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Celem ekspertyzy było oszacowanie obserwowanych i przewidywanych kosztów oraz korzyści 
dla dalszego rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego wynikających z powstania układu 
bipolarnego z obszarem metropolitalnym Warszawy.  
 
Współpraca regionów ściśle wynika z założeo przyjętego Studium Koncepcja Strategii Rozwoju 
Makroregionu Polski Centralnej 2030. 
 
Koszty i korzyści opracowane zostały w trzech wariantach: 
• jako scenariusz optymistyczny (zwiększenie dynamiki rozwoju poprzez wystąpienie nowych 

bodźców rozwojowych),  
• jako scenariusz pesymistyczny (utrwalenie obecnych i wystąpienie kolejnych negatywnych 

czynników rozwojowych), 
• jako scenariusz neutralny (równoważenie korzyści i strat).   
 
Badanie prowadzone było od października do listopada 2014 roku. 
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• określenie podstaw teoretyczno-metodologicznych w zakresie formowania się i  funkcjonowania policentrycznych układów 
metropolitalnych; 

• ocenę obecnych oraz oszacowanie przyszłych procesów metropolizacji Łodzi w kontekście funkcjonowania bipolarnego 
układu Warszawy i Łodzi (na podstawie doświadczeo układów bipolarnych); 

• ocenę dystansu dzielącego obszary metropolitalne Łodzi i Warszawy oraz strefy ich wpływu pod  względem poziomu rozwoju 
społeczno-gospodarczego; 

• ocenę poziomu rozwoju funkcji metropolitalnych oraz potencjału dla rozwoju strategicznych pól współpracy w bipolarnym 
układzie metropolitalnym; 

• określenie możliwości współpracy obszarów metropolitalnych Warszawy i Łodzi wynikających z  zapisów w kluczowych 
dokumentach strategicznych, treści zawartych w publikacjach prasowych oraz z oceny procesu integracji metropolitalnej z 
punktu widzenia przedstawicieli elit politycznych i  społecznych; 

• identyfikację oraz oszacowanie wielkości niefinansowych kosztów społeczno-gospodarczych dla obszaru metropolitalnego 
Łodzi, wynikających z powstania układu bipolarnego Łodzi i  Warszawy (według trzech scenariuszy rozwoju układu 
bipolarnego); 

• identyfikację i oszacowanie wielkości potencjalnych korzyści rozwojowych dla obszaru metropolitalnego Łodzi będących 
skutkiem powstania i rozwoju układu bipolarnego Warszawy i  Łodzi (według trzech scenariuszy rozwoju układu bipolarnego); 

• określenie kierunków działao umożliwiających optymalizację pozytywnych efektów oddziaływania powiązao w ramach 
układu bipolarnego na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru metropolitalnego Łodzi (minimalizacja kosztów, maksymalizacja 
korzyści); 

• sformułowanie rekomendacji dla Samorządu Województwa Łódzkiego. 
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Studium Planu Krajowego (1946)  
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System osadniczy policentrycznej  
umiarkowanej koncentracji 
(źródło: R. Grabowiecki, S. M. Zawadzki, 
1978) 
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Delimitacja aglomeracji miejskich  
według Instytutu Geografii PAN (1972) 
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W ramach badania przeprowadzono wywiady swobodne z ekspertami, wśród których znaleźli się  w której przedstawicie elit 
politycznych, planowania i zarządzania z obu obszarów metropolitalnych – łącznie 17 osób -  w tym 6 osób z  Warszawy: 
 
• Dyrektor Departamentu Strategii Urząd Miasta Łodzi, Łódź  
• Główny Projektant Studium Uwarunkowao i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łodzi Miejska Pracownia 

Urbanistyczna, Łódź 
• Sekretarz Województwa Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego, Łódź 
• Dziennikarz Gazeta Wyborcza, Łódź 
• Wiceprezydent Miasta Łodzi, Łódź 
• Dyrektor Biura Rozwoju i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Łodzi, Łódź 
• Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego Agencja Rozwoju Regionalnego, Łódź 
• Starszy Projektant Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Łódź 
• Prezes Zarządu Łódzkiego Agencji Rozwoju Regionalnego, Łódź 
• Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Łódź 
• Starszy Projektant, Miejska Pracownia Urbanistyczna, Łódź 
• Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Warszawa 
• Wiceminister, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Polska 
• Starszy Specjalista Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa 
• Zastępca Dyrektora Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Warszawa 
• Wiceprezes Towarzystwa Urbanistów Polskich z siedzibą w Warszawie, Polska 
• Dziennikarz, Liberte, Warszawa 
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Procesy Scenariusz Korzyści Główne koszty 

Zatrzymanie procesów depopulacji. 

