


 
 
    
 
  

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 została przyjęta uchwałą 
nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego w dniu 26 lutego 2013 r.  

Raport Roczny z Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 
przygotowany został w 2013 r. i jest pierwszym z cyklu mających powstawać corocznie 
raportów z monitorowania Strategii. 
 
  
Zakres Raportu: 

•   ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa; 
•   poziom realizacji celów na podstawie osiągniętych wskaźników; 
•   stan realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym.  

  
  

 
 
 
 
 

  

 



 
 
     Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa - została opracowana na podstawie 
wybranych wskaźników makroekonomicznych i obejmuje lata 2010-2012. Ze względu na 
bardzo krótki okres od zatwierdzenia Strategii ocena ma charakter syntetyczny, natomiast 
znacznie szerzej rozbudowana została część statystyczna. 
 
     Poziom realizacji celów na podstawie osiągniętych wskaźników - przedstawiono ocenę 
realizacji poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych na podstawie przyjętych 104 
wskaźników, dla których rokiem bazowym jest 2010, zaś docelową wartością stan w 2020 r. 
Część wskaźników (27) została wskazana do objęcia badaniem i wartości tych wskaźników 
zostaną określone w późniejszym terminie. 
  
     Stan realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym – ocena ich realizacji 
w największym stopniu winna dotyczyć programów zatwierdzonych po przyjęciu SRWŁ 2020, 
dla których jest ona dokumentem nadrzędnym. Z uwagi na zbyt krótki czas od uchwalenia 
Strategii oraz tworzenie własnych systemów monitorowania programów ta część Raportu 
zostanie uzupełniona w kolejnych okresach monitorowania Strategii 
  

 
 
 
 
 

  

 



POZIOM REALIZACJI CELÓW SRWŁ 2020  
NA PODSTAWIE OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW 







































PRZYKŁADOWY MONITORING WSKAŹNIKA 



PRZYKŁADOWY MONITORING WSKAŹNIKA 



WNIOSKI OKREŚLAJĄCE STOPIEŃ REALIZACJI SRWŁ 2020 



PODSUMOWANIE 

 
Polityka horyzontalna 
 
Spójność gospodarcza: 
1. Produkt krajowy brutto ogółem i w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2010-2011 rósł 

w liczbach bezwzględnych, region dogania także średnią unijną pod względem PKB  
per capita (konwergencja zewnętrzna) 

2. Głównym źródłem wzrostu gospodarczego regionu w latach 2010-2012 były inwestycje 
sektora publicznego, a zwłaszcza wielkie inwestycje transportowe finansowane  
z funduszy unijnych.  

3. Podstawą utrzymania tempa wzrostu gospodarczego powinien stać się dynamiczny 
rozwój przedsiębiorstw, ekspansja eksportu oraz szersza komercjalizacja wyników prac 
B+R w przedsiębiorstwach, szczególnie w branżach określonych jako inteligentne 
specjalizacje regionalne. 

4. Postępujący wzrost liczby podmiotów w rejestrze REGON jest ciągle niewystarczający aby 
przełamać skutki kryzysowego roku 2009. 

5. Odwrócenie niekorzystnych trendów na rynku pracy związanych ze spadkiem 
zatrudnienia i wzrostem stopy bezrobocia są nieodzowne, aby sytuacja społeczno-
gospodarcza województwa uległa poprawie. 
 
 
 
 
 

  

 



 
Spójność społeczna: 
1. Na bardzo złą sytuację demograficzną regionu nakłada się niekorzystna sytuacja 

społeczna, której przejawem jest wzrost udziału ludności żyjącej poniżej relatywnej 
granicy ubóstwa i rosnący odsetek długotrwale bezrobotnych. 

2. Ludzie młodzi, do 24 lat, oraz ludność w wieku przedemerytalnym to dwie grupy 
wiekowe o najwyższym odsetku długotrwale bezrobotnych. Tworzenie nowych, trwałych 
oraz dobrze opłacanych miejsc pracy to jedno z podstawowych wyzwań rozwojowych  
w regionie łódzkim. 

3. Zły stan zdrowia mieszkańców regionu jest bardzo istotnym problemem społecznym.  
W ostatnich latach nastąpił pewien postęp w zakresie dostępności do lekarzy oraz łóżek 
szpitalnych na oddziałach długoterminowych. 

