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1 Streszczenie 

Przedmiotem badania był projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (SRWŁ2030) 

w wersji datowanej na listopad 2019 r. Ogólna ocena projektu Strategii jest bardzo pozytywna. 

Dokument jest zwięzły, jednocześnie uwzględnia najważniejsze konteksty i zagadnienia. Oparty jest na 

szczegółowej i rzetelnej diagnozie, z wyraźnym wymiarem terytorialnym, wskazującej na szereg 

wyzwań stojących przed województwem łódzkim w najbliższej dekadzie. System celów jest logiczny, 

bezpośrednio powiązany z wynikami diagnozy. Cele strategiczne, operacyjne, kierunki działań 

i działania są w znacznej mierze trafne i tworzą spójną wizję rozwoju regionu. 

Projekt SRWŁ2030 ma dwie istotne cechy: (1) pragmatyzm – Strategia jest sformułowana w sposób, 

który umożliwi jej realizację przy różnych wariantach rozstrzygnięć dotyczących polityki spójności 

i polityk krajowych, a także nie będzie generować nadmiernych obciążań związanych z jej 

monitoringiem; (2) otwartość – system celów jest bardzo szeroki, inkluzywny, wskazuje zarówno 

działania w zakresie kompetencji władz regionalnych, jak i działania leżące w kompetencjach innych 

aktorów. 

SRWŁ2030 jest zgodna z wymogami formalnymi sformułowanymi w aktach prawnych co do budowy 

i ogólnego zakresu merytorycznego. Bardzo pozytywnie należy ocenić spójność zewnętrzną założeń 

SRWŁ2030 w relacji do dokumentów strategicznych na wyższych poziomach hierarchii. Za najbardziej 

komplementarne można uznać cele w zakresie zwiększenia potencjału badawczego i innowacyjnego 

w gospodarce, cele dotyczące wymiaru przestrzennego, oraz cele w zakresie adaptacji do zmian 

klimatu i poprawy jakości środowiska naturalnego. 

W strukturze Strategii wyraźnie dominuje część diagnostyczna, która zajmuje ponad połowę stron 

dokumentu. Głównym rozdziałem części diagnostycznej jest rozdział „Strategiczne wyzwania 

rozwojowe regionu do 2030 roku”. Zidentyfikowane wyzwania są w dużym stopniu zgodne z globalnymi 

trendami rozwojowymi oraz odpowiadają sytuacji regionu. Zastosowanie nazw obszarów jako głównych 

części rozdziału diagnostycznego (w tym widocznych w spisie treści) nadmiernie podkreśla sektorowość 

diagnozy, zmniejszając jednocześnie przekaz związany z wyzwaniami. Należy rozważyć wykorzystanie 

sformułowań poszczególnych wyzwań jako nazwy podrozdziałów oraz w spisie treści. 

W projekcie SRWŁ20230 nie uwzględniono analizy SWOT. Analiza SWOT nie jest obligatoryjnym 

elementem Strategii rozwoju województwa – zatem jej brak w SRWŁ2030 nie jest błędem, ale wynikiem 

decyzji co do charakteru dokumentu. W ramach niniejszej ewaluacji wykonano uzupełniającą analizę 

SWOT. Jej główne wyniki: (1) potwierdzenie roli wyzwań, jako kluczowego punktu odniesienia dla 

SRWŁ2030; (2) zwrócenie uwagi na warunkowość zamierzeń inwestycyjnych z poziomu krajowego 

(szans, które mogą się zmaterializować, ale są poza bezpośrednim oddziaływaniem aktorów 

regionalnych). Dotyczy to zwłaszcza budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozbudowy szybkiej 

kolei oraz rozwoju elektrowni Bełchatów. 
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Wizja województwa w projekcie SRWŁ2030 została sformułowana w następujący sposób: „Harmonijnie 

rozwijające się województwo w centrum Polski, przyjazne rodzinom, mieszkańcom miast i obszarów 

wiejskich. Region, w którym nowoczesna gospodarka idzie w parze z ochroną walorów kulturowych 

i przyrodniczych”. Zgodnie z deklaracją ze wstępu do wizji, jest ona „odpowiedzią na sformułowane 

wyzwania rozwojowe. Uwzględnia zachodzące w świecie zmiany i globalne megatrendy, które będą 

w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki” oraz ma odzwierciedlać „pożądany stan 

województwa w pespektywie 2030 roku, w trzech strategicznych wymiarach rozwoju tj. gospodarczym, 

społecznym i przestrzennym”. 

Projekt SRWŁ2030 wskazuje trzy cele strategiczne: (1) Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka; 

(2) Obywatelskie społeczeństwo równych szans; (3) Atrakcyjna i dostępna przestrzeń. Wskazano 

ponadto cel horyzontalny (w niniejszym raporcie określany zamiennie jako „cel horyzontalny” lub „cel 

4”). Cel horyzontalny sformułowano następująco: Efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany region. 

W efekcie, na poziomie celów strategicznych powstała bardzo przejrzysta i logiczna struktura, wprost 

wynikająca z trzech wymiarów wskazanych w wizji. Cel pierwszy odpowiada wymiarowi 

gospodarczemu, cel drugi wymiarowi społecznemu, a trzeci wymiarowi przestrzennemu. Takie proste, 

bezpośrednie, przełożenie struktury wizji na ogólną strukturę celów strategicznych zapewnia w zasadzie 

idealną spójność miedzy wizją i celami. Z kolei cel horyzontalny dotyczy procesów, które będą ułatwiać 

realizowanie działań zmierzających do osiągania celów strategicznych. 

Na strukturę celów Strategii składają się trzy cele strategiczne oraz cel horyzontalny, 13 celów 

operacyjnych oraz 45 kierunków działań (w tym cztery przyporządkowane do celu horyzontalnego). 

W każdym kierunku działań wymieniane są przykładowe działania, każdorazowo poprzedzone 

sformułowaniem „między innymi”. Taki zabieg podkreśla otwartość katalogu działań, do którego mogą 

być włączone nowe działania na etapie realizacji Strategii. Cele operacyjne są w pełni spójne z celami 

strategicznymi – bezpośrednio z nich wynikają. Są także w wysokim stopniu trafne w odniesieniu do 

wyzwań zidentyfikowanych w części diagnostycznej Strategii. W efekcie przewidywane oddziaływanie 

realizacji poszczególnych celów należy ocenić pozytywnie – logiczna struktura celów (zwłaszcza ich 

dobre powiązanie ze zidentyfikowanymi wyzwaniami) tworzy istotne szanse na realizację interwencji, 

które będą przyczyniały się do realizacji celów strategicznych oraz urzeczywistniania sformułowanej 

wizji regionu. Analiza kierunków działań oraz przypisanych do nich działań wskazuje na dużą spójność 

między działaniami i celami operacyjnymi. Jedyne niespójności dotyczą tego, że zakres niektórych 

kierunków działań wydaje się szerszy niż cel operacyjny, do którego są przypisane. Jednocześnie 

rekomenduje się, aby w celu zwiększenia trafności planowanej interwencji w opisach kierunków działań 

dodać działania dotyczące: (1) rozwoju zasobów kadrowych w szkołach wyższych, jednostkach B+R 

oraz działach B+R przedsiębiorstw (kierunek działań 1.1.1); oraz (2) rozwoju zaawansowanych 

kompetencji cyfrowych (kierunek działań 1.2.4). 

Projekt Strategii jest w wysokim stopniu spójny wewnętrznie. W dużej mierze jest to wynikiem przyjętego 

podejścia, w którym wyzwania wyróżnione w „sektorowych” obszarach przekładają się bezpośrednio na 

cele strategiczne oraz operacyjne (i dalej kierunki działań i działania). W efekcie otrzymujemy 
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przejrzystą logiczną strukturę od wyzwań, przez cele, do działań. Bezpośredniość przełożenia 

zidentyfikowanych wyzwań na system celów Strategii widoczna jest najwyraźniej na poziomie celów 

operacyjnych, które są dość szczegółowe, aby odpowiadać zidentyfikowanym wyzwaniom, ale 

jednocześnie ogólniejsze niż kierunki działań i działania. 

Przeprowadzona analiza komplementarności pozwoliła zidentyfikować istotną sprzeczność rozwojową. 

Zidentyfikowana sprzeczność związana jest z rozwojem elektrowni Bełchatów w oparciu o nową 

kopalnię odkrywkową (Złoczew). Z punktu widzenia długookresowego rozwoju regionu, zasadne będzie 

wskazanie w tekście Strategii, że tworzenie nowej kopalni odkrywkowej jest problematyczne oraz 

wskazanie potrzeby znalezienia alternatywnych rozwiązań dla przyszłości elektrowni Bełchatów 

i ogólnie elektroenergetyki w województwie. Tego typu zapis ułatwi poszukiwanie alternatywnych 

rozwiązań dla rozwoju energetyki w województwie. 

Wyróżniającym elementem projektu SRWŁ2030 jest zdefiniowanie Zintegrowanych Przedsięwzięć 

Strategicznych (ZPS). Zgodnie z zapisami Strategii, są one wyrazem wyboru strategicznego i wskazują 

na priorytety w polityce rozwoju regionu. Takie rozwiązanie jest zasadne w kontekście włączającego 

i otwartego podejścia do formułowania Strategii. ZPS pozwalają wskazać działania, i „wiązki projektów”, 

które mogą być traktowe priorytetowo na etapie wdrażania Strategii, np. w ramach przełożenia Strategii 

na Regionalny Program Operacyjny. 

W projekcje wskazano dwa rodzaje Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI): (1) Miasta średnie 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze; oraz (2) Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Oba 

rodzaje obszarów są wyznaczane na poziomie krajowym. Kluczową cechą podejścia zastosowanego 

w SRWŁ2030 do obszarów strategicznej interwencji jest bezpośrednie przeniesienie na poziom 

regionalny OSI krajowych, i rezygnacja z wyznaczania własnych OSI regionalnych. To podejście nie 

jest w Strategii uzasadniane. Zaletą wykorzystania OSI krajowych jest większy potencjał koncentracji 

interwencji. Z kolei brak OSI regionalnych tworzy ryzyko trudności z zastosowaniem niektórych 

instrumentów rozwoju regionalnego takich jak np. porozumienie terytorialne. Wobec tego rekomenduje 

się dodanie w rozdziale „Obszary Strategicznej Interwencji” adnotacji, że dopuszcza się tworzenie 

regionalnych OSI, które będą realizować cele SRWŁ2030, zawłaszcza w kontekście wykorzystania 

instrumentu porozumienia terytorialnego oraz Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście 

wykorzystania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 

W rozdziale „Cele SRWŁ 2030 w układzie miasta, obszary wiejskie” wskazywane są działania, które są 

planowane do realizacji w miastach, z uwzględnieniem różnych typów ośrodków miejskich, i na terenach 

wiejskich, w tym znajdujących się w sferach oddziaływania miast. Katalog działań w rozdziale „Cele 

SRWŁ 2030 w układzie miasta, obszary wiejskie” niej jest w pełni spójny z kierunkami działań 

wyróżnionymi w dokumencie. Sugeruje się dodanie w rozdziale (lub ewentualnie w załączniku) tabeli 

przypisującej kierunki działań (sformułowane w sposób taki jak w części „Struktura celów Strategii”) do 

poszczególnych typów i podtypów obszarów. Ponadto, o ile dla terenów miejskich przewiduje się 

działania w zakresie kompetencji cyfrowych oraz e-usług, o tyle w przypadku terenów wiejskich 

wskazuje się jedynie na infrastrukturę teleinformatyczną, a kwestia e-usług oraz kompetencji cyfrowych 
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jest pominięta. Wobec tego, proponuje się dodanie do katalogu działań przewidzianych dla terenów 

wiejskich działania w zakresie rozwoju podstawowych kompetencji cyfrowych mieszkańców. 

Przedstawiony w SRWŁ2030 system realizacji ma charakter bardzo ogólny, otwarty i elastyczny. Wysoki 

poziom ogólności opisu jest usprawiedliwiony brakiem rozstrzygnięć strategicznych w kontekście 

głównego źródła finansowania realizacji Strategii tj. polityki spójności na lata 2021-2027. 

Projekt SRWŁ2030 przewiduje system monitoringu Strategii, na który składają się 33 wskaźniki. Każdy 

z celów operacyjnych ma przyporządkowany co najmniej jeden wskaźnik, w przypadku niektórych celów 

operacyjnych są to nawet cztery wskaźniki. W podejściu do wskaźników monitoringu widoczny jest duży 

pragmatyzm. Zdecydowana większość wskazanych wskaźników jest opracowywana i udostępniana 

przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Jedynie sześć wskaźników nie bazuje na danych GUS. Są to 

jednak wskaźniki oparte na łatwo dostępnych danych administracyjnych. Dla wszystkich wskaźników 

wyznaczono wartości docelowe na rok 2030 – wskazane wartości są realistyczne. 

Na podstawie dostępnych informacji pozytywnie oceniono możliwości realizacji zakładanych celów pod 

względem przewidywanych ram finansowych. Podstawowym źródłem finansowania realizacji 

SRWŁ2030 będą środki polityki spójności w perspektywie 2021-2027. Mimo zmniejszenia puli tych 

środków o prawie 22% w skali kraju, alokacja dla regionu będzie nadal wysoka. Z pewnością przekroczy 

60% alokacji rekordowej pod względem finansowym perspektywy 2014-2020. Oczekuje się znacznej 

koncentracji wsparcia na zagadnieniach związanych ze środowiskiem oraz polityką proinnowacyjną, 

w związku z tym efekty realizacji Strategii mogą być większe w tych obszarach, a relatywnie mniejsze 

w wymiarze społecznym. 

Szczegółowe rekomendacje z ewaluacji przedstawiono w rozdziale 4.  
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2 Przedmiot i cele ewaluacji 

Przedmiotem badania jest projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (SRWŁ2030) 

w wersji datowanej na listopad 2019 r. 

Celem głównym badania jest ocena ex-ante projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, 

a zwłaszcza analiza logiki wewnętrznej dokumentu, uwzględniająca następujące wymiary: 

1. sprawdzenie, czy trafnie wskazane zostały wyzwania rozwojowe województwa łódzkiego 

w perspektywie do 2030 roku; 

2. sprawdzenie, czy sformułowane cele interwencji odpowiadają zdiagnozowanym wyzwaniom 

rozwojowym regionu; 

3. sprawdzenie, czy do wskazanych wyzwań rozwojowych oraz sformułowanych celów 

odpowiednio dobrane zostały kierunki działań i działania; 

4. dokonanie oceny: trafności, efektywności, skuteczności, oddziaływania/wpływu oraz trwałości 

efektów projektowanego dokumentu. 

Szczegółowy zakres i cele ewaluacji przedstawione zostały w raporcie metodologicznym z 11 grudnia 

2019 r. 

Na podstawie przeprowadzonych ocen i analiz sformułowane zostały rekomendacje dotyczące zmian 

projektu dokumentu. Zestawienie rekomendacji znajduje się w rozdziale „Wnioski i rekomendacje”. 
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3 Wyniki badania 

3.1 Ocena struktury dokumentu 

Oceniany projekt Strategii liczy 102 strony, z czego 94 to strony o charakterze merytorycznym, 

a pozostałe dziewięć stron to strona tytułowa, spis treści oraz materiały uzupełniające: spisy rysunków 

i tabel oraz wykaz szkół i placówek prowadzonych przez samorząd województwa łódzkiego. Dokument 

ma bogatą szatę infograficzną, na którą składa się 100 rysunków oraz dwie tabele. Na 94 stronach 

merytorycznych znajduje się około 311,5 tys. znaków, czyli średnio około 3,3 tys. znaków na stronę. 

W efekcie można uznać, że Strategia jest dość obszerna pod względem ilości zawartych informacji 

(zwłaszcza uwzględniając dodatkowo liczne infografiki). Pod względem obszerności Strategia nie 

odstaje jednak od innych tego typu dokumentów, przykładowo Krajowa Strategia Rozwoju 

Regionalnego 2030: Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony z 2019 r. liczy 127 stron. 

Strategia składa się z dziesięciu głównych rozdziałów (por. tabela niżej). Strategia jest ustrukturyzowana 

w klasyczny sposób, zaczyna się wprowadzeniem (obejmującym uwarunkowania prawne i programowe 

Strategii), następnie zamieszczone zostały części diagnostyczne (Informacje ogólne o województwie 

łódzkim; Trendy rozwojowe; Strategiczne wyzwania rozwojowe regionu do 2030 roku). Kolejny blok 

rozdziałów to części strategiczne (Wizja rozwoju; Struktura celów Strategii; Zintegrowane 

przedsięwzięcia strategiczne; Cele SRWŁ2030 w układzie miasta, obszary wiejskie; Obszary 

strategicznej interwencji (OSI)). Strukturę zamyka część wdrożeniowa (System realizacji Strategii). 

Tab. 1. Struktura dokumentu SRWŁ2030 

Rozdział Strony Udział Część Strony Udział 

Wprowadzenie 4 4.3% wstępna 4 4.25% 

Informacje ogólne o województwie łódzkim 4 4.3% 

diagnostyczna 51 54.25% Trendy rozwojowe 2 2.1% 

Strategiczne wyzwania rozwojowe regionu do 2030 roku 45 47.9% 

Wizja rozwoju 3 3.2% 

strategiczna 31 33% 

Struktura celów Strategii 19 20.2% 

Zintegrowane przedsięwzięcia strategiczne 5 5.3% 

Cele SRWŁ 2030 w układzie miasta, obszary wiejskie 2 2.1% 

Obszary strategicznej interwencji (OSI) 2 2.1% 

System realizacji Strategii 8 8.5% wdrożeniowa 8 8.5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu SRWŁ2030. 

W strukturze Strategii wyraźnie dominuje część diagnostyczna, która zajmuje ponad połowę stron 

dokumentu. Należy podkreślić, że ta część jest oparta na osobnym i dużo obszerniejszym dokumencie: 

„Diagnoza do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030”. W efekcie, część diagnostyczna 

Strategii jest podsumowaniem rozbudowanego dokumentu diagnostycznego. Taki układ sugeruje 
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możliwość skrócenia części diagnostycznej w Strategii, ze wskazaniem na podstawę diagnostyczną 

w osobnym dokumencie. 

Głównym rozdziałem części diagnostycznej jest rozdział „Strategiczne wyzwania rozwojowe regionu do 

2030 roku”. Na ten rozdział składają się 32 podrozdziały, których nazwy wskazują na zastosowanie 

podejścia sektorowego, przykładowo: Demografia, Przemysł, Rolnictwo, Transport drogowy, Transport 

kolejowy, Transport lotniczy, Transport zbiorowy. Takie podejście stwarza napięcie semantyczne 

między nazwą rozdziału „Strategiczne wyzwania…”, a nazwami podrozdziałów, które wyzwaniami nie 

są. Co prawda poszczególne podrozdziały rozpoczynają się od sformułowania wyzwania w danym 

obszarze, ale widoczne jest to dopiero we właściwym tekście, podczas gdy na poziomie spisu treści 

można odnieść wrażenie nacisku na wymiar sektorowy diagnozy. W konsekwencji wymiar wyzwań 

strategicznych nieco się zaciera. Aby ten wymiar podkreślić w strukturze Strategii należałoby 

podrozdziały w omawianym rozdziale nazwać za pomocą wyzwań. Wadą tego rozwiązania jest to, że 

wyzwania są sformułowane w sposób dłuższy (technicznie: zajmują więcej znaków/słów), niż obszary, 

w efekcie spis treści może stracić na przejrzystości. Środkiem zaradczym w tym przypadku może być 

skrócenie wyzwań, które obecnie są sformułowane w sposób najbardziej rozbudowany. Takie działanie 

wymaga jednak przede wszystkim uwzględnienia meritum danego wyzwania – ten wątek będzie dalej 

rozpatrywany w części raportu „Ocena strategicznych wyzwań rozwojowych regionu (ocena diagnozy)”. 

Mimo tego, że część diagnostyczna Strategii jest relatywnie obszerna, to nie zawiera analizy SWOT ani 

analizy scenariuszowej. Oba te rodzaje analiz nie są obligatoryjnymi częściami Strategii. Ze względu na 

rozbudowanie części diagnostycznej dalsze jej rozwijanie o obie te części wydaje się niecelowe. 

Bardziej wartościowe wydaje się umieszczenie w Strategii syntetycznej analizy SWOT, która pozwala 

w szybki sposób zapoznać się z głównymi cechami i uwarunkowaniami rozwoju regionu. 

W odniesieniu do części „technicznych” projektu SRWŁ2030 należy wskazać jeden element, którego 

uwypuklenie w Strategii wydaje się nadmierne. Jest to Załącznik nr 1. „Wykaz szkół i placówek 

prowadzonych przez samorząd województwa łódzkiego” zamieszczony na s. 99. Wydaje się, że można 

tę informację zamieścić w mniej eksponowany sposób, np. jako rozszerzenie przypisu nr 32 w części 

„Kształcenie zawodowe i ustawiczne”. Inna możliwość to zachowanie Załącznika nr 1 oraz jednoczesne 

rozszerzenie go o inne typy jednostek prowadzone przez samorząd województwa. 

Rekomendacje: 

 Uzupełnienie dokumentu Strategii o syntetyczną analizę SWOT. 

 Wykorzystanie sformułowań poszczególnych wyzwań jako nazw podrozdziałów w części 

“Strategiczne wyzwania rozwojowe regionu do 2030 roku” (zamiast nazw obszarów diagnozy). 
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3.2 Ocena metody opracowania Strategii 

Projekt SRWŁ2030 został opracowany zgodnie z klasycznym podejściem (zgodnie z deklaracją na 

s. 5 SRWŁ2030). Punktem wyjścia dla prac nad Strategią była szczegółowa diagnoza, której 

podsumowanie zostało opracowane w formie osobnego dokumentu1. Dokument uwzględnia również 

wyniki ewaluacji średniookresowej poprzedniej Strategii rozwoju województwa2. 

Prace nad dokumentem prowadziły głównie dwie jednostki: Biuro Planowania Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego w Łodzi (BPPWŁ) oraz Departament Polityki Regionalnej (Wydział Rozwoju 

Regionu) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (DPR). BPPWŁ odpowiadało przede 

wszystkim za część diagnostyczną i część kierunkową (system celów, działań, przedsięwzięć 

strategicznych), natomiast główną rolą DPR było przygotowanie części wdrożeniowych. Należy 

podkreślić, że mimo tego podziału, pracownicy obu jednostek współpracowali w opracowaniu 

wszystkich części Strategii. 

W prace nad projektem SRWŁ2030 zaangażowano także dwoje ekspertów zewnętrznych. Byli to: prof. 

dr hab. Tadeusz Markowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert w zakresie 

rozwoju regionalnego i planowania strategicznego; oraz dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ 

z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, ekspertka w zakresie 

innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego, która brała udział jedynie w początkowej fazie 

opracowywania Strategii. Zaangażowanie jako ekspertów aktywnych akademików umożliwiło 

uwzględnienie w pracach nad Strategią najnowszej wiedzy naukowej oraz stanu dyskusji na temat 

szeroko rozumianych zagadnień rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, które toczą się na 

kluczowych forach krajowych, a zwłaszcza w ramach prac Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju Polskiej Akademii Nauk. 

Od samego początku w przygotowanie Strategii angażowani byli regionalni i lokalni interesariusze 

Strategii. Jednym z pierwszych kroków w pracach nad Strategią były spotkania zorganizowane we 

wszystkich powiatach województwa. Założenia SRWŁ2030 były także dwukrotnie dyskutowane 

w ramach Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego. Realizowane były ponadto 

standardowe konsultacje wewnętrzne z departamentami Urzędu Marszałkowskiego i z jednostkami 

podległymi. W okresie od grudnia 2019 r. do stycznia 2020 r. przeprowadzono natomiast formalne 

konsultacje społeczne. W odniesieniu do tego ostatniego elementu należy wskazać, że termin 

organizacji konsultacji (okres świąteczno-noworoczny) oraz długość ich trwania nie ułatwiały 

zaangażowania społeczności i interesariuszy w udział w konsultacjach. Mimo to, należy podkreślić, że 

organizowane spotkania konsultacyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem. 

                                                      

1 Diagnoza do Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030. 

2 Kusideł, E., Gajdos, A., Górniak, J., Antczak, E., Brudz, M., & Szterlik, P. (2017) Raport końcowy z badania pt.„Ewaluacja mid-
term Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020”, Łódź. 
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Istotnym uwarunkowaniem wpływającym na proces przygotowania Strategii – i jego ostateczny efekt 

w postaci projektu dokumentu – jest to, że początkowo myślano o jednym dokumencie integrującym 

plan zagospodarowania przestrzennego województwa i Strategię rozwoju. Dopiero na pewnym etapie 

prac zdecydowano, aby przygotować bardziej tradycyjną Strategię. W efekcie, wymiar przestrzenny 

uległ osłabieniu, w niektórych aspektach zbyt dużemu (por. rozdział dotyczący obszarów strategicznej 

interwencji). Niemniej wymiar przestrzenny jest nadal silnie widoczny w części diagnostycznej. 

Na podstawie zebranych informacji o przebiegu prac nad Strategią i zastosowanego podejścia, a także 

cech projektu dokumentu można wskazać następujące wyróżniki SRWŁ2030: 

 pragmatyzm – Strategia jest sformułowana w sposób, który umożliwi jej realizację przy różnych 

wariantach rozstrzygnięć dotyczących polityki spójności i polityk krajowych, a także nie będzie 

generować nadmiernych obciążań związanych z jej monitoringiem (prosty system wskaźników 

oparty na łatwo dostępnych danych) 

 otwartość – system celów jest bardzo szeroki, inkluzywny, wskazuje zarówno działania 

w zakresie kompetencji władz regionalnych, jak i działania leżące w kompetencjach innych 

aktorów. 

Takie podejście może być krytykowane jako zbyt ogólne, niedostatecznie spriorytetyzowane. Jednakże 

wydaje się ono uzasadnione w specyficznych warunkach, w jakich tworzona jest Strategia – tj. wobec 

braku kluczowych rozstrzygnięć co do przyszłej polityki spójność Unii Europejskiej oraz powiązanych 

z nią polityk krajowych. 

3.3 Ocena kompletności podstaw prawnych i zgodność 

z kluczowymi dokumentami 

W ramach oceny zgodności formalnej SRWŁ2030 przeanalizowano jej zapisy w kontekście 

następujących aktów prawnych: 

 Ustawy z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. 2019 poz. 512 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2019 poz. 

1507 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019 poz. 1507 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.). 

W zakresie ustawy o samorządzie województwa, SRWŁ2030 spełnia w szczególności przesłanki 

artykułu 11 ustawy. Projekt Strategii zwiera obowiązkowe elementy zakresu merytorycznego Strategii 

rozwoju regionalnego wymienione enumeratywnie w art. 11 ust. 1, pkt.1-5 tj.:  

1. pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie  świadomości narodowej, obywatelskiej  

i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;  

2. pobudzanie aktywności gospodarczej;  

3. podnoszenie poziomu  konkurencyjności i innowacyjności  gospodarki województwa; 
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4. zachowanie wartości  środowiska  kulturowego  i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb 

przyszłych pokoleń; 

5. kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.  

Ponadto, jako najważniejszy dokument kierunkowy polityki rozwoju regionalnego SRWŁ2030 

uwzględnia zagadnienia o charakterze strategicznym wszystkich właściwych obszarów realizacji polityki 

regionalnej wskazanych w ust. 2 pkt 1-9. Strategia posiada prawidłową strukturę, tj. zawiera: diagnozę 

sytuacji społeczno-gospodarczej; cele strategiczne polityki rozwoju województwa; kierunki działań 

podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa. Realizacja 

Strategii jest zaplanowana w horyzoncie nie wykraczającym poza obowiązywanie aktualnej 

średniookresowej strategii rozwoju kraju (SOR 2030) i jest z nią spójna pod względem celów rozwoju. 

Ponadto zawiera odniesienia do odpowiednich programów ponadregionalnych, których zakres uznano 

za wystarczający w rozdziale analizującym spójność zewnętrzną Strategii. W SRWŁ2030 uwzględniono 

obszary strategicznej interwencji państwa, o których  mowa  w art. 2a  ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 6 

grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, oraz prawidłowo powołano się na instrumenty 

finansowe realizacji Strategii wymienione w ust. 3, 4 i 5 art.11 ustawy. 

