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1. UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE
Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1590 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późniejszymi zmianami)
samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa. Strategia Rozwoju
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 została przyjęta przez Sejmik Województwa
Łódzkiego w styczniu 2006 roku, jednak ze względu na nowelizację w/w ustaw wymaga ona
aktualizacji. Dnia 3 listopada 2009 roku Sejmik Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr
XLVII / 1349 / 09 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii
Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020.
Zgodnie z art. 11 ust. 1c ustawy o samorządzie województwa strategia rozwoju
województwa zawiera:
1) diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,
2) określenie celów strategicznych polityki rozwoju województwa,
3) określenie kierunków działao podejmowanych przez samorząd województwa dla
osiągnięcia celów strategicznych polityki rozwoju województwa.
Jednocześnie art. 13 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju wskazuje,
że strategia rozwoju województwa określa w szczególności:
1) diagnozę sytuacji w odniesieniu do zakresu objętego programowaniem
strategicznym, z uwzględnieniem stanu środowiska oraz zróżnicowao
przestrzennych;
2) prognozę trendów rozwojowych w okresie objętym strategią;
3) określenie celów rozwoju w zakresie objętym strategią;
4) wskaźniki realizacji;
5) określenie kierunków interwencji (…) w ujęciu wojewódzkim lub terytorialnym;
6) systemy realizacji i ramy finansowe.
Opracowana diagnoza strategiczna jest częścią prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 i zgodnie z wymogami ustawowymi, jest
diagnozą sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego z uwzględnieniem stanu
środowiska oraz zróżnicowao przestrzennych.
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2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem

opracowania

jest

zobrazowanie

istniejącego

potencjału

społeczno-

ekonomicznego regionu, z uwzględnieniem przestrzennych uwarunkowao środowiskowoinfrastrukturalnych, na tle kraju oraz identyfikacja głównych filarów rozwojowych
województwa będących podstawą jego konkurencyjności.
Przyjęto założenie, że podmiotem diagnozy jest „człowiek” a jego potencjał intelektualny
oraz zdolności rozwoju stanowią fundament rozwoju regionu i pozwolą na prawidłowe
gospodarcze wykorzystanie walorów naturalnych, środowiskowych i przestrzennych. Analizy
szczegółowe przeprowadzono w trzech podstawowych sferach tematycznych oraz trzech
ujęciach horyzontalnych, odnoszących się do zagadnieo mających charakter systemowy :
DIAGNOZA STRATEGICZNA
I

II

III

SFERA
SPOŁECZNA

SFERA
EKONOMICZNA

SFERA
ŚRODOWISKOWO-INFRASTRUKTURALNA

1. KAPITAŁ LUDZKI
Demografia
Stan zdrowia
Wykształcenie

1. BAZA GOSPODARCZA
Struktura gospodarcza
Przedsiębiorczośd i aktywnośd gospodarcza

1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

2. POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Rachunki regionalne
Kondycja ekonomiczna ludności i samorządów
terytorialnych

2. DZIEDZICTWO KULTUROWE

2. KAPITAŁ SPOŁECZNY
Spójnośd społeczna
Społeczeostwo obywatelskie
Tożsamośd regionalna

3. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY
Sfera B+R, innowacyjnośd gospodarki
Instytucje i jednostki otoczenia biznesu,
rozwój klastrów

3. JAKOŚD ŻYCIA
Mieszkalnictwo
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacja i szkolnictwo wyższe
Kultura
Turystyka i rekreacja
Ład przestrzenny
Zagrożenia środowiskowe

Zasoby i wartości
Ochrona przyrody i krajobrazu

Zasoby i wartości
Ochrona
3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Dostępnośd komunikacyjna
Dostępnośd infrastrukturalna
Bezpieczeostwo energetyczne

4. RYNEK PRACY
Wykorzystanie zasobów pracy
Aktywnośd zawodowa
Adaptacyjnośd zawodowa bezrobotnych
Mobilnośd zawodowa
5. KONKURENCYJNOŚD GOSPODARCZA
-

