuje się niekorzystnymi zmianami struktury wiekowej 

mieszkańców związanymi ze starzeniem się. W Łódzkiem notuje się najwyższy udział ludności 

w wieku poprodukcyjnym i jeden z najniższych w kraju udziałów ludności w wieku 

przedprodukcyjnym (14. miejsce w Polsce). Wpływa to na stale rosnący wskaźnik obciążenia 

demograficznego, kształtujący się w 2015 r. na poziomie 62,9 osób w wieku nieprodukcyjnym na 

100 osób w wieku produkcyjnym (15. miejsce w Polsce).  

Kapitał ludzki i społeczny 

13. W okresie 2010-2015 zwiększył się poziom wykształcenia mierzony odsetkiem osób 

z wykształceniem wyższym z 16,8% do 21,6% (5. miejsce w kraju), wobec 22,3% w Polsce. 

14. Stan zdrowia mieszkańców pozycjonuje region łódzki na ostatnim miejscu w kraju. 

Województwo charakteryzuje się jedną z najniższych w kraju wartością przeciętnego dalszego 

trwania życia. Mężczyźni żyją średnio 71,7 lat (ostatnie miejsce w kraju) przy średniej dla Polski 

73,8 lat, zaś kobiety 80,8 (przedostatnie miejsce w kraju) przy średniej dla Polski 81,6 lat.  

15. Województwo łódzkie wyróżnia się pozytywnie na tle innych pod względem dostępu do usług 

ochrony zdrowia. Charakteryzuje się największą liczbą lekarzy na 10 tys. mieszkańców, 27,5 

(Polska – 22,8). Korzystnie wypada także pod względem liczby łóżek w szpitalach na 10 tys. 

mieszkańców (53,1) plasując się w 2014 r. na 2. miejscu w kraju. Problemem jest natomiast 

dostępność do usług medycznych dla osób starszych. 

16. W 2014 r. zasięg ubóstwa ekonomicznego w województwie łódzkim był niższy niż w Polsce, 

jednakże w latach 2010-2014 nastąpił wzrost ubóstwa relatywnego, skrajnego oraz ustawowego. 

Poniżej granicy skrajnego ubóstwa żyło w Łódzkiem 5,4% ludności (o 1,5 p.p. więcej niż w 2010 

r.), w Polsce – 7,4%. Poziom ubóstwa relatywnego zwiększył się z 12,5% do 13,1% (Polska – 

16,2%), zaś ustawowego z 5,2% w 2010 r. do 9,4%. (Polska – 12,2%). Na tle innych województw 

jest to sytuacja korzystna, ponieważ region zajmował odpowiednio 3., 4. i 4. pozycję w kraju.  

17. Kapitał społeczny, odnoszący się do intensywności relacji i poziomu zaufania obywateli, 

w województwie łódzkim jest niski. Łódzkie w 2015 r. zajęło dopiero 13 miejsce w Polsce z liczbą 

3,3 organizacji i stowarzyszeń społecznych na 1000 mieszkańców (Polska – 3,5) choć ich liczba 

systematycznie wzrasta.  

18. Istotnym problemem w dziedzinie kultury jest niski poziom uczestnictwa mieszkańców 

województwa w wydarzeniach kulturalnych. W latach 2010-2015 spadła zarówno liczba 

teatrów i instytucji muzycznych (z 11 do 10) jak i liczba widzów i słuchaczy na 1000 mieszkańców 

z 236,8 w 2010 r. (11. miejsce w kraju) do 224,5 w 2015 r. (12. miejsce w kraju). Jeszcze gorzej 

wygląda sytuacja pod względem liczby uczestników imprez organizowanych przez centra, domy, 

ośrodki kultury, kluby i świetlice na 1000 mieszkańców. Od kilku już lat Łódzkie zajmuje ostatnie 

miejsce w kraju (Łódzkie – 645; Polska – 892).  

19. Walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe regionu łódzkiego nie są w pełni 

wykorzystywane m. in. ze względu na zbyt małą liczbę miejsc noclegowych na 1000 

mieszkańców. Pomimo wzrostu wartości wskaźnika w latach 2010-2015 (z 7,8 do 9,3) 

województwo łódzkie zajmowało przedostatnie 15. miejsce w kraju.  