Strategia SRWŁ2030 spełnia przesłanki ustawowe wynikające z Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W myśl Ustawy, politykę rozwoju prowadzi samorząd 

województwa na podstawie Strategii rozwoju. Wewnętrzna spójność logiczna pozwala określić ją jako 

„zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego 

i zrównoważonego rozwoju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, 

podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, 

regionalnej lub lokalnej” zgodnie z art. 2. Zgodnie z art. 9. Ustawy Strategia określa podstawowe 

uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju odnoszące się do regionu, rozwoju przestrzennego, w tym  

obszarów  metropolitalnych i obszarów funkcjonalnych (jest spójna z Koncepcją Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030). Zgodnie z art. 13 Ustawy Strategia zawiera następujące elementy: 

diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem strategicznym, 

z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowań przestrzennych i terytorialnych; prognozę 

trendów rozwojowych; określenie celów rozwoju, w tym kierunków interwencji, w zakresie objętym 

Strategią wraz z pożądanymi wskaźnikami realizacji, z uwzględnieniem zróżnicowań przestrzennych 

lub terytorialnych oraz opis systemu realizacji i ram finansowych. Ustawa zawiera także opisy 

mechanizmów uzgodnień w postaci kontraktów terytorialnych, oraz uwzględnia instrumenty realizacji 

w postaci programów operacyjnych i programów rozwoju, które są elementami ram finansowych 

SRWŁ2030. Zgodnie z wymogami formalnymi przeprowadzono konsultacje społeczne projektu Strategii 

oraz jej ewaluację ex-ante. 

W zakresie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej istnieje zapis, że Strategia 

wojewódzka w obszarze polityki społecznej obejmująca w szczególności programy: przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, pomocy społecznej, 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, współpracy z organizacjami pozarządowymi jest 
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integralną częścią Strategii rozwoju województwa. W SRWŁ2030 obszary: rynek pracy, kapitał 

społeczny; zdrowie; usługi ochrony zdrowia; ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz integracja społeczna 

są poddane szczegółowej analizie w ramach diagnozy i prognozy trendów rozwojowych województwa. 

Na podstawie tej analizy sformułowano cel strategiczny interwencji (cel 2): obywatelskie społeczeństwo 

równych szans, uszczegółowiony za pośrednictwem trzech celów operacyjnych wraz z przypisanymi im 

zadaniami tj.: 2.1 Rozwój kapitału społecznego; 2.2 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców; oraz 2.3 

Ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego. Można zatem uznać, że przesłanki ustawy są 

spełnione.  

Także Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe obliguje, aby Strategia rozwoju województwa 

określała plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz 

szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa. Szczegółowy wykaz 

sieci placówek zawiera Załącznik nr 1. do SRWŁ2030. 

3.4 Ocena komplementarności uwarunkowań programowych 

(spójność zewnętrzna) 

Spójność Strategii z celami na poziomie europejskim pomaga pozyskać bardzo istotne narzędzie do 

realizacji polityki regionalnej, tj. instrumenty finansowe, głównie w postaci funduszy strukturalnych 

i inwestycyjnych (zwłaszcza EFRR i EFS+), ale także innych środków UE. Analiza spójności celów 

Strategii z celami określonymi na poziomie europejskim pozwala wskazać, które kierunki strategiczne 

mają największą szansę na uzyskanie wsparcia finansowego w ramach polityki spójności lub innych 

polityk europejskich. Spójność Strategii w relacji do dokumentów krajowych jest wymagana ustawowo. 

Kryteria tej oceny nie są wprawdzie doprecyzowane odrębnymi przepisami, lecz sama spójność jest 

opiniowana przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego (Uzppr, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 

1376 z późn. zm.). Warto zatem dopilnować, by Strategia rozwoju regionalnego w jak największym 

stopniu przyczyniała się do realizacji celów obowiązujących dokumentów strategicznych z poziomu 

krajowego. 

Informacja o zestawie dokumentów referencyjnych tworzących uwarunkowania prawne i programowe 

dla SRWŁ2030 znajduje się w diagnozie i w samej treści Strategii. Podany zestaw dokumentów jest 

opracowany w sposób bardzo staranny, wyczerpujący i aktualny, w takim zakresie, w jakim było to 

możliwe, biorąc pod uwagę moment prowadzenia prac. Diagnoza zawiera pełny zestaw dokumentów 

i strategii: 21 dokumentów i aktów prawnych na poziomie międzynarodowym, 8 aktów na poziomie 

krajowym. Strategia zawiera odniesienia do sześciu najważniejszych programów na poziomie 

międzynarodowym i krajowym. 

Przedmiotem analizy są trzy główne cele SRWŁ2030 uszczegółowione za pomocą 13 celów 

operacyjnych oraz cel horyzontalny, zestawione w formie matrycy z celami kluczowych dokumentów 

wyższego rzędu w hierarchii dokumentów strategicznych (patrz Załącznik 1). Zakładamy, iż każdy 

z celów strategicznych i cel horyzontalny powinien mieć powiązanie przynajmniej z jednym celem 

strategicznym lub szczegółowym lub działaniem opisanym w jednym z analizowanych dokumentów 
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referencyjnych. Dodatkowo analizę uzupełniliśmy w formie opisowej (jakościowej) w oparciu 

o przesłanki, które wynikają z następujących rozstrzygnięć strategicznych SRWŁ2030: 

 priorytetyzacja celów i działań Strategii w formie ośmiu Zintegrowanych Przedsięwzięć 

Strategicznych; 

 wymiar terytorialny Strategii w układzie miasta i obszary wiejskie; 

 wyszczególnienie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI). 

3.4.1 Poziom międzynarodowy 

Spójność z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030 

Analiza spójności dokumentów strategicznych z Agendą ONZ 2030 (2015) stanowi swego rodzaju 

novum w polskiej polityce rozwoju. Zobowiązanie do realizacji Agendy jest dobrowolne i nie umocowane 

w instrumentach finansowych, z których mogłaby korzystać Polska lub polskie regiony. Niemniej układ 

celów Agendy wyznacza uniwersalny, globalny model zrównoważonego rozwoju, a sygnatariusze 

Agendy, w tym Polska solidarnie zobowiązali się do aktywnej realizacji i monitorowania jej postępu. 

Stosowne zapisy referencyjne znalazły się w zarówno w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (2017) oraz Założeniach do Umowy Partnerstwa na lata 2021-

2027 (2019). W 2019 r. wdrożone zostało narzędzie koordynacji statystycznej (GUS) Krajowa Platforma 

Raportująca SDG (Sustainable Development Goals), mierzące wkład Polski w realizację 

poszczególnych celów (por. http://sdg.gov.pl/). 

Cele Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (tzw. cele SDG) są następujące: 

1. Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie, 

2. Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz 

promować zrównoważone rolnictwo, 

3. Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt, 

4. Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie, 

5. Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt, 

6. Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną 

gospodarkę zasobami wodnymi, 

7. Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po 

przystępnej cenie, 

8. Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne 

zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi, 

9. Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać 

innowacyjność, 

10. Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami, 

11. Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz 

sprzyjającymi włączeniu społecznemu, 
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12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji, 

13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom, 

14. Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony, 

15. Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, 

zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać 

proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej, 

16. Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do 

wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne 

instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu, 

17. Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego 

rozwoju. 

Każdy z celów opisany jest za pośrednictwem zadań, których łącznie jest 169. 

Globalny charakter dokumentu powoduje, że Agenda jest lepiej przystosowana do monitorowania 

wsparcia ONZ dla krajów rozwijających się niż wysokorozwiniętych. Nie wszystkie cele i zadania są 

aplikowane wprost do warunków krajowych i regionalnych. Dlatego każdy z sygnatariuszy dokumentu 

zobowiązał się wskazać priorytetowe kierunki działań. Polska wybrała priorytetowe cele w każdym 

z trzech wymiarów realizacji: gospodarczym, społecznym i środowiskowym. W kontekście społecznym 

najważniejsze są: walka z ubóstwem, wykluczeniem społecznym i nierównościami terytorialnymi, 

inwestycje w kapitał ludziki, badania i rozwój oraz baza edukacyjna (cele SDG: 1, 3 i 4). W wymiarze 

gospodarczym priorytetowe są: silny nowoczesny przemysł i innowacje, a także ekspansja zagraniczna 

oraz rewolucja cyfrowa (cele SDG: 2, 8, 9). 

W wymiarze środowiskowym natomiast głównym celem jest poprawa stanu środowiska, zrównoważone 

gospodarowanie zasobami, a także zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i poprawa jakości 

wód (cele SDG: 6, 12 i 15). Za horyzontalne cele uznaje się rozwój terytorialnie zrównoważony (cele 

SDG: 10 i 11) oraz poprawę sprawności instytucji (cel SDG 16). 

Spójność SRWŁ2030 według poszczególnych celów analizowanych na podstawie matrycy 

komplementarności (załącznik 1) przedstawia tabela zamieszczona niżej. 
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Tab. 2. Spójność założeń SRWŁ2030 z celami Agendy ONZ 2030 

Cele SDG 
Agendy ONZ  2030 

Cele SRWŁ2030 w pełni 
korespondujące z celami Agendy 

Cele SRWŁ2030 pośrednio 
korespondujące z celami Agendy 

Cel 1 2.3 1.2; 2.1; 2.2; 3.1; 3.6; cel horyzontalny 

Cel 2 1.3 3,1; 3.2 

Cel 3 2.2 2.1; 2.3; 3.1; 3.2 

Cel 4  1.2 2.1;2.3; cel horyzontalny 

Cel 5 - 2.1; 3.6 

Cel 6 3.1 2.1-2.3; 3.2 

Cel 7 3.4 2.3; 3.1; 3.3; 3.5; 3.6 

Cel 8 wszystkie cele w ramach celu 1 Wszystkie działania celu 2; 3.3;3.6 

Cel 9 1.1; 3.3; 3.4  

Cel 10 - Wszystkie cele w ramach celu 2, cel horyzontalny 

Cel 11 3.2-3.6 3.1 

Cel 12 1.3; 1.4 1.1; 1.2; 2.1; 3.1; 3.2 

Cel 13 3.1; 3.5 1.3; 1.4; 2.1; 3.2; 3.4 

Cel 14 3.1 2.1; 3.2; 3.5 

Cel 15 3.1; 3.2; 3.5 1.3; 1.4; 2.1; 3.3, 3.4 

Cel 16 - 2.1; 2.3; cel horyzontalny 

Cel 17 - Cel horyzontalny 

Źródło: opracowanie własne na podstawie matrycy spójności celów (Załącznik 1) 

Cele SDG 5, 10, 16 i 17 są wspierane w sposób pośredni, co wynika z ich globalnego charakteru, 

tj. adekwatności do warunków panujących w krajach rozwijających się lub skali realizacji adekwatnej 

raczej na poziomie międzynarodowym lub krajowym niż regionalnym. Wszystkie pozostałe cele SDG 

są wspierane w sposób bezpośredni tj. w pełni realizuje je konkretne działanie SRWŁ2030. W układzie 

poszczególnych działań SRWŁ2030 największą spójnością z priorytetami Agendy ONZ wykazują się 

działania 1.3 (trzy bezpośrednio, trzy pośrednio); 2.3 (dwa bezpośrednio, osiem pośrednio); 3.1 (cztery 

bezpośrednio, sześć pośrednio); 3.4 (trzy bezpośrednio, dwa pośrednio) i 3.5 (trzy bezpośrednio i trzy 

pośrednio). Natomiast działania 2.1, 3.6 oraz cel 4 nie realizują bezpośrednio żadnego celu Agendy, 

choć mają rolę funkcjonalną, ponieważ pośrednio wspierają realizację bardzo wielu zadań, 2.1 wspiera 

realizację 12 celów, a cel 3.6 i cel 4 po sześć celów Agendy. Analiza ta prowadzi do wniosku, że 

w układzie międzynarodowym najistotniejsze są działa związane z innowacjami, walką z ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałaniem negatywnym skutkom zmian klimatycznych. 

Spójność z dokumentami strategicznymi i założeniami programowymi na poziomie europejskim 

Na faktyczną i potencjalną spójność SRWŁ z dokumentami programowymi na szczeblu europejskim 

wpływa cykl polityczny UE. Z jednej strony w okresie tworzenia SRWŁ postępowały prace nad ofertą 

programową polityki spójności na lata 2021-2027, z drugiej strony swoją kadencję kończyła Komisja 

Europejska pod przewodnictwem Jean Clauda Junckera, a nowy skład został powołany w połowie 
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2019 r. Ponadto, w 2020 r. kończy się realizacja najważniejszej strategii, „Europa 2020. Strategia na 

rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”, którą jak już 

wiemy zastąpi nowa strategia o nazwie „Europejski Zielony Ład”. Te rozstrzygnięcia są częściowo 

uwzględnione w SRWŁ2030. 

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest „przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące 

społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 

roku osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy 

będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. Jej celem jest również ochrona, zachowanie 

i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed negatywnymi 

skutkami związanymi ze środowiskiem” (Bruksela, dnia 11.12.2019 r. COM(2019) 640 final). Należy 

oczekiwać, że podobnie jak poprzednia strategia UE, także „Europejski Zielony Ład” będzie mobilizował 

środki wszystkich polityk unijnych na realizację tych celów, w tym zwłaszcza środki w ramach polityki 

spójności, poprzez priorytetyzację preferowanych działań i koncentrację nakładów finansowych w tych 

obszarach. Wybrane działania wspierające „Europejski Zielony Ład” prezentuje tabela niżej. 

Tab. 3. Europejski Zielony Ład, wybrane działania wspierające w latach 2020-2021 

Europejski Zielony Ład  

Ambitne cele klimatyczne 

 Prace legislacyjne nowe „prawo o klimacie”, przegląd dyrektywy w sprawie handlu emisjami, wprowadzenie zmian 
w dyrektywie dot. opodatkowania energii 

 Prace strategiczne: nowa strategia adaptacji do zmian klimatu 

Czysta, przystępna cenowo i bezpieczna energia 

 Ocena krajowych planów w dziedzinie energii i klimatu 

 Opracowanie strategii inteligentnej integracji międzysektorowej 

 Inicjatywa: fala renowacji w sektorze budowlanym 

 Przegląd rozporządzenia w sprawie transeuropejskiej sieci energetycznej 

 Opracowanie strategii energetyki morskiej 

Strategia przemysłowa na rzecz czystej gospodarki o obiegu zamkniętym 

 Opracowanie strategii przemysłowej UE 

 Opracowanie planu działania dot. gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważonych produktów z 
uwzględnieniem sektorów zasobochłonnych 

 Propozycje reform w dziedzinie odpadów 

Zrównoważona i inteligentna mobilność 

 Opracowanie strategii na rzecz równoważonej i inteligentnej mobilności 

 Inicjatywy na rzecz paliw alternatywnych, w tym zwiększenia podaży i budowy infrastruktury 

 Zwiększenie przepustowości kolei i dróg wodnych 

Ekologizacja wspólnej polityki rolnej/ strategia „od pola do stołu” 

 Opracowanie strategii od pola do stołu, której celem jest znaczne ograniczenie stosowania pestycydów, nawozów i 
antybiotyków 

Zachowanie i ochrona bioróżnorodności ekologicznej 

 Strategia na rzecz różnorodności biologicznej UE do 2030 roku 

 Środki dotyczące głównych czynników utraty różnorodności biologicznej 

 Nowa strategia leśna 

Dążenie do zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska 

 Strategia w zakresie chemikaliów 

 Przegląd planu działań na rzecz eliminacji zanieczyszczeń powietrza, wody, gleby 

Źródło: opracowanie własne na podstawie komunikatu KE z dn. 11 grudnia 2019 r. 

Najważniejsze inicjatywy związane z czystą energią, energooszczędnym budownictwem, gospodarką 

o obiegu zamkniętym, zrównoważoną mobilnością itd. są uwzględnione w celach kierunkowych 
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SRWŁ2030, zwłaszcza w celu 3. Nacisk w dokumencie położony jest także na innowacje, które 

w SRWŁ2030 realizowane są w ramach celu 1. W celu 2 SRWŁ2030 odnajdziemy działania skupione 

na ochronie zdrowia mieszkańców województwa. Działania na rzecz budownictwa uwzględnia 

7. Zintegrowane Przedsięwzięcie Strategiczne „Czyste powietrze”. Zatem ramy strategiczne 

SRWŁ2030 umożliwiają realizację założeń „Europejskiego Zielonego Ładu”. 

W momencie opracowywania SRWŁ2030 znane już były projekty aktów rozporządzeń dla polityki 

spójności po 2021 roku, jak również stanowisko rządu i założenia do kolejnej Umowy Partnerstwa (lipiec 

2019). W efekcie zaprezentowano pięć celów polityki spójności na lata 2021-2027, które zastępują 

jedenaście priorytetów inwestycyjnych z poprzedniej perspektywy: 

1. Bardziej inteligentna Europa – dzięki innowacjom, cyfryzacji, transformacji gospodarczej oraz 

wsparciu dla małych i średnich przedsiębiorstw, 

2. Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa – wdrażająca porozumienie paryskie 

i inwestująca w transformację sektora energetycznego, w odnawialne źródła energii oraz walkę ze 

zmianą klimatu, 

3. Lepiej połączona Europa z siecią transportu strategicznego i siecią cyfrową, 

4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, realizująca cele europejskiego filaru praw socjalnych 

i inwestująca w wysokiej jakości zatrudnienie, edukację, umiejętności, integrację społeczną i równy 

dostęp do opieki zdrowotnej, 

5. Europa bliżej obywateli dzięki wsparciu lokalnych strategii rozwoju i zrównoważonego rozwoju 

obszarów miejskich w całej Europie. 

Na tym etapie główne cele polityki spójności są opisane w sposób dość ogólny, natomiast cele Strategii 

są w dużo większym stopniu doprecyzowane, jednak analiza ich zgodności za pomocą matrycy celów, 

wykazuje bardzo wysoką spójność pomiędzy założeniami obu dokumentów (por. tab. niżej). 

Tab. 4. Spójność założeń SRWŁ2030 z celami polityki spójności (PS) na lata 2021-2027 

Cele PS na 
2021-2027 

Cele SRWŁ w pełni korespondujące z celami PS Cele SRWŁ pośrednio korespondujące 
z celami PS 

Cel 1 wszystkie cele w ramach celu 1 wszystkie cele w ramach celu 2; cele 3.3-3.6 

Cel 2 cele 3.1; 3.2; 3.4; 3.5 Wszystkie cele w ramach celu 1.; 2.1; 3.3 

Cel 3 cele 3.3; 3.6 3.1 

Cel 4  cel 1.2; wszystkie cele w ramach celu 2, cel 4 - 

Cel 5 - wszystkie cele SRWŁ2030 

Źródło: opracowanie własne na podstawie matrycy spójności celów (Załącznik 1). 

W ramach celu 4. „Europa o silniejszym wymiarze społecznym…” kontynuowane będzie wsparcie dla 

instrumentów terytorialnych typu ZIT oraz OSI, co również uwzględniono w SRWŁ2030. 
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3.4.2 Poziom krajowy 

Spójność ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Dokumentem strategicznym, stanowiącym obligatoryjny punkt odniesienia w ocenie spójności 

zewnętrznej projektu SRWŁ2030 jest „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” (SOR) przyjęta 

w lutym 2017 r. Obecnie SOR pełni rolę zarówno długo, jak i średniookresowej Strategii rozwoju kraju. 

Głównym celem SOR jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy 

jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym 

i terytorialnym. Cel ten uwypukla zatem aspekty związane z jakością życia i dobrobytem ludności, 

stawiając wymiar społeczny na pierwszym miejscu. Zakłada „poprawę warunków bytowych, przede 

wszystkim dla rodzin, zapewnienie odpowiedniej jakości edukacji i szkoleń (…), wzrost zatrudnienia 

i lepsze jakościowo miejsca pracy, poprawę dostępu do infrastruktury, zapewnienie odpowiedniej opieki 

medycznej, stanu środowiska, poczucia bezpieczeństwa” (SOR, str. 50). 

Cel główny SOR ma zostać zrealizowany za pośrednictwem trzech celów szczegółowych, na których 

koncentrują się działania Państwa: 

1. Trwały wzrost gospodarczy oparty o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną; 

2. Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony; 

3. Skuteczne Państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu 

i gospodarczemu. 

Każdemu z celów szczegółowych SOR przypisuje działania niezbędne do ich osiągnięcia. Zadania, 

które mają być realizowane w postaci opisanych w SOR „projektów strategicznych”, skoncentrowane 

są w dwunastu „obszarach” tematycznych: (1) Reindustrializacja; (2) Rozwój innowacyjnych firm; 

(3) Małe i średnie przedsiębiorstwa; (4) Kapitał dla rozwoju; (5) Ekspansja zagraniczna; (6) Spójność 

społeczna; (7) Rozwój zrównoważony terytorialnie; (8) Prawo w służbie obywatela i gospodarki; (9) 

Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem; (10) E-państwo; (11) Finanse publiczne; 

(12) Efektywność wykorzystania środków UE. 

Dodatkowo SOR wyróżnia sześć obszarów horyzontalnych: (1) Kapitał ludzki i społeczny; (2) 

Cyfryzacja; (3) Transport; (4) Energia; (5) Środowisko oraz (6) Bezpieczeństwo narodowe. Obszary te 

nie są bezpośrednio powiązane z celami rozwoju, ale „wpływają na ich osiągnięcie”. Wszystkie obszary, 

zarówno tematyczne, jak i horyzontalne, opisane są jednym lub dwoma celami, których realizację 

precyzują następnie Kierunki Działań, opatrzone konkretnymi przykładami Działań w podziale na te 

podejmowane do 2020 r. oraz po 2020 r. Ta dość skomplikowana struktura dokumentu strategicznego 

została odwzorowana w matrycy komplementarności i poddana analizie. 

Niektóre obszary, cele i działania SOR mają charakter regulacyjny, zatem ich wpływ jest neutralny 

w wymiarze terytorialnym. Nie tyle pozostają one bez wpływu na terytorium, ile nie ma możliwości, aby 

Strategia tego terytorium (tu regionalna) mogła w jakimś wymiarze oddziaływać na te obszary, cele lub 

działania SOR, przyczyniając się do ich lepszej realizacji. W tych przypadkach działania zakładane na 

poziomie SOR traktować należy w kategorii uwarunkowań dla realizacji Strategii regionalnej. Za takie 
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obszary o charakterze regulacyjnym, wyłączone z oceny spójności zewnętrznej ze Strategią rozwoju 

regionalnego, uznaliśmy: 

 Obszar 11. Finanse publiczne i przypisany do niego cel: „stabilne, efektywne i zrównoważone 

finanse publiczne”; 

 Obszar 8. Prawo w służbie obywatelom i gospodarce i przypisany do niego cel: ”uproszczenie 

prawa zapewniające lepsze warunki dla działalności gospodarczej”. 

Z oceny spójności wyeliminowaliśmy także obszary SOR, w których opis planowanych do realizacji 

kierunków działań miał charakter systemowy lub nie przewidywał znaczącej roli dla partnerów 

regionalnych i lokalnych. W konsekwencji wyeliminowano następujący obszar: 

 Obszar 5. Ekspansja zagraniczna i przypisane do niego cele: „zwiększenie 

umiędzynarodowienia polskiej gospodarki” oraz „zwiększenie eksportu towarów 

zaawansowanych technologicznie”. 

Istotną przesłanką w ocenie spójności pomiędzy celami Strategii na poziomie krajowym i regionalnym 

jest także odmienna priorytetyzacja niektórych celów i obszarów rozwoju ze względu na różną skalę 

dostępnych środków. Mając na uwadze, że Strategie rozwoju stanowią wybór najistotniejszych 

i najpilniejszych priorytetów w warunkach ograniczonych zasobów finansowych, uznaliśmy, że zasadne 

jest nieuwzględnienie w projekcie SRWŁ2030: 

 Obszaru horyzontalnego: Bezpieczeństwo narodowe, oraz przypisanych mu celów: „poprawa 

odporności Państwa na współczesne zagrożenia” i „zwiększenie poziomu bezpieczeństwa 

i porządku publicznego”. 

Wyniki analizy spójności założeń SOR i SRWŁ2030 prowadzą do generalnego wniosku, że projekt 

SRWŁ2030 jest w wysokim stopniu spójny z celami SOR, a wspólna realizacja obu Strategii może 

w wybranych obszarach prowadzić do pożądanego efektu synergii. 

Wszystkie obszary sektorowe SOR (Reindustrializacja; Rozwój innowacyjnych firm; MSP – stymulacja 

przedsiębiorczości, Kapitał dla rozwoju; Spójność społeczna, Kapitał ludzki i społeczny, Cyfryzacja, 

Transport, Energia, Środowisko) są uwzględnione w celach SRWŁ2030 na poziomie regionalnym. 

Zaobserwowaliśmy także spójność celu horyzontalnego SRWŁ2030: „Efektywnie i odpowiedzialnie 

zarządzany region”  z obszarami SOR o potencjalnym ukierunkowaniu terytorialnym: 

 Obszar 7. Rozwój zrównoważony terytorialnie, wyrażony za pomocą trzech następujących 

celów: „zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych 

terytoriów”, „wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych”, „podniesienie skuteczności 

i jakości działania polityk ukierunkowanych terytorialnie”, oraz 

 Obszar 9. Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem, w tym szczególnie cel: 

„budowa zintegrowanego systemu planowania rozwoju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym i przestrzennym”, oraz 

 Obszar 12. Efektywność wykorzystania środków UE, skupiony wokół celu: ”wykorzystanie 

środków UE w sposób przekładający się na trwałe efekty rozwojowe”. 
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W SOR wyznaczono dwa rodzaje Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) na poziomie krajowym: (1) 

Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze; oraz (2) Obszary zagrożone trwałą 

marginalizacją. Oba rodzaje OSI zostały uwzględnione w SRWŁ2030. 

Bardzo wysoka spójność SRWŁ2030 z szerokim programem SOR jest oczywiście pozytywnym 

zjawiskiem. Pozwala na wykorzystanie pełnej oferty instrumentów rozwoju w ramach programów 

krajowych itd.  

Spójność z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) to najważniejszy dokument 

w zakresie polityki przestrzennej państwa o dwudziestoletnim horyzoncie czasowym. Założenia tej 

polityki realizowane są za pośrednictwem następujących celów: 

1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni 

europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury 

układu osadniczego w Polsce; 

2. Poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie 

warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie potencjału 

wewnętrznego wszystkich terytoriów; 

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 

infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej; 

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągniecie i utrzymanie wysokiej jakości 

środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski; 

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utratę 

bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur wspierających zdolności obronne 

państwa; 

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 

Strategia SRWŁ2030 odpowiada na wszystkie cele KPZK 2030. W szczególności do realizacji 

postulatów KPZK w wymiarze przestrzennym przyczynia się cel 3 SRWŁ2030: Atrakcyjna i dostępna 

przestrzeń. W jego ramach realizowane będą działania na rzecz poprawy stanu środowiska (jakości 

powietrza, wód, gleby), przeciwdziałanie skutkom suszy, niedoborów wody, zjawisk ekstremalnych, 

ochrona i kształtowanie krajobrazu (dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i walorów 

krajobrazowych), a także zwiększenie dostępności transportowej regionu oraz na poziomie 

wewnątrzregionalnym oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i dostępności 

teleinformatycznej. Realizacja tych postulatów w pełni wpisujących się w założenia KPZK 2030 zostaje 

dodatkowo wzmocniona przez Zintegrowane Przedsięwzięcia Strategiczne w obszarach: 

6. Minimalizacja zjawiska suszy oraz poprawa jakości wód powierzchniowych oraz 7. Czyste powietrze. 

Dodatkowo, realizację celów w zakresie Celu 6. KPZK (Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego) 

wspomaga realizacja celu horyzontalnego SRWŁ2030, zmierzającego do podniesienia kompetencji do 

zarządzania rozwojem, w tym także rozwojem przestrzennym na poziomie gmin województwa 

łódzkiego. Jednym z ważnych wskaźników realizacji SRWŁ2030 jest udział pokrycia obszarów gmin 
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planami zagospodarowania przestrzennego. Za szczególnie istotny można uznać cel horyzontalny 

d. Prowadzenie zintegrowanej i terytorialnie ukierunkowanej polityki zrównoważonego rozwoju 

przestrzennego. 

Spójność z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2030 

17 września 2019 r. rząd przyjął Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030). KSRR 

2030 jest w pełni komplementarna do zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

w wymiarze terytorialnym oraz zgodna z rozstrzygnięciami funkcjonalno-przestrzennymi zawartymi 

w KPZK 2030. Przewiduje realizację trzech głównych celów: 

1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; 

2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych; 

3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk publicznych. 