4. W sferze edukacji daje się zauważyć znaczący postęp. Jednak dostępność wychowania 
przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat jest nadal nie satysfakcjonująca, szczególnie na 
obszarach wiejskich. 

5. Powoli poprawiająca się dostępność do usług infrastruktury społecznej oraz szerokie 
uczestnictwo społeczności regionu w kulturze i rekreacji przyczyniają się do budowy 
kapitału ludzkiego i społecznego.  
 
 
 
 
 

  

 



Spójność przestrzenna: 
1. W ostatnich latach odnotowano duży postęp w rozwoju sieci autostrad i dróg 

ekspresowych, co przyczynia się do zwiększenia spójności przestrzennej wewnętrznej  
i zewnętrznej regionu. Niezadowalający jest natomiast postęp w modernizacji sieci 
kolejowej. 

2. Następuje rozwój systemów infrastruktury technicznej, w tym w zakresie odprowadzania 
i unieszkodliwiania produktów ubocznych (ścieki, odpady), czego potwierdzeniem jest 
wzrost udziału ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej oraz spadek odsetka odpadów 
niesegregowanych. Nadal jednak niezbędne są dalsze działania w zakresie rozwoju 
systemów wodno-kanalizacyjnych oraz racjonalizacji gospodarki odpadami. 

3. Niezadawalający jest postęp w działaniach mających na celu poprawę jakości środowiska 
przyrodniczego takich jak: zwiększanie retencji wodnej, w tym realizacji małych 
zbiorników, wzrost lesistości regionu, wzrost udziału powierzchni prawnie chronionych. 
Konieczne są działania zmierzające do utworzenia spójnego regionalnego systemu 
obszarów chronionych.  

4. Zmiany zachodzące w obszarze kształtowania zrównoważonego systemu osadniczego są 
zbyt powolne, niewystarczające jest tempo rozwoju miast uznawanych za bieguny 
wzrostu. Nadal zbyt niski jest udział powierzchni województwa objętych miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego, co wpływa niekorzystnie na kształtowanie 
ładu przestrzennego. Konieczne są dalsze działania mające na celu wzmacnianie systemu 
powiązań funkcjonalnych w układach wewnątrzregionalnych i ponadregionalnych.  
 
 
 
 
 

  

 



Polityka terytorialno – funkcjonalna 
 
     Polityka terytorialno-funkcjonalna skierowana jest do wyspecjalizowanych obszarów 
funkcjonalnych: Obszarów Miejskich, Obszarów Wiejskich, Łódzkiego Obszaru 
Metropolitalnego, Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów-Szczerców-Złoczew, Zagłębia 
Ceramiczno-Budowlanego Opoczno-Tomaszów Mazowiecki, Obszaru Rozwoju Intensywnego 
Rolnictwa, Obszarów Turystycznych Dolin Rzecznych Pilicy, Warty i Bzury. 
     W latach 2010-2012 odnotowano postęp w osiąganiu założonych poziomów docelowych 
wskaźników monitorujących realizację polityki terytorialno-funkcjonalnej w zakresie poprawy 
wyposażenia w infrastrukturę mieszkaniową, kanalizacyjną oraz ochrony środowiska.     
Niezadawalająca jest dynamika w zakresie wielkości produkcji oraz aktywności gospodarczej. 
     Korzystne zmiany odnotowano m.in. w zakresie poziomu przedsiębiorczości, dochodów 
własnych gmin, infrastruktury technicznej i społecznej, produkcji przemysłowej oraz sytuacji 
mieszkaniowej. Nie zawsze jednak dynamika zmian odpowiada zakładanej linii trendu. 
     Niekorzystnie przedstawia się sytuacja w Obszarze Rozwoju Intensywnego Rolnictwa, gdzie 
w stosunku do roku 2010 odnotowano spadek liczby podmiotów działających  
w przetwórstwie rolno-spożywczym. 
     Konieczna jest dalsza intensyfikacja działań w celu efektywniejszego wykorzystania 
potencjalnych endogenicznych obszarów funkcjonalnych. 
 
 

 
 
 
 

  

 



         

 

 

 

 
       „Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego” za  III   kwartał  2013 
roku został przedstawiony w powiązaniu z głównymi filarami rozwoju Strategii Rozwoju 
Województwa Łódzkiego 2020. 
  