Przewagi konkurencyjne wynikajace z :
specjalizacji sektorowych i branżowych
poziomu aktywności i przedsiębiorczości
potencjału naukowo – badawczego
wielkości i jakości zasobow pracy

I

II

III

SYSTEM

SPOŁECZENSTWO

SPOŁECZOSTWO

OSADNICZY

INNOWACYJNE

INFORMACYJNE
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I
SFERA
SPOŁECZNA

W sferze społecznej, w rozdziałach „Kapitał ludzki” i „Kapitał społeczny” zobrazowano
potencjał mieszkaoców województwa wyrażający się m. in. ich wykształceniem, kondycją
zdrowotną, zdolnością do współpracy i poczuciem tożsamości regionalnej, będący podstawą
dla rozwoju społecznego i ekonomicznego. W rozdziale „Jakośd życia” przedstawiono
natomiast bazę materialną infrastruktury społecznej.
1. Kapitał ludzki
Demografia - jednym z ważniejszych problemów społecznych w województwie jest
niekorzystna sytuacja demograficzna. Zagadnienia charakteryzowane w tym
rozdziale mają istotny wpływ na całokształt zagadnieo poruszanych w diagnozie
bowiem struktura potencjału ludnościowego regionu w znacznym stopniu
warunkuje przyszłe strategiczne kierunki działao społeczno-ekonomicznych.
Stan zdrowia - szczególnie zła sytuacja zdrowotna mieszkaoców województwa, z
najwyższymi w kraju wskaźnikami umieralności i najkrótszym przeciętnym
trwaniem życia, skłania do szczegółowej analizy tego zagadnienia. W rozdziale
zdiagnozowano stan zdrowia mieszkaoców regionu.
Wykształcenie - w dobie kształtowania społeczeostwa informacyjnego oraz
gospodarki opartej na wiedzy wykształcenie i umiejętnośd zdyskontowania
potencjału intelektualnego stają się szczególnie ważne. W rozdziale przedstawiono
poziom wykształcenia mieszkaoców regionu.
2. Kapitał społeczny
Spójnośd społeczna - w rozdziale oceniony został stopieo akumulacji kapitału
ludzkiego w województwie jako czynnik kluczowy w eliminacji barier w mobilności
związanej z awansem społecznym i zawodowym mieszkaoców poszczególnych
części regionu.
Społeczeostwo obywatelskie - rozdział oparty został na analizie współzależności
między

różnymi

cechami

charakteryzującymi

struktury

społeczne

i przyczyniającymi się do funkcjonowania społeczeostwa w ramach wspólnie
przyjętego systemu wartości. Ma to wpływ na rozwój tzw. środowiska zaufania,
świadczy o zdolności do współpracy i rozwoju takich cech jak otwartośd
i tolerancja.
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Tożsamośd regionalna - rozdział zawiera analizy dotyczące wpływu kultywowania
wartości etnograficznych na kształtowanie więzi społecznych. Zdiagnozowanie
w jakich rejonach województwa przejawy tożsamości regionalnej są najsilniejsze,
i które gminy są najaktywniejsze w kultywowaniu tradycji subregionalnych
pozwoliło zobrazowad stopieo identyfikacji mieszkaoców z regionem.
3. Jakośd życia
Mieszkalnictwo - w rozdziale przedstawione zostały zagadnienia związane
ze stanem i rozwojem mieszkalnictwa w regionie uwzględniające m. in. stan
zasobów mieszkaniowych i tempo oddawania nowych mieszkao, strukturę
własnościową zasobów mieszkaniowych, wyposażenie mieszkao oraz warunki
mieszkaniowe.
Ochrona zdrowia - w kontekście złej sytuacji zdrowotnej społeczeostwa regionu
szczególnie ważne wydaje się zdiagnozowanie stanu bazy materialnej w zakresie
ochrona zdrowia. W rozdziale została przeanalizowana infrastruktura ochrony
zdrowia i kadry medyczne.
Pomoc społeczna - w rozdziale przedstawiono analizy dotyczące sieci placówek
opieki społecznej i potrzeb w tym zakresie wynikających z uwarunkowao
i prognozy demograficznej.
Edukacja i szkolnictwo wyższe - edukacja i szkolnictwo wyższe mają kluczowe
znaczenie dla rozwoju kapitału ludzkiego i budowy konkurencyjnej gospodarki
opartej na wiedzy. W rozdziale zaprezentowano bazę edukacji począwszy
od przedszkoli poprzez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
i pomaturalne aż po uczelnie wyższe.