W sensie merytorycznych i przestrzennych kierunków interwencji KSRR 2030 nie wnosi wartości 

dodanej. Prezentuje natomiast mechanizmy współpracy i subsydiarność poszczególnych zadań 

w podziale na szczebel krajowy, regionalny i lokalny. Zapisy dotyczące mechanizmów współpracy, 

w tym mechanizmów uzgodnień pomiędzy stroną rządową i samorządową, a także przewidywanych 

instrumentów wsparcia i dokumentów programowych, wykorzystano w opisie systemu realizacji 

SRWŁ2030, w tym do określenia zarysu ram finansowych realizacji Strategii. 

KSRR 2030 przewiduje, że „na etapie programowania interwencji polityki spójności na lata 2021-2027 

zostaną zaktualizowane dane, które posłużyły delimitacji obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją 

i średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze”. SRWŁ2030 odwołuje się wprost do 

aktualnie wyznaczonych obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją i średnich miast tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze. Aby zachować spójność między SRWŁ2030 i KSRR 2030 należy 

w SRWŁ2030 dopuścić aktualizację tych delimitacji zgodną z planowaną aktualizacją na poziomie 

krajowym. 
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3.4.3 Poziom regionalny i ponadregionalny 

Spójność ze Strategią Rozwoju Polski Centralnej 2020 z perspektywą do 2030 roku 

Strategia makroregionalna Strategia Rozwoju Polski Centralnej 2020 z perspektywą do 2030 roku 

powstała z inicjatywy oddolnej samorządów regionalnych w 2015 roku. Dokument ten wspólny dla 

województw mazowieckiego i łódzkiego identyfikuje następujące cele rozwoju makroregionalnego: 

 Cel szczegółowy I Zintegrowana przestrzeń wiedzy i innowacji; 

 Cel szczegółowy II Przestrzeń przyjazna twórcom i projektantom; 

 Cel szczegółowy III Innowacyjna sieć medyczno-farmaceutyczna; 

 Cel szczegółowy IV Międzynarodowe centrum żywności prozdrowotnej; 

 Cel szczegółowy V Multimodalny węzeł transportowy o znaczeniu międzynarodowym. 

Warto zwrócić uwagę, że w świetle omawianej niżej koncepcji inwestycji rządowej Port Solidarność- 

Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej, której oddziaływanie wpłynie na wszystkie 

cele tej Strategii, dokument Strategia Rozwoju Polski Centralnej może wymagać aktualizacji. Sama 

Strategia zaś może stworzyć pewne ramy koordynacyjne dla wykorzystania potencjału tego 

przedsięwzięcia. 

W projekcie SRWŁ2030 brakuje bezpośredniego odniesienia do Strategii Rozwoju Polski Centralnej3. 

Tego dokumentu brakuje też w wykazie dokumentów analizowanych na potrzeby SRWŁ2030. Mimo to 

oba dokumenty są ze sobą spójne, zwłaszcza w aspekcie celu I (wiedza i innowacje) i V (węzeł 

transportowy o znaczeniu międzynarodowym). Pozostałe cele adresowane do konkretnych branż 

tj. sektory kreatywne, branża medyczna i farmaceutyczna czy ekologiczne rolnictwo są w mniejszym lub 

większym stopniu obecne w SRWŁ2030. Wzmianki na ich temat można odnaleźć w przykładach działań 

adresowanych do przedsiębiorstw w ramach Celu Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka, a także 

w ramach celu 2.1. Rozwój kapitału społecznego, który w sposób komplementarny wspiera 

kształtowanie postaw kreatywnych, proekologicznych i proinnowacyjnych, tworząc uwarunkowania dla 

rozwoju tych branż. 

Spójność z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi, Łódzkie 2030+ 

Strategia SRWŁ2030 jest spójna z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Łódzkiego oraz Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łodzi 

(2018). Przedstawione w części diagnostycznej Strategii analizy przestrzenne dotyczące sieci 

osadniczej, urbanizacji, układu transportowego (drogowego, kolejowego, lotniczego, zbiorowego 

i towarowego wraz z usługami logistycznymi), wód powierzchniowych, rozmieszczenia dziedzictwa 

                                                      

3 Należy podkreślić, że pola współpracy wskazane na rys. 98 w projekcie SRWŁ2030 bezpośrednio nawiązują do pól współpracy 
w układzie bipolarnym Łódź-Warszawa. 
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kulturowego i walorów przyrodniczych oraz infrastruktury technicznej (elektroenergetyki, OZE, 

infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci teleinformatycznej) regionu opierają się na 

aktualnych danych i są zgodne z ustaleniami Planu. 

Cele Strategii przedstawiono w układzie miasta-obszary wiejskie z adnotacją, że poszczególne 

działania realizujące te cele będą skierowane adekwatnie do możliwości wynikających z liczby i struktury 

funkcji pełnionych przez poszczególne ośrodki lub obszary funkcjonalne. W tej części Strategii 

syntetycznie podsumowano ofertę sformułowaną do konkretnych typów obszarów na poziomie 

poszczególnych działań. Uwzględniono tu m.in. horyzontalną koncepcję smart city, tj. inteligentnego 

rozwoju miast, występującą w Planie. W relacji do Planu SRWŁ2030 w sposób bardziej ogólny rozróżnia 

rodzaje ośrodków miejskich w regionie. Warto zachować także większą spójność terminologiczną w obu 

dokumentach, np. Łódź jest ośrodkiem o znaczeniu krajowym (jak poprawnie ustalono w Planie), a nie 

jedynie wojewódzkim (jak informuje projekt SRWŁ2030 na str. 89). W osobnej części zestawiono 

poszczególne cele SRWŁ2030 w układzie OSI, tj. miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

i obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją. 

Spójność z Koncepcją przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port 

Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej 

Koncepcja przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność – Centralny Port Komunikacyjny dla 

Rzeczypospolitej Polskiej (CPK), przyjęta przez Radę Ministrów dnia 7 listopada 2017 r. jest 

rozwinięciem zapisów SOR w zakresie inwestycji stanowiącej istotny impuls rozwojowy w wymiarze 

transportowym (integracja transportu kolejowego, lotniczego i drogowego), rozwój powiązań 

funkcjonalnych integrujących systemy miejskie Łodzi i Warszawy (campus dla uczelni wyższych, parki 

biznesu, centra wystawiennicze), dalsza rewitalizacja Łodzi. Zasadniczo cele rozwoju województwa 

są komplementarne do założeń tej kompleksowej inwestycji. Strategia SRWŁ trafnie identyfikuje deficyty 

adresowane w ramach inwestycji CPK Port Solidarność, tj. np. brak kolei dużych prędkości i potrzebę 

prowadzenia dalszych prac rewitalizacyjnych w tkance miejskiej Łodzi. Jednocześnie w projekcie 

SRWŁ2030 brakuje odniesień do tej inwestycji w poszczególnych fragmentach dokumentu 

merytorycznie powiązanych z koncepcją tej inwestycji. 
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3.5 Ocena strategicznych wyzwań rozwojowych regionu (ocena 

diagnozy) 

Cześć diagnostyczna SRWŁ2030 składa się z trzech rozdziałów: Informacje ogólne o województwie 

łódzkim; Trendy rozwojowe; oraz Strategiczne wyzwania rozwojowe regionu do 2030 roku. Rozdział 

dotyczący informacji ogólnych o województwie składa się z krótkiego wstępu, w którym przedstawiane 

są dane o liczbie ludności regionu, jego powierzchni oraz strukturze administracyjnej i sieci osadniczej. 

Po wstępie zamieszczono opis regionu w podziale na miasta i obszary wiejskie. Opis jest wystarczająco 

szczegółowy. Jedyny istotny brak to pominięcie informacji o obszarze metropolitalnym (funkcjonalnym) 

Łodzi. Sugeruje się rozważenie uzupełnienia informacji w tym zakresie. 

W rozdziale dotyczącym trendów rozwojowych wskazano główne tendencje globalne, europejskie 

i krajowe, które będą warunkować rozwój regionu w najbliższej dekadzie. Są to: globalizacja, cyfryzacja 

i rozwój społeczeństwa informacyjnego, przemysł 4.0, elektromobilność, zmiany demograficzne, 

migracje, zmiany klimatu, kurczące się zasoby naturalne oraz gospodarka o obiegu zamkniętym. 

Poszczególne trendy są opisane w sposób syntetyczny i zarazem bardzo konkretny. Dobór trendów 

należy uznać za trafny i wyczerpujący. Wartościowe jest zwłaszcza wskazanie zarówno trendów 

o charakterze problemów (np.: zmiany klimatu, starzenie się społeczeństwa), jak i trendów dotyczących 

możliwych rozwiązań tych problemów (np. gospodarka o obiegu zamkniętym czy silver economy). 

W przeprowadzonej ocenie strategicznych wyzwań rozwojowych województwa łódzkiego do roku 2030 

uwzględniono następujące elementy: aktualność proponowanych wyzwań, ich istotność w stosunku do 

trendów rozwojowych regionu oraz wyzwań europejskich i globalnych, jakość zaproponowanych 

sformułowań, spójność między wyzwaniem a jego opisem, dobór wskaźników, aktualność 

wykorzystanych danych, współzależności poszczególnych wyzwań. Ocena składa się z omówienia 32 

wyzwań sformułowanych w dokumencie Strategii w poszczególnych obszarach (punkty od 3.5.1. do 

3.5.32) oraz ogólnego podsumowania najważniejszych kwestii (3.5.33). 

3.5.1 Demografia 

Sformułowanie wyzwania rozwojowego w tym obszarze: Starzenie się społeczeństwa i postępujące 

procesy depopulacji regionu jest trafne. Jedyna zmiana, którą można wprowadzić to usunięcie słów 

postępujące procesy, nie spowoduje to zmiany znaczenia wyzwania, a jedynie uprości sformułowanie. 

Opis wyzwania jest poprawny, wskazuje się na bardzo trudną sytuację demograficzną regionu 

i analizuje się ją na poziomie gmin, a także w perspektywie roku 2030. Wyzwanie jest sformułowane 

w odniesieniu do sytuacji w kraju, brak odniesień do sytuacji w Europie i do globalnego zasięgu tego 

wyzwania (takie odwołanie znajduje w części dotyczącej trendów rozwojowych). W opisie brakuje 

uporządkowania przyczyn, które składają się na zidentyfikowane wyzwanie. Po pierwsze, wskazano 

ujemny przyrost naturalny, ale dane na ten temat są rozrzucone w tekście. Brakuje w tym względzie 

powiązań z innym wyzwaniem dotyczącym obszaru Zdrowie, oczywistych z uwagi na bardzo wysoki 

wskaźnik zgonów. Po drugie, wskazano na bilans migracji, jednak opis tego zagadnienia jest 

niewystarczający. Warto uzupełnić go np. o kierunki migracji i jej zmiany w czasie (np. czy następuje 
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intensyfikacja tego zjawiska). Bardzo niewiele miejsca poświęcono zjawisku imigracji, mimo, że Łódź 

jest w czołówce napływu cudzoziemców. Dodanie informacji o pozwoleniach na pobyt stały (nie tylko 

zezwoleń na pracę) byłoby wskazane. Po trzecie, w rozdziale znalazły się – rozproszone w kilku 

akapitach – dane dotyczące procesów urbanizacji, które są jedynie pośrednio związane z wyzwaniem, 

a równocześnie są objęte oddzielnym obszarem Urbanizacja. Należy rozważyć zintegrowanie tych 

dwóch elementów. Proponuje się dodanie informacji, w jakim stopniu spadek liczby ludności w miastach 

jest efektem migracji na obszary podmiejskie powiązane funkcjonalnie (suburbanizacji), a w jakim 

stopniu innych procesów. 

3.5.2 Przemysł 

Wyzwania rozwojowe w tym obszarze sformułowano jako: Niewystraczające wykorzystanie tradycji 

przemysłowych regionu na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów. Opis wyzwania zawiera głównie 

analizę poziomu rozwoju gospodarczego regionu łódzkiego na tle kraju i Europie oraz stanu 

innowacyjności gospodarki regionu. Stanowi to dobre wprowadzenie do wyzwania, lecz nie mówi o jego 

istocie. Wyzwanie nie zostało wystraczająco uprawdopodobnione. Twierdzenie, że tradycje 

przemysłowe regionu nie przekładają się w wystarczającym stopniu na produkty powinno być wsparte 

inwentaryzacją zasobów materialnych, ludzkich. 

Ponadto problematyczne jest skupienie uwagi w tym wyzwaniu na rozwoju mierzonym produktem 

krajowym brutto. Omawianie tego wskaźnika w kontekście przemysłu może sugerować – błędnie – że 

produkt krajowy brutto jest związany przede wszystkim (lub wyłącznie) z działalnością przemysłową. 

Co więcej, wyzwanie nakłada się z wyzwaniem w zakresie Przedsiębiorczości. Proponuje się 

przeformułowanie tych dwóch wyzwań oraz odpowiednie przeniesienie fragmentów ich opisów. 

Proponowane brzmienie wyzwań: 

A. Niewystarczające wykorzystanie potencjału gospodarczego regionu do tworzenia innowacji 

B. Niski poziom przedsiębiorczości 

W takim układzie wyzwanie A sformułowane jest szerzej, nie ogranicza się do przemysłu, co pozwala 

przede wszystkim na lepsze uzasadnienie omawiania w tym wyzwaniu wskaźników dotyczących 

produktu krajowego brutto. Proponowana zmiana brzemienia tych wyzwań powinna pociągać za sobą 

przeniesienie do pierwszego z nich zagadnień związanych z innowacyjnością (jednakże informacje 

o instytucjach otoczenia biznesu powinny zostać w wyzwaniu dotyczącym przedsiębiorczości – większa 

część aktywności tych instytucji dotyczy właśnie przedsiębiorczości, a nie innowacyjności4). Z kolei, do 

wyzwania związanego z przedsiębiorczością należy przenieść (z wyzwania dotyczącego potencjału 

gospodarczego) dane o dynamice produkcji sprzedanej przemysłu. 

                                                      

4 Płoszaj A. (2013). Sieci instytucji otoczenia biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
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3.5.3 Rolnictwo 

Sformułowanie: Wyspecjalizowane rolnictwo oraz rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze jest bliższe 

określeniu silnych stron regionu niż sformułowania wyzwania rozwojowego w postaci trudności, lub 

określenia nowej sytuacji, wobec której należy podjąć działania. Opis wyzwania jest dobry, widoczne są 

powiązania z wyzwaniami w zakresie Zmian klimatycznych i Wód powierzchniowych, ale także 

Przedsiębiorczości. W niewielkim stopniu omówiono specjalizację rolniczą regionu i kierunki jej ewolucji. 

Dobrym punktem wyjścia jest opis z przypisu 22, który należy przenieść do tekstu głównego i rozwinąć. 

Należy, w miarę dostępności danych, zawrzeć informacje o międzynarodowej przewadze 

konkurencyjnej regionu w zakresie rolnictwa. 

3.5.4 Sektor nowoczesnych usług 

Wyzwanie Wykorzystanie potencjału regionu dla rozwoju sektorów nowoczesnych usług jest zgodne 

z trendami globalnymi. Natomiast sformułowano je bardzo ogólnie. Wartościowe byłoby wskazanie 

konkretnych sektorów usług nowoczesnych, które na bazie potencjału województwa mogłyby się lepiej 

rozwijać. Wyzwanie pokrywa się częściowo z obszarem Transport towarowy i usługi logistyczne, należy 

rozważyć integrację tych wyzwań.  

Stosunkowo dużo miejsca poświęcono opisowi specjalizacji usługowej w Łodzi, natomiast informacje 

o innych miastach są niewielkie, zaleca się uzupełnienia. Opis potencjalnych sektorów nowoczesnych 

usług powinien opierać się na identyfikacji potencjałów (za wzór posłużyć może opis w zakresie 

działalności logistycznej) i ograniczeń. Tego brakuje w opisie. 

3.5.5 Przedsiębiorczość 

Sformułowanie wyzwania rozwojowego w tym obszarze, Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

i innowacyjności przedsiębiorstw w regionie, jest trafne i potrzebne z punktu widzenia globalnych 

wyzwań. Natomiast należy rozważyć powiązanie z wyzwaniem sformułowanym w obszarze Przemysł 

i w efekcie sformułowanie dwóch różnych wyzwań w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności (por. 

wyżej propozycja w komentarzu dotyczącym obszaru Przemysł). 

Przedsiębiorczość mieszkańców i innowacyjność przedsiębiorstw są to dwa zjawiska, w dużej mierze 

rozłączne, na które oddziałują inne zestawy czynników. Poziom przedsiębiorczości wynika z cech 

społeczeństwa, ułatwień dla prowadzenia działalności gospodarczej, która niekoniecznie musi być 

związana z innowacyjnością. Innowacyjność jest to skłonność firm (i nowych i istniejących) do tworzenia 

nowych lub znacząco udoskonalonych produktów lub usług, która zależy także od dostępności prac 

B+R, zaawansowanych usług ochrony praw własności intelektualnej, współpracy z sektorem nauki. Te 

dwa elementy zostały tu połączone, a dodatkowo w opisie dołączono kolejną kategorię 

konkurencyjności firm, która również nie jest synonimem przedsiębiorczości czy innowacyjności, 

i odnosi się do takich elementów jak produktywność i efektywność działalności firmy. Opis wyzwania 

cechuje dualizm, lecz większy nacisk położono na identyfikację powodów niskiej innowacyjności. 

Niektóre wymagają rozwinięcia, np.: wymieniono inteligentne specjalizacje, lecz nie zidentyfikowano de 

facto żadnych silnych i słabych stron, co pozwoliłoby zoperacjonalizować to wyzwanie. 
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3.5.6 Kształcenie zawodowe i ustawiczne 

Wyzwanie w tym zakresie jest niezwykle aktualne zarówno wobec – zidentyfikowanych w opisie – 

braków na rynku pracy w ramach poszczególnych zawodów, ale także wobec nadchodzących 

w szybkim tempie zmian wywołanych transformacją technologiczna związaną z gospodarką 4.0, 

o których nie wspomina się w opisie wyzwania. Ten element wymagałby uzupełnienia. Sformułowanie 

Niskie zainteresowanie kształceniem zawodowym i ustawicznym koncentruje się wyłącznie na stronie 

popytowej zjawiska kształcenia i przekwalifikowania, natomiast pomija równie ważne zagadnienia 

związane z dostępnością kształcenia, w tym np. brakuje przeglądu wachlarza dostępnych kierunków 

i form kształcenia. 

Analiza zawarta w opisie jest, na tle innych wyzwań, niepełna. Proponuje się uzupełnić ją o diagnozę 

niekorzystnych trendów w szkolnictwie zawodowym, skutków tych procesów i opisu ewentualnej 

restytucji. Brakuje przykładów nowych tendencji, np. studiów dualnych. 

3.5.7 Szkolnictwo wyższe 

Wybrany obszar jest kluczowy z punktu widzenia globalnych wyzwań, jednak został potraktowany zbyt 

wąsko – ograniczono rolę sektora B+R do funkcji edukacyjnej. Sformułowanie wyzwania: 

Niewystarczająca atrakcyjność łódzkich uczelni jest niejasne, gdyż nie określono jakiej grupy odbiorców 

dotyczy ta atrakcyjność. Czy chodzi tu o atrakcyjność względem potencjalnych studentów, czy 

o atrakcyjność względem popytu na badania zgłaszanego przez przemysł (np. w zakresie inteligentnych 

specjalizacji), czy atrakcyjność względem krajowych i zagranicznych inwestorów w zakresie 

wykształconych kadr o określonych kwalifikacjach, czy względem jakości badań niezbędnych do 

pozycjonowania uczelni w międzynarodowych rankingach. Z uwagi na złożoność zagadnienia, należy 

doprecyzować sformułowanie wyzwania w tym obszarze. Opis wyzwania koncentruje się na pierwszej 

z wymienionych wyżej perspektyw: atrakcyjność w przyciąganiu studentów, choć nadanie priorytetu 

właśnie tej perspektywie jest dyskusyjne, gdyż pomija wiele ważnych płaszczyzn odziaływania sektora 

nauki. 

Opis wyzwania zawiera ciekawą analizę przyciągania kapitału ludzkiego przez łódzkie uczelnie wyższe. 

Nie uzupełniono jej żadnym komentarzem nt. losów absolwentów uczelni łódzkich, co jest kluczowe 

w ocenie oddziaływania uczelni na regionalny rynek pracy. Wśród przyczyn niskiej atrakcyjności 

rekrutacyjnej wymienia się słabą pozycję w rankingach szkół wyższych i niską atrakcyjność Łodzi jako 

miejsca zamieszkania. Warto pokazać atuty regionu łódzkiego w zakresie tego wyzwania, zasoby, na 

podstawie których można odpowiedzieć temu wyzwaniu. Sugeruje się uzupełnienie opisu o atuty 

studiowania w Łodzi (np. atrakcyjność kierunków studiów, analiza kosztów utrzymania, ocena kosztów 

dojazdu i dostępności, stan zaplecza dla studentów). 

3.5.8 Rynek pracy 

Wyzwanie sformułowano jako Tworzenie się luki pokoleniowej na rynku pracy. Wskazane wyzwanie jest 

merytorycznie istotne. Należy jednak wskazać, że wyzwanie w dużej mierze pokrywa się i częściowo 
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rozwija dwa inne obszary: Demografię i Kształcenie zawodowe i ustawiczne. Nie sugeruje się jednak 

integrowania tych obszarów. 

Uwaga szczegółowa odnosi się do rys. 26, na którym niezbędny jest opis osi pionowych, ponadto warto 

rozważyć przedstawienie danych dla regionu w postaci procentowej. 

3.5.9 Kapitał społeczny 

Jest to przykład obszaru, w którym wyzwanie sformułowano bardzo szeroko: Niski poziom zaufania, 

więzi społecznych, kapitału relacyjnego i poczucia tożsamości. Niski poziom w zakresie elementów 

składowych kapitału społecznego jest bolączką wielu regionów, równocześnie jest to zagadnienie które 

zależy od wielu czynników egzogenicznych o charakterze długookresowym (m.in. historycznych, 

kulturowych, psychologicznych), a także od polityki krajowej (np. w odniesieniu do imigrantów, integracji 

społecznej), które w dużej mierze są niezależne od działań władz regionalnych. Należy zastanowić się 

na ile tak szerokie wyzwania powinny być formułowane w średniookresowej Strategii regionalnej. 

3.5.10 Instytucje kultury 

Sformułowanie wyzwania Niewystarczający poziom wykorzystania oferty kulturalnej i oferty spędzania 

czasu wolnego świadczy o prawidłowym rozpoznaniu trendu polegającego na rosnącej roli kultury 

w rozwoju regionalnym. O ile jednak rozpoznanie obszaru wyzwania jest właściwe, to samo 

sformułowanie jest bardzo ogólne i skierowane na słabości w tym zakresie, nie zaś na potencjały.  

Opis wyzwania dobrze inwentaryzuje instytucje kultury, lecz w minimalnym stopniu dotyczy dostępnej 

oferty kulturalnej. Ponadto trendy w zakresie wydatków na rekreację i kulturę zostały ocenione zbyt 

optymistyczne. Na przestrzeni ośmiu lat wydatki per capita spadły, co przy równoczesnym spadku liczby 

ludności jest zastanawiające i powinno zmuszać do poszukiwań przyczyn tego stanu rzeczy. 

W diagnozie nie rozpoznano przyczyn słabego udziału społeczności regionu w kulturze, brakuje 

odniesień do jakości oferty kulturalnej, jej dostępności wynikającej np. z cen biletów, oceny 

konkurencyjności tej oferty w wymiarze krajowym (miastotwórcza, ponadregionalna funkcja kultury). 

3.5.11 Zdrowie 

Patrz punkt 3.5.12.  

3.5.12 Usługi ochrony zdrowia 

Na podstawie diagnozy sytuacji sformułowanie wyzwań w zakresie zdrowia i dostępu do usług ochrony 

zdrowia w Strategii jest w pełni uzasadnione. Sugeruje się jednak połączenie obydwu obszarów 

i sformułowanie na bazie dwóch zidentyfikowanych wyzwań (1. Najgorsza w skali kraju sytuacja 

zdrowotna mieszkańców regionu łódzkiego oraz 2. Nierówna i nieadekwatna do potrzeb dostępność 

usług ochrony zdrowia) jednego wyzwania. 

Opis obydwu obszarów jest rzeczowy i zawiera wiele istotnych informacji. Niektóre sformułowania 

należy doprecyzować, np.: Pomimo wydłużania się przeciętnego trwania życia kobiet i mężczyzn, 

w 2015, 2017 i 2018 r. odnotowano bezprecedensowe w ostatnim 30-leciu skrócenie przeciętnego 
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trwania życia Polaków. Wskazana była taka integracja obydwu obszarów, aby odpowiednim elementom 

sytuacji zdrowotnej mieszkańców towarzyszył opis usług ochrony zdrowia, na wzór można podać 

choroby neurologiczne wieku podeszłego i odpowiadające im usługi z zakresu geriatrii. W obecnym 

kształcie diagnoza nie zawiera m.in. informacji o usługach z zakresu psychologii i psychiatrii, choć 

wskazuje się, że zachorowania na choroby i zaburzenia psychiczne to istotny problem w regionie. 

Uzasadniona jest identyfikacja i uporządkowanie przyczyn obserwowanego stanu usług publicznych 

(np. migracje lekarzy, poziom wynagrodzeń), wskazanie powodów wyjątkowo wysokiego wskaźnika 

podejrzeń zatrucia dopalaczami oraz pogłębiona refleksja nad przyczynami ujemnego bilansu usług 

zdrowotnych. 

3.5.13 Ubóstwo i wykluczenie społeczne 

Wyzwanie Utrzymywanie się obszarów ubóstwa i wykluczenia społecznego dobrze identyfikuje 

problemy z jakimi boryka się region. W związku z tym, że wyzwanie zakrojono bardzo szeroko, 

następuje nakładanie się treści z innymi wyznaniami, np. w zakresie Integracji społecznej (integracja 

społeczna jest przecież przeciwieństwem wykluczenia), Dziedzictwa kulturowego (np. obszary 

zdegradowane w miastach), a także Teleinformatyki. 

Sformułowanie wyzwania (obszary ubóstwa) sugeruje, że będzie ono koncentrować się na wymiarze 

terytorialnym, jednak ten element jest niewystarczająco rozwinięty. Rys. 40 identyfikuje przestrzenny 

wymiar zjawisk z zakresu ubóstwa i wykluczenia, natomiast w tekście nie mamy opisu poszczególnych 

typów obszarów i przyczyn, które w przypadku każdego z nich mogą być inne. Rozdział jest niejednolity 

pod względem szczegółowości. W wielu miejscach brakuje konkretów, np. w drugim akapicie opisu nie 

przytoczono danych. Natomiast inne fragmenty są bardzo szczegółowe (np. w zakresie standardów 

mieszkań). 

3.5.14 Integracja społeczna 

Wyzwanie: Niewystarczający dostęp do infrastruktury i usług na rzecz integracji społecznej jest 

sformułowane prawidłowo, przy czym należy wziąć pod uwagę zastrzeżenia sformułowane w ocenie 

obszaru Ubóstwo i wykluczenie społeczne.  

W opisie wyzwania należy zwrócić większą uwagę na podanie dowodów na potwierdzenie tez 

dotyczących tendencji w badanym obszarze, np. w zapisie Mimo postępującego procesu starzenia się 

społeczeństwa liczba osób objętych usługami opiekuńczymi praktycznie prawie nie rośnie. Sugeruje się 

włączenie do opisu analizy liczby osób korzystających z placówek integracyjnych oraz podmiotów 

reintegracji społecznej w dłuższych ciągach czasowych. To może pozwolić na identyfikację tendencji, 

które obecnie umknęły w diagnozie. Ciekawe wnioski dotyczące dostępu do żłobków wymaga 

rozwinięcia, np. jakie są powody braku zainteresowania tego typu usługami i czy w związku z tym 

konieczne jest rozwijanie tej bazy (i w jakim zakresie)? W tym miejscu należy zauważyć, że mimo 

zapowiedzi akapit dotyczący opieki nad najmłodszymi nie zawiera żadnych informacji na temat 

przedszkoli. Należy zdecydować czy i w jakim stopniu wyzwanie dotyczy również tego obszaru. Opis 

wyzwania zyskałby na przejrzystości, gdyby poszczególnym grupom osób wykluczonych odpowiadała 
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analiza infrastruktury na rzecz integracji i przyczyn jej słabej dostępności. Wymiar przestrzenny 

omawianych zagadnień jest bardzo słabo uwzględniony, np. brak informacji, w których gminach nie 

zapewniono dostępu do usług opiekuńczych (rys.41). 