          Brak danych z BDL i Urzędu Statystycznego w Łodzi w ujęciu kwartalnym uzupełniono 
danymi rocznymi z lat 2008-2012. 
  
          Przedstawione w Raporcie wskaźniki obrazują pozycję województwa na tle pozostałych 
województw Polski oraz dają obraz sytuacji wewnętrznej województwa w podziale na 
podregiony. 
 

 

 

 

 

* cyfra z kropką w nawiasie oznacza pozycję województwa w kraju np. (6.) 
      

  

   





     Do 2005 r. województwo wyróżniało się na tle kraju wysokim 

poziomem przedsiębiorczości (6.) a szczególnie liczbą osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (4.). 

Przedsiębiorczość w regionie gwałtownie spadła w 2009 r.  (o około 

10 p.p, najwięcej w kraju) co przełożyło się na zmniejszenie 

dynamiki wzrostu regionalnego PKB. W latach 2010-2013 liczba 

podmiotów ponownie wzrosła, ale nie osiągnęła już poziomu  

z 2005 r. a poziom przedsiębiorczości pozostał poniżej średniej 

krajowej (10.)  

     Na koniec I półrocza 2013r. najwięcej podmiotów 

zarejestrowanych w systemie REGON było w powiatach łódzkim 

grodzkim i łódzkim wschodnim, a najmniej w podregionie 

piotrkowskim, chociaż tylko w nim zarejestrowano wzrost 

przedsiębiorczości w stosunku do 2008 r. (o 5 p.p.). Największy 

spadek wystąpił w podregionie skierniewickim (prawie o 8 p.p.). 



      

     W latach 2008-2012 najwięcej podmiotów w regionie łódzkim 

zarejestrowano w 2010 r., chociaż nawet wówczas województwo 

nie osiągnęło poziomu krajowego (95%).   

     W połowie 2013 r. w województwie łódzkim zarejestrowano 47 

nowych podmiotów gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców 

(8.), najwięcej w podregionie Łódź (63/10 tys. mieszk.), najmniej 

natomiast w podregionie skierniewickim (35/10 tys. mieszk.). 

     W tym samym okresie wyrejestrowano 38 podmiotów 

gospodarki narodowej na 10 tys. mieszkańców (7.), tyle samo co  

w kraju, najwięcej podregionie m. Łódź (49/10 tys. mieszk.), 

najmniej natomiast w podregionie skierniewickim (29/10 tys. 

mieszk.). Powyższe dane świadczą o niskiej „przeżywalności” 

przedsiębiorstw oraz ich podatności na zmiany cyklu 

koniunkturalnego. 

 



     W ciągu trzech kwartałów 2013 r. w województwie łódzkim liczba 

podmiotów zarejestrowanych w systemie REGON była wyższa niż  

w analogicznych kwartałach 2012r. o ponad 2,6 p.p. O ponad 8,1 p.p. 

zanotowano wzrost liczby nowozarejestrowanych podmiotów  

w województwie, przy czym w III kwartale było to o ponad 9,2 p.p. więcej niż 

w III kwartale 2012 r. 

     Wyrejestrowywanie podmiotów w 2013 r. wykazywało zmienną tendencję 

– o ponad 4 p.p. mniej w I kwartale 2013 r. niż w I kwartale 2012 r. i o ponad 

4,3 p.p. więcej w III kwartale opisywanych lat. 

     Dynamika zmian wartości wskaźników potwierdza 

wcześniejsze uwagi o dużej podatności rejestrowanych 

przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze regionu i kraju.  



     Wskaźniki charakteryzujące poziom innowacyjności województwa sytuowały region 

na końcowych pozycjach w kraju. W 2012 r. województwo zajmowało: (14.) pod 

względem udziału przedsiębiorstw przemysłowych wprowadzających innowacje 

produktowe i procesowe, (9.) pod względem udziału innowacyjnych przedsiębiorstw 

usługowych, (9.) pod względem udziału przychodów netto ze sprzedaży produktów 

innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych w przychodach ze sprzedaży 

ogółem. Pozytywnym objawem jest zmiana w 2011 r. trendu spadkowego udziału 

przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych, który na koniec 2012 r. był 

wyższy o 1,9 p.p. niż w 2011 r. (w Polsce o 0,29 p.p.). 
      

