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Konkurs  1/POKL/5.2.1/2013  Wdrożenie systemu 
monitorowania polityk publicznych  w samorządach 
województw 

Województwo łódzkie: 

Projekt: „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie 
łódzkim”. 

Projekt realizowany przez jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa 
Łódzkiego – Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. 

 

Województwo mazowieckie: 

Projekt: „Wzmocnienie potencjału Mazowieckiego Obserwatorium Terytorialnego”. 

Projekt realizowany przez jednostkę organizacyjną Samorządu Województwa 
Mazowieckiego – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. 

 

 

 

 



Projekty badawcze ROT WŁ 

BADANIA DLA  
KRAJOWEGO  

OBSERWATORIUM 
TERYTORIALNEGO 

BADANIA  
WŁASNE 

Przegląd 
regionalny  

2012 
(badanie 

zakończone) 

Badanie 
potencjałów        
i specjalizacji 

polskich 
regionów 
(badanie 

zakończone) 

Kształtowanie 
powiązań 

funkcjonalnych 
obszarów 

metropolitalnych 
Łodzi i Warszawy 

 

Możliwości 
rozwoju Łódzko-
Świętokrzyskiej 

Platformy 
Zaawansowanych 

Materiałów 
Budowlanych 

Perspektywy 
rozwoju  
terenów 

inwestycyjnych  
w regionie  

łódzkim 

Potencjały 
przemysłów 
kreatywnych     

w ŁOM 

Atrakcyjność 
instytucji  
otoczenia  
biznesu  

dla rozwoju 
przedsiębior 

-czości  
w regionie  

łódzkim 

Monitorowanie SRWŁ 2020 

Badania ROT prowadzone w ramach projektu 1/POKL/5.2.1/2013 
„Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w samorządach 
województw”: 



Projekty badawcze MOT 

BADANIA DLA  
KRAJOWEGO  

OBSERWATORIUM 
TERYTORIALNEGO 

BADANIA  
WŁASNE 

Przegląd 
regionalny  

2012 
(badanie 

zakończone) 

Badanie 
potencjałów        
i specjalizacji 

polskich 
regionów 
(badanie 

zakończone) 

Kształtowanie 
powiązań 

funkcjonalnych 
obszarów 

metropolitalnych 
Łodzi i Warszawy 

 

Badanie 
oczekiwań 
względem 
powołania 

Mazowieckiego 
Obserwatorium 
Terytorialnego 

Baza badań 
współfinansowanych 

przez Samorząd 
Województwa 

Mazowieckiego oraz 
m.st. Warszawę w 
latach 2007-2013 

Opracowanie koncepcji 
i wdrożenie systemu 

monitorowania 
realizacji SRWM                   

w ramach działań 
jednostek Samorządu 

Województwa 
Mazowieckiego 

Monitorowanie SRWM 

Badania MOT prowadzone w ramach projektu 1/POKL/5.2.1/2013 
„Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w samorządach 
województw”: 



Współpraca ponadregionalna 

Strategia Rozwoju  
Województwa Łódzkiego 2020 

 

Strategia Rozwoju  
Województwa Mazowieckiego do 2030 

Innowacyjne Mazowsze 

Kształtowanie 
powiązań 

funkcjonalnych 
obszarów 

metropolitalnych 
Łodzi i Warszawy 

 

Środkowoeuropejski Klaster Zaawansowanych Technologii 

Łódzko-Mazowiecki Klaster Owocowo-Warzywny 

Środkowoeuropejska Platforma Usług Logistycznych 

Klaster Multimedialny 

Środkowoeuropejski Klaster Tekstylno-Odzieżowy 

Klaster Farmaceutyczno-Medyczny 

Balneologia 

Pasma kulturowo-turystyczne 

Transeuropejskie Korytarze Transportowe 

Klaster Ekoenergia 

Strategia rozwoju 
łódzko-

warszawskiego 
obszaru 

funkcjonalnego 
 
 

ROTWŁ, MOT  UŁ 



Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi 



Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi 

CELE BADANIA: 
 

• Ocena komplementarności wewnętrznej i konkurencyjności zewnętrznej  
– ocena potencjału rozwojowego bipola 

 

• Identyfikacja istniejących powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi 

 

• Określenie możliwości rozwoju współpracy pomiędzy podmiotami  
badanych sektorów 

 

• Opracowanie rekomendacji dla kształtowania powiązań funkcjonalnych 
pomiędzy obszarami metropolitalnymi 

 

• Nawiązanie współpracy między Regionalnymi Obserwatoriami 
Terytorialnymi 

 



 
 

Schemat badania 
 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej  

obszaru metropolitalnego Warszawy i Łodzi 

Analiza sektorowa  

 