3.5.15 Wody powierzchniowe, Zmiany klimatu, Powietrze 

Wyzwania w tych obszarach zostały zidentyfikowane trafnie, natomiast ich opis wymaga dopracowania. 

Po pierwsze, w opisie wyzwania z zakresu Wody powierzchniowe niedobór jest informacji o podjętych 

działaniach. Podobnie w obszarze Powietrze, dobrze zidentyfikowano przyczyny stanu powietrza 

(niewystarczające tempo wdrażania ustawy antysmogowej, niedostateczny monitoring, niska 

świadomość mieszkańców), jednak brakuje oceny działań podejmowanych dotychczas w tym zakresie. 

Po drugie, sugeruje się uzupełnienie opisu o trendy w tym zakresie na podstawie danych historycznych. 

Po trzecie, zidentyfikowane wyzwania w zakresie stanu wód powierzchniowych i powietrza oraz zmian 

klimatu mają charakter wybitnie ponadregionalny, co powinno zostać podkreślone w opisie wyzwania 

(a nie tylko w opisie trendów rozwojowych). Ten element został wspomniany np. w opisie obszaru Wody 

powierzchniowe, jednak w niewystarczającym stopniu: Usytuowanie województwa w zasięgu regionów 

wodnych Warty i Środkowej Wisły, których wody określono jako wrażliwe na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz uznanie za obszar szczególnie narażony, wymaga 

ograniczania tychże zanieczyszczeń. Co ważne, jest to przykład obszarów, gdzie porównania 

międzynarodowe przyniosłyby właściwą perspektywę oceny stanu wyzwań klimatycznych i związanych 

z zanieczyszczeniami. Po czwarte, wśród elementów sprzyjających adaptacyjności do zmian klimatu 

nie wskazano żadnych możliwości, za wyjątkiem terenów zielonych w miastach. Sugerujemy diagnozę 

silnych stron (w zakresie infrastruktury, zasobów ludzkich, współpracy ponadregionalnej, B+R) 

w obszarze adaptacji do zagrożeń klimatycznych. 

3.5.16 Urbanizacja 

Postępująca presja urbanizacyjna zdiagnozowana jako wyzwanie w obszarze urbanizacja dobrze 

określa problemy związane z niekontrolowanym rozlewaniem się miast, zagospodarowywania 

obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo. 

Opis wyzwania jest dość ogólnikowy, pojawiają się powtórzenia treści, a niektóre fragmenty opisu 

mogłyby dotyczyć innego regionu, nie wskazują cech charakterystycznych województwa łódzkiego. Np.: 

Rozwój gospodarczy wyraźnie zaznacza się w fizjonomii krajobrazu. Związane z zainwestowaniem 

infrastrukturalnym i przemysłowym obiekty są niezbędne, lecz powstają bez analizy ich wpływu na 

przestrzeń, powodując przeładowanie krajobrazu elementami infrastruktury technicznej i reklamami, 

a w efekcie dysharmonię wywołaną przez obiekty dominujące wysokościowo lub obszarowo. Efektem 

jest nie tylko degradacja cennych krajobrazów kulturowych oraz przyrodniczych, ale dochodzi również 

do zakłócania walorów ekspozycyjnych obszarów cennych widokowo (m.in. zabytków i panoram 

historycznych jednostek osadniczych). Potrzeba więcej konkretów, które pozwoliłyby zidentyfikować 

przyczyny, skalę wyzwania, mechanizmy jakie działają w tym zakresie. To pozwoli planować interwencje 

w ramach wyzwania. Na podstawie informacji zawartych na rys. 53 i 54 oraz innych źródeł warto określić 

przestrzenny wymiar omawianego wyzwania i zidentyfikować najsilniej dotknięte obszary województwa. 
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Jak w przypadku wielu innych obszarów niewiele z opisu dowiadujemy się na temat potencjału do zmian, 

np. stanu prac nad ustawą krajobrazową w województwie łódzkim. 

3.5.17 Dziedzictwo kulturowe 

Wyzwanie: Degradacja układów i struktur funkcjonalno-przestrzennych w ośrodkach historycznych 

dotyczy de facto powstrzymania zniszczenia w zakresie dziedzictwa kulturowego będącego podstawą 

do budowania tożsamości regionu i wzmocnienia turystyki. Jest to dobrze zdiagnozowane wyzwanie.  

Opis jest nasycony treścią i konkretny, choć wstępne informacje dotyczą ogólnych informacji o liczbie 

wpisów do wojewódzkiej ewidencji zabytków nieruchomych. Dobrze zdiagnozowane są przyczyny 

degradacji układów i struktur przestrzennych, w tym zanik funkcji przemysłowych i sposoby zabudowy 

wynikające z niedostatecznych regulacji prawnych. Wspomniano o działaniach sanacyjnych, lecz warto 

więcej napisać o pozytywnych i negatywnych efektach tego procesu (np. wzrost cen, gentryfikacja). 

Cenne jest umieszczenie dziedzictwa regionu na skali europejskiej (rys. 57), warto odnieść się do tego 

zagadnienia w tekście. 

3.5.18 Walory przyrodnicze 

Z opisu wyzwania Niewystarczająca ochrona walorów przyrodniczych  wynika, że łódzkie ma relatywnie 

niewielkie w skali Polski zasoby przyrodnicze, które w dużej mierze chronione są w ramach systemu 

Natura 2000 oraz regionalnego systemu obszarów chronionych. Sformułowano kilka problemów, 

natomiast ogólnikowe opisy powinny zostać zastąpione konkretnymi przykładami i danymi. 

3.5.19 Transport drogowy 

Zagadnienia związane z transportem opisane w ramach obszarów Transport drogowy, Transport 

kolejowy, Transport lotniczy, Transport zbiorowy, Transport towarowy i usługi logistyczne stanowią 

najdłuższą tematyczną część diagnozy (7 stron na 44). W zakresie transportu nastąpił istotny progres 

od 2010 r. W wyniku istotnych inwestycji infrastrukturalnych Łódź stała się węzłem transportowym 

widocznym na mapie europejskich i światowych powiązań. Jest to widoczne w opisie wyzwań zawartych 

w Strategii. Transport drogowy, kolejowy i lotniczy stanowią istotne przewagi regionu, które powinny być 

w większym stopniu eksponowane przy opisie innych wyzwań właśnie w zakresie mocnych stron 

i potencjałów. 

Wyzwanie sformułowane w zakresie transportu drogowego: Niepełna dostępność drogowa regionu  jest 

adekwatne, dotyczy uzupełnień sieci, m.in. o drogi dojazdowe (choć gęstość dróg powiatowych 

i gminnych w regionie jest wyższa niż średnia krajowa; 4 miejsce w Polsce) oraz poprawy jakości dróg 

krajowych (1/4 jest w niezadowalającym lub złym stanie technicznym) oraz szczegółowo 

zidentyfikowane braki w zakresie obwodnic miast. Warto zwrócić uwagę, że zagrożenia dla 

bezpieczeństwa ruchu wynikają nie tylko, jak słusznie diagnozują Autorzy, ze wzrostu obciążenia 

ruchem będącego efektem położenia regionu oraz wzrostu poziomu motoryzacji, ale także są pokłosiem 

stosunkowo łagodnych w ujęciu europejskim przepisów prawa w zakresie ruchu drogowego. 
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3.5.20 Transport kolejowy 

Wyzwanie Brak włączenia w system szybkich połączeń kolejowych zostało zidentyfikowane poprawnie. 

Rozłączność układu kolejowego o znaczeniu międzynarodowym i o znaczeniu regionalnym i krajowym 

powoduje, że potencjał sieci nie jest w pełni wykorzystany. 

3.5.21 Transport lotniczy 

Wyzwanie: Niska lotnicza dostępność regionu jest sformułowane poprawnie. Znaczenie portu lotniczego 

Łódź im. Reymonta jest niskie, liczba operacji i pasażerów spada, mimo poczynionych inwestycji. 

Kluczowe w tym kontekście byłoby wykonanie analiz w jakim stopniu budowa CPK zmarginalizuje 

regionalny Port Lotniczy Łódź. Jest to realne wyzwanie i brak takiej analizy jest istotnym niedostatkiem 

opisu wyzwania w zakresie transportu lotniczego. Optymistyczna prognoza zawarta w opisie wyzwania 

wydaje się jednostronna. Ponadto zapis „Problemem jest niedostateczna organizacja połączeń 

w zakresie pozyskiwania nowych przewoźników i otwierania nowych kierunków” wymaga 

przeformułowania (sformułowanie „niedostateczna organizacja połączeń w zakresie pozyskiwania…” 

jest niejasne). 

3.5.22 Transport zbiorowy 

Wyzwanie: Niepełne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jest wyjątkowo trafne i ma 

charakter przekrojowy, ponieważ odpowiada nie tylko na wyzwania w obszarze transportu zbiorowego, 

lecz nawiązuje również do innych obszarów, takich jak: Demografia, Powietrze, Integracja społeczna 

i Usługi ochrony zdrowia. 

Struktura opisu wyzwania w zakresie transportu zbiorowego jest pozytywnym przykładem wyjścia od 

potencjałów a następnie wskazania słabych stron. W ostatnich latach poczyniono istotne inwestycje 

w tym obszarze i istnieje potencjał do szybkiej poprawy funkcjonowania transportu zbiorowego, a także 

jego oddziaływania w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej. Potrzeby 

w zakresie wykorzystania publicznego transportu zbiorowego zostały trafnie zdiagnozowane: brak 

zintegrowanych węzłów przesiadkowych, niedobory nowoczesnego taboru, stan infrastruktury 

tramwajowej, słaba oferta przewozów i brak świadomości społecznej. 

3.5.23 Transport towarowy i usługi logistyczne 

Wyzwanie: Rosnące zapotrzebowanie na intermodalność transportu towarowego i usługi logistyczne 

jest jednym z niewielu wyzwań w Strategii sformułowanych w sposób proaktywny. Duża część opisu 

koncentruje się na potencjałach. Jest to, podobnie jak Transport zbiorowy wyzwanie przekrojowe, 

łączące wymiar gospodarczy i przestrzenny. Jest też lepiej sformułowane i bardziej kompleksowo 

uzasadnione niż szersze, ale w części substytucyjne wyzwanie z obszaru Sektor nowoczesnych usług. 

Opis wyzwania jest poprawny. Warto, w miarę dostępności danych, uzupełnić informacje o sektorze 

logistycznym (przeładunki, podaż powierzchni) o dane o charakterze ekonomicznym, w tym szczególnie 

informacji o firmach, ich strukturze własnościowej i wielkościowej, przychodach i zatrudnieniu. To 

uzupełnienie powinno uwzględniać kontekst międzynarodowy (europejski). Ponadto, zaleca się 
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rozwinąć informacje dotyczące powstawania nowych terminali i powiązań w ramach nowego 

jedwabnego szlaku. 

3.5.24 Elektroenergetyka 

Wyzwanie Utrzymanie potencjału elektroenergetycznego w obecnym kształcie jest niewystarczające 

w obliczu wyzwań globalnych i regionalnych zidentyfikowanych również w Strategii. Woj. łódzkie jest 

potentatem w zakresie potencjału elektroenergetycznego z uwagi na istniejącą infrastrukturę. 

Faktycznym wyzwaniem międzysektorowym jest utrzymanie potencjału elektroenergetycznego, 

z uwzględnieniem zmian klimatycznych, polityki UE w zakresie Nowego Zielonego Ładu oraz 

ograniczania negatywnych oddziaływań dotychczasowego modelu. Sugeruje się powiązanie obszaru 

Elektroenergetyka z obszarem Odnawialne źródła energii i przeformułowanie wyzwania na: Utrzymanie 

potencjału elektroenergetycznego, z pełniejszym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 

Instalacje OZE są wymienione jako element systemu elektroenergetycznego w regionie, lecz opis tego 

elementu pozostawia niedosyt, który następnie jest uzupełniony w wyzwaniu Odnawialne źródła energii. 

Obydwie części są na tyle komplementarne, że powinny być omawiane łącznie. Sugeruje się 

zniwelowanie rozbicia opisu poszczególnych elementów Systemu elektroenergetycznego. 

3.5.25 Sieć gazowa i ciepłownictwo 

Wyzwanie: Niewystarczająca dostępność do sieci gazowej i ciepłowniczej jest sformułowane w formie 

słabych stron regionu. Faktycznie region osiąga dalekie pozycje w kraju pod względem korzystania 

z gazu sieciowego, zarówno w miastach, jak i na obszarach wiejskich. Pojawia się wątpliwość dotycząca 

efektywności zwiększania nasycenia infrastrukturą w obliczu zidentyfikowanej małej opłacalności 

budowy sieci na wsi i wysokich koszów gazu sieciowego. Należy rozważyć większe uszczegółowienie 

wyzwania, np. w odniesieniu do gazyfikacji metodą LNG, która umożliwiałaby obsługę terenów o niskiej 

opłacalności dystrybucyjnej sieci gazowej. 

3.5.26 Odnawialne źródła energii 

Patrz punkt 3.5.15. 

Opis wyróżnia się podaniem kontekstu europejskiego. Proponuje się przeformułowanie zapisów 

ostatniego zdania, ponieważ nie wszystkie OZE zależą od warunków klimatycznych. 

3.5.27 Gospodarka wodno-ściekowa 

Wyzwanie: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej jest jednym z niewielu wyzwań w Strategii 

sformułowanych w sposób proaktywny. Istnieje istotny związek problemowy z częścią Wody 

powierzchniowe. W zakresie nasycenia infrastrukturą wodociągową łódzkie nie odbiega od średniej 

krajowej i notuje wysokie wskaźniki (odsetek korzystającej ludności to 92,7%, tj. znacznie powyżej 

średniej krajowej), podobnie - choć nieco słabiej - sytuacja kształtuje się w odniesieniu do infrastruktury 

kanalizacyjnej (odsetek korzystającej ludności to 87,1%). Problemem jest natomiast stan infrastruktury, 

tj. przestarzałe sieci przesyłowe wody (o infrastrukturze ściekowej brak informacji). Komentarza 

wymaga rys. 84 w odniesieniu do wskazanych obszarów określonych jako aglomeracje bez 
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wymaganego stopnia obsługi siecią. Ponadto, warto doprecyzować informacje o ściekach 

przemysłowych (niewielki udział zakładów przemysłowych wyposażonych w obieg zamknięty wody) 

i podać przyczyny zidentyfikowanych trudności. 

3.5.28 Gospodarka odpadami 

Wyzwanie: Usprawnienie systemu gospodarowania odpadami wpisuje się w wyzwania globalne, 

a samo sformułowanie słusznie akcentuje możliwości, a nie zagrożenia. Natomiast z opisu wyzwania 

wynika, że rozważyć można doprecyzowanie wyzwania zwłaszcza w średniookresowej perspektywie. 

Szczególne wyzwania łączą się bowiem z odpadami przemysłowymi, np. nastąpił drastyczny spadek 

odpadów poddanych odzyskowi. Diagnoza nie identyfikuje przyczyn tego spadku. Podobnie bardzo 

niepokojące jest zjawisko niskiej skuteczności usuwania odpadów o dużej szkodliwości (azbest) oraz 

zagrożenia związane z niezrekultywowanymi wysypiskami odpadów. 

Do systemu gospodarowania odpadami zaliczono nie tylko infrastrukturę, ale także świadomość 

ekologiczną mieszkańców. Cenne jest uwzględnienie dystansu dzielącego łódzkie od średniej krajowej 

w zakresie recyklingu odpadów (wyższej o 15 pkt procentowych). Podobnie jak w przypadku innych 

wyzwań, niewiele informacji zawarto na temat podmiotów sektora gospodarki odpadami i jego potrzeb 

w regionie. Komentarza wymagają czynniki powodujące nieskuteczność działań polegających na 

usuwaniu wyrobów zawierających azbest. 

3.5.29 Teleinformatyka 

Wyzwania: Rosnące zapotrzebowanie na usługi teleinformatyczne nie oddaje rosnącego znaczenia 

problematyki nasycenia, wykorzystania i wpływu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, 

niewystarczająco uwzględnia wyzwania globalne i krajowe w zakresie polityki sztucznej inteligencji oraz 

pomija nasilenie się procesów globalnych związanych z czwartą rewolucją technologiczną. Po pierwsze, 

wyzwanie to błędnie koncentruje się wyłącznie na stronie popytowej. Kluczowe jest rozpoznanie 

własnego potencjału sektora IT, kierunków jego rozwoju w zakresie adaptowania rozwiązań i ich 

produkcji, a także w zakresie potrzeb. Po drugie, kluczowe jest uwzględnienie wszystkich grup 

zgłaszających rosnący popyt na usługi teleinformatyczne, oprócz mieszańców – o których mowa 

w opisie – są to przedsiębiorcy, a także administracja publiczna. Takie ujęcie jest niezbędne dla 

sprawnego i równomiernego adaptowania trendów globalnych. Po trzecie, należy wzmocnić opis 

w zakresie przestrzennych wymiarów teleinformatyki, oraz analizy przyczyn zróżnicowanego 

wykorzystania oraz poziomu kompetencji cyfrowych. Podsumowując, ten obszar szczególnie – na tle 

innych – wymaga analizy i dostosowania do najważniejszych współczesnych trendów. 

3.5.30 Zarządzanie rozwojem 

Wyzwanie: Niska sprawność systemu zarządzania rozwojem na poziomie regionalnym i lokalnym 

oraz niezadowalający poziom współpracy między JST, sektorem prywatnym, sektorem pozarządowym 

jest celnie sformułowane. Natomiast rozważyć należy kilka zagadnień. Po pierwsze, są to właściwie 

dwa szerokie zagadnienia, które mogłyby stanowić oddzielne wyzwania. Po drugie, pierwsza część 

wyzwania w niewielkim stopniu znajduje uzasadnienie w opisie. Opis wyzwania jest generalnie bardzo 
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rzeczowy, nasycony danymi. Zawarto w nim analizę finansów samorządowych, w tym wydatków 

własnych budżetów gmin, wydatków majątkowych i wskaźnik samodzielności finansowej. Ponadto, 

omówiono realizację Regionalnego Programu Operacyjnego oraz sytuację w zakresie opracowywania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jest to jeden z czynników (ale nie jedyny), 

który decyduje o dysproporcjach w dochodach własnych i wpływa na nietrafione decyzje co do inwestycji 

ze środków unijnych. Natomiast nieco brakuje rzeczowego omówienia problemu niskiej sprawności 

zarządzania, takich jak kompetencje kadr oraz efektywność procesów organizacyjnych, np. dotycząca 

realizacji procesów inwestycyjnych czy zamówień publicznych. 

3.5.31 Podsumowanie 

Zidentyfikowane wyzwania są w dużym stopniu zgodne z globalnymi trendami rozwojowymi oraz 

odpowiadają sytuacji regionu. Stosunkowo dużo miejsca poświęcono wyzwaniom infrastrukturalnym, 

które są istotne, jednakże należy dążyć do formułowania tego typu wyzwań w kontekście innych 

obszarów problemowych, np. gospodarki, zmian klimatu, spójności społecznej, urbanizacji. Trzy 

zagadnienia wymagają większego wyeksponowania w opisie wyzwań rozwojowych. 

Po pierwsze, należy wzmocnić rolę sektora naukowego, który został potraktowany marginalnie 

w diagnozie Strategii, co kłóci się z obecnym podejściem podkreślającym zarówno współpracę nauki 

i biznesu, jak i trzecią rolę uniwersytetu. Rola nauki nie wybrzmiała ani w przypadku wyzwań związanych 

stricte z sektorem szkolnictwa wyższego, ani wyzwań związanych z podnoszeniem innowacyjności 

(inteligentne specjalizacje) ani współpracy międzysektorowej (zarządzanie rozwojem). 

Po drugie, wyzwanie dotyczące teleinformatyki należy potraktować priorytetowo. Jest to jeden 

z najważniejszych trendów, a w Strategii nie wybrzmiał wystarczająco mocno ani w dedykowanym 

wyzwaniu, ani w innych obszarach. Zastosowanie technologii teleinformacyjnych przyniesie zmiany 

rozwojowe we wszystkich sektorach, począwszy od oczywistego sektora IT, przez sektor produkcji 

przemysłowej, transportu, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, aż po rolnictwo, opiekę zdrowotną, 

administrację, itd. Cyfryzacja to wyzwanie międzysektorowe, które istotnie wpłynie na rynek pracy, 

kształcenie, i – bardziej generalnie – funkcjonowanie społeczeństwa. Na te zmiany region musi się 

przygotować. 

Po trzecie, niezbędne jest odwoływanie się do sytuacji otoczenia regionu, zarówno w diagnozowaniu 

wyzwań, pozycjonowaniu regionu, jak i w zakresie poszukiwania przyczyn obecnego stanu oraz 

możliwości rozwojowych. Zależności międzyregionalne w wymiarze krajowym i międzynarodowym są 

istotne w wielu obszarach, między innymi w zakresie zmian klimatycznych i środowiskowych, 

w odniesieniu do wyzwań związanych z innowacyjnością oraz przedsiębiorczością (krajowe 

i międzynarodowe łańcuchy wartości, relacje między nauką a biznesem), czy demografią i rynkiem 

pracy (migracje). 

Ponadto, kwestią, która wymaga namysłu jest liczba zidentyfikowanych wyzwań. Sformułowano 32 

wyzwania w ramach 32 obszarów sektorowych. Nie jest jasne czy wyzwania te zostały uszeregowane 

od najważniejszych pod względem istotności. Sformułowane wyzwania dotyczą kwestii, które w różnym 



EWALUACJA EX-ANTE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2030 

38 
 

stopniu zależą od działań możliwych do podjęcia na poziomie regionalnym. Postuluje się 

przeprowadzenie procesu selekcji, łączenia i priorytetyzacji zidentyfikowanych wyzwań. Proponuje się 

ograniczyć liczbę wyzwań. Priorytet powinny otrzymać wyzwania wielowymiarowe, oddziałujące na 

różnorodne sfery, a także takie, które mogą zostać zaadresowane na poziomie regionalnym. 

Co więcej, dyskusyjny jest przyjęty sposób definiowania kategorii wyzwań rozwojowych przez Autorów 

Strategii. Według Słownika Języka Polskiego „wyzwanie” to trudne zadanie, nowa sytuacja itp. 

wymagające od kogoś wysiłku, poświęcenia itp., będące sprawdzianem czyjejś wiedzy, odporności itp. 

Na str. 15 SRWŁ2030 zamieszczono wskazówkę w zakresie definicji wyzwania: wskazano 

najważniejsze potencjały regionu i problemy rozwojowe wymagające podjęcia działań w perspektywie 

do 2030 r. Jednak de facto niemal wszystkie wyzwania sformułowano w postaci problemów lub 

niedostatków. Ponadto, wiele opisów jest skoncentrowanych na wyłuskiwaniu słabości, na analizie 

słabych stron i zagrożeń, natomiast ocena potencjałów i możliwości jest niewystarczająca. 

Należy zwrócić również uwagę na zagadnienie o charakterze technicznym związane z tym, że każde 

z wyzwań przypisano do jednego z obszarów tzw. sektorowych (np. demografia, przemysł, rolnictwo, 

itd.). W spisie treści widoczne są obszary, a nie wyzwania. Taki zabieg jest o tyle niekorzystny, że wiele 

z wyzwań ma charakter międzysektorowy, przekrojowy, a zatem trudno je jednoznacznie i wyłącznie 

przypisać do jednego z obszarów. Na przykład wyzwanie dotyczące starzenia się społeczeństwa 

i depopulacji regionu jest jedynie w pewnym zakresie wyzwaniem z zakresu demografii, ale faktycznie 

jest to wyzwanie dotyczące rynku pracy, pomocy społecznej, polityki imigracyjnej, a nawet szkolnictwa 

zawodowego i wyższego czy zdrowia i integracji społecznej. Takie przypisanie do jednego obszaru jest 

ograniczeniem, a będące tego efektem niespójności między tekstem a spisem treści są mylące. 

Dodatkowo rozważyć należy dostosowanie treści części diagnostycznej w zakresie ogólnych 

sformułowań, powtórzeń i wyrównania poziomu szczegółowości opisu. Po pierwsze, w zakresie języka 

opisu należy unikać ogólników a operować konkretami, np. zamiast pisać „pozycja jedna z najwyższych 

w kraju” podać zajmowaną przez region pozycję, zamiast „wielotysięczna rzesza” podać konkretne 

liczby, zamiast „7 miast regionu”, wymienić je. Po drugie, należy unikać powtórzeń, np. zamiast najpierw 

pisać „w największych miastach” i kilka zdań później wymieniać te miasta lepiej wybrać wyłącznie tę 

opcję, która jest bardziej konkretna i skumulować opis na dany temat w jednym miejscu. Po trzecie, 

w miarę możliwości należy pokazywać perspektywę europejską, w szczególności w przypadku silnych 

stron, gdzie punktem odniesienia dla regionu powinna być konkurencyjność na poziomie 

międzynarodowym. Po czwarte, opis słabych stron regionu w każdym obszarze należy strukturyzować 

wokół zidentyfikowanych przyczyn obecnego stanu poszczególnych wskaźników, tak aby ułatwić 

zorientowanie celów na ich likwidacji, zmniejszeniu czy przeciwdziałaniu.  Po piąte, należy zadbać, aby 

opis poszczególnych elementów diagnozy miał, w miarę dostępności danych, porównywalny poziom 

szczegółowości.  
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3.6 Analiza SWOT 

Jak wskazywano w części „Ocena struktury dokumentu” w projekcie SRWŁ20230 nie uwzględniono 

analizy SWOT. Analiza SWOT nie jest obligatoryjnym elementem Strategii rozwoju województwa – 

zatem jej brak w SRWŁ2030 nie jest błędem, ale wynikiem decyzji co do charakteru dokumentu. 

Niemniej, analiza SWOT tradycyjnie była częścią strategii regionalnych. Również poprzednia Strategia 

woj. łódzkiego (Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020) zawierała analizę SWOT. Wobec tego 

wykonanie takiej analizy może być użyteczne z punktu widzenia oceny projektu SRWŁ2023. Przede 

wszystkim, SWOT pozwoli stworzyć kolejny punkt odniesienia dla oceny różnych elementów Strategii, 

a zwłaszcza jej celów. Ponadto, analiza SWOT może podkreślić rolę potencjałów rozwojowych regionu 

(mocnych stron i szans), które obecnie nie są wyeksponowane z powodu ustrukturyzowania diagnozy 

wokół wyzwań (które często mają formę problemów do rozwiązania, barier do przełamania). 

Poniższa analiza została wykonana z zastosowaniem standardowego podejścia do analizy SWOT, 

w której cztery kategorie, mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, dzielone są według dwóch osi: 

(1) cechy negatywne i cechy pozytywne, oraz (2) cechy (uwarunkowania) wewnętrzne i zewnętrzne. 

Operacjonalizacja uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych została oparta na konwencji możliwości 

kontrolowania danego zjawiska przez aktorów regionalnych bądź braku takiego wpływu (w odróżnieniu 

od podejścia czysto przestrzennego)5. Analiza SWOT została wykonana w układzie analogicznym do 

wykorzystanego w analizie SWOT w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, tj. w podziale 

na: szanse, atuty, słabości, zagrożenia. 

Wyniki analizy przedstawia tabela niżej. Widoczna jest ilościowa dominacja słabych stron, co częściowo 

świadczy o charakterze regionu (dominujące znaczenie problemów do przezwyciężenia), ale częściowo 

jest także pochodną oparcia SWOT na części diagnostycznej SRWŁ2030, która eksponuje wyzwania, 

problemy i bariery. Istotną cechą atutów (mocnych stron) jest to, że w dużej mierze dotyczą stolicy 

regionu i jej obszaru metropolitalnego. Szanse i zagrożenia w dużej mierze związane są z działaniami 

(czy ogólniej polityką rozwoju) na poziomie krajowym i europejskim. 

Główne wnioski z przeprowadzenia analizy SWOT to: (1) potwierdzenie roli wyzwań, jako kluczowego 

punktu odniesienia dla SRWŁ2030; (2) zwrócenie uwagi na warunkowość – szansa, która może się 

zmaterializować, ale jest poza bezpośrednim oddziaływaniem aktorów regionalnych – zamierzeń 

inwestycyjnych z poziomu krajowego. Dotyczy to zwłaszcza budowy Centralnego Portu 

Komunikacyjnego, rozbudowy szybkiej kolei, rozwoju elektrowni Bełchatów. Drugi czynnik jest bardzo 

istotny, ponieważ zamierzenia inwestycyjne z poziomu krajowego są eksponowane w wizji regionu (por. 

niżej).  