 
     Wartość wskaźnika płynności finansowej przedsiębiorstw II 

stopnia oscylująca w III kwartałach 2013 r. wokół 110% 

wskazuje, że ich zdolność do terminowego wywiązywania się  

z zobowiązań bieżących jest zachowana i lepsza niż w kraju.  



  

     Na koniec II kwartału 2013 r. nakłady inwestycyjne  

wg sekcji PKD w województwie łódzkim wynosiły  

na 1 mieszkańca województwa ponad 770 PLN (7.).  

     W latach 2008-2012 nakłady inwestycyjne wg sekcji PKD  

w województwie łódzkim wykazywały tendencję spadkową, która 

utrzymała się  również w 2013 r. Nakłady inwestycyjne 

zanotowane w I i II kwartale br. są niższe od wartości nakładów  

I i II kwartału roku poprzedniego (odpowiednio o 8,8 i 12,2 p.p.). 

 



     
     W latach 2008-2012 wzrost wartości produkcji sprzedanej 

przemysłu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie 

łódzkim (55,5%) był wyższy niż w kraju (30,9%), a w 2012r. 

najwyższy w  Polsce. Ten wysoki wzrost produkcji przemysłowej 

wynikał z tego, iż w Łódzkiem wytwarzane są podstawowe 

produkty takie jak m.in. artykuły spożywcze, odzież czy energia 

elektryczna, zakup których, nawet w obliczu kryzysu, czy 

spowolnienia gospodarczego ograniczany jest w ostateczności. 

     W I połowie 2013 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu  

w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa wynosiła 12 962,4 

mln PLN (6.) i była niższa niż w I półroczu roku ubiegłego, ale 

niższa niż średnia dla Polski. 

 



     

     Niekorzystnie przedstawia się sytuacja na rynku pracy w regionie. W 2011 r. liczba pracujących ogółem spadła 

w regionie niemal o 10 000 osób, co było trendem odwrotnym do krajowego i najsilniejszym spadkiem wśród 

wszystkich województw. 

     Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie łódzkim w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców, po  znacznym spadku w 2009 r. wykazuje do 2011 r. tendencje wzrostowe. Lata 2012-2013  

to kolejny okres spadku zatrudnienia w przedsiębiorstwach, choć znacznie łagodniejszy niż w 2009r.  

Podobny trend utrzymuje się w kraju. 

     W połowie 2013 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w województwie łódzkim wyniosło 1 248 

osób/10 tys. mieszkańców  i stanowiło 87,5% wartości w kraju ( 6.).  

 
  
 



    
     Stopa bezrobocia w województwie, która w 2008 r. była niższa 

o 0,3 p.p. niż  w kraju, od początku 2011 r. intensywnie wzrasta. 

Na koniec III kwartału 2013 r. przewyższała wartość krajową o 0,8 

p.p.(10.) a dynamika wzrostu od 2008 roku była o 4.8 p.p. wyższa 

niż w Polsce. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób w wieku 

18-30 i 50+. Stanowią one 43% bezrobotnych. 

     Problemem jest również wysoki udział (5,2% w 2012r.) 

bezrobotnych długoterminowych w ludności aktywnej zawodowo. 

     Na koniec III kwartału 2013 roku najmniejszą stopę bezrobocia 

odnotowano w podregionie m. Łódź (12,5%), natomiast najwyższą 

wartość miał podregion łódzki (17,4%).  

  

 



     Od 2008 r. w regionie sukcesywnie rośnie udział osób                            

z wykształceniem wyższym do 21% ogółu ludności w wieku 15-64 

lata (9.)., tym niemniej wskaźnik ten jest niższy od średniej krajowej. 

     Rośnie również niestety udział ludności z wykształceniem 

wyższym  w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych.    

W latach 2008-2013 nastąpił wzrost o 2,3 p.p., podczas gdy  

w kraju o  3,7 p.p.     

     Na koniec III kwartału 2013 r. ludność z wykształceniem wyższym 

stanowiła 10,9% (10.) liczby zarejestrowanych bezrobotnych.  

     Wśród podregionów największym udziałem ludności  

z wykształceniem wyższym wśród bezrobotnych odznaczał się 

podregion piotrkowski (11,8%), natomiast najniższą wartość 

wskaźnika osiągnął podregion łódzki (9,7%).  
  