Sektor owocowo-warzywny 
• Diagnoza sektora 
• Badanie powiązań 

Sektor wiedzy i kreatywności 
• Diagnoza sektora 
• Badanie powiązań 



 
 

Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej  

obszaru metropolitalnego Warszawy i Łodzi 



16 
wskaźników 

19 
wskaźników 

 
 

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi – diagnoza 
 

Kapitał ludzki Gospodarka 

Syntetyczny Miernik Rozwoju  
Analiza skupień 

• Podmioty gospodarcze 

• Innowacyjność gospodarki 

• Dostępność transportowa 

• Kondycja finansowa 
samorządów gminnych 

• Sytuacja 
demograficzna 

• Potencjał akademicki 

• Rynek pracy 



    Przyrost naturalny w 2012 r., stan na 31 grudnia, [promil] 

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi – diagnoza 

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



 
 

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi – diagnoza 

    Przyrost naturalny w latach 2008-2012, stan na 31 grudnia, [promil] 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL (GUS). 
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Sektor wiedzy i kreatywności 



 
 

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi – koncepcja badania 
 
Działy PKD reprezentujące sektor wiedzy i kreatywności 
Sekcja    Dział Opis:  

J 

59 Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów 

telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych 
60 Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonenckich 

61 Telekomunikacja 

62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 
informatyki oraz działalność powiązana  

63 Działalność usługowa w zakresie informacji 
K 64 Finansowa działalność usługowa 

M 

69 Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 
70 Działalność firm centralnych (Head offices), doradztwo związane 

 z zarządzaniem 
72 Badania naukowe i prace rozwojowe 
73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej  
74 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 



 
 

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi – koncepcja badania 
 
Udział liczby podmiotów sektora wiedzy  
i kreatywności w liczbie podmiotów ogółem (Polska=1) 



Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi 

Efekty rozwoju powiązań funkcjonalnych w ramach 
sektora wiedzy i kreatywności 
 

• Budowanie wizerunku bipola jako obszaru koncentrującego potencjał 
wiedzy i kreatywności, wyróżniającego się w skali europejskiej 

• Wzrost aktywności twórczej skoncentrowanej wokół mediów, 
przemysłu filmowego i muzycznego, wzornictwa i projektowania 

• Tworzenie i wdrażanie nowoczesnych technologii i innowacji 
sprzyjających rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy 

• Akumulacja twórczego kapitału ludzkiego 

• Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej bipola ze względu na aktywną 
współpracą sektora wiedzy i kreatywności z pozostałymi sektorami 
gospodarki 

 

 

 



 
 Sektor owocowo-warzywny 

 



 
 

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi – koncepcja badania 
 
Udział powierzchni sadów i upraw warzyw w ogólnej 
powierzchni użytków rolnych  



 
 

Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi – koncepcja badania 
 
Udział powierzchni sadów i upraw warzyw w ogólnej 
powierzchni użytków rolnych (Us) 

Lokata  Województwo     Us 

1  mazowieckie 0,79 

2  lubelskie 0,53 

3  łódzkie 0,34 

4  świętokrzyskie 0,30 

5  wielkopolskie 0,27 

Jedna trzecia powierzchni wszystkich upraw sadowniczych i warzywnych 
w kraju  znajduje się w województwie mazowieckim i łódzkim. 



Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi 

Efekty rozwoju powiązań funkcjonalnych w ramach 
sektora owocowo-warzywnego 
 

• Dynamizacja rozwoju sektora owocowo-warzywnego  

• Budowanie przewagi konkurencyjnej podmiotów sektora na rynkach 
międzynarodowych pod względem jakości produktów 

• Zdobywanie rynków zagranicznych 

• Korzystny bilans wymiany handlowej 

• Budowanie marki regionu  rozpoznawanej w skali międzynarodowej 
jako producenta żywności wysokiej jakości 

• Zwiększenie innowacyjności sektora owocowo-warzywnego 

 

 

 



Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi 

Rezultaty badania 
 

• Identyfikacja potencjałów i powiązań funkcjonalnych układu 
bipolarnego Warszawy i Łodzi 

• Określenie problemów i barier rozwoju powiązań sieciowych                      
w badanych sektorach 

• Rekomendacje dla samorządów regionalnych w zakresie rozwijania 
powiązań funkcjonalnych, których efektem będzie wzmocnienie pozycji 
bipola w skali kraju i Europy 

• Współpraca pomiędzy Regionalnymi Obserwatoriami Terytorialnymi 
województwa łódzkiego i mazowieckiego 

 

 

 

 



Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów 
metropolitalnych Warszawy i Łodzi 

 

 

 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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