                                                      

5 Obłój K. (2014). Strategia organizacji. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. 
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Tab. 5. Ekspercka analiza SWOT 

SZANSE ATUTY SŁABOŚCI ZAGROŻENIA 

Unowocześnienie gospodarki 
w skali krajowej: rozwój 
robotyzacji, automatyzacji 
i przemysłu 4.0 

Napływ inwestycji 
zagranicznych do Polski 

Zwiększenie nakładów na 
naukę i szkolnictwo wyższe 

Napływ wykwalifikowanych 
migrantów 

Inwestycje krajowe w rozwój 
potencjału 
elektroenergetycznego 
w regionie 

Fundusz Sprawiedliwej 
Transformacji6 

Budowa Centralnego Portu 
Komunikacyjnego 

Rozbudowa szybkiej kolei 

Zwiększone zainteresowanie 
Polską wśród turystów 
zagranicznych 

Rozwój współpracy 
międzynarodowej i transfer 
dobrych praktyk w sektorze 
nauki i szkolnictwa 
wyższego, 
przedsiębiorstwach, 
instytucjach kultury oraz 
administracji publicznej 

Dobra dostępność regionu 
w transporcie drogowym 

Rozwinięty ośrodek 
akademicki w Łodzi 

Dopasowanie specjalizacji 
badawczo-rozwojowej 
regionu do jego specyfiki 
gospodarczej 

Wysoki udział przemysłu 
w wartości dodanej brutto 

Istotna w skali krajowej 
koncentracja działalności 
logistycznej 

Rozwijający się sektor 
usługowy (głównie w Łodzi) 

Wyspecjalizowane rolnictwo 

Rozwinięty sektor 
przetwórstwa rolno-
spożywczego 

Rozwinięty system 
elektroenergetyczny z 
wiodącą rolą elektorowi 
Bełchatów 

Rozwinięte instytucje kultury 
w Łodzi 

Stosunkowo dobrze 
rozwinięty system ochrony 
zdrowia 

Poprzemysłowe dziedzictwo 
kulturowe Łodzi 

Potencjał turystyczny 
(występujący m.in. punktowo: 
Łódź, Spała, Łowicz, Sulejów 
Podklasztorze, Inowłódz, 
Uniejów, Nieborów i Arkadia; 
liniowo: w dolinach rzek; oraz 
obszarowo: parki 
krajobrazowe) 

Postępująca depopulacja 

Niska innowacyjność 
przedsiębiorstw 

Bardzo niskie nakłady na 
działalność badawczo-
rozwojową 

Niska atrakcyjność łódzkich 
uczelni dla studentów spoza 
regionu 

Niedostatecznie rozwinięte 
instytucje otoczenia biznesu 

Średni poziom 
przedsiębiorczości  

Ograniczone zasoby osób z 
wysokimi kwalifikacjami 

Niski poziom kapitału 
społecznego 

Zły stan zdrowia ludności 

Utrzymywanie się obszarów 
ubóstwa i wykluczenia 
społecznego 

Zła jakość powietrza, 
zawłaszcza w miastach 

Zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych 

Deficyt wody (niskie opady, 
stepowienie) 

Niski stopień wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii 

Niewystarczająco 
rozbudowany system 
kanalizacji 

Niedostatecznie rozwinięty 
transport kolejowy, lotniczy 
i system transportu 
zbiorowego 

Chaotyczna suburbanizacja 
w obszarze metropolitalnym 
Łodzi 

Kurczące się zasoby 
pracowników na rynku pracy 

Przeniesienie produkcji do 
krajów z tańszą siłą roboczą 

Odpływ wysokiej jakości 
specjalistów do innych 
ośrodków krajowych i 
zagranicznych 

Konkurencja ze strony innych 
ośrodków akademickich 
w kraju 

Ograniczenie nakładów na 
politykę spójności Unii 
Europejskiej 

Niedofinansowanie ochrony 
zdrowia, brak specjalistów 
ochrony zdrowia 

Brak środków  i opóźnienia 
w realizacji dużych krajowych 
inwestycji infrastrukturalnych 

Zmiany klimatu i ich 
negatywne oddziaływania 
(nasilające się ekstremalne 
zjawiska pogodowe) 

Polityka rolna utrwalająca 
niekorzystną strukturę 
agrarną 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wiedzy eksperckiej, tekstu SRWŁ2030 oraz wywiadów z ekspertami zewnętrznymi.  

                                                      

6 Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to planowany przez Komisję Europejską mechanizm finansowego wspierania regionów 
ponoszących duże koszty polityki klimatycznej i transformacji energetycznej. 
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3.7 Ocena wizji, celów i kierunków działań 

Wizja województwa w projekcie SRWŁ2030 została sformułowana w następujący sposób: „Harmonijnie 

rozwijające się województwo w centrum Polski, przyjazne rodzinom, mieszkańcom miast i obszarów 

wiejskich. Region, w którym nowoczesna gospodarka idzie w parze z ochroną walorów kulturowych 

i przyrodniczych”. Zgodnie z deklaracją ze wstępu do wizji, jest ona „odpowiedzią na sformułowane 

wyzwania rozwojowe. Uwzględnia zachodzące w świecie zmiany i globalne megatrendy, które będą 

w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki” oraz ma odzwierciedlać „pożądany stan 

województwa w pespektywie 2030 roku, w trzech strategicznych wymiarach rozwoju tj. gospodarczym, 

społecznym i przestrzennym”. 

Wspomniane trzy wymiary – gospodarczy, społeczny i przestrzenny – nie występują w zapisie 

tekstowym wizji, pojawiają się jedynie w elemencie graficznym oraz jako główne działy 

uszczegółowienia wizji (por. rys. niżej). Takie podejście sprawia, że główna sentencja wizji musi być 

interpretowana w tym szerszym kontekście, tj. elementu graficznego i uszczegółowienia w trzech 

obszarach. Z drugiej strony, takie podejście może sprawiać wrażenie zbyt złożonego i utrudniającego 

identyfikację kluczowych elementów wizji. 

Rys. 1. Graficzny element wizji SRWŁ2030 

 

Źródło: projekt SRWŁ2030, s. 60. 

Samo główne sformułowanie wizji wskazuje na: (1) harmonijność rozwoju; (2) położenie województwa 

w centrum Polski; (3) przyjazność dla rodzin; (4) przyjazność dla mieszkańców miast i obszarów 

wiejskich; (5) nowoczesność gospodarki; (6) ochronę walorów kulturowych; (7) ochronę walorów 

przyrodniczych. Niektóre z tych elementów można uznać za zbędne, inne mogą zostać uproszczone. 

W szczególności niecelowe wydaje się przypominanie o położeniu województwa. Ponadto, elementy 

3 i 4 można uprościć. Element 4 wskazuje w efekcie na ogół mieszkańców województwa (nie ma innych 

mieszkańców poza mieszkańcami miast i obszarów wiejskich). Z kolei element 3 także wskazuje na 

mieszkańców. Wydaje się, że ta sama treść, ale w bardziej zwartej formie może być oddana za pomocą 

sformułowania „przyjazne wszystkim mieszkańcom” (w miejsce: „przyjazne rodzinom, mieszkańcom 

miast i obszarów wiejskich). Po uwzględnieniu tych dwóch zmian przeformułowana wizja brzmiałaby 

w następujący sposób: „Harmonijnie rozwijające się województwo przyjazne wszystkim mieszkańcom. 
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Region, w którym nowoczesna gospodarka idzie w parze z ochroną walorów kulturowych 

i przyrodniczych”. 

Uproszczenie pierwotnej sentencji wizji daje miejsce na uwzględnienie w niej trzech wymiarów. Można 

do tego wykorzystać sformułowania użyte w rozwinięciu wizji, tj. (a) nowoczesna i konkurencyjna 

gospodarka; (b) obywatelskie społeczeństwo równych szans; (c) atrakcyjna i dostępna przestrzeń. 

Podstawiając te trzy punkty w miejsce drugiego zdania głównej sentencji wizji otrzymujemy: 

„Harmonijnie rozwijające się województwo przyjazne wszystkim mieszkańcom. 

Region, w którym nowoczesna i konkurencyjna gospodarka idzie w parze z obywatelskim 

społeczeństwem równych szans oraz atrakcyjną i dostępną przestrzenią”. 

Takie sformułowanie głównej sentencji wizji pozwala uwzględnić w niej trzy kluczowe wymiary – 

gospodarczy, społeczny i przestrzenny – bez potrzeby odwoływania się do elementu graficznego. 

Ponadto powtórzone są sformułowania wykorzystane w nagłówkach rozwinięcia wizji. W efekcie 

zwiększa się spójność opisu wizji jako całości. 

Propozycja odnośnie sformułowania głównej sentencji wizji jest miękką sugestią dla twórców Strategii, 

a nie bezwarunkową rekomendacją. Zgodnie z przyjętym procesem tworzenia SRWŁ2030 sentencja 

wizji jest wynikiem konsultacji i kompromisu, elementem, z którym identyfikują się regionalni 

interesariusze. Te czynniki są równie ważne jak metodologiczna elegancja finalnego zapisu. 

Za kluczowe merytorycznie elementy sformułowania wizji należy uznać trzy punkty, w których 

opisywany jest pożądany stan regionu w każdym z trzech wyróżnionych obszarów. Rozwinięcia 

w poszczególnych wymiarach są zwarte pod względem długości tekstu, ale zarazem szerokie 

merytorycznie. Takie podejście należy ocenić pozytywnie, bowiem powoduje, że opis wizji jest ogólny 

i pozostawia odpowiednio dużo miejsca na uszczegółowienia na poziomie celów i działań 

zaplanowanych w Strategii. Jednakże, takie podejście ma też wady. Otóż, można argumentować, że 

wiele elementów, które przywołuje się w wizji, nie jest charakterystycznych dla województwa łódzkiego. 

Biorąc pod uwagę jedynie elementy wyróżnione kolorową i pogrubioną czcionką (por. rys. niżej) należy 

stwierdzić, że większość z nich ma uniwersalny charakter i pasowałaby do opisu wielu regionów Polski 

i/lub Europy. Jedyne elementy charakterystyczne dla województwa łódzkiego to wskazanie na 

(1) pożądane zahamowanie procesów depopulacyjnych, (2) węzeł energetyczny oraz (3) rozwój 

biogospodarki (rozwój biogospodaki jest jednak cechą w mniejszym stopniu wyróżniającą województwo 

łódzkie na tle innych regionów kraju, a także UE7). Ponadto, wyróżniającym elementem województwa 

łódzkiego jest wskazanie na uwarunkowania zewnętrzne: (4) układ bipolarny metropolii Warszawy 

i Łodzi oraz (5) Centralny Port Komunikacyjny. Wskazanie umiarkowanej specyfiki szczegółowego 

opisu wizji regionu nie pociąga za sobą negatywnej oceny zastosowanego podejścia. Wydaje się, że 

                                                      

7 Por. np.: Spatial Foresight, SWECO, ÖIR, t33, Nordregio, Berman Group, Infyde (2017): Bioeconomy development in EU 
regions. Mapping of EU Member States’/regions’ Research and Innovation plans & Strategies for Smart Specialisation (RIS3) on 
Bioeconomy for 2014-2020. 
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w tym przypadku udało się wyważyć odpowiedni balans między uniwersalnością opisu oraz specyfiką 

regionalną. 

Rys. 2. Szczegółowy opis trzech wymiarów wizji – wskazanie elementów wyróżnionych pogrubieniem i kolorową 
czcionką 

 

 

Źródło: projekt SRWŁ2030, s. 60-61. 

Wszystkie elementy wskazane w szczegółowym opisie wizji są odzwierciedleniem zagadnień 

omawianych w części poświęconej wyzwaniom rozwojowym regionu. W efekcie diagnoza i wizja są 

spójne, a trafność wizji wynika z trafności zidentyfikowanych wyzwań. 

 

 

 NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA___________________________________________  

Region łódzki efektywnie wykorzystuje swój potencjał endogeniczny oraz szanse wynikające z rozwoju 
przemysłu 4.0 budując przewagę konkurencyjną na arenie krajowej i międzynarodowej. 

Wzrasta potencjał innowacyjny regionu pozwalając na dynamiczne dostosowanie struktury gospodarczej do 
wysoce zmiennych wymogów otoczenia i globalnych trendów związanych z rozwojem przemysłu 4.0, technologii 
5G oraz biogospodarki. 

Następuje trwałe umiędzynarodowienie podmiotów gospodarczych, rozwijają się silne centra B+R. Uczelnie 
wyższe i sektor naukowo-badawczy uzyskują zdolność do elastycznego i szybkiego reagowania, w szczególności na 
potrzeby sieciowej gospodarki o obiegu zamkniętym, wiodących regionalnych specjalizacji i potrzeb 
nowoczesnego sektora usług.  

Łódź akademicka zyskuje krajową rangę i wpisuje się w silne relacje międzynarodowe. Znacząco wzrasta 
atrakcyjność regionu dla nowych inwestorów oraz produktywność gospodarki. 

Następuje wzrost jakości kapitału ludzkiego, mieszkańcy regionu, również seniorzy, są aktywni zawodowo, 
a województwo przoduje w rozwoju silver economy.  

Funkcjonuje rozwinięty system kształcenia ustawicznego i zawodowego stale wzmacniający kompetencje 
kluczowe zasobów pracy. Wyhamowaniu ulegają procesy depopulacyjne, a region staje się atrakcyjnym miejscem 
dla napływu nowych mieszkańców.  

 

OBYWATELSKIE SPOŁECZEŃSTWO RÓWNYCH SZANS_________________________________________  

Mieszkańcy, którzy są największym bogactwem regionu, niezależnie od miejsca zamieszkania i pozycji 
społecznej, korzystają z efektów wzrostu gospodarczego. Rodziny i gospodarstwa domowe uzyskują 
satysfakcjonujące dochody, mieszkańcy mają dostęp do mieszkań o odpowiednim standardzie oraz do wysokiej 
jakości usług publicznych. Rozwinięte usługi publiczne, w tym senioralne, pozwalają na długie, zdrowe, dostatnie 
i twórcze życie, przy poszanowaniu praw i godności człowieka. 

Następuje znacząca poprawa stanu zdrowia mieszkańców, a poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa jest 
ograniczony do minimum.  

Wzrasta poziom tożsamości i pojawia się regionalna duma z zamieszkiwania w województwie łódzkim. 
Wzrasta zaufanie społeczne oraz poczucie międzyludzkiej solidarności, co sprawia, że mieszkańcy angażują się 
w działalność społeczną i wolontariat, zwłaszcza w ramach lokalnych społeczności, a także są otwarci na integrację 
z osobami zagrożonymi wykluczeniem oraz z imigrantami. 

 

 

ATRAKCYJNA I DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ ____________________________________________________ 

Uporządkowane tereny zurbanizowane są objęte transportem publicznym oraz siecią infrastrukturalną. 
Powstrzymywane są procesy chaotycznej suburbanizacji, także na terenach rolniczych, a rozproszone struktury 
osadnicze są dopełniane. Centra miast są przywracane mieszkańcom i stają się atrakcyjnymi przestrzeniami do 
zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodziny. Miasta i osady wiejskie spełniają standardy 
czystości powietrza.  

Dzięki uzyskanej większej adaptacyjności do zmian klimatycznych, region utrzymuje swoje funkcje 
żywicielskie, rozwija się system małej retencji. 

Stan czystości środowiska ulega zasadniczej poprawie dzięki sprawnemu systemowi gospodarowania 
odpadami, zintegrowanemu z rozwijającą się gospodarką o obiegu zamkniętym. Radykalnie poprawia się jakość 
wód powierzchniowych. 

Region cechuje się spójnym systemem ochrony cennych zasobów przyrodniczych i kulturowych. Dziedzictwo 
przyrodnicze i kulturowe staje się istotnym czynnikiem zainteresowania turystyczno-rekreacyjnego i region staje 
się atrakcyjnym punktem na mapie podróży turystów krajowych i zagranicznych. Łódź staje się ważnym 
europejskim centrum kulturowego dziedzictwa poprzemysłowego.  

Mieszkańcy miast i obszarów wiejskich zamieszkują w czystym, przyjaznym, dostępnym i zrównoważonym 
środowisku. 

Makroregion Mazowiecko-Łódzki jest wzmocniony przez układ bipolarny metropolii Warszawy i Łodzi. 
Katalizatorem przyspieszającym międzynarodową atrakcyjność walorów regionu są Centralny Port 
Komunikacyjny oraz rozwinięty system kolei podwyższonej prędkości. Sieć drogowa województwa jest 
rozbudowywana i uzupełniana, a dotychczasowe obszary peryferyjne transportowo są wpisane w spójny system 
społeczno-gospodarczy. Region jest istotnym w skali europejskiej węzłem logistycznym. 

Bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu zapewnia węzeł energetyczny zlokalizowany w południowo-
zachodniej części województwa1, w którym produkcja energii spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa 
i środowiskowe. 

                                                            
1 Decyzje dotyczące wyboru źródła energii zostaną podjęte na szczeblu rządowym. 
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Projekt SRWŁ2030 wskazuje trzy cele strategiczne: 

1. Nowoczesna i konkurencyjna gospodarka; 

2. Obywatelskie społeczeństwo równych szans; 

3. Atrakcyjna i dostępna przestrzeń. 

Wskazano ponadto cel horyzontalny sformułowany następująco: 

 Efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany region. 

W efekcie, na poziomie celów strategicznych powstała bardzo przejrzysta i logiczna struktura, wprost 

wynikająca z trzech wymiarów wskazanych w wizji. Cel pierwszy odpowiada wymiarowi 

gospodarczemu, cel drugi wymiarowi społecznemu, a trzeci wymiarowi przestrzennemu. Takie proste, 

bezpośrednie, przełożenie struktury wizji na ogólną strukturę celów strategicznych zapewnia w zasadzie 

idealną spójność miedzy wizją i celami. Z kolei cel horyzontalny dotyczy procesów, które będą ułatwiać 

realizowanie działań zmierzających do osiągania celów strategicznych. Ten element projektu 

SRWŁ2030 może być postrzegany jako element wspierający skuteczność i efektywność realizacji 

Strategii. Może przyczyniać się także do zwiększenia trwałości podejmowanych interwencji, poprzez 

zwiększenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego do kierowania procesami rozwojowymi. 

Na strukturę celów Strategii składają się trzy cele strategiczne oraz cel horyzontalny, 13 celów 

operacyjnych oraz 45 kierunków działań (w tym cztery przyporządkowane do celu horyzontalnego). 

W każdym kierunku działań wymieniane są przykładowe działania, każdorazowo poprzedzone 

sformułowaniem „między innymi”. Taki zabieg podkreśla otwartość katalogu działań, do którego mogą 

być włączone nowe działania na etapie realizacji Strategii. Cel horyzontalny zajmuje szczególne miejsce 

w strukturze celów. W jego przypadku nie ma różnicy sformułowania na poziomie strategicznym 

i operacyjnym – na obu tych poziomach jest powtórzona formułka celu horyzontalnego. Ponadto, 

kierunki działań przypisane do tego celu są numerowane w sposób inny niż w pozostałych celach 

operacyjnych. W celach operacyjnych stosowane są cyfry, natomiast przy kierunkach działań celu 

horyzontalnego zastosowano oznaczenia literowe od „a” do „d”. Takie podejście wyraźnie podkreśla 

specyficzność celu horyzontalnego. 

Cele operacyjne są w pełni spójne z celami strategicznymi, w dużej mierze, dlatego że bezpośrednio 

z nich wynikają (por. tab. niżej). Są także w wysokim stopniu trafne w odniesieniu do wyzwań 

zidentyfikowanych w części diagnostycznej Strategii. W efekcie przewidywane oddziaływanie realizacji 

poszczególnych celów należy ocenić pozytywnie – logiczna struktura celów (zwłaszcza ich dobre 

powiązanie ze zidentyfikowanymi wyzwaniami) tworzy istotne szanse na realizację interwencji, które 

będą przyczyniały się do realizacji celów strategicznych oraz urzeczywistniania sformułowanej wizji 

regionu.  
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Tab. 6. Syntetyczna ocena celów operacyjnych SRWŁ2030 

Cel operacyjny 

Trafność 

(w kontekście 
zidentyfikowanych 

wyzwań) 

Spójność 

(z celem 
strategicznym i wizją) 

Przewidywane 
oddziaływanie 

(w kontekście celów 
strategicznych i wizji) 

1.1. Zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego Wysoka Pełna spójność Istotne 

1.2. Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego Wysoka Pełna spójność Istotne 

1.3. Wsparcie rozwoju MŚP i sektora rolnego Wysoka Pełna spójność Istotne 

1.4. Wzmacnianie gospodarczych przewag w sektorze 
wytwórczym i usługowym 

Wysoka Pełna spójność Istotne 

2.1. Rozwój kapitału społecznego Wysoka Pełna spójność Istotne 

2.2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Wysoka Pełna spójność Istotne 

2.3. Ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego Wysoka Pełna spójność Istotne 

3.1. Adaptacja do zmian klimatu i poprawa jakości 
zasobów środowiska 

Wysoka Pełna spójność Istotne 

3.2. Ochrona i kształtowanie krajobrazu  Wysoka Pełna spójność Istotne 

3.3. Zwiększenie dostępności transportowej  Wysoka Pełna spójność Istotne 

3.4. Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Wysoka Pełna spójność Istotne 

3.5. Racjonalizacja gospodarki odpadami  Wysoka Pełna spójność Istotne 

3.6. Zwiększenie dostępności do usług 
teleinformatycznych 

Wysoka Pełna spójność Istotne 

Cel horyzontalny: efektywnie i odpowiedzialnie zarządzany 
region 

Wysoka 

Nie dotyczy (cel 
horyzontalny jest taki 

sam na poziomie 
celów strategicznych 

i operacyjnych) 

Istotne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu SRWŁ2030. 

Analiza kierunków działań oraz przypisanych do nich działań wskazuje na dużą spójność między 

działaniami i celami operacyjnymi (por. tabela niżej). Jedyne niespójności dotyczą tego, że zakres 

niektórych kierunków działań wydaje się szerszy niż cel operacyjny, do którego są przypisane. Dotyczy 

to działań przypisanych do celów 1.3.3. Poprawa efektywności i sprawności działania IOB; 1.4.1. 

Wykorzystanie istniejących i kształtujących się potencjałów stymulujących rozwój gospodarczy; 1.4.2. 

Rozwój regionalnych inteligentnych specjalizacji; c. Wzmacnianie współpracy i partnerstwa 

samorządów. Należy jednak stwierdzić, że wykraczanie działań poza zakres celów nie jest 

problematyczne w przypadku gdy skala zjawiska jest mała, a same działania mieszczą się w ogólnym 

spektrum możliwości wyznaczonym przez cele. Ponadto, rzeczywistość społeczno-gospodarcza jest 

skorelowana wewnętrznie, niektóre procesy są trudne do precyzyjnego oddzielenia, wobec tego można 

argumentować, że wskazane niespójności w strukturze celów mają charakter marginalny i nie wymagają 

korekty.  
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Tab. 7. Analiza spójności celów strategicznych i kierunków działań oraz katalogu działań 

Cel operacyjny Kierunek działań 
Spójność między celem 

i kierunkami działań 
Katalog działań 

1.1. Zwiększenie 
potencjału badawczego 
i innowacyjnego 

1.1.1. Rozwój sfery B+R, 
szczególnie na rzecz inteligentnych 
specjalizacji 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 

Niepełny. 
Rekomendowane dodanie 

działania w zakresie rozwoju 
ilościowego i jakościowego 

kadr sfery badawczo-
rozwojowej. 

 1.1.2. Intensyfikacja współpracy 
między B+R a przedsiębiorcami 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

1.2. Podnoszenie jakości 
kapitału ludzkiego 

1.2.1. Poprawa atrakcyjności 
łódzkich uczelni 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

1.2.2. Upowszechnienie kształcenia 
zawodowego i ustawicznego 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

1.2.3. Aktywizacja osób 
nieaktywnych zawodowo 
i bezrobotnych 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

 1.2.4. Rozwój kompetencji 
kluczowych W pełni spójne. 

Kierunek działań jest 
uszczegółowieniem celu. 

Niepełny. 
Rekomendowane dodanie 

działania w zakresie rozwoju 
zaawansowanych kompetencji 

cyfrowych. 

1.3. Wsparcie rozwoju 
MŚP i sektora rolnego 

1.3.1. Zwiększenie konkurencyjności 
przedsiębiorstw 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

1.3.2. Wspieranie usieciowienia MŚP W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

1.3.3. Poprawa efektywności 
i sprawności działania IOB  

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Kierunek działań może 

wykraczać poza zakres celu 
strategicznego, ponieważ w 

części dotyczy także 
potencjału badawczego i 

innowacyjnego (zakres celu 
1.1.) 

Wystarczający. 

1.3.4. Modernizacja i zwiększenie 
konkurencyjności sektora rolnego 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

1.4. Wzmacnianie 
gospodarczych przewag 
w sektorze wytwórczym 
i usługowym 

1.4.1. Wykorzystanie istniejących 
i kształtujących się potencjałów 
stymulujących rozwój gospodarczy 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Kierunek działań może 

wykraczać poza zakres celu 
strategicznego – nakładanie 

się z celami 1.1 oraz 1.3. 

Wystarczający. 

1.4.2. Rozwój regionalnych 
inteligentnych specjalizacji 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Kierunek działań może 

wykraczać poza zakres celu 
strategicznego – nakładanie 

się z celami 1.1 oraz 1.3. 

Wystarczający. 

2.1. Rozwój kapitału 
społecznego 

2.1.1. Budowa zaufania 
społecznego, rozwijanie postaw 
społecznych i obywatelskich, 
promowanie wartości rodzinnych  

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

2.1.2. Rozwój sektora organizacji 
pozarządowych i wolontariatu 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 
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2.1.3. Zwiększenie uczestnictwa 
w kulturze i rozwój usług kultury, 
sportu, turystyki i rekreacji 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

2.1.4. Wzmacnianie tożsamości 
regionalnej i lokalnej 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

2.2. Poprawa stanu 
zdrowia mieszkańców 

2.2.1. Podniesienie świadomości 
prozdrowotnej i wzmocnienie działań 
profilaktycznych  

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

2.2.2. Poprawa dostępności i jakości 
usług ochrony zdrowia 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

2.2.3. Rozwój usług w zakresie 
opieki długoterminowej 
i psychiatrycznej 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

2.3. Ograniczenie skali 
ubóstwa i wykluczenia 
społecznego 

2.3.1. Wsparcie dla rodzin i osób 
zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

2.3.2. Rozwój placówek i usług 
świadczonych przez lokalne 
środowiska (deinstytucjonalizacja 
usług) 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

2.3.3. Rozwój ekonomii społecznej 
i solidarnej 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.1. Adaptacja do zmian 
klimatu i poprawa jakości 
zasobów środowiska 

3.1.1. Poprawa jakości powietrza W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.1.2. Poprawa jakości wód W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.1.3. Przeciwdziałanie skutkom 
suszy i zmniejszanie niedoborów 
wody 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.1.4. Ograniczanie skutków zjawisk 
ekstremalnych 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.2. Ochrona 
i kształtowanie 
krajobrazu  

3.2.1. Ochrona wartości dziedzictwa 
kulturowego 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.2.2. Ochrona walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.3. Zwiększenie 
dostępności 
transportowej  

3.3.1. Zwiększenie dostępności 
drogowej regionu 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.3.2. Włączenie w system szybkich 
połączeń kolejowych 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.3.3. Zwiększenie dostępności 
lotniczej regionu 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.3.4. Stworzenie atrakcyjnej 
i konkurencyjnej oferty przewozowej 
publicznym transportem zbiorowym  

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.3.5. Zwiększenie intermodalności 
transportu towarowego i rozwój 
usług logistycznych 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.4. Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
energetycznego 

3.4.1. Rozwój strategicznego 
systemu elektroenergetycznego 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.4.2. Rozwój strategicznego 
systemu gazowego 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.4.3. Zwiększenie wykorzystania 
OZE 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 
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3.5. Racjonalizacja 
gospodarki odpadami  

3.5.1. Rozwój infrastruktury 
w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

 3.5.2. Zmniejszanie negatywnego 
wpływu odpadów na środowisko  

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

 3.5.3. Poprawa skuteczności 
oczyszczania województwa 
z azbestu 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.6. Zwiększenie 
dostępności do usług 
teleinformatycznych 

3.6.1. Rozwój przewodowej 
infrastruktury teleinformatycznej 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

3.6.2. Rozwój bezprzewodowej 
infrastruktury teleinformatycznej 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

Cel horyzontalny: 
efektywnie 
i odpowiedzialnie 
zarządzany region 

a. Podnoszenie wiedzy 
i umiejętności z zakresu planowania 
i zarządzania rozwojem 
pracowników administracji 
samorządowej wszystkich szczebli 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

b. Upowszechnianie wykorzystania 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w zarządzaniu 
rozwojem 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

c. Wzmacnianie współpracy 
i partnerstwa samorządów 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Kierunek działań może 

wykraczać poza zakres celu 
strategicznego – nakładanie 

się z celem 2.1 

Wystarczający. 

d. Prowadzenie zintegrowanej 
i terytorialnie ukierunkowanej polityki 
zrównoważonego rozwoju 
przestrzennego 

W pełni spójne. 
Kierunek działań jest 

uszczegółowieniem celu. 
Wystarczający. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu SRWŁ2030. 