  

 



      

     Od 2011 r. wzrosła w regionie ponad 12 krotnie liczba ofert 

pracy  dla bezrobotnych. Nie spowodowało to jednak spadku 

bezrobocia w regionie. Problemem jest bowiem brak 

dostosowania oferty do potrzeb bezrobotnych, wynikający m.in.  

z niedopasowania struktury kształcenia szkolnictwa zawodowego 

do potrzeb regionalnego rynku pracy. 

     Na koniec III kwartału 2013 r. liczba zgłoszonych ofert pracy na 

1 000 bezrobotnych wyniosła województwie łódzkim 90 (12.) i była 

niższa od średniej krajowej o 18 p.p.  

     Najwięcej ofert pracy na 1000 bezrobotnych proponował 

podregion skierniewicki (134,8), natomiast najniższą liczbę ofert 

miał podregion sieradzki (tylko 65,9).  

  

 



      

 

     Województwo, po chwilowej regresji w 2009 r., charakteryzuje wysoki i wciąż dynamicznie 

rosnący współczynnik aktywności zawodowej w wieku produkcyjnym (3.), wyższy od krajowego 

o 1,3 p.p. 

     Na koniec 2012 r. wskaźnik efektywności zatrudnieniowej osób długotrwale bezrobotnych 

wynosił 56,6%, a osób niepełnosprawnych kształtował się na poziomie ponad 48%.  

     Poprawy wymaga jednak nadal aktywizacja zawodowa osób starszych (+50) oraz osób 

młodych z niewielkim doświadczeniem zawodowym. 

      

  

 



      
     Najbardziej zbliżoną do wartości w kraju wysokość dochodów gmin ogółem na 1 mieszkańca 

województwo łódzkie osiągnęło w 2009 r. (prawie 95%). Obecny poziom nie przekracza już 

93,5%,  (10. ). 

     Wśród podregionów województwa łódzkiego, najwyższe dochody na 1 mieszkańca  

w 2012 r. osiągnęło m. Łódź (115,8%). Trzy podregiony zanotowały wzrost wartości wskaźnika 

w latach 2008-2012 (m. Łódź, piotrkowski i sieradzki). Pozostałe podregiony województwa 

cechuje tendencja spadkowa. Najmniejsze wartości wskaźnika w 2012  r. osiągnął podregion 

łódzki (73,5%). 

      
  



 
 
 
 
 
 
     W III kwartale 2013 r. w ramach POIiŚ zakończono realizację  
1 projektu, na kwotę 55 426 178 PLN,  w tym dofinansowanie z UE 
wynosiło 24 590 370 PLN: 
 
1. Budowa farmy elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami  
do przesyłania energii elektrycznej i infrastrukturą towarzyszącą  
o mocy 5,85 MW w gminie Rząśnia. 
 
 
     W ramach RPOWŁ zakończono realizację 1 projektu na kwotę  
14 702 072 PLN, w tym dofinansowanie z UE wynosiło  
5 659 000 PLN: 
 
2. Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,5 MW energii 
elektrycznej  i 0,7 MW energii cieplnej w Opocznie. 
 
 
     W ramach POIG zakończono realizację 1 projektu na kwotę  
40 230 080 PLN, w tym dofinansowanie z UE wynosiło  
16 719 542 PLN: 
 
3. Innowacyjna technologia wytwarzania terapeutycznych 
przeciwciał monoklonalnych stosowanych w terapii chłoniaków. 





     W regionie obserwuje się jeden z najintensywniejszych 

procesów depopulacji o utrwalonym trendzie i niekorzystnej 

prognozie. Województwo charakteryzuje się systematycznym 

zmniejszaniem liczby ludności (w latach 2007-2012 o 31 247 osób), 

ujemnym przyrostem naturalnym (-7501 osób w 2012 r.), 

najsilniejszą w kraju dysproporcją płciową (110 kobiet/100 

mężczyzn) oraz najwyższym w kraju obciążeniem demograficznym 

(59 osób w wieku nieprodukcyjnym/100 osób w wieku 

produkcyjnym) o dynamicznej tendencji wzrostowej.  

    W latach 2007-2012 znacząco wzrósł współczynnik obciążenia 

demograficznego dla podregionu m. Łódź (o 7,3 osoby),  

dla województwa o 2,6 osób (kraj 1,3 osoby). 
  