Pokazane zostały profile kształcenia

w nawiązaniu do potrzeb regionalnej gospodarki.
Kultura - rozdział zawiera charakterystykę bazy kulturalnej regionu oraz analizy
związane z jej dostępnością i wykorzystaniem.
Turystyka i rekreacja - w rozdziale scharakteryzowano bazę turystyczną
województwa, produkty turystyczne oraz ruch turystyczny.
Ład przestrzenny - w świetle narastających procesów urbanizacji szczególnie
ważnym zagadnieniem jest kształtowanie ładu przestrzennego. W rozdziale
zostały przedstawione rozważania nt. kształtowania struktur przestrzennych
z zachowaniem ładu i zasad zrównoważonego rozwoju a także działania władz
samorządowych w tym zakresie.
Zagrożenia środowiskowe - analizy obejmują elementy mające negatywny
wpływ na jakośd życia w tym m. in.: zagrożenie powodziowe, zanieczyszczenie
powietrza,

zagrożenie

hałasem,

zagrożenie

promieniowaniem

elektomagnetycznym, zagrożenie awariami, gospodarka odpadami.
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II
SFERA
EKONOMICZNA

W sferze ekonomicznej w sposób kompleksowy zobrazowano zagadnienia związane
z rozwojem gospodarczym regionu, wskazano podstawy budowania konkurencyjności
w wymiarze krajowym oraz walory stanowiące o atrakcyjności inwestycyjnej województwa.
Baza gospodarcza
Struktura gospodarcza - w rozdziale zaprezentowano strukturę gospodarczą
regionu w podziale na usługi, przemysł oraz rolnictwo. Przedstawione zostały
największe

ośrodki

przemysłowe

województwa

oraz

rozmieszczenie

największych zakładów przemysłowych w przestrzeni regionu. Zwrócono także
uwagę na proces coraz większej dywersyfikacji branżowej przemysłu regionu.
Została również opracowana charakterystyka uwarunkowao rozwoju rolnictwa
w tym m. in.: struktury użytkowania gruntów, jakości rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, struktury agrarnej, struktury produkcji rolnej i gospodarstw
ekologicznych. Przedstawiono także strukturę gospodarczo – przestrzenną miast
województwa oraz strukturę gospodarczą obszarów wiejskich.
Przedsiębiorczośd i aktywnośd gospodarcza – w rozdziale oceniony został
poziom

kreatywności

społeczeostwa

w

województwie

wyrażający

się

przedsiębiorczością oraz aktywnośd gospodarcza, która uwidacznia się poprzez
inwestycje

realizowane przez przedsiębiorców w

różnych dziedzinach

gospodarki. Zobrazowano również wspomaganie rozwoju biznesu przez
instytucje wspierania przedsiębiorczości oraz w ramach Łódzkiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej i samorządowych stref przedsiębiorczości.
Poziom rozwoju gospodarczego regionu
Rachunku regionalne - w dobie rozwijającej się konkurencyjności i współpracy
międzyregionalnej szczególnie istotne wydaje się określenie poziomu rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa. Analizy te zostały oparte m. in. o takie
wskaźniki jak PKB na 1 mieszkaoca i WDB na 1 pracującego. Przedstawiony
został także udział regionu w tworzeniu PKB Polski, struktura tworzenia Wartości
Dodanej Brutto, jak również dynamika PKB i WDB .
Kondycja ekonomiczna ludności i samorządów terytorialnych – w rozdziale
przedstawiono analizy dotyczące nominalnych dochodów brutto gospodarstw
domowych w przeliczeniu na 1 mieszkaoca oraz przeciętne wynagrodzenia,
a także analizy dotyczące budżetów samorządów gminnych.
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3. Gospodarka oparta na wiedzy
Sfera B+R, innowacyjnośd gospodarki - w rozdziale zaprezentowano potencjał
badawczo-rozwojowy

i

poziom

innowacyjności

gospodarki

regionu.