Odmłodzenie struktury demograficznej. 

Poprawa struktury demograficznej. 

Optymistyczny Stabilizacja liczby ludności. 

Wzrost aktywności ekonomicznej, zaangażowania w 

inicjatywy społeczne, zwiększenie wydatków 

konsumpcyjnych, zwiększenie obrotu nieruchomościami. 

Ograniczenie wyjazdów na stałe do innych miast polskich i za 

granicę (głównie z powodów ekonomicznych) ludności w wieku 

produkcyjnym mobilnym, głównie osób kooczących edukację na 

poziomie wyższym. Budowanie pozytywnego wizerunku Łodzi w 

Polsce. Rewitalizacja Łodzi i miast ŁOM. 

Depopulacja Łodzi i ŁOM. 

Starzenie się społeczeostwa (biologiczne i wyludnianie  

- migracje osób młodych do WOM) 

Pesymistyczny/ 

Neutralny 

Brak  Koszt związany z budową tzw. silver economy i ogólnie z 

profilaktyką zdrowotną. Koszt dostosowania przestrzeni do dużej 

liczby osób starszych. Koszt przekształcenia i dopasowania systemu 

szkolnictwa do warunków kryzysu demograficznego związanego ze 

spadkiem liczby dzieci i młodzieży. 

Wzrost mobilności przestrzennej ludności, zwłaszcza 

grupy społecznej nazywanej współcześnie klasą 

kreatywną lub metropolitalną. 

Optymistyczny Rozwijający się rynek pracy. Rozwijający się rynek 

mieszkaniowy. 

Rozbudowa infrastruktury transportowej. 

Pesymistyczny/ 

Neutralny 

Brak Utracone korzyści wynikające z licznej populacji ludności w wieku 

produkcyjnym i o wyższych dochodach (m.in. z podatków). 

Pauperyzacja społeczeostwa. Brak specjalistów i wykształconych 

kadr. 

Wzrost dostępności komunikacyjnej obszarów 

metropolitalnych. 

Optymistyczny/ 

Pesymistyczny/ 

Neutralny 

Wzrost roli ruchów wahadłowych i  ograniczenie stałych 

migracji do WOM. Intensyfikacja i zróżnicowanie powiązao 

Łodzi z pozostałą częścią bipola. 

Rozbudowa infrastruktury transportowej. Wzrost dynamiki 

suburbanizacji. 

Rozwój funkcji metropolitalnych. Optymistyczny/ 

Neutralny 

Wzrost wykształcenia, kwalifikacji i zamożności mieszkaoców Rozbudowa infrastruktury i realizacja projektów i inwestycji 

towarzyszących funkcjom metropolitalnym. 

Zahamowanie rozwoju funkcji metropolitalnych Pesymistyczny Brak  Obniżenie rangi Łodzi. Utrwalenie stereotypu Łodzi jako miasta z 

problemami społecznymi i gospodarczymi, o  niższej pozycji 

względem innych ośrodków wielkomiejskich w Polsce. 

Rozwój bazy ekonomicznej. 

Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. 

Optymistyczny Wzrost specjalizacji i potencjału ekonomicznego. Wzrost 

konkurencyjności. 

Koszt lokalizacji nowych zakładów i przedsiębiorstw. Koszt działao 

zachęcających do przenoszenia / lokowania siedzib firm (m.in. 

promocja, ulgi podatkowe). 

Wzrost bezrobocia Pesymistyczny/ 

Neutralny 

Brak Koszty pomocy społecznej i walki z bezrobociem. Pauperyzacja 

społeczeostwa. 