Infrastruktura transportowa i techniczna  

20. Województwo łódzkie zanotowało największy w ostatnich latach wzrost gęstości dróg 

ekspresowych i autostrad do wartości 2,2 km / 100 km
2
 (2. miejsce w kraju). Dzięki nowym 

inwestycjom Łódź i województwo łódzkie stało się jednym z najważniejszych węzłów 

komunikacyjnych w kraju. Łączna długość dróg ekspresowych i autostrad w województwie 

łódzkim osiągnęła w 2015 r. wartość 405,4 km, co stawia je na 1. miejscu w Polsce. Na długość tę 

składa się 187,6 km autostrad (A1 i A2) i 217,8 km dróg ekspresowych (S8 i S14). 

21. Stopniowej poprawie podlega również infrastruktura kolejowa, z tym, że nie buduje się nowych 

odcinków, a poprawia parametry eksploatacyjne odcinków istniejących. W 2014 r. województwo 

łódzkie dysponowało 1068 km eksploatowanych linii kolejowych, co stanowiło 5,6% wszystkich 

linii kolejowych w Polsce i plasowało województwo na 10. miejscu w kraju. Podobnie 10. 

miejsce zajmowało pod względem gęstości linii kolejowych (Łódzkie – 5,9 km/100 km
2
; Polska – 

6,2 km/100 km
2)

. W latach 2010-2014 wartości obu wskaźników dla województwa łódzkiego 

uległy niewielkiej poprawie.  
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22. Bardzo niekorzystnie wygląda natomiast sytuacja pod względem transportu lotniczego. Liczba 

pasażerów Portu Lotniczego Łódź im. W. Reymonta spadła w latach 2010-2015 o blisko 30% do 

wartości 297 tys. rocznie. Województwo łódzkie jest również jedynym, które nie zanotowało 

wzrostu liczby pasażerów, która ogólnie w Polsce zwiększyła się w tym czasie o 50% osiągając 

w 2015 r. wartość 31 mln. Z tego też względu udział ruchu pasażerów spadł w województwie 

łódzkim z 2% w 2010 r. do 0,9% w 2015 r. Lepsze wykorzystanie potencjału łódzkiego lotniska 

może jednak zapewnić rozwój funkcji „cargo”. 

23. Istotnym problemem związanym z wyposażeniem i dostępem mieszkańców do infrastruktury 

komunalnej jest wciąż zbyt niski udział ludności korzystającej z wodociągów i kanalizacji. Co 

prawda wartości obu wskaźników systematycznie rosną, jednak pod względem dostępu do 

wodociągów województwo łódzkie zajmuje 10. miejsce, zaś do kanalizacji 13. miejsce w kraju. 

Niedostatecznie rozwinięty jest również system sieci gazowej. Gazyfikacja koncentruje się 

głównie w dużych miastach i przylegających do nich gminach, omijając tereny wiejskie.  

Ochrona środowiska 

24. Pomimo systematycznego wzrostu, lesistość województwa łódzkiego jest wciąż najniższa 

w kraju. W 2015 r. wynosiła 21,3% i znacząco odbiegała od średniej krajowej (29,5%).  

25. Niekorzystnie wygląda również sytuacja pod względem udziału powierzchni obszarów prawnie 

chronionych. Łódzkie zajmowało w 2015 r. 15. miejsce z wartością wskaźnika 19,6% (Polska – 

32,5%), a od 2010 r. zwiększył się on jedynie o 0,05 p.p.  

26. Problemem województwa łódzkiego jest zanieczyszczenie powietrza. W regionie emitowane 

było 20% krajowych zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych. Podnosi się 

natomiast poziom zatrzymania lub zneutralizowania zanieczyszczeń, z 64,5% wytworzonych 

zanieczyszczeń gazowych w roku 2010 do 77,4% w roku 2015. Korzystniej przedstawia się 

sytuacja pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych. 