Analiza działań przypisanych do poszczególnych kierunków działań wskazuje na wysoki stopień 

kompletności tego katalogu. W zdecydowanej większości przypadków zestawy działań 

w poszczególnych kierunkach można uznać za wystarczające. Jedynie w przypadku dwóch kierunków 

działań rekomendowane jest uzupełnienie katalogu działań o nowe pozycje. Są to kierunki działań: 

 1.1.1. Rozwój sfery B+R, szczególnie na rzecz inteligentnych specjalizacji; 

 1.2.4. Rozwój kompetencji kluczowych. 

W odniesieniu do kierunku działania 1.1.1. rekomendowane jest dodanie działania w zakresie rozwoju 

ilościowego i jakościowego kadr sfery badawczo-rozwojowej. Rozwój kadr jest wskazywany jako istotny 

w uzasadnieniu celu operacyjnego 1.1 („Jednocześnie rozwój kadry wraz z unowocześnieniem zaplecza 

badawczo-rozwojowego stworzy warunki do prowadzenia badań naukowych na szerszą skalę”8). 

Aspekt ten jednak nie znajduje wyraźnego odbicia w opisie planowanych działań. Sam rozwój 

infrastruktury nie wystarczy do zwiększenia intensywności i efektywności działalności badawczo-

rozwojowej. Kluczowy jest rozwój kompetencji obecnych pracowników oraz przyciąganie nowych 

                                                      

8 SRWŁ2030, s. 64. 
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pracowników o unikalnych kompetencjach. Warto zauważyć, że nienależyte uwzględnienie aspektu 

rozwoju kadrowego jest głównym argumentem w negatywnej ocenie wniosku Politechniki Łódzkiej 

w programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” realizowanym przez Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego9. Wobec tego rekomendowane jest uzupełnienie kierunku działań 1.1.1. 

o działanie: „rozwój zasobów kadrowych w szkołach wyższych, jednostkach B+R oraz działach B+R 

przedsiębiorstw”. 

W odniesieniu do kierunku działania 1.2.4. rekomendowanie jest dodanie działania dedykowanego 

rozwojowi zaawansowanych kompetencji cyfrowych istotnych na rynku pracy. Współczesna gospodarka 

w coraz większym stopniu będzie potrzebować pracowników dysponujących wysokimi kwalifikacjami 

cyfrowymi – jej rozwój będzie uzależniony od dostępności takich pracowników. Jednocześnie, 

przewiduje się, że w najbliższych latach na rynku pracy może pogłębiać się niedobór osób 

posiadających zaawansowane kompetencje cyfrowe. Obszary zaawansowanych kompetencji 

cyfrowych istotnych na rynku pracy, na które będzie rosło zapotrzebowanie obejmują:  

 marketing internetowy; 

 e-commerce; 

 Big Data, data science i machine learning; 

 cyberbezpieczeństwo; 

 projektowanie interfejsów i doświadczeń użytkownika; 

 robotyka i sensory; 

 internet rzeczy; 

 blockchain; 

 obliczenia kwantowe; 

 zarządzanie IT10. 

W związku ze zidentyfikowanym brakiem rekomendowane jest uzupełnienie kierunku działań 1.2.4. 

o działanie: „rozwój zaawansowanych kompetencji cyfrowych istotnych na rynku pracy, m.in. poprzez 

rozwój programów kształcenia na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (w tym podnoszenie 

kompetencji kadry dydaktycznej wykładającej na tych kierunkach), wsparcie studiów podyplomowych 

dla pracowników i osób poszukujących pracy, organizowanie praktyk zawodowych dla studentów 

i absolwentów, szkolenia stacjonarne dla pracowników i osób poszukujących pracy”. 

 

                                                      

9 Por.: MNiSW (2019). Assessment report in the first competition under the “Excellence Initiative – Research University” 
programme – Lodz University of Technology. 
http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2019_10/d4db43368d139e2e0239d26e8619097a.pdf 

10 Batorski D., Płoszaj A. (2019). Rekomendacje w obszarze kompetencji cyfrowych społeczeństwa w kontekście 
programowania wsparcia w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Ekspertyza na zlecenie Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej. 
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Rekomendacje: 

 Uzupełnienie kierunku działań 1.1.1. o działanie: „rozwój zasobów kadrowych w szkołach 

wyższych, jednostkach B+R oraz działach B+R przedsiębiorstw”. 

 Uzupełnienie kierunku działań 1.2.4. o działanie: „rozwój zaawansowanych kompetencji 

cyfrowych istotnych na rynku pracy, m.in. poprzez rozwój programów kształcenia na studiach 

pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (w tym podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej 

wykładającej na tych kierunkach), wspieranie studiów podyplomowych dla pracowników i osób 

poszukujących pracy, organizowanie praktyk zawodowych dla studentów i absolwentów, 

szkolenia stacjonarne dla pracowników i osób poszukujących pracy”.  
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3.8 Ocena komplementarności strategicznych wyzwań 

rozwojowych z celami (spójność wewnętrzna) 

Projekt Strategii jest w wysokim stopniu spójny wewnętrznie. W dużej mierze jest to wynikiem przyjętego 

podejścia, w którym wyzwania wyróżnione w „sektorowych” obszarach przekładają się bezpośrednio na 

cele strategiczne oraz operacyjne (i dalej kierunki działań i działania). W efekcie otrzymujemy 

przejrzystą logiczną strukturę od wyzwań, przez cele, do działań. Bezpośredniość przełożenia 

zidentyfikowanych wyzwań na system celów Strategii widoczna jest najwyraźniej na poziomie celów 

operacyjnych, które są dość szczegółowe, aby odpowiadać zidentyfikowanym wyzwaniom, ale 

jednocześnie ogólniejsze niż kierunki działań i działania (ponadto, jak wykazano w poprzednim rozdziale 

cele operacyjne są w dużej mierze spójne z kierunkami działań i działaniami). 

Na komplementarność (spójność wewnętrzną) można patrzeć „od dwóch stron”: od strony wyzwań i od 

strony celów. W przypadku SRWŁ2030 w obu tych aspektach występuje wystarczająca spójność. 

Zarówno wszystkie wyzwania wpisują się w przynajmniej jeden cel operacyjny (a zatem także cel 

strategiczny). Z drugiej strony, wszystkie cele operacyjne odpowiadają na przynajmniej jedno wyzwanie. 

Większość wyzwań jest bezpośrednio odwzorowana w jednym celu operacyjnym – dotyczy to 21 

wyzwań (około 66%). Siedem wyzwań (22%) wpisuje się w dwa cele, trzy wyzwania (9%) w trzy cele. 

Jest też jedno wyzwanie, które wpisuje się w cztery cele. Tym wyzwaniem jest wyzwanie z obszaru 

demografii „Starzenie się społeczeństwa i postępujący proces depopulacji regionu”. Jednakże zarazem 

jest to wyzwanie, które jedynie częściowo jest adresowane przez spójne z nim cele. W tym przypadku 

trudno argumentować, że jest to defekt metodologiczny Strategii. Raczej jest to wynik specyfiki 

wyzwania. Intensywna depopulacja i starzenie się społeczeństwa są procesami długotrwałymi i w małym 

stopniu możliwymi do kontroli z poziomu regionalnego. W efekcie działania, które mogą odpowiadać 

temu wyzwaniu w założeniu mają ograniczoną efektywność. Działania w zakresie podnoszenia jakości 

kapitału ludzkiego, w tym przyciągania nowych mieszkańców spoza regionu, nawet intensywne i w dużej 

mierze skuteczne, nie będą w stanie odwrócić negatywnych trendów rozwojowych. Również działania 

w zakresie rozwoju gospodarczego (1.1., 1.3., 1.4.), który będzie generować popyt na rynku pracy, 

i w efekcie wpływać na atrakcyjność migracyjną województwa łódzkiego, jedynie w ograniczonym 

stopniu będą powodować neutralizację wyzwania demograficznego. 

Od strony celów zauważalne jest to, że zazwyczaj pojedyncze cele odpowiadają na kilka wyzwań. 

Jedynie dwa cele operacyjne wpisują się tylko w jedno wyzwanie (w tym cel horyzontalny). Dwa cele 

operacyjne (około 14%) wpisują się w dwa wyzwania, dwa cele operacyjne (14%) w trzy wyzwania. 

Kolejne cztery cele (29%) wpisują się w cztery wyzwania. Wreszcie, aż cztery cele operacyjne (29%) 

wpisują się w pięć wyzwań. 

Najwięcej powiązań między celami operacyjnymi oraz wyzwaniami zidentyfikowano w wymiarze 

gospodarczym Strategii. Wydaje się to uzasadnione, gdyż współczesne procesy gospodarcze 

wzmacniają współzależności i przepływy między sektorami i różnymi rodzajami działalności. 
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Przykładowo, nawet w prostych działalnościach możliwe jest zastosowanie zaawansowanych 

technologii, które nie tyle zmieniają produkt lub usługę, co usprawniają procesy11. 

Przeprowadzona analiza komplementarności pozwoliła zidentyfikować istotną sprzeczność rozwojową. 

Sprzeczność rozwojowa (ang. trade-off) w kontekście strategii rozwoju regionalnego polega na tym, że 

realizacja danego celu utrudnia (lub uniemożliwia) osiąganie efektów w ramach realizacji innego celu12. 

Zidentyfikowana sprzeczność związana jest z rozwojem elektrowni Bełchatów w oparciu o nową 

kopalnię odkrywkową. W obliczu wyczerpywania się obecnie eksploatowanych złóż węgla brunatnego 

(przewidywane po 2030 r. – a więc poza zakresem czasowym SRWŁ2030) zapewnienie dostępu do 

tego surowca z nowej kopalni w Złoczewie umożliwi dalszą eksploatację elektrowni, a w efekcie 

przyczyniać się będzie do osiągania celu 3.4. „Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego”. Z drugiej 

strony, powstanie nowej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego (zgodnie z przewidywaniami 

najgłębszej w Polsce – sięgającej do 340 m; 179 m poniżej poziomu morza) – będzie tworzyć 

niekorzystne oddziaływanie środowiskowe, istotne mogą być zwłaszcza problemy ze stosunkami 

wodnymi w otoczeniu kopalni. Może to spotęgować problemy z niedoborami wody, które już obecnie 

występują w województwie. Ponadto, generowanie energii z węgla brunatnego produkuje znaczne ilości 

gazów cieplarnianych, co będzie się przyczyniać do pogłębiania zmian klimatu, identyfikowanych 

w Strategii jako istotne wyzwanie. Jak podkreśla się w tekście Strategii decyzja odnośnie przyszłości 

elektrowni Bełchatów jest poza kompetencjami władz regionalnych, to samo dotyczy nowej odkrywki. 

Z punktu widzenia długookresowego rozwoju regionu, zasadne będzie wskazanie w tekście Strategii, 

że tworzenie nowej kopalni odkrywkowej jest problematyczne oraz wskazanie potrzeby znalezienia 

alternatywnych rozwiązań dla przyszłości elektrowni Bełchatów. Tego typu zapis ułatwi poszukiwanie 

alternatywnych scenariuszy dla rozwoju energetyki w województwie. Należy podkreślić, że obecne 

zapisy Strategii mogą być nadmiernie optymistyczne odnośnie realności stworzenia nowej odkrywki: 

według informacji prasowych koszt tej inwestycji jest wstępnie szacowny na 17 mld zł – czyli więcej niż 

rynkowa wartość całej grupy PGE (właściciela elektrowni Bełchatów oraz ewentualnego inwestora 

odkrywki). Wobec powyższego rekomenduje się wykreślenie z opisu kierunku działania 3.4.1. wzmianki 

o uruchomieniu wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew. 

Rekomendacja: 

 Zamiana treści w opisie pierwszego działania w kierunku działań 3.4.1. z „utrzymanie produkcji 

energii w okręgu energetycznym w rejonie Bełchatowa, w tym m.in. wspieranie: uruchomienia 

wydobycia węgla brunatnego ze złoża Złoczew; wdrażania innych rozwiązań w zakresie 

                                                      

11 Von Tunzelmann, N., & Acha, V. (2005). Innovation in “low-tech” industries. In The Oxford handbook of innovation. 

12 Ekins, P., Dresner, S., & Dahlström, K. (2008). The four‐capital method of sustainable development evaluation. European 
Environment, 18(2), 63-80. 

Gorzelak, G., Olejniczak, K., Płoszaj, A., & Smętkowski, M. (2008). Applying the four‐capital model to the assessment of 
regional development in the Lubuskie region of Poland. European Environment, 18(2), 110-122. 
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produkcji energii” na „utrzymanie produkcji energii w okręgu energetycznym w rejonie 

Bełchatowa, w tym m.in. wspieranie wdrażania nowych rozwiązań w zakresie produkcji energii”. 
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Tab. 8. Synteza oceny komplementarności wyzwań rozwojowych z systemem celów Strategii 

CEL OPERACYJNY 
 
 
 
 
OBSZAR WYZWANIA 
ROZWOJOWEGO 

1.1.  
Zwiększenie 
potencjału 
badawczego i 
innowacyjnego 

1.2. 
Podnoszenie 
jakości kapitału 
ludzkiego 

1.3.  
Wsparcie 
rozwoju MŚP i 
sektora rolnego 

1.4. 
Wzmacnianie 
gospodarczych 
przewag w 
sektorze 
wytwórczym i 
usługowym 

2.1.  
Rozwój kapitału 
społecznego 

2.2.  
Poprawa stanu 
zdrowia 
mieszkańców 

2.3.  
Ograniczenie 
skali ubóstwa i 
wykluczenia 
społecznego 

3.1.  
Adaptacja do 
zmian klimatu i 
poprawa jakości 
zasobów 
środowiska 

3.2.  
Ochrona i 
kształtowanie 
krajobrazu  

3.3.  
Zwiększenie 
dostępności 
transportowej  

3.4.  
Zwiększenie 
bezpieczeństwa 
energetycznego 

3.5.  
Racjonalizacja 
gospodarki 
odpadami  

3.6.  
Zwiększenie 
dostępności do 
usług tele-
informatycznych 

Cel 
horyzontalny: 
Efektywnie 
i odpowiedzialni
e zarządzany 
region 

Demografia + + + +           

Przemysł +  ++ ++           

Rolnictwo   ++            

Sektor nowoczesnych usług +  ++ ++           

Przedsiębiorczość ++  ++ ++           

Kształcenie zawodowe i ustawiczne  ++             

Szkolnictwo wyższe + ++             

Rynek pracy  ++     +        

Kapitał społeczny     ++  +        

Instytucje kultury     ++          

Zdrowie      ++         

Usługi ochrony zdrowia      ++         

Ubóstwo i wykluczenie społeczne     +  ++        

Integracja społeczna     +  ++        

Wody powierzchniowe        ++   -    

Zmiany klimatu        ++   +    

Powietrze        ++   +    

Urbanizacja         ++      

Dziedzictwo kulturowe         ++      

Walory przyrodnicze         ++      

Transport drogowy          ++     

Transport kolejowy          ++     

Transport lotniczy          ++     

Transport zbiorowy          ++     

Transport towarowy i usługi logistyczne          ++     

Elektroenergetyka           ++    

Sieć gazowa i ciepłownictwo           ++    

Odnawialne źródła energii           ++    

Gospodarka wodno-ściekowa            ++   

Gospodarka odpadami            ++   

Teleinformatyka             ++  

Zarządzanie rozwojem              ++ 

LEGENDA 

++ W pełni spójne 

+ Częściowo spójne 

- Sprzeczność rozwojowa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu SRWŁ2030. 
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3.9 Ocena trafności wyboru grup działań dedykowanych miastom 

i obszarom wiejskim 

W rozdziale „Cele SRWŁ 2030 w układzie miasta, obszary wiejskie” wskazywane są działania, które są 

planowane do realizacji w miastach, z uwzględnieniem różnych typów ośrodków miejskich, i na terenach 

wiejskich, w tym znajdujących się w sferach oddziaływania miast. Przede wszystkim należy zauważyć, 

że tytuł tej części projektu SRWŁ2030 nie jest spójny z treścią rozdziału. W tytule podkreślane są cele, 

podczas gdy, w treści rozdziału mowa przede wszystkim o działaniach. Koncentracja na działaniach – 

sformułowanych bardziej konkretnie niż cele – jest w tym przypadku zasadna. Aby usunąć niespójność 

między tytułem rozdziału i jego treścią należy rozważyć przeformułowanie tytułu w sposób taki, aby 

wskazywał na działania, a nie na cele. Ponadto struktura gramatyczna tytułu może powodować 

w odbiorcy wrażenie nienaturalności („…w układzie miasta, obszary wiejskie”). W tym przypadku należy 

rozważyć zastąpienie przecinaka spójnikiem. W efekcie proponuje się przeformułowanie tytułu rozdziału 

na: „Działania SRWŁ 2030 dedykowane miastom i obszarom wiejskim”. 

Istotną cechą tej części dokumentu jest podział działań nie tylko w układzie miasto-wieś, ale też 

w układzie podtypów poszczególnych obszarów. Takie rozwiązanie należy ocenić jednoznacznie 

pozytywnie. W ten sposób można lepiej uwzględnić szczególne cechy, potrzeby i możliwości 

zróżnicowanych terytoriów. W efekcie uwypuklony zostaje terytorialno-funkcjonalny wymiar Strategii. 

W ramach obszarów miejskich wyróżniono: ośrodek wojewódzki (Łódź), ośrodki powiatowe oraz 

pozostałe miasta województwa. Taki podział jest jednoznaczny i pełny. Tę klarowną strukturę burzy 

nieco ostatni akapit, poświęcony miastom inteligentnym. Teść akapitu wskazuje, że dotyczy on 

wszystkich rodzajów miast (jednak nie jest to stwierdzane explicite). 

Inne podejście zastosowano w przypadku terenów wiejskich. Wskazuje się tu działania „istotne dla 

wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich” (bez wskazana, czy dotyczą one obszarów, które już 

mają wielofunkcyjne cechy – implicite można przyjąć, że wskazane działania dotyczą wszystkich 

obszarów wiejskich). Osobno wskazywane są działania dla obszarów wiejskich „o przeważającej funkcji 

rolniczej”. Dodatkowo, wyróżnioną grupę stanowią „jednostki znajdujące się w strefach oddziaływania 

miast powiatowych i ośrodka wojewódzkiego”. Żadna z tych wyróżnionych kategorii obszarów miejskich 

nie jest doprecyzowana, nie wskazuje się ani list gmin, ani kryteriów, na podstawie których 

poszczególne typy obszarów mogą być lub będą wyznaczane (jest to natomiast definiowane w Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego). To niedookreślenie wpisuje się 

w otwarte podejście do tworzenia Strategii, którego celem jest zachowanie dużej elastyczności wobec 

niedookreślonych w momencie formułowania Strategii zasad, wymogów, możliwości i zasobów 

związanych z polityką regionalną na poziomie krajowym i europejskim. Z drugiej strony brak precyzyjnej 

delimitacji lub chociażby wskazania jej kryteriów przenosi ciężar decyzji strategicznych na etap 

wdrażania Strategii. 

Forma przypisania działań do typów i podtypów obszarów ma charakter narracji w formie ciągłego 

tekstu. W ten sposób uzyskano możliwość nie tylko wskazania działań, ale także – gdzieniegdzie – ich 
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uzasadnień (np. „ze względu na najwyższy w skali regionu udział osób starszych działania będą 

ukierunkowane m.in. na…”) oraz – rzadko – wzajemnych powiązań (np. „Poza infrastrukturą konieczne 

jest również inwestowanie w…”), a także – również rzadko – efektów działań (np. „Powyższe działania 

przyczynią się do…”). Jest to niewątpliwie zaleta przyjętego podejścia. Jednakże, z drugiej strony, 

w takim układzie trudniej zidentyfikować, jakie konkretne kierunki działań zdefiniowane w rozdziale 

„Struktura celów Strategii” są dedykowane poszczególnym typom obszarów. Ponadto, należy 

zauważyć, że w przypadku dedykowania działań obszarom wiejskim i miejskim przyjęto inne podejście 

niż w przypadku dedykowania działań Obszarom Strategicznej Interwencji (OSI). W rozdziale 

poświęconym OSI, kierunki działań przypisane są do typów OSI w tabeli i z zastosowaniem sformułowań 

kierunków działań takich samych jak w części „Struktura celów Strategii”. Zunifikowanie podejścia 

w dwóch rozdziałach z silnym walorem terytorialnym – tj. rozdział dotyczący obszarów miejskich 

i wiejskich oraz rozdział dotyczący OSI – będzie poprawiać spójność metodyczną Strategii oraz ułatwi 

jej odbiór. Aby jednak zachować zalety narracyjnego podejścia zastosowanego w rozdziale „Cele SRWŁ 

2030 w układzie miasta, obszary wiejskie” należy rozważyć raczej uzupełnienie tego rozdziału tabelą 

z przypisaniem kierunków działań do typów podobszarów, niż wstawienie tabeli (lub tabel) w miejsce 

tekstu ciągłego. 

Odnosząc się, do merytorycznego wymiaru działań wskazanych dla poszczególnych typów obszarów 

należy podkreślić włączający charakter. Desygnacja celów jest przeprowadzona raczej szeroko – co 

kolejny raz potwierdza „otwarte” podejście do formułowania Strategii. Wśród działań wskazanych dla 

poszczególnych typów obszarów nie zidentyfikowano działań, których desygnacja byłaby 

nieuzasadniona, i które w efekcie byłby rekomendowane do wykluczenia. Zidentyfikowane zostały 

natomiast pewne braki. W szczególności dotyczy to kierunków działań w obszarach wiejskich. O ile dla 

terenów miejskich przewiduje się działania w zakresie kompetencji cyfrowych i e-usług („konieczne jest 

również inwestowanie w wiedzę i umiejętności mieszkańców, w tym umiejętności cyfrowe, dostępność 

e-usług, sprawne zarządzanie informacją i komunikacją w kontaktach z mieszkańcami oraz zwiększenie 

partycypacji społecznej w procesach decyzyjnych”), o tyle w przypadku terenów wiejskich wskazuje się 

jedynie na infrastrukturę teleinformatyczną, a kwestia e-usług oraz kompetencji cyfrowych jest 

pominięta. Jest to istotne niedoparzenie ponieważ na terenach wiejskich występuje złożenie dwóch 

czynników związanych z cyfryzacją. Z jednej strony, tereny wiejskie (zwłaszcza poza obszarami 

oddziaływania dużych miast) charakteryzują się największymi niedoborami nawet prostych kompetencji 

cyfrowych i w efekcie relatywnie małym udziałem osób regularnie korzystających z sieci. Z drugiej 

strony, potencjalne korzyści związane z e-usługami mogą być na terenach wiejskich wysokie (np. dostęp 

do usług cyfrowych w warunkach utrudnionego dostępu przestrzennego i transportowego do usług 

świadczonych w sposób konwencjonalny). Aby jednak ten potencjał mógł być zrealizowany konieczne 

jest przełamanie bariery braku (lub niskich) kompetencji. Wobec tego, proponuje się uwzględnienie 

w działaniach dedykowanych do wszystkich obszarów wiejskich działań w zakresie rozwoju 

podstawowych kompetencji cyfrowych. 
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3.10 Ocena zintegrowanych przedsięwzięć strategicznych 

Wyróżniającym elementem projektu SRWŁ2030 jest zdefiniowanie Zintegrowanych Przedsięwzięć 

Strategicznych (ZPS). Zgodnie z zapisami Strategii, są one wyrazem wyboru strategicznego i wskazują 

na priorytety w polityce rozwoju regionu. Takie rozwiązanie jest zasadne w kontekście włączającego 

i otwartego podejścia do formułowania Strategii. ZPS pozwalają wskazać działania, i „wiązki projektów”, 

które mogą być traktowe priorytetowo na etapie wdrażania Strategii, np. w ramach przełożenia Strategii 

na Regionalny Program Operacyjny. 

SRWŁ2030 przewiduje realizację ośmiu Zintegrowanych Przedsięwzięć Strategicznych: 

1. Przedsiębiorczy rozwój; 

2. Kompetentne kadry dla regionalnej gospodarki; 

3. Silny kapitał społeczny; 

4. Dostępność usług zdrowotnych i profilaktyka zdrowotna w każdym wieku; 

5. Włączenie społeczne; 

6. Minimalizacja zjawiska suszy oraz poprawa jakości wód powierzchniowych; 

7. Czyste powietrze; 

8. Zintegrowana gospodarka odpadami. 

Wskazane Zintegrowane Przedsięwzięcia Strategiczne wprost wynikają z celów strategicznych 

i operacyjnych wyznaczonych w Strategii. Ponieważ cele są dobrze powiązane z wyzwaniami, także 

ZPS są spójne z wyzwaniami strategicznymi i w efekcie trafne. Istotną cechą wyznaczonych ZPS jest 

to, że ich realizacja może być bezpośrednio inicjowana i kontrolowana przez władze regionalne i inne 

podmioty funkcjonujące w regionie (innymi słowy wykluczono z nich działania, które leżą w gestii 

podmiotów krajowych, np. rozwój infrastruktury kolejowej). Takie podejście zwiększa realistyczność 

ZPS i powoduje, że będą mogły być dobrą podstawą do bardziej szczegółowych programów 

wdrożeniowych. 

Istotną cechą Zintegrowanych Przedsięwzięć Strategicznych ma być to, że łączą w ramach wiązki 

projektów różne wymiary Strategii. Na podstawie przeprowadzonej analizy można argumentować, że 

zdefiniowane ZPS w istotny sposób integrują działania w czterech wymiarach strategicznych. Przy czym 

poszczególne ZPS w różny sposób powiązane są z obszarami. Wszystkie ZPS wpisują się w wymiar 

społeczny. Sześć ZPS wpisuje się w wymiar gospodarczy (w wymiar gospodarczy nie wpisują się ZPS 

4 oraz 7). Także sześć ZPS wpisuje się w wymiar przestrzenny (poza ZPS 1 i 2). Najmniej ZPS wpisuje 

się w cel horyzontalny – dotyczy to jedynie ZPS 1 oraz 2 (por. tab. niżej). Wydaje się jednak, że nie ma 

potrzeby aby w każdym ZPS znajdowały się elementy z każdego z wymiarów. Zidentyfikowany poziom 

powiązań ZPS z wymiarami: gospodarczym, społecznym, przestrzennym i celem horyzontalnym należy 

ocenić jako wystarczający.  
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Tab. 9. Ocena trafności Zintegrowanych Przedsięwzięć Strategicznych oraz ich powiązań z wymiarami SRWŁ2030 

Zintegrowane Przedsięwzięcie 
Strategiczne 

Trafność 

(w kontekście 
zidentyfikowanych 

wyzwań) 

Wymiar 

gospodarczy społeczny przestrzenny horyzontalny 

1. Przedsiębiorczy rozwój 
Wysoka Tak Tak  Tak 

2. Kompetentne kadry dla regionalnej 
gospodarki 

Wysoka Tak Tak  Tak 

3. Silny kapitał społeczny 
Wysoka Tak Tak Tak  

4. Dostępność usług zdrowotnych i 
profilaktyka zdrowotna w każdym wieku 

Wysoka  Tak Tak  

5. Włączenie społeczne 
Wysoka Tak Tak Tak  

6. Minimalizacja zjawiska suszy oraz 
poprawa jakości wód powierzchniowych 

Wysoka Tak Tak Tak  

7. Czyste powietrze 
Wysoka  Tak Tak  

8. Zintegrowana gospodarka odpadami 
Wysoka Tak Tak Tak  

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu SRWŁ2030. 