 



      
      

     W latach 2007-2012 następował sukcesywny wzrost przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia – województwo łódzkie zmniejszyło dystans w relacji do średniej krajowej (wzrost 

o 37,4 p.p. - 948,26 PLN, kraj wzrost o 31 p.p. - 843,68 PLN). 

     Na koniec I półrocza 2013 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce 

narodowej (ogółem, bez podmiotów gospodarczych w liczbie pracujących do 9 osób),  

dla województwa łódzkiego  zmniejszyło się o 37,01 zł (8.) w stosunku do roku 2012, 

zdecydowanie więcej niż w kraju (6,6 zł). 
  
   
  

 



      
    Jednym z najważniejszych problemów społecznych ostatnich lat 

jest ubóstwo. W Polsce na koniec 2012 r. problem relatywnej 

granicy ubóstwa dotyczył 16,3 % i na tym tle województwo łódzkie 

wypada stosunkowo dobrze – 13,4% (6.). 

 

   Niepokojącym zjawiskiem w województwie od 2010 roku jest 

wzrost skali problemu (o 1,2 p.p.), przy jednoczesnym stałym 

trendzie spadkowym w kraju (o 0,8 p.p. w analogicznym okresie). 

  
  
 



     Mimo wysokiej lokaty w kraju (2.), w województwie, od 2008 roku 

systematycznie rośnie liczba ludności przypadająca na łóżko  

w szpitalach. Biorąc pod uwagę najgorszą sytuację zdrowotną 

społeczeństwa (najkrótsze przeciętne trwanie życia kobiet – 79,8  

i mężczyzn 70,6 lat, 2. miejsce w kraju z powodu umieralności na 

choroby cywilizacyjne – układ krążenia i nowotwory, najwyższy 

przyrost zachorowań na choroby psychiczne – o ponad 57 p.p.) jest 

to trend bardzo niepokojący.  

     W województwie utrwala się zróżnicowanie przestrzenne pod 

względem dostępu do usług zdrowia. Sukcesywnie poprawia się 

sytuacja w podregionie m. Łódź (spadek o 6 osób/łóżko) co wprost 

wynika ze spadku liczby ludności. Zdecydowanie pogarsza się 

natomiast sytuacja w podregionie sieradzkim (wzrost o 52 

osoby/łóżko). 
  
 



     Mimo dużego potencjału i szerokiej oferty w zakresie kultury, 

zainteresowanie mieszkańców regionalną ofertą kulturalną jest 

niewielkie i systematycznie spada (15.). W latach 2007-2012 

liczba uczestników imprez organizowanych przez domy kultury, 

ośrodki kultury, kluby i świetlice na 1000 mieszkańców spadła  

o 120 osób (17%), podczas gdy w kraju spadła jedynie o 65 osób 

(7,4 %). 

     W województwie utrwala się także zróżnicowanie przestrzenne 

pod względem aktywności kulturalnej mieszkańców; największa 

jest w podregionie skierniewickim, z tendencją wzrostową, 

najmniejsza w podregionie m. Łódź. Zdecydowanie zmniejsza się 

aktywność kulturalna podregionu sieradzkiego.   
  
  
 



    W latach 2008-2012 w regionie wzrosła liczba mieszkań 

oddanych do użytkowania, jednak 2013 r. okazał się bardzo 

niekorzystny dla budownictwa mieszkaniowego (spadek o 81 p.p.) 

(10.).  

    Na koniec I półrocza 2013r. oddano do użytkowania 1 533 

mieszkania tj. o 396 mieszkań mniej niż średnio w kraju,  

a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do 

użytkowania w województwie wyniosła 120,37 m2 (3.). 

     Najwięcej mieszkań na 1000 mieszkańców oddano  

w podregionie łódzkim (0,9), najmniej w podregionie skierniewickim 

(0,45).     

     Pod względem powierzchni, największe mieszkania oddawane 

są do użytkowania w podregionie łódzkim (149,15m2),  

a najmniejsze w Łodzi  (71,86 m2). 

     
 
  
   
  
 



  
 
 
 
 
     W III kwartale 2013 r. w ramach POIiŚ zakończono realizację  
2 projektów, z zakresu spójności społecznej na łączną kwotę  
80 696 215 PLN,  w tym dofinansowanie z UE wynosiło  
60 040 917 PLN: 
 
1. Budowa sali koncertowej dla celów dydaktycznych Akademii 

Muzycznej w Łodzi. 
2. Budowa Centrum Nauki i Sztuki Akademii Sztuk Pięknych  

im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi. 
  