Wzrost ruchu budowlanego. Optymistyczny Wzrost poziomu urbanizacji. Rozbudowa infrastruktury. Opracowanie mpzp. 

Zahamowanie ruchu budowlanego Pesymistyczny Brak Koszt utrzymania nieukooczonych inwestycji i projektów. Utrata 

miejsc pracy. 

Rozwój inwestycji logistycznych i magazynowych. 

Powstawanie węzłów multimodalnych. 

Optymistyczny Wzrost poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Uzbrajanie terenów inwestycyjnych. Modernizacje dróg 

zniszczonych  pod wpływem ruchu. 

Rozwój transportu kolejowego Optymistyczny Wzrost dostępności komunikacyjnej. Wzrost 

konkurencyjności. 

Rozbudowa infrastruktury. 

Integracja terytorialna systemów planowania 

przestrzennego 

Optymistyczny Budowa wizji rozwoju ŁOM w kontekście dużego i silnego 

bipolarnego regionu metropolitalnego 

Powołanie instytucji odpowiedzialnej za zintegrowanie procesów 

planowania. 
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Rekomendacja 1. 
Plan rozwoju bipolarnego układu metropolitalnego oparty na związku obszarów metropolitalnych Warszawy i Łodzi powinien 
uzyskad wsparcie ze strony Rady Ministrów RP, zwłaszcza ministerstw i  podległych im agencji odpowiedzialnych za planowanie i 
realizację strategii rozwoju paostwa. Budowa rzeczywistych związków pomiędzy tak dużymi miejskimi obszarami funkcjonalnymi, 
w tym miastem stołecznym, wymaga opracowania i uchwalenia ustaw regulujących zakres działania i kompetencji związków 
metropolitalnych, w tym takich, które obejmują dwa lub więcej obszary metropolitalne. Szczególna pozycja układu bipolarnego 
Warszawy i Łodzi powinna byd wpisana do głównych dokumentów planowania krajowego, regionalnego (Narodowa Strategia 
Rozwoju) oraz przestrzennego (Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju). 
W perspektywie następnych lat powinny zostad podjęte na szczeblu centralnych decyzje, które zagwarantowałyby lokalizację w 
Łodzi wybranych siedzib instytucji rządowych (np. wybranych ministerstw lub podległych im agencji). Interwencja taka, na 
poziomie centralnym, może bowiem uruchomid mechanizm szybkiego wzrostu ekonomicznego metropolii łódzkiej i ściślej 
połączyd ją z metropolią Warszawy. 
 
Rekomendacja 2. 
Rozpoczęta w ostatnich latach współpraca Samorządów Województwa Łódzkiego i Województwa Mazowieckiego powinna byd 
kontynuowana. Długofalowa współpraca oparta na zatwierdzonej przez władze obu regionów Koncepcji Strategii Rozwoju 
Makroregionu Centralnego może przynieśd wzmocnienie pozycji obszaru metropolitalnego Łodzi pod warunkiem realizacji 
wszystkich określonych priorytetów, zwłaszcza w zakresie proponowanych pól współpracy. Ewentualne przyszłe zmiany w tym 
zakresie będą bowiem osłabiały polityczne uwarunkowania kształtujących się związków pomiędzy metropoliami. Ewentualne 
zmiany władz województw oraz struktur organizacyjnych podległych im urzędów nie powinny wpływad na opracowaną w 
dotychczasowych dokumentach wizję rozwoju układu metropolitalnego. 



Rekomendacja 3. 
Zaleca się powołanie na wysokim szczeblu stałej rady do spraw rozwoju układu metropolitalnego Warszawy i Łodzi, która byłaby 
odpowiedzialna organizacyjnie za nadzorowanie specjalnej instytucji o charakterze planistycznym ds. monitoringu procesów 
integracji. W skład rady powinny wchodzid osoby reprezentujące różne szczeble samorządu terytorialnego oraz władz paostwa. 
Instytucja monitorująca powinna zostad powołana na bazie istniejącego potencjału regionalnych biur planowania przestrzennego. 
 