3.11 Ocena trafności wyboru obszarów strategicznej interwencji 

W projekcje wskazano dwa rodzaje Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI): (1) Miasta średnie 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze; oraz (2) Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Oba 

rodzaje obszarów są wyznaczane na poziomie krajowym. W wersji przeniesionej do SRWŁ2030 

delimitacja tych OSI pochodzi z Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR2030). Zgodnie 

z zapisami KSRR2030 delimitacja tych OSI zostanie zaktualizowana. Zgodnie z informacjami 

uzyskanymi w trakcie realizacji niniejszej ewaluacji prace nad aktualizacją listy miast średnich tracących 

funkcje społeczno-gospodarcze oraz gmin zaliczanych do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją 

są na bardzo zaawansowanym etapie. W przypadku ogłoszenia nowych delimitacji przed przyjęciem 

SRWŁ2030 przez samorząd województwa, rekomendowane jest uwzględnienie w tekście Strategii 

najnowszej wersji omawianych OSI. 

SRWŁ2030 wskazuje jakie są kluczowe działania do realizowania w ramach obu OSI w odniesieniu do 

wszystkich celów SRWŁ2030. Jednocześnie w tekście podkreśla się, że lista działań nie jest zamknięta 

i może być modyfikowana na etapie formułowania Regionalnego Programu Operacyjnego. Takie 

rozwiązanie wydaje się słuszne, umożliwi bowiem zapewnienie komplementarności z działaniami, które 

zostaną zaplanowane dla OSI na poziomie krajowym (rozstrzygnięcia w tym zakresie nie są obecnie 

znane i nie należy się spodziewać, że będą znane przed planowanym terminem uchwalenia 

SRWŁ2030). 

Kluczową cechą podejścia zastosowanego w SRWŁ2030 do obszarów strategicznej interwencji jest 

bezpośrednie przeniesienie na poziom regionalny OSI krajowych, i rezygnacja z wyznaczania własnych 

OSI regionalnych. To podejście nie jest w Strategii uzasadniane. Zaletą wykorzystania OSI krajowych 

jest większy potencjał koncentracji interwencji. Z kolei brak OSI regionalnych tworzy ryzyko trudności 
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z zastosowaniem niektórych instrumentów rozwoju regionalnego takich jak Porozumienie terytorialne13. 

Co prawda w obecnym stanie prawnym nie ma wymogu aby obszary, w których planowane jest 

wykorzystanie tego instrumentu były wskazywane w Strategii rozwoju województwa, niemniej na 

podstawie aktualnych dyskusji nad instrumentami rozwoju regionalnego, nie można wykluczyć, że 

wymóg taki może się pojawić. Oczywiście wyznaczenie tego rodzaju regionalnych OSI nie jest kwestią 

trywialną, wymaga właściwych uzgodnień z zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego 

i w efekcie nie może być przeprowadzone pośpiesznie. Wobec tego niecelowe byłoby rekomendowanie 

przeprowadzania takiej operacji na obecnym etapie prac nad SRWŁ2030. Jednakże, aby 

zminimalizować wspomniane wyżej ryzyko, należy rozważyć dodanie w części SRWŁ2030 dotyczącej 

OSI wskazania, że dopuszcza się tworzenie regionalnych OSI, które będą realizować cele SRWŁ2030, 

zawłaszcza w kontekście wykorzystania instrumentu Porozumienia terytorialnego. Rekomendowane 

jest także wskazanie Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, w którym będzie mogła być kontynuowana 

realizacja instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)14. W przypadku Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego można do projektu SRWŁ2030 przenieść delimitację obecnie stosowaną 

w instrumencie ZIT. 

Rekomendacje: 

 Uwzględnienie w tekście Strategii zaktualizowanej delimitacji miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze oraz gmin zaliczanych do obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją 

(warunkowo, w przypadku ogłoszenie nowych delimitacji przed przyjęciem SRWŁ2030 przez 

samorząd województwa). 

 Dodanie w rozdziale „Obszary Strategicznej Interwencji” adnotacji, że dopuszcza się tworzenie 

regionalnych OSI, które będą realizować cele SRWŁ2030, zawłaszcza w kontekście 

wykorzystania instrumentu Porozumienia terytorialnego, oraz Łódzkiego Obszaru 

Metropolitalnego w kontekście wykorzystania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych.  

                                                      

13 Porozumienie terytorialne – „umowa zawierana pomiędzy zarządem województwa albo ministrem właściwym do spraw 
rozwoju regionalnego a lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami, określająca w szczególności 
przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla rozwoju jednostek samorządu terytorialnego objętych 
porozumieniem” (KSRR2030, 2019). 

14 Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) to „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” (Kusideł et al. 2017) 
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3.12 Ocena systemu realizacji Strategii 

System realizacji Strategii to istotny element każdej strategii rozwoju regionalnego, ponieważ dobrze 

zaplanowany stwarza szansę na lepszą realizację celów. Zazwyczaj składa się z elementów, ustalonych 

już w kulturze zarządzania administracją publiczną. Uwzględniają one: 

1. podmioty realizujące Strategię oraz ich rolę w systemie; 

2. zasady realizacji Strategii; 

3. ogólne ramy finansowe realizacji celów; 

4. ogólną organizację systemu monitorowania.  

Ten typowy układ jest widoczny we wszystkich dokumentach strategicznych i jest także bardzo dobrze 

odzwierciedlony w SRWŁ2030.  

3.12.1 Charakter Strategii i podmioty uczestniczące w systemie realizacji 

Przedstawiony w SRWŁ2030 system realizacji ma charakter bardzo ogólny, otwarty i elastyczny. 

Z pewnością taki rodzaj opisu usprawiedliwiają w dużej mierze warunki niepewności co do ostatecznych 

rozstrzygnięć strategicznych w kontekście głównego źródła finansowania Strategii rozwoju regionalnego 

tj. polityki spójności na lata 2021-2027. Sytuacja ta jest powiązana z faktem, że jednocześnie 

wyczerpują się ramy finansowe dla wielu innych instrumentów krajowych, bezpośrednio lub pośrednio 

powiązanych z pulą środków unijnych. Mowa tu o programach krajowych finansowanych w ramach 

oferty m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska czy 

specjalnych programów SOR ukierunkowanych wprawdzie terytorialnie jak np. „Pakiet dla średnich 

miast”, ale finansowanych de facto z poszczególnych działań krajowych programów operacyjnych. 

Dodatkowo autorzy Strategii określają swój dokument jako „klasyczne” podejście do programowania. 

W przypadku opisu systemu realizacji jest to częściowo prawdziwa ocena, ponieważ już w ramach 

poprzedniej generacji Strategii rozwoju regionalnego (lub ich aktualizacji) można było zaobserwować 

dążenie do nadania tym dokumentom możliwie operacyjnego wymiaru na jak najwcześniejszym etapie. 

Ten operacyjny wymiar rozumiemy jako bardzo ścisłe przyporządkowanie elementów systemu realizacji 

(podmiotów, ram finansowych, wskaźników) każdemu z celów, nawet na poziomie celów 

szczegółowych dokumentu. Przykład takiego „operacyjnego” dokumentu strategicznego stanowi choćby 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (2017), na poziomie regionalnym Strategia Rozwoju 

Województwa Pomorskiego do 2020, „lokalnie” natomiast świetnym przykładem może być Wojewódzka 

Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 dla województwa łódzkiego.  

Zastosowanie odmiennego, bardziej ogólnego podejścia nie jest jednak wcale błędne. Ponadto, 

SRWŁ2030 zawiera wiele innowacyjnych rozstrzygnięć w opisie roli podmiotów w systemie realizacji, 

np. przedstawienie samorządu województwa w kontekście inicjatora, propagatora czy realizatora 

planowanych przedsięwzięć. Korzystne byłoby jednak podanie przykładów, na czym taka rola mogłaby 

polegać. Przykładowe doprecyzowania roli samorządu województwa mogą uwzględniać następujące 

wyjaśnienia: 
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 inicjator i podmiot realizujący i finansujący cele Strategii poprzez własne lub partnerskie projekty 

w ramach przypisanych mu zadań publicznych, 

 koordynator działań służących wdrażaniu celów Strategii, a pozostających poza zakresem 

kompetencyjnym województwa (m.in. poprzez sterowanie procesem alokacji środków 

finansowych polityki spójności), 

 opiniotwórca i promotor interesu województwa w kontaktach i procesie współpracy przede 

wszystkim w kontaktach z władzami krajowymi. 

Wydaje się także, że wskazanie sumarycznie „samorządu województwa” jako podmiotu 

odpowiadającego za formułowanie i realizację Strategii oraz Regionalnego Obserwatorium 

Terytorialnego jako podmiotu odpowiedzialnego za jej monitorowanie może być niezbyt czytelne dla 

odbiorcy mało zorientowanego w praktyce realizacji Strategii. Warto byłoby uszczegółowić i uzupełnić 

opis relacji partnerów instytucjonalnych za pomocą diagramu lub innego typu wizualizacji, ilustrującej 

kluczowe podmioty instytucjonalne (w tym np. Zarząd Województwa, ROT, Departamenty 

odpowiadające za realizację RPO) i ich wzajemne relacje funkcjonalne w systemie realizacji 

(programowania, wdrażania, monitorowania) Strategii. 

Rys. 3. Przykładowa wizualizacja systemu realizacji Strategii  

 

Źródło: Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza 2015-2020. 
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Ponadto, zbiorczo wymienia się grupę udziałowców pozainstytucjonalnych, potencjalnych 

projektodawców i inicjatorów działań prorozwojowych. Do grupy tej należą: „jednostki samorządu 

terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego, jednostki sektora gospodarczego i instytucji otoczenia 

biznesu, samorządy gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki sektora edukacji i naukowo-

badawczego, instytucje ochrony zdrowia i pomocy społecznej, uczelnie wyższe, samorządy terytorialne 

innych województw, a także wszyscy mieszkańcy regionu”. Warto uzupełnić informację jakiego typu rola 

jest przewidziana dla tych podmiotów w systemie realizacji Strategii. Czy będzie to wyłącznie rola 

projektodawców? Otwarty i elastyczny charakter Strategii, ale także dotychczasowa praktyka sugerują, 

że być może dozwolone będą inne formy zaangażowania partnerów. Tym bardziej, że jedną z zasad jej 

realizacji jest „budowanie kultury partnerstwa i współpracy”, „[Strategia] będzie ukierunkowana na 

współdziałanie mieszkańców, instytucji i organizacji, a także zawiązywanie trwałych relacji pomiędzy 

podmiotami zaangażowanymi w jej wdrażanie”. Warto byłoby zatem uzupełnić ten wątek o kilka 

przykładów możliwych wspólnych działań wykorzystujących narzędzia dialogu, partnerstwa lub 

partycypacji społecznej. Mogą to być różnego rodzaju fora, grupy, uczestnictwo w konsultacjach 

społecznych i ewaluacjach Strategii, wymiana dobrych praktyk, ale również udział w procesie 

przedsiębiorczego odkrywania. 

W grupie udziałowców Strategii brakuje partnerów z otoczenia krajowego. Zdecydowanie brakuje 

partnera rządowego i określenia jego roli i warunków wzajemnej współpracy dla pomyślnej realizacji 

Strategii. W przypadkach niektórych Strategii wprost formułowano oczekiwania konkretnych 

rozstrzygnięć na poziomie krajowym (np. budowa fragmentów korytarzy transportowych itp.), od których 

zależą warianty realizacji Strategii. 

Rekomendacja: 

 Uzupełnienie w zestawie podmiotów administracji rządowej jako partnera w realizacji Strategii 

i wskazanie roli tego partnera. 

3.12.2 Operacjonalizacja  realizacji Strategii  

Chociaż jak wspomniano wcześniej, opis sposobu operacjonalizacji realizacji Strategii nie jest 

warunkiem koniecznym, w przypadku SRWŁ2030 czytelność założeń poprawiłoby wyjaśnienie na czym 

polega relacja pomiędzy celami Strategii a Zintegrowanymi Przedsięwzięciami Strategicznymi (ZPS). 

Ważne jest wyjaśnienie autorów dokumentu, że: „[ZPS] są wyrazem operacjonalizacji zdefiniowanych 

i opisanych powyżej celów Strategii 2030, oraz stosowanego na poziomie krajowym podejścia 

projektowego. Przedsięwzięcia te są wyborem strategicznym i priorytetyzacją działań ujętych w ramach 

polityki horyzontalnej”. Nie jest jednak jasne w jakiej formule będą realizowane te „projekty”, oraz kto 

będzie za nie odpowiadał. Czy będą to „programy” lub „polityki” sektorowe? Ze względu na wielość 

podejść strategicznych obserwowanych w ostatnich latach, nie bardzo można wyobrazić sobie status 

tego instrumentu. Warto krótko doprecyzować ten zamysł. Zwłaszcza, że programy realizacyjne 

sprzyjają większej identyfikacji z celami Strategii pracowników poszczególnych komórek 

merytorycznych – o ile odnoszenie się do zapisów samej Strategii nie jest wśród przedstawicieli 
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samorządu województwa oraz instytucji podległych samorządowi województwa zaangażowanych 

w realizację Strategii rozwoju powszechne, o tyle duże znaczenie mają dla nich bardziej szczegółowe, 

choćby pod względem opisów działań i wskaźników, i bardziej operacyjne programy realizacyjne15. 

Ocena systemu realizacji SRWŁ2030 ograniczona jest ogólnością zapisów projektu dokumentu. 

Ta ogólność sama w sobie nie może stanowić zarzutu, bowiem powszechną praktyką obserwowaną 

w innych województwach jest rozstrzyganie o szczegółowych rozwiązaniach i zapisywanie ich w dużo 

później przyjmowanym dokumencie, np. szczegółowym planie działań na rzecz realizacji ustaleń 

Strategii (kujawsko-pomorskie), czy planie zarządzania Strategią (małopolskie, pomorskie). Przyjmując, 

że taki dokument oraz portfolio programów realizacyjnych powstaną na późniejszym etapie, 

sformułować można szereg propozycji możliwych do uwzględnienia na tym etapie, służących 

zwiększeniu skuteczności realizacji SRWŁ2030, a wynikających głównie z doświadczeń innych 

województw. Krokiem ku większej operacjonalizacji procesu wdrażania SRWŁ2030, czyniącym go 

bardziej namacalnym i sterowalnym są uzupełniające programy realizacyjne (krótkookresowe plany 

realizacji). W województwie małopolskim obowiązek ich tworzenia zapisany jest już w dokumencie 

Strategii. Mają być tworzone na poziomie działań Strategii, mieć horyzont roku i wskazywać 

mechanizmy realizacji, instrumenty, jednostki odpowiedzialne, współuczestniczące i partnerów 

zewnętrznych. W województwie pomorskim również przyjęto roczne plany realizacji. Obowiązek ich 

tworzenia zapisano w programach strategicznych i do nich one się odnoszą. 

Rekomendacja: 

 Dodanie opisu lub rysunku wyjaśniającego rolę Zintegrowanych Przedsięwzięć Strategicznych 

(ZPS) w powiązaniu z celami SRWŁ2030. 

3.13 Ocena możliwości osiągania zakładanych celów Strategii 

w stosunku do szacowanych ram finansowych 

Ogólna ocena ram finansowych realizacji SRWŁ2030 jest pozytywna. Prawidłowo i adekwatnie do 

strategicznego charakteru dokumentu wymieniono ogólne narzędzia finansowej realizacji planowanych 

kierunków działań. Sposób przypisania narzędzi finansowej realizacji Strategii, tj. enumeratywny 

i ogólny, jest typowy dla tego rodzaju dokumentów na poziomie regionalnym oraz właściwy ze względu 

na czas programowania. Dopiero w tym półroczu poznamy ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące 

budżetu Unii Europejskiej, co odnotowano w Strategii. Przedstawiony katalog instrumentów i źródeł 

finansowania jest pełny, czytelny i opatrzony grafiką. 

Nie jest konieczne wprowadzanie zmian do opisu instrumentów ram finansowych, można jednak 

rozważyć, czy na tym poziomie warto w opisie ram finansowych wprowadzić informację o instrumentach 

zwrotnych, których rola w prowadzeniu polityki rozwoju będzie rosła. Ponadto, w grudniu 2019 r. pojawiły 

                                                      

15 EVALU (2017). Badanie śródokresowe skuteczności realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 
2011-2020. Kraków: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. 
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się informacje na temat zarysu inicjatyw w ramach Strategii „Europejski Zielony Ład”. Będą to inicjatywy: 

„Czyste powietrze”, „Bioróżnorodność”, „Fala renowacji w sektorze budowlanym” czy „Inicjatywa: od 

pola do stołu”. Nie są co prawda znane szczegółowe mechanizmy finansowania ani budżety tych 

inicjatyw, można jednak oczekiwać, że w nadchodzącej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027 

będą to, obok innowacji, gospodarki cyfrowej oraz małych i średnich przedsiębiorstw, szczególnie 

promowane kierunki wsparcia. Przynajmniej 30% środków EFRR i 37% środków Funduszu Spójności 

zostanie przeznaczonych na cele „środowiskowe”. Strategia SRWŁ2030 prawidłowo przewiduje 

realizację instrumentów umożliwiających wykorzystanie przeciwdziałania niekorzystnym skutkom zmian 

klimatu, coraz silniej akcentowanych w dokumentach ponadnarodowych. Zakres merytoryczny Strategii 

obejmuje jednocześnie szeroki wachlarz działań prorozwojowych i stwarza odpowiednie warunki do ich 

realizacji we wymiarach: gospodarczym, społecznym i przestrzennym. Jest w pełni zgodny z pięcioma 

celami polityki spójności na lata 2021-2027. Mimo specyficznego rozłożenia akcentów tematycznych 

w ramach priorytetów inwestycyjnych polityki spójności, alokacja środków europejskich z dużym 

prawdopodobieństwem umożliwi realizowanie wszystkich celów i działań zaplanowanych w SRWŁ2030. 

W tej perspektywie województwo łódzkie będzie w dalszym ciągu kwalifikowane jako region słabiej 

rozwinięty. Środki alokowane dla Polski w ramach polityki spójności zmniejszą się o ok. 22%. Ze 

względu na dodatkowe uwarunkowania wynikające z proponowanych rozporządzeń nie jest możliwe 

wnioskowanie, że proporcjonalnie mniej środków wpłynie w ramach podstawowego instrumentu 

finansowania polityki regionalnej w województwie łódzkim, jakim jest RPO. W perspektywie 2021-2027 

dwa regiony (z 17 NUTS 2) uzyskują kwalifikację regionów przejściowych i równowartość 60% budżetu 

na 2014-2020, a jeden lepiej rozwiniętego, możliwe będą jednak relatywnie elastyczne realokacje 

środków pomiędzy tymi kategoriami regionów. Uruchomione zostaną dodatkowe programy 

o charakterze regionalnym, w tym ponadregionalny Program 2020+, skierowany zgodnie z zapowiedzią 

SOR do słabszych gospodarczo obszarów OSI. W tym celu zostały one zidentyfikowane w projekcie 

SRWŁ2030 na podstawie KSRR 2030. W opisie ram finansowych warto zatem zwrócić uwagę na ten 

program, który będzie stanowił dodatkowy instrument wsparcia dla 7 miast średnich tracących funkcje 

społeczno-gospodarcze oraz 14 gmin zagrożonych trwałą marginalizacją w województwie łódzkim. 

W świetle powyższych założeń, na podstawie doświadczenia eksperckiego, można przyjąć dwa 

warianty finansowe realizacji założeń Strategii za pomocą środków europejskich: mniej optymistyczny 

wariant 60%-80% alokacji z 2014-2020 oraz bardziej optymistyczny wariant 80%-100% dotychczasowej 

alokacji. W konsekwencji uzyskane wsparcie powinno w dużej mierze umożliwić realizację celów 

SRWŁ2030. 

Sposób przedstawienia ram finansowych w SRWŁ2030 jest bardzo spójny z rozstrzygnięciami Krajowej 

Strategii Rozwoju Regionalnego 2030. Oprócz narzędzi finansowania rozdział dotyczący ram 

finansowych uwzględnia również opisy mechanizmów uzgodnień, które pozwalają dostosować 

interwencję do specyficznych potrzeb regionalnych, uwzględniając przy tym zapisy SOR 

i zintegrowanych strategii sektorowych. Mechanizmy uzgodnień służą lepszej integracji finansowych 

narzędzi rozwoju między poziomem lokalnym, regionalnym i krajowym. Są to: kontrakt programowy, 
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kontrakt sektorowy oraz nowo wprowadzone porozumienia terytorialne, jako forma współpracy 

wewnątrzregionalnej. 

Warto podkreślić, że Strategia zakłada otwartą, aktywną postawę samorządu województwa łódzkiego 

i jego partnerów w identyfikacji źródeł finansowania i pozyskiwaniu środków. To ważne parametry 

zwłaszcza w obliczu zmniejszających się w długim okresie nakładów na politykę spójności. 

Duże znaczenie dla lepszego tj. bardziej efektywnego wykorzystania dostępnych środków mają 

działania wspierające realizację Celu horyzontalnego. Są to m.in.: 

 budowanie kompetencji w zakresie stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, 

w szczególności w zakresie zamówień odpowiedzialnych społecznie i zielonych zamówień,  

 stymulowanie rozwoju współpracy sektora publicznego z sektorem prywatnym (partnerstwo 

publiczno-prywatne) oraz sektora publicznego z sektorem pozarządowym. 

Mechanizm partnerstwa publiczno-prywatnego został wskazany w ramach finansowych realizacji 

SRWŁ2030 jako potencjalny sposób mobilizacji środków prywatnych, jednak problemem 

sygnalizowanym przez partnerów lokalnych w różnych badaniach regionalnych jest niska wiedza, brak 

doświadczenia i co się z tym wiąże, duża obawa przed stosowaniem instrumentu, jakim jest realizacja 

projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Wprowadzenie dodatkowych działań w ramach 

celu horyzontalnego można uznać za przejaw kompleksowego podejścia do finansowej realizacji 

Strategii. 

Rekomendacja: 

 Dodanie wzmianki na temat instrumentów zwrotnych w realizacji Strategii rozwoju. 

Rekomendacja nie ma charakteru obligatoryjnego. 

3.14 Ocena systemu monitoringu i wskaźników Strategii 

Projekt SRWŁ2030 przewiduje system monitoringu Strategii, na który składają się 33 wskaźniki. Każdy 

z celów operacyjny ma przyporządkowany co najmniej jeden wskaźnik, w przypadku niektórych celów 

operacyjnych są to nawet cztery wskaźniki. W podejściu do wskaźników monitoringu widoczny jest duży 

pragmatyzm. Zdecydowana większość wskaźników jest opracowywana i udostępniana przez Główny 

Urząd Statystyczny (GUS). Jedynie sześć wskaźników (14, 18, 22, 23, 25, 27) nie bazuje na danych 

GUS. Są to jednak wskaźniki oparte na łatwo dostępnych danych administracyjnych. W efekcie 

wszystkie wskaźniki są w dużym stopniu skonkretyzowane oraz mierzalne. Wszystkie są także 

określone w czasie – dla wszystkich wyznaczono wartość docelową na rok 2030. Wyznaczenie wartości 

docelowej wiąże się z osiągalnością wyznaczonych wartości. Odnosząc się do wartości wskazanych 

w projekcie SRWŁ2030 należy stwierdzić, że szansa na ich osiągnięcie jest bardzo wysoka. Wynika to 

przede wszystkim z bardzo ostrożnego wyznaczania wartości docelowych, które ponadto czasami są 

określone jedynie w sposób kierunkowy (np. „więcej niż w roku bazowym”). Takie podejście może być 

krytykowane jako zbyt asekuracyjne. Jego zaletą jest natomiast realistyczność. 
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Oparcie sytemu wskaźników na danych ogólnodostępnych oznacza, że poszczególne wskaźniki mogą 

nie być do końca adekwatne w odniesieniu do danego celu operacyjnego, tzn. nie będą w pełni istotne 

w kontekście celów Strategii. Zidentyfikowano cztery takie wskaźniki: 

 Patenty udzielone przez UPRP na 1 mln mieszkańców; 

 Gęstość sieci autostrad i dróg ekspresowych w województwie [km/1000 km2]; 

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

 Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w powierzchni ogółem [%]. 

W polskim kontekście „Patenty udzielone przez UPRP na 1 mln mieszkańców” w małym stopniu mierzą 

innowacyjność gospodarki. Po pierwsze, udzielanych patentów jest mało – więc duże znaczenie ma 

czynnik losowy (mniej lub więcej patentów w danych roku). Po drugie, część patentów, zgłaszanych 

przez jednostki naukowe, jest zgłaszana w celu wykazania tego faktu w ewaluacji ich działalności, bez 

jakichkolwiek planów komercjalizacji (udzielania licencji) czy ochrony w przypadku wykrycia naruszenia 

patentu. 

W przypadku wskaźników „Gęstość sieci autostrad i dróg ekspresowych w województwie [km/1000 

km2]” oraz „Długość linii kolejowych dostosowanych do prędkości 100 km/h i więcej [km]” 

problematyczne jest to, że nie uwzględniają one kierunków przebiegu infrastruktury liniowej. W efekcie 

poziomy tych wskaźników mogą być wysokie, podczas gdy realna dostępność, np. między miastami 

powiatowymi i stolicą województwa może być na niezadowalającym poziomie. 

Z kolei wskaźnik „Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w powierzchni ogółem [%]” mierzy tylko jeden z wielu wymiarów sprawności 

organizacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. 

Mimo wskazanych wyżej zastrzeżeń, nie rekomenduje się wprowadzania zmian w systemie 

wskaźników. Głównym argumentem za pozostawieniem systemu wskaźników bez zmian jest 

pragmatyzm podejścia zastosowanego w SRWŁ2030. Rozszerzanie listy wskaźników oraz ambitniejsze 

wyznaczanie wartości docelowych wymagałoby dużych nakładów zarówno na etapie koncepcyjnym 

oraz na etapie realizacji, przy jednocześnie niewielkiej wartości dodanej z punktu widzenia 

wykorzystania Strategii w działaniach rozwojowych w regionie.  
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Tab. 10. Ocena wskaźników według kryteriów SMART16 

Lp. Nazwa wskaźnika skonkretyzowany mierzalny osiągalny istotny określony 
w czasie 

1. SFERA GOSPODARCZA – CEL STRATEGICZNY: NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA  

Cel operacyjny 1.1 Zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego  

1. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R 
w relacji do PKB (ceny bieżące) [%] Tak Tak Tak Tak Tak 

2. Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
w ogólnej liczbie przedsiębiorstw [%] Tak Tak Tak Tak Tak 

Cel operacyjny 1.2 Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego  

3. Współczynnik aktywności zawodowej 
ogółem [%] Tak Tak Tak Tak Tak 

4. Odsetek osób dorosłych w wieku 25-64 lata 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu Tak Tak Tak Tak Tak 

Cel operacyjny 1.3. Wsparcie rozwoju MŚP i sektora rolnego  

5. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 
tys. ludności Tak Tak Tak Tak Tak 

6. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego 
na 10 tys. ludności Tak Tak Tak Tak Tak 

7. Globalna produkcja rolnicza na 1 ha użytków 
rolnych wg nowej definicji [zł] Tak Tak Tak Tak Tak 

Cel operacyjny 1.4. Wzmacnianie gospodarczych przewag w sektorze wytwórczym i usługowym  

8. Patenty udzielone przez UPRP na 1 mln 
mieszkańców Tak Tak Tak Częściowo Tak 

9. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca, 
Polska = 100% (ceny bieżące, ESA 2010)  Tak Tak Tak Tak Tak 

2. SFERA SPOŁECZNA – CEL STRATEGICZNY: OBYWATELSKIE SPOŁECZEŃSTWO RÓWNYCH SZANS  

Cel operacyjny 2.1 Rozwój kapitału społecznego  

10. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji 
społecznych na 10 tys. mieszkańców Tak Tak Tak Tak Tak 

11. 
Liczba uczestników imprez organizowanych 
przez domy kultury, ośrodki kultury, kluby, 
świetlice na 1 000 mieszkańców 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Cel operacyjny 2.2 Poprawa stanu zdrowia mieszkańców  

12. Przeciętne trwanie życia mężczyzn/kobiet Tak Tak Tak Tak Tak 

13. 
Liczba łóżek w hospicjach, zakładach 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-
leczniczych na 100 tys. osób  

Tak Tak Tak Tak Tak 

Cel operacyjny 2.3 Ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego  

14. 