 
    W ramach RPOWŁ zakończono realizację 3 projektów, na łączną 
kwotę 43 374 957 PLN, w tym dofinansowanie z UE wynosiło  
22 572 660 PLN: 
 
3. Centrum turystyki i rekreacji - Kraina bez barier  

w Poddębicach. 
4. Modernizacja Rezydencji „Księży Młyn” (Muzeum Sztuki  

w Łodzi). 
5. Ochrona i propagowanie dziedzictwa materialnej  

i duchowej kultury Księżaków Łowickich, jako istotnego 
elementu tradycji, kultury i turystyki (Muzeum w Łowiczu). 

  
 





  

     Jednym z problemów województwa  jest   silny i utrwalony trend 

depopulacyjny. 

     W dłuższej perspektywie (do 2035 r.) rozwój ludnościowy 

(prognoza demograficzna GUS) prognozowany jest jedynie  

w powiecie łódzkim wschodnim i bełchatowskim. Za ten stan rzeczy 

odpowiada jednak głównie ruch naturalny ludności, bowiem saldo 

migracji, choć ujemne, ma wpływ tylko na około 20% ubytku ludności. 

     Wśród podregionów dodatnim saldem migracji wewnętrznych 

odznacza się jedynie region łódzki – stanowiący atrakcyjny obszar dla 

osiedlania się mieszkańców Łodzi. 



 
 
     Na koniec 2012 roku w województwie łódzkim udział dróg 

publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej stanowił 68,6%  

w ogólnej długości tych dróg (5.) 

     W latach 2008-2012 w województwie następował systematyczny 

wzrost gęstości dróg publicznych o nawierzchni twardej ulepszonej –  

o 10,8 km/100 km2, osiągając wartość 96,3 km/100 km2. Dynamika 

wzrostu była większa niż w kraju (7,1 km/100 km2). 

 
  
  
  
 



     

     W województwie obserwowany jest rozwój dróg rowerowych (9.). 

W latach 2011-2012 gęstość dróg rowerowych zwiększyła się  

o 0,5 km/100 km2, (w kraju wzrost o 0,4 km/100km2). 

     W skali województwa, występuje duże zróżnicowanie przestrzenne 

pod względem gęstości dróg rowerowych. Wprawdzie we wszystkich 

podregionach nastąpił ich wzrost, lecz dominacja Łodzi pod względem 

gęstości sieci (26,1 km/100 km2), jak i dynamiki wzrostu (1,3)  

jest niepodważalna.   
   
  
 



      
      

     Województwo łódzkie charakteryzuje się wysokim poziomem 

motoryzacji. Na koniec 2012 roku na 1000 mieszkańców województwa 

przypadało 668 pojazdów osobowych (4.).  

     W latach 2008-2012 liczba zarejestrowanych pojazdów osobowych 

wzrosła o 103 samochody na 1000 mieszkańców, gdy w tym samym 

czasie w Polsce  o 87 samochodów.  

     W Łódzkiem, do najbardziej zmotoryzowanych podregionów należy 

skierniewicki (801 pojazdów na 1000 mieszkańców) i sieradzki  

(778 pojazdów), a najsłabiej miasto Łódź (538 pojazdów). 
  
   
  
   



     

     Województwo coraz intensywniej wykorzystuje potencjał Portu 

Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta. W latach 2008-2012 liczba 

obsłużonych pasażerów zwiększyła się o 30,5 p.p., gdy w tym 

samym czasie w kraju o 14,3 p.p. W 2012 roku lotniska w Polsce 

odprawiły łącznie blisko 23,6 mln. pasażerów, z czego Łódzki Port 

Lotniczy obsłużył 464  700 pasażerów (8.).  

     W latach 2008-2012 mieszkańcy województwa coraz bardziej 

zaczęli doceniać lokalny transport zbiorowy. Nastąpił  wyraźny 

wzrost liczby przewozów pasażerskich w komunikacji miejskiej.  

W 2012 roku lokalny transport zbiorowy obsłużył 1,76 mln 

pasażerów na 10 000 mieszkańców miast z komunikacją miejską.  