Rekomendacja 4. 
Priorytetem władz regionalnych i odpowiednich instytucji rządowych powinno byd wzmacnianie połączeo komunikacyjnych 
pomiędzy metropoliami. Mają one bowiem szczególne znaczenie w kształtowaniu obecnych i przyszłych powiązao funkcjonalnych 
oraz wytwarzania się więzi społecznych. Zaleca się maksymalne wykorzystanie potencjału głównych dróg łączących oba obszary 
metropolitalne, tj. autostrady A2 oraz zmodernizowanej linii kolejowej Łódź Fabryczna – Koluszki – Warszawa Centralna przede 
wszystkim z zakresie planu decentralizacji funkcji metropolitalnych i innych działalności społeczno-gospodarczych. 
 
Rekomendacja 5. 
Zaleca się zwrócenie uwagi na plany Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w obu obszarach metropolitalnych Warszawy i Łodzi 
i wyróżnienie tych, które w szerszym zakresie mogą umacniad związek głównych miast i podległych im bezpośrednio terenów. 
Rekomenduje się również stworzenie „lobby” obu regionów w staraniach o środki finansowe na rzecz budowy Centralnego Portu 
Lotniczego pomiędzy Warszawą i Łodzią. Inwestycja tej skali może byd nie tylko integratorem przestrzeni obu obszarów 
metropolitalnych, ale również wzmocni potencjał społeczno-ekonomiczny Łodzi. 
 
Rekomendacja 6. 
Zaleca się tworzenie pola współpracy pomiędzy najważniejszymi instytucjami w dziedzinie nauki i kultury w  obu regionach, w tym 
za najważniejsze uznaje się powołanie konsorcjum uczelni wyższych, którego efektem może byd największy w Polsce potencjał 
badawczy, naukowy i edukacji na poziomie wyższym. Korzyści z takiej współpracy w największym stopniu osiągną uczelnie łódzkie, 
zagrożone spadającą liczbą kandydatów na studia oraz marginalizacją w pozyskiwaniu środków na badania naukowe. 
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Rekomendacja 7. 
Zaleca się wzmacnianie procesu rewitalizacji strefy wielkomiejskiej Łodzi oraz miast obszaru metropolitalnego. Wizerunek miast 
oparty na odnowionych centrach, zwłaszcza Łodzi, i wyznaczenie w nich dominant urbanistyczno-architektonicznych, będzie 
wpływał na ograniczenie dotychczasowych negatywnych stereotypów przestrzennych, przyciąganie inwestorów oraz kreatywnych 
grup społeczno-zawodowych. 
 
Rekomendacja 8. 
Rekomenduje się zakrojone na szeroką skalę badania nad potencjałem produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego. 
Działania te powinny określid obecny charakter produkcyjno-specjalizacyjny strefy żywicielskiej dla obu obszarów 
metropolitalnych oraz stworzyd podwaliny pod organizację jednego dużego rynku produkcji rolnictwa na potrzeby zurbanizowanej 
strefy centralnej (bipola). Działania te leżą w zakresie realizacji priorytetu bezpieczeostwa żywnościowego paostwa. 
 
Rekomendacja 9. 
Zaleca się wsparcie dla specjalizacji funkcjonalnej obszaru metropolitalnego w zakresie przemysłu farmaceutycznego i innych 
środków medycznych, co wzmocni nie tylko potencjał ekonomiczny obszaru metropolitalnego Łodzi, ale również umiejscowione 
tu ośrodki naukowo-badawcze (UM, UŁ, PŁ). Podobna sytuacja powinna mied miejsce w przypadku stwarzania dogodnych 
warunków lokalizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw z branży przemysłów kreatywnych, co pozwoli wykorzystad również 
kompetencje młodzieży kooczącej studia wyższe oraz przyciągnie pracowników z zewnątrz. 
 
Rekomendacja 10. 
Zaleca się przeprowadzenie szerokiej kampanii wśród mieszkaoców obu regionów na rzecz upowszechniania wiedzy o idei i 
instrumentach integracji metropolitalnej. Wiedza o korzyściach i kosztach płynących z budowy duopolis powinna mied charakter 
powszechny i znajdowad odzwierciedlenie w  ogólnym społecznym dyskursie obu obszarów metropolitalnych, tj. w mediach, w 
prasie, w wiedzy potocznej. 
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