Liczba osób potrzebujących wsparcia 
w codziennym funkcjonowaniu objętych 
usługami opiekuńczymi na 1000 osób 
w wieku 65 lat i więcej 

Tak Tak Tak Tak Tak 

15. Osoby korzystające ze świadczeń pomocy 
społecznej na 10 tys. mieszkańców Tak Tak Tak Tak Tak 

16. 
Odsetek mieszkań wyposażonych 
w podstawowe media (łazienkę) (miasto), 
(wieś) 

Tak Tak Tak Tak Tak 

3. SFERA PRZESTRZENNA – CEL STRATEGICZNY: ATRAKCYJNA I DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ  

Cel operacyjny 3.1 Adaptacja do zmian klimatu i poprawa jakości zasobów środowiska  

17. Udział powierzchni terenów zieleni 
w miastach w powierzchni ogółem [%] Tak Tak Tak Tak Tak 

18. Wielkość emisji powierzchniowej [t/rok] Tak Tak Tak Tak Tak 

19. Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % 
ogółu ludności na wsi Tak Tak Tak Tak Tak 

20. Lesistość [%] Tak Tak Tak Tak Tak 

                                                      

16 Zgodnie z metodologią SMART poprawnie zdefiniowany wskaźnik powinien być: skonkretyzowany (ang. specific), mierzalny 
(ang. measurable), osiągalny (ang. achievable), istotny (ang. relevant), określony w czasie (ang. time-bound) 
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Lp. Nazwa wskaźnika skonkretyzowany mierzalny osiągalny istotny określony 
w czasie 

21. Powierzchnia nawadniana [ha] Tak Tak Tak Tak Tak 

Cel operacyjny 3.2 Ochrona i kształtowanie krajobrazu  

22. 

Liczba obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków nieruchomych województwa 
łódzkiego (wraz z informacją o liczbie wpisów 
i skreśleń) [szt.] 

Tak Tak Tak Tak Tak 

23. 
Udział systemu obszarów prawnie 
chronionych (SOCh) w powierzchni 
województwa ogółem [%] 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Cel operacyjny 3.3 Zwiększenie dostępności transportowej  

24. Gęstość sieci autostrad i dróg ekspresowych 
w województwie [km/1000 km2]  Tak Tak Tak Częściowo Tak 

25. Długość linii kolejowych dostosowanych do 
prędkości 100 km/h i więcej [km] Tak Tak Tak Częściowo Tak 

26. 
Udział taboru komunikacji miejskiej 
przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych w taborze ogółem [%]  

Tak Tak Tak Tak Tak 

27. Wielkość ładunków obsłużonych 
w terminalach intermodalnych (TEU) Tak Tak Tak Tak Tak 

Cel operacyjny 3.4 Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego  

28. Produkcja energii elektrycznej (TWh) Tak Tak Tak Tak Tak 

29. Korzystający z sieci gazowej w % ogółu 
ludności  Tak Tak Tak Tak Tak 

30. Udział produkcji energii elektrycznej z OZE 
w produkcji energii elektrycznej ogółem [%] Tak Tak Tak Tak Tak 

Cel operacyjny 3.5 Racjonalizacja gospodarki odpadami  

31. 
Odpady komunalne zebrane selektywnie 
w relacji do ogółu odpadów komunalnych 
zebranych w ciągu roku [%] 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Cel operacyjny 3.6 Zwiększenie dostępności do usług teleinformatycznych  

32. 

Udział gospodarstw domowych 
wyposażonych w urządzenie z dostępem do 
Internetu w liczbie gospodarstw domowych 
ogółem [%] 

Tak Tak Tak Tak Tak 

CEL HORYZONTALNY: EFEKTYWNIE I ODPOWIEDZIALNIE ZARZĄDZANY REGION  

33. 
Udział powierzchni objętej obowiązującymi 
miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego w powierzchni ogółem [%] 

Tak Tak Tak Częściowo Tak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu SRWŁ2030.  
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3.15 Identyfikacja potencjalnych trudności w realizacji Strategii 

i wskazanie możliwych działań zaradczych 

Zidentyfikowano trzy potencjalne trudności w realizacji Strategii. Po pierwsze, analiza merytorycznej 

spójności Strategii i dokumentów strategicznych na poziomie międzynarodowym i krajowym 

potwierdziła wysoką komplementarność dokumentów. Potencjalną trudnością w tym obszarze jest fakt, 

że SRWŁ2030 zawiera bardzo szeroki zestaw celów interwencji, co w sytuacji ograniczonych zasobów 

finansowych prowadzi do nieuniknionej konieczności priorytetyzacji kierunków wsparcia. 

Jednym z podejść do priorytetyzacji działań jest oparcie ich o wyniki analizy spójności z dokumentami 

na poziomie międzynarodowym i krajowym, co stwarza szanse na uzyskanie większego wsparcia 

finansowego w ramach preferowanych działań. Tymi priorytetowymi kierunkami działań są przede 

wszystkim: bezpieczna żywność; bioróżnorodność; gospodarka o obiegu zamkniętym; 

elektromoblilność; energetyka; innowacje. Innym wariantem jest także priorytetyzacja przestrzenna 

kierunków wsparcia, która jest omawiana w niniejszej ewaluacji w rozdziale dotyczącym obszarów 

strategicznej interwencji. 

Po drugie, analiza opisu systemu realizacji Strategii prowadzi do wniosku o konieczności lepszego 

ujęcia relacji pomiędzy interesariuszami systemu realizacji Strategii i doprecyzowaniem ich ról. Nie jest 

jasny zakres zadań i odpowiedzialność za realizację Strategii kluczowych aktorów systemu realizacji. 

Nie jest konieczne dodawanie obszernej treści do dokumentu Strategii, ale np. wizualizacji, czytelnej 

dla odbiorcy. 

Po trzecie, analiza systemu realizacji Strategii prowadzi do wniosku o konieczności lepszego opisu 

funkcji i relacji do celów Strategii instrumentów, jakimi są Zintegrowane Przedsięwzięcia Strategiczne 

(ZPS). Koncepcja ZPS nie jest w pełni zrozumiała i czytelna. W niewystarczającym stopniu określono 

cel wyodrębnienia działań i sposób ich realizacji. Proponuje się, aby mogły pełnić funkcję programów 

realizacyjnych w relacji do SRWŁ2030, co jest prawdopodobnie zamiarem autorów dokumentu. Jeśli 

tak, to korzystnie byłoby opatrzeć fragment dotyczących ZPS grafiką pokazującą ich relację do 

poszczególnych celów Strategii. Warto także opracować podstawowe założenia wdrożeniowe dla 

realizacji tych programów (tj. określić podmioty odpowiedzialne, sposób monitorowania i harmonogram 

realizacji).  
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3.16 Podsumowanie wyników badania według kryteriów 

ewaluacyjnych 

Kryterium trafności, tj. stopnia, w jakim cele Strategii odpowiadają wyzwaniom, potencjałom oraz 

potrzebom określonym dla poszczególnych obszarów tematycznych i geograficznych oraz grup 

docelowych. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdza się wysoki stopień trafności celów Strategii. 

Jednocześnie rekomenduje się, aby w celu zwiększenia trafności planowanej interwencji 

w opisach kierunków działań dodać działania dotyczące: rozwoju zasobów kadrowych 

w szkołach wyższych, jednostkach B+R oraz działach B+R przedsiębiorstw (kierunek działań 

1.1.1); rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych (kierunek działań 1.2.4). 

Kryterium spójności, tj. komplementarności celów Strategii i celów dokumentów wyższego rzędu 

(w tym europejskich, makroregionalnych, krajowych) oraz wewnętrznej logiki dokumentu. 

Założenia Strategii są spójne z założeniami aktualnych dokumentów wyższego szczebla na 

poziomie międzynarodowym i krajowym, jak również z dokumentami planistycznymi na 

poziomie regionalnym i ponadregionalnym. Szerokie spektrum celów Strategii w trzech 

wymiarach rozwoju: gospodarczym, społecznym i przestrzennym pozwala na jej dobre 

dopasowanie do celów polityki spójności i polityki rozwoju na poziomie krajowym. Zwłaszcza 

umożliwia realizację celów w zakresie polityki proinnowacyjnej i przeciwdziałania negatywnym 

skutkom zmian klimatu, które w okresie realizacji Strategii będą przedmiotem intensywnego 

wsparcia. Pod względem formalnym Strategia spełnia wymogi zgodności ze Strategią na rzecz 

Odpowiedzialnego Rozwoju, Krajowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i Krajową 

Strategią Rozwoju Regionalnego. W sposób zgodny z tymi dokumentami opisane są wybrane 

obszary geograficzne (OSI) i mechanizmy realizacji celów SRWŁ, co umożliwi województwu 

łódzkiemu pozyskanie wsparcia w ramach dostępnych instrumentów. Cele i działania Strategii 

są również zgodne z planami kompleksowej inwestycji rządowej Port Solidarność – Centralny 

Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej (CPK). Projekt SRWŁ2030 jest także spójny 

ze Strategią makroregionalną dla Polski Centralnej, jednak sam dokument nie został 

uwzględniony w tekście Strategii. Proponuje się zatem uzupełnienie wykazu analizowanych 

dokumentów o Strategię dla Polski Centralnej 2020 z perspektywą do 2030 roku. 

Strategia jest w wysokim stopniu spójna wewnętrznie. W dużej mierze jest to wynikiem 

przyjętego podejścia, w którym wyzwania wyróżnione w „sektorowych” obszarach przekładają 

się bezpośrednio na cele strategiczne oraz operacyjne (i dalej kierunki działań i działania). 

Przeprowadzona analiza komplementarności pozwoliła zidentyfikować istotną sprzeczność 

rozwojową. Zidentyfikowana sprzeczność związana jest z rozwojem elektrowni Bełchatów 

w oparciu o nową kopalnię odkrywkową (Złoczew). Z punktu widzenia długookresowego 

rozwoju regionu, zasadne będzie wskazanie w tekście Strategii, że tworzenie nowej kopalni 

odkrywkowej jest problematyczne oraz wskazanie potrzeby znalezienia alternatywnych 
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rozwiązań dla przyszłości elektrowni Bełchatów i ogólnie elektroenergetyki w województwie. 

Tego typu zapis ułatwi poszukiwanie alternatywnych scenariuszy dla rozwoju energetyki 

w województwie. 

Kryterium przewidywanej skuteczności, tj. ocenę możliwego stopnia realizacji założonych celów 

Strategii, w tym osiągnięcia zakładanych wskaźników. 

Wartości docelowe wskaźników mierzących postępy w realizacji Strategii zostały wyznaczone 

w sposób wysoce realistyczny. Osiągnięcie wartości docelowych, przy konsekwentnej realizacji 

Strategii oraz stabilnym otoczeniu, należy ocenić jako wysoce prawdopodobne. Wobec tego 

można uznać, że kryterium przewidywanej skuteczności jest spełnione. 

Kryterium przewidywanej efektywności, tj. odniesienie spodziewanych efektów do planowanych do 

poniesienia nakładów (dostępnych zasobów). 

Ostateczne rozstrzygnięcia odnośnie finansowych ram realizacji polityki regionalnej 

w województwie łódzkim nie są jeszcze znane. Podobnie jak w obecnej perspektywie 

budżetowej, w okresie objętym Strategią należy oczekiwać, że podstawowym źródłem 

finansowania realizacji Strategii będą środki polityki spójności. Zgodnie z aktualnym stanem 

wiedzy alokacja środków na realizację polityki spójności w Polsce zmniejsza się w latach 2021-

2027 o 22% w relacji do budżetu na lata 2014-2020. Dla woj. łódzkiego można przyjąć dwa 

warianty finansowe realizacji założeń Strategii za pomocą środków europejskich: mniej 

optymistyczny wariant 60%-80% alokacji z 2014-2020 oraz bardziej optymistyczny wariant 

80%-100% dotychczasowej alokacji (szacunki na podstawie doświadczenia eksperckiego). 

W konsekwencji uzyskane wsparcie powinno w dużej mierze urzeczywistnić zakładane cele 

SRWŁ2030. Oba warianty powinny umożliwić realizację zakładanych celów Strategii. Należy 

jednak wziąć pod uwagę, że efekty te mogą być nierównomierne. Większe efekty mogą 

wystąpić w obszarach szczególnej koncentracji środków tj. innowacje, adaptacja do zmian 

klimatycznych w tym efektywność energetyczna, gospodarka o obiegu zamkniętym, 

ekologiczne rolnictwo. 

Kryterium przewidywanego oddziaływania, tj. ocenę powiązań przyczynowo skutkowych pomiędzy 

zdiagnozowanymi wyzwaniami, celami rozwoju i planowanymi kierunkami działań (logiki wewnętrznej 

dokumentu). 

Wysoki poziom spójności wewnętrznej projektu Strategii, tj. logicznego przekładania się 

zdiagnozowanych wyzwań na cele i działania oraz spójność powiązań w systemie celów, tworzy 

dobrą podstawę do kierowania procesów rozwojowych zachodzących w regionie w taki sposób, 

aby oddziaływały na zdiagnozowanie wyzwania. Zaplanowane działania będą spełniać 

kryterium oddziaływania pod warunkiem ich konsekwentnej i skutecznej realizacji. 

Kryterium przewidywanej trwałości efektów interwencji, tj. trwałości wywołanej przez Strategię 

zmiany (lub trwałości uruchomionych procesów rozwojowych). 
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Strategia przewiduję kompleksowy system działań, z których duża część ma charakter 

prorozwojowy, tj. tworzy podstawy do realizacji procesów rozwojowych lub uruchamia takie 

procesu (zwłaszcza dotyczy to działań nakierowanych na rozwój kapitału ludzkiego 

i społecznego, wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności). W efekcie można 

argumentować, że przewidywana trwałość efektów interwencji jest na odpowiednim poziomie, 

a rzeczywista trwałość zostanie osiągnięta pod warunkiem konsekwentnej realizacji zamierzeń 

wyznaczonych w projekcie Strategii. 
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4 Wnioski i rekomendacje 

Nr Wniosek Rekomendacja 
Propozycja zmian w tekście 

Strategii 
(lub adnotacja „bez zmian”) 

1 Brak analizy SWOT. Dodanie do dokumentu Strategii 
syntetycznej analizy SWOT. 

Proponowana wersja analizy SWOT 
została zamieszczona w rozdziale 3.6. 

Tabela SWOT może być 
zamieszczona jako osobna część 
przed częścią „Wizja rozwoju”. 

2 Zastosowanie nazw obszarów jako głównych części rozdziału 
diagnostycznego (w tym widocznych w spisie treści) nadmiernie 
podkreśla sektorowość diagnozy, zmniejszając jednocześnie 
przekaz związany z wyzwaniami. 

Zrezygnować z określania obszarów. 
Wykorzystanie sformułowań 
poszczególnych wyzwań jako nazw 
podrozdziałów w części “Strategiczne 
wyzwania rozwojowe regionu do 
2030 roku” (zamiast nazw obszarów 
diagnozy). 

 

Należy wykorzystać sformułowania 
poszczególnych wyzwań jako nazwy 
podrozdziałów oraz w spisie treści. 
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Nr Wniosek Rekomendacja 
Propozycja zmian w tekście 

Strategii 
(lub adnotacja „bez zmian”) 

3 W kierunku działań 1.1.1. brakuje wsparcia rozwoju kadr sektora 
B+R. W kierunku działań 1.2.4. brakuje wsparcia rozwoju 
zaawansowanych kompetencji cyfrowych. 

Uzupełnienie kierunku działań 1.1.1. 
oraz 1.2.4 

Uzupełnienie kierunku działań 1.1.1. 
o działanie: „rozwój zasobów 
kadrowych w szkołach wyższych, 
jednostkach B+R oraz działach B+R 
przedsiębiorstw”. 

Uzupełnienie kierunku działań 1.2.4. 
o działanie: „rozwój zaawansowanych 
kompetencji cyfrowych istotnych na 
rynku pracy, m.in. poprzez rozwój 
programów kształcenia na studiach 
pierwszego, drugiego i trzeciego 
stopnia (w tym podnoszenie 
kompetencji kadry dydaktycznej 
wykładającej na tych kierunkach), 
wsparcie studiów podyplomowych dla 
pracowników i osób poszukujących 
pracy, organizowanie praktyk 
zawodowych dla studentów 
i absolwentów, szkolenia stacjonarne 
dla pracowników i osób 
poszukujących pracy”. 
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Nr Wniosek Rekomendacja 
Propozycja zmian w tekście 

Strategii 
(lub adnotacja „bez zmian”) 

4 Z punktu widzenia długookresowego rozwoju regionu, zasadne jest 
wskazanie, że decyzje dotyczące uruchomienia nowej kopalni 
odkrywkowej będą podejmowane na szczeblu krajowym i nie są 
obecnie jednoznacznie przesądzone. 

Wykreślenie jednoznacznego 
wskazania uruchomienia złoża 
Złoczew. 

 

Zamiana treści w opisie pierwszego 
działania w kierunku działań 3.4.1. 
z „utrzymanie produkcji energii 
w okręgu energetycznym w rejonie 
Bełchatowa, w tym m.in. wspieranie: 
uruchomienia wydobycia węgla 
brunatnego ze złoża Złoczew; 
wdrażania innych rozwiązań 
w zakresie produkcji energii” na 
„utrzymanie produkcji energii w okręgu 
energetycznym w rejonie Bełchatowa, 
w tym m.in. wspieranie wdrażania 
nowych rozwiązań w zakresie 
produkcji energii”. 

5 Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze oraz gmin zaliczanych do obszarów zagrożonych 
trwałą marginalizacją opiera się na wersji, która będzie 
aktualizowana w 2020 r. 

Zaktualizowanie listy miast średnich 
tracących funkcje społeczno-
gospodarcze oraz gmin zaliczanych 
do obszarów zagrożonych trwałą 
marginalizacją. 

Uwzględnienie w tekście Strategii 
zaktualizowanej delimitacji miast 
średnich tracących funkcje społeczno-
gospodarcze oraz gmin zaliczanych 
do obszarów zagrożonych trwałą 
marginalizacją (warunkowo, 
w przypadku ogłoszenie nowych 
delimitacji przed przyjęciem 
SRWŁ2030 przez samorząd 
województwa). 
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Nr Wniosek Rekomendacja 
Propozycja zmian w tekście 

Strategii 
(lub adnotacja „bez zmian”) 

6 Brak wskazania regionalnych Obszarów Strategicznej Interwencji. Rozważenie wyznaczenia 
regionalnych Obszarów Strategicznej 
Interwencji oraz Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego. 

Dodanie w rozdziale „Obszary 
Strategicznej Interwencji” adnotacji, że 
dopuszcza się tworzenie regionalnych 
OSI, które będą realizować cele 
SRWŁ2030, zawłaszcza w kontekście 
wykorzystania instrumentu 
porozumienia terytorialnego oraz 
Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 
w kontekście wykorzystania 
instrumentu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych. 

7 
W grupie udziałowców Strategii brakuje partnerów z otoczenia 
krajowego. Zdecydowanie brakuje partnera rządowego i określenia 
jego roli i warunków wzajemnej współpracy dla pomyślnej realizacji 
Strategii. W przypadkach niektórych Strategii wprost formułowano 
oczekiwania konkretnych rozstrzygnięć na poziomie krajowym (np. 
budowa fragmentów korytarzy transportowych itp.), od których 
zależą warianty realizacji Strategii. 

Uzupełnienie partnera po stronie 
administracji rządowej w zestawie 
interesariuszy systemu realizacji 
Strategii. 

Uzupełnienie w zestawie podmiotów 
administracji rządowej jako partnera 
w realizacji Strategii i wskazanie roli 
tego partnera.  

8 
Opis sposobu operacjonalizacji realizacji Strategii nie jest 
elementem koniecznym Strategii, jednak w przypadku SRWŁ2030 
czytelność założeń poprawiłoby wyjaśnienie na czym polega relacja 
pomiędzy celami Strategii a Zintegrowanymi Przedsięwzięciami 
Strategicznymi (ZPS). Ważne jest wyjaśnienie autorów dokumentu, 
że: „[ZPS] są wyrazem operacjonalizacji zdefiniowanych 
i opisanych powyżej celów Strategii 2030, oraz stosowanego na 
poziomie krajowym podejścia projektowego. Przedsięwzięcia te są 
wyborem strategicznym i priorytetyzacją działań ujętych w ramach 
polityki horyzontalnej”. Nie jest jednak jasne w jakiej formule będą 
realizowane te projekty, oraz kto będzie za nie odpowiadał. 

Uzupełnienie opisu instrumentu ZPS 
w sekcji Zintegrowane 
Przedsięwzięcia Strategiczne 
(str. 82). 

Opis lub grafika ilustrująca relacje lub 
wyjaśniająca funkcję Zintegrowanych 
Przedsięwzięć Strategicznych (ZPS) 
w powiązaniu z celami SRWŁ2030. 
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Nr Wniosek Rekomendacja 
Propozycja zmian w tekście 

Strategii 
(lub adnotacja „bez zmian”) 

9 
W opisie ram finansowych brakuje informacji o instrumentach 
zwrotnych, których rola w prowadzeniu polityki rozwoju będzie 
rosła. 

Uzupełnienie instrumentów 
finansowych w sekcji Ramy 
finansowe i narzędzia realizacji 
Strategii. 

Dodanie wzmianki na temat 
instrumentów zwrotnych w realizacji 
Strategii rozwoju. Rekomendacja nie 
ma charakteru obligatoryjnego. 
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6 Streszczenie raportu metodologicznego 

Przedmiotem badania był projekt Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (SRWŁ2030) 

w wersji datowanej na listopad 2019 r. Celem głównym była ocena ex-ante projektu Strategii Rozwoju 

Województwa Łódzkiego 2030 w odniesieniu do kryteriów ewaluacyjnych: 

 trafności, tj. stopnia, w jakim cele Strategii odpowiadają wyzwaniom, potencjałom oraz 

potrzebom; 

 spójności, tj. komplementarności celów Strategii i celów dokumentów wyższego rzędu (w tym 

europejskich, makroregionalnych, krajowych) oraz wewnętrznej logiki dokumentu; 

 przewidywanej skuteczności, tj. ocenę możliwego stopnia realizacji założonych celów Strategii, 

w tym osiągnięcia zakładanych wskaźników; 

 przewidywanej efektywności, tj. odniesienie spodziewanych efektów do planowanych do 

poniesienia nakładów (dostępnych zasobów);  

 przewidywanego oddziaływania, tj. ocenę powiązań przyczynowo skutkowych pomiędzy 

zdiagnozowanymi wyzwaniami, celami rozwoju i planowanymi kierunkami działań; 

 przewidywanej trwałości efektów interwencji, tj. trwałości wywołanej przez Strategię zmiany (lub 

trwałości uruchomionych procesów rozwojowych). 

Prace badawcze zostały zorganizowane w czterech modułach: W module 1 przeprowadzono 

weryfikację sposobu uwzględnienia w diagnozie istotnych dla województwa trendów i zjawisk 

zachodzących w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego oraz interpretacji mechanizmów rozwoju. 

Elementem modułu 1 było także przeprowadzenie analizy SWOT (metoda dodatkowa).. 

Ocena trafności i spójności wewnętrznej projektu Strategii (moduł 2) została przeprowadzona 

z wykorzystaniem metod eksperckich. Na podstawie analizy tekstu projektu Strategii oraz wywiadów 

z jej twórcami i ekspertami zewnętrznymi, a także odniesienia zapisów Strategii do aktualnej wiedzy 

naukowej na temat mechanizmów i procesów rozwoju regionalnego, oceniona została zakładana 

w projekcie Strategii logika i spójność interwencji. 

W ramach modułu 3 zrealizowane zostały dwa rodzaje oceny spójności zewnętrznej projektu. 

Pierwszym jest standardowa ocena spójności zewnętrznej, przeprowadzona w odniesieniu do celów 

aktualnie obowiązujących dokumentów planistycznych. Ta ocena została zrealizowana 

za pośrednictwem matrycy komplementarności. Drugim rodzajem oceny spójności zewnętrznej projektu 

Strategii była analiza jej faktycznej i potencjalnej spójności z postulowanymi kierunkami zmian na 

poziomie krajowym.  

Zakres analiz w module 4 objął: (1) ocenę na ile koncepcja systemu realizacji Strategii jest realistyczna 

i dostosowana do celów i zakresu Strategii, oraz (2) ocenę systemu monitorowania Strategii. W tym 

drugim elemencie kluczowym aspektem była ocena systemu wskaźników (ich liczby, zakresu, 

powiązania z celami i działaniami, itd.) oraz ocena wyznaczonych wartości docelowych poszczególnych 

wskaźników.  
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7 Słowniczek terminologiczny 

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji – to planowany przez Komisję Europejską mechanizm 

finansowego wspierania regionów ponoszących duże koszty polityki klimatycznej i transformacji 

energetycznej. 

Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze – „są to miasta powyżej 20 tys. mieszkańców 

z wyłączeniem miast wojewódzkich oraz mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców 

będące stolicami powiatów. Kategoria miast średnich obejmuje miasta różnej wielkości, w których 

występuje tracenie funkcji w następujących obszarach: gospodarczych funkcji kontrolnych, 

przemysłowych, turystycznych, handlowych, kultury, dostępności do szkolnictwa wyższego oraz 

zagrożenia depopulacją” (KSRR 2030, 2019). 

Obszar strategicznej interwencji (OSI) – „wskazany w strategii rozwoju obszar o zidentyfikowanych lub 

potencjalnych powiązaniach funkcjonalnych lub o szczególnych warunkach społecznych, 

gospodarczych lub przestrzennych, decydujących o występowaniu barier rozwoju lub trwałych, 

możliwych do aktywowania, potencjałów rozwojowych, do którego kierowana jest interwencja publiczna 

łącząca inwestycje finansowane z różnych źródeł, w tym w szczególności gospodarcze, 

infrastrukturalne i w zasoby ludzkie, lub rozwiązania regulacyjne” (KSRR 2030, 2019). 

Obszary zagrożone trwałą marginalizacją –„zróżnicowane przestrzenne pod względem poziomu 

rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i funkcji gospodarczych skupiska gmin wiejskich i powiązanych 

z nimi funkcjonalnie małych miast, w których nastąpiła kumulacja negatywnych zjawisk społecznych 

i ekonomicznych. Obszary te zostały wyznaczone na podstawie wielowskaźnikowej metodyki 

opracowanej na potrzeby SOR” (Śleszyński et al., 2017; KSRR 2030, 2019). 

Porozumienie terytorialne – „umowa zawierana pomiędzy zarządem województwa albo ministrem 

właściwym do spraw rozwoju regionalnego a lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego lub ich 

związkami, określająca w szczególności przedsięwzięcia priorytetowe, które mają istotne znaczenie dla 

rozwoju jednostek samorządu terytorialnego objętych porozumieniem” (KSRR 2030, 2019). 

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) to „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” (Kusideł et al., 2017). 
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8 Spis skrótów 

BPPWŁ  Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego 

CPK  Centralny Port Komunikacyjny 

DPR Departament Polityki Regionalnej (Wydział Rozwoju Regionu) Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

KPZK Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

KSRR Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 

ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych 

OSI  Obszary Strategicznej Interwencji 

OZE  Odnawialne Źródła Energii 

PS  Polityki Spójności 

RLKS Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność 

ROT Regionalne Obserwatorium Terytorialne 

SDG Sustainable Development Goals 

SOR Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

SRWŁ2030 Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 

UE Unia Europejska 

UPRP Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 

ZPS Zintegrowane Przedsięwzięcia Strategiczne 
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9 Spis tabel 

Tab. 1. Struktura dokumentu SRWŁ2030 

Tab. 2. Spójność założeń SRWŁ2030 z celami Agendy ONZ 2030 

Tab. 3. Europejski Zielony Ład, wybrane działania wspierające w latach 2020-2021 

Tab. 4. Spójność założeń SRWŁ2030 z celami polityki spójności (PS) na lata 2021-2027 

Tab. 5. Ekspercka analiza SWOT 

Tab. 6. Syntetyczna ocena celów operacyjnych SRWŁ2030 

Tab. 7. Analiza spójności celów strategicznych i kierunków działań oraz katalogu działań 

Tab. 8. Synteza oceny komplementarności wyzwań rozwojowych z systemem celów Strategii  

Tab. 9. Ocena trafności Zintegrowanych Przedsięwzięć Strategicznych oraz ich powiązań z wymiarami 
SRWŁ2030 

Tab. 10. Ocena wskaźników według kryteriów SMART  

 

10 Spis rysunków 

Rys. 1. Graficzny element wizji  

Rys. 2. Szczegółowy opis trzech wymiarów wizji – wskazanie elementów wyróżnionych pogrubieniem i 
kolorową czcionką 

Rys. 3. Przykładowa wizualizacja systemu realizacji Strategii 

 

11 Spis załączników 

Załącznik 1. Matryca komplementarności (w formacie xlsx) 

Załącznik 2. Narzędzia badawcze 

Załącznik 3. Podsumowanie wywiadów z ekspertami zewnętrznymi 

Załącznik 4. Transkrypcje wywiadów (w sześciu osobnych plikach) 

Załącznik 5. Spis źródeł statystycznych 

 

 