  

  

  

 



  
 
 
 
 
 
 
     W III kwartale 2013 r. w ramach RPOWŁ zakończono realizację  
5 projektów z zakresu infrastruktury transportowej, istotnych dla 
spójności przestrzennej województwa, na łączną kwotę  
211 532 837 PLN,  w tym dofinansowanie z UE  wynosiło  
114 463 647 PLN: 
 
1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 480 w Sieradzu. 
2. Przebudowa ulicy Karsznickiej – droga powiatowa w Zduńskiej 

Woli. 
3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3112 E Opoczno – Końskie, 

Etap I: odcinek Opoczno - Sitowa. 
4. Inwestycja w tabor kolejowy - modernizacja czterech 

elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN57. 
5. Rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. 
 

 
 
 

 



      Województwo charakteryzuje niski poziom obsługi zbiorczymi 

systemami kanalizacji (13.). Problem dotyka szczególnie 

obszarów wiejskich (województwo 17,9%, kraj 29,4%).  

     Dodatkowo dynamika zmian w latach 2008-2012 była niestety 

wyższa w kraju (o 3,4 p.p.) niż w województwie  

(o 2 p.p.), co zwiększyło jeszcze dystans województwa do 

poziomu krajowego. 

     W województwie, najniższy poziom obsługi zbiorczymi 

systemami kanalizacji ma podregion sieradzki – 45,1% ale 

jednocześnie charakteryzuje się największą dynamiką wzrostu 

(o  3,4 p.p.). 

  

  

   
  
 



      
     W regionie występują największe w kraju dysproporcje sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, szczególnie na terenach wiejskich, 

co zwiększa możliwość zanieczyszczenia środowiska ściekami 

(16.). Mimo, że w latach 2008-2012 w województwie nastąpił  

1,5-krotny spadek wskaźnika (średnio w kraju 1,4-krotny),  

na koniec 2012 roku nadal województwo charakteryzowała duża 

dysproporcja sieciowa. 

     W województwie obserwuje się duże zróżnicowanie 

przestrzenne pod względem dysproporcji sieci kanalizacyjnej  

i wodociągowej. Najlepsza sytuacja występuje w podregionie 

piotrkowskim – 4,8 (1,4-krotny spadek od 2008 r.), zaś najgorsza  

w podregionie skierniewickim – 17,2 (spadek 1,3-krotny). 

  

   
  

 



     
     Województwo charakteryzuje się niedostatecznie rozwiniętym 

systemem sieci gazowej (14.) oraz stagnacją w rozwoju 

systemu. W latach 2008-2012 wzrost liczby mieszkańców 

korzystających sieci gazowej był bardzo niewielki — o 0,5 p.p., 

(w kraju o 0,7 p.p.).  

    W regionie gazyfikacja koncentruje się głównie w m. Łodzi  

(82,4%). Na drugim biegunie znajduje się  podregion sieradzki 

(1,1%) z minimalnym  poziomem wzrostu w latach 2008-2012  

o 0,8 p.p. 

  

  

   
  

 



     
 
 
 

     W III kwartale 2013 r. w ramach RPOWŁ zakończono realizację 
3 projektów, z zakresu infrastruktury technicznej, na łączną kwotę  
19 949 261 PLN, w tym dofinansowanie z UE wynosiło  
15 079 422 PLN: 
1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz 
odtworzeniem nawierzchni w mieście Głownie. 
2. Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie 
gminy Andrespol poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków oraz 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej – II etap. 
3. Budowa i wymiana sieci ciepłowniczych w Zgierzu elementem 
kompleksowego uciepłownienia miasta i ograniczenia niskiej 
emisji. 
 
     W ramach PROW zakończono realizację 13 projektów z zakresu 
infrastruktury technicznej na łączną kwotę 42 771 350 PLN, w tym 
dofinansowanie z UE wynosiło 24 395 271 PLN, dotyczących: 
• budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków w gm. Skomlin (4),  
gm. Zduny (10), gm. Czerniewice (5); 
• budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gmin: 
Krzyżanów (6), Ostrówek (15), Szadek (11); 
• budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gmin: 
Czerniewice (5), Łowicz (7), Chąśno (7), Czarnożyły (8), Żelechlinek 
(13), Parzęczew (12), Dobryszyce (14), Rawa Mazwowiecka (16), 
Jeżów (9); 
• przebudowy stacji uzdatniania wody w gminach: Czarnożyły (8), 
Szadek (11). 
 

 
  



Dziękuję za uwagę 