W województwie łódzkim w 2015 r. wytworzono 6,3% krajowych zanieczyszczeń, tj. 2787 t /rok, 

a wartość wskaźnika spadła od 2010 r. o 34%. Na bardzo dobrym poziomie od lat utrzymuje się 

udział zanieczyszczeń zatrzymanych lub zneutralizowanych – urządzenia do redukcji 

w województwie łódzkim zatrzymują 99,9% zanieczyszczeń. 

Realizacja Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego  

1. Prowadzone w 2015 roku działania zarówno przez Samorząd Województwa, jak też szerokie 

grono interesariuszy: przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje naukowo-

badawcze, pozwoliły na realizację wszystkich celów strategii zarówno w odniesieniu do polityki 

horyzontalnej jak i terytorialno-funkcjonalnej, aczkolwiek w różnym stopniu zaawansowania. 

2. Bardzo istotny wpływ na realizację Strategii mają środki pochodzące z funduszy Unii 

Europejskiej i to zarówno z poziomu krajowego jak i regionalnego.  

Polityka horyzontalna 

Istotę Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 stanowi polityka horyzontalna, 

realizowana na obszarze całego województwa oraz adresowana do wszystkich podmiotów 

funkcjonujących w regionie. Składają się na nią 3 filary rozwoju regionu pozwalające na 

zrównoważony rozwój całego województwa: Filar I – Spójność gospodarcza, Filar II – Spójność 

społeczna oraz Filar III – Spójność przestrzenna, zaś każdy z filarów dzieli się na 3 cele operacyjne.  

1. W 2015 roku polityka horyzontalna realizowana była przez ponad 1800 projektów 

zidentyfikowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych. Najwięcej 

projektów zostało zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (635) 

i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (445), najmniej zaś z programów z nowej perspektywy 

finansowej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (4) oraz 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (19).  

2. Najwięcej projektów realizowało I cel strategiczny, czyli Spójność gospodarczą (791 – 43,6%), 

następnie II cel strategiczny Spójność społeczną (737 – 40,6%), najmniej zaś III cel strategiczny 

Spójność przestrzenną (286 – 15,8%).  
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3. Liczba projektów nie koreluje bezpośrednio z ich wartością. Pod względem ogólnej wartości 

projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków unijnych zdecydowanie wyróżnia 

się spójność przestrzenna, w ramach której na realizację projektów wydatkowano aż 76,8% 

ogółu środków przeznaczonych na politykę horyzontalną. Blisko 20% środków zostało 

wykorzystanych w ramach spójności gospodarczej, a jedynie niecałe 4% na projekty 

realizowane w ramach spójności społecznej. 

4. Łącznie, ze wszystkich programów na realizację projektów zakończonych w roku 2015 

wydatkowano kwotę 14,7 mld zł, a łączne unijne dofinansowanie wyniosło 8,8 mld zł.  

5. Mimo niezbyt dużej liczby projektów realizowanych w ramach III celu strategicznego były tam 

realizowane projekty najdroższe: transportowe i infrastrukturalne, których łączna wartość 

stanowiła aż 76,8% wartości wszystkich projektów realizowanych w ramach polityki 

horyzontalnej (zakończonych w 2015 roku). Równie wysoka była też wartość dofinansowania ze 

środków UE stanowiąca 78,3% ogólnej kwoty dofinansowania. Największe z nich to m. in. droga 

ekspresowa S8 na odcinku Walichnowy-Łódź, budowa odcinka autostrady A1 Toruń-Stryków, 

budowa Trasy Górna (projekty rozliczone w 2015 r. pomimo wcześniejszego oddania do ruchu).  

6. W ramach spójności gospodarczej realizowane były przede wszystkim projekty służące 

podnoszeniu konkurencyjności gospodarki regionu łódzkiego poprzez rozwijanie nowoczesnych 

technologii na rzecz inteligentnych specjalizacji regionalnych, nowoczesnej gospodarki 

energetycznej, rozwój kapitału ludzkiego i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości. 

7. W ramach spójności społecznej realizowane były głównie projekty związane z poprawą 

dostępności do usług społecznych, zmniejszanie nierówności społecznych i podnoszenie kapitału 

społecznego o stosunkowo małej wartości. 

8. Realizacja celów operacyjnych Strategii Rozwoju Województwa w zakresie spójności 

gospodarczej była w 2015 roku zrównoważona pod względem rozkładu przestrzennego 

alokowanych środków. Widoczne skupienie środków widoczne jest w Łodzi, co jednak wynika 

z jej wielkości, a przez to skali potrzeb. 

Polityka terytorialno-funkcjonalna 

Założeniem tej polityki jest wykorzystanie specyficznych dla określonych obszarów potencjałów, 

które stymulowane i wspierane staną się głównymi motorami rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Tym potencjałom podporządkowano strategiczne kierunki działań, które są pośrednio realizowane 

przez zbieżne z nimi projekty.  

1. Realizacja zapisów Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego w zakresie polityki terytorialno-

funkcjonalnej przebiega w sposób zróżnicowany.  

2. Analiza liczby i wartości zrealizowanych projektów, oraz ich tematyczne zróżnicowanie 

wypełniające zapisy strategicznych kierunków działań pozwala na stwierdzenie, że zapisy 

polityki terytorialno-funkcjonalnej w najpełniejszym stopniu realizowane są na obszarach 

miejskich i wiejskich, a wśród obszarów funkcjonalnych w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym, 

Obszarze Rozwoju Intensywnego Rolnictwa oraz Obszarze Turystycznym Dolin Rzecznych 

Pilicy, Warty i Bzury. 

Syntetyczna informacja o wskaźnikach 

1. Spośród wszystkich wskaźników monitorowania Strategii 85 poświęconych jest ocenie stopnia 

osiągania celów strategicznych i operacyjnych w ramach polityki horyzontalnej. Z tej grupy 

wskaźników 22 wskazują na realizację strategii, kolejne 34 na częściową zgodność 

z założeniami strategii a 22 wskazują, że strategia nie jest realizowana zgodnie z założeniami. 

Dla 7 wskaźników brak jest punktu odniesienia.  

2. W ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej monitorowanych jest 20 wskaźników, z których 

6 wskazuje na realizację zgodnie z założeniami, 8 na częściową zgodność z przyjętymi 

założeniami, 2 wskaźniki informują o nieprawidłowym kierunku działań, zaś dla 4 brak jest 

punktu odniesienia. 
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I. Spójność gospodarcza

1. Zaawansowana gospodarka wiedzy i innowacji

2. Nowoczesny kapitał ludzki i rynek pracy

3. Zintegrowane środowisko przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarki

II. Spójność społeczna

4. Wysoki poziom kapitału społecznego i silne społeczeństwo

obywatelskie

5. Wysoki standard i dostęp do usług publicznych

6. Reintegracja społeczna grup wykluczonych lub zagrożonych

wykluczeniem społecznym

III. Spójność przestrzenna

7. Wysoka jakość i dostępność infrastruktury transportowej i

technicznej

8. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego

9. Zrównoważony system osadniczy

1.1 Obszary miejskie

1.2. Obszary wiejskie

2.1. Łódzki Obszar Metropolitalny

2.2. Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów-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

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

 
cel nie jest realizowany 

zgodnie z założeniami 

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

(w przypadku destymulant) od wartości prognozowanej na podstawie ekstrapolacji trendu 

liniowego, zakładającego osiągnięcie określonej wartości docelowej w 2020 r. lub wartości 

dla kraju w danym roku 

 

cel jest w pełni 

realizowany zgodnie 

z założeniami 

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

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

ekstrapolacji trendu liniowego, zakładającego osiągnięcie określonej wartości docelowej w 

2020 r. lub wartości dla kraju w danym roku 

 

cel jest częściowo 

realizowany zgodnie 

z założeniami 

wartość wskaźnika w badanym roku nie jest korzystna pod względem zakładanych 

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

wskazuje na występowanie pożądanej tendencji i zapewnia osiągnięcie co najmniej bazowej 

wartości wskaźnika 