Scharakteryzowano ponadprzeciętne, specjalistyczne zaplecze badawczorozwojowe, jakim może poszczycid się region łódzki, płaszczyzny współpracy
między sferą badawczo-rozwojową a biznesem, jak również wykorzystanie
środków finansowych w ramach programów operacyjnych związanych
z innowacyjnością.
Instytucje i jednostki otoczenia biznesu, rozwój klasterów – w rozdziale
omówiono ośrodki wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności działające
w regionie łódzkim, jak również zobrazowano strukturę jednostek otoczenia
biznesu zarejestrowanych w systemie REGON (m. in. z takich obszarów jak:
telekomunikacja, pośrednictwo pieniężne, pośrednictwo finansowe pozostałe,
działalnośd pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym, obsługa
nieruchomości, informatyka, działalnośd badawczo-rozwojowa, działalnośd
prawnicza i rachunkowa). Przedstawiono także możliwości rozwoju inicjatyw
klasterowych.
4. Rynek pracy
Wykorzystanie zasobów pracy - w dobie kształtowania gospodarki opartej na
wiedzy umiejętnośd optymalnego kształtowania i wykorzystania zasobów rynku
pracy wydaje się byd kluczem do prawidłowego rozwoju. W rozdziale
przeanalizowano m. in. stopę bezrobocia w województwie, zawody deficytowe
oraz popyt na pracę.
Aktywnośd zawodowa - szczególnie istotnym problemem na rynku pracy jest
niski poziom aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym. Analizy
dotyczące tego zagadnienia zostały przedstawione przede wszystkim w oparciu
o charakterystykę strukturalną pracujących (zatrudnienie w sekcjach gospodarki
narodowej, wg płci) oraz współczynnik aktywności zawodowej BAEL.
Adaptacyjnośd zawodowa bezrobotnych - w rozdziale przedstawiono
charakterystykę

strukturalną

bezrobotnych

(bezrobocie

długotrwałe,

wykształcenie bezrobotnych, płed) oraz informacje na temat przebranżowienia
bezrobotnych i kursów kształcenia ustawicznego.
Mobilnośd zawodowa - rozdział opiera się przede wszystkim na analizach
dotyczących dojazdów do pracy, określających zarówno mobilnośd zawodową
mieszkaoców województwa, jak i wykorzystanie istniejących zasobów pracy.
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III
SFERA
ŚRODOWISKOWO-INFRASTRUKTURALNA

W sferze środowiskowo-infrastrukturalnej zaprezentowano uwarunkowania wynikające
z walorów przyrodniczych i kulturowych województwa a także z jego dostępności
infrastrukturalnej, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej. Szeroko pojęty potencjał
środowiskowy odgrywa bardzo istotną rolę zarówno w zakresie jakości życia, jak i tworzenia
kapitału gospodarczego, natomiast dostępnośd warunkuje rozwój społeczno-gospodarczy
i prawidłowe wykorzystania walorów regionu.
1. Środowisko przyrodnicze
Zasoby i wartości - w rozdziale zaprezentowano zasoby środowiska
przyrodniczego w tym m. in.: zasoby glebowe, kopalin, wód powierzchniowych
i podziemnych, zasoby leśne.
Ochrona przyrody i krajobrazu - przedstawiona charakterystyka obejmie
wszystkie formy ochrony przyrody tj.: park narodowy, rezerwaty, parki
krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu,
zespoły

przyrodniczo

–

krajobrazowe,

użytki

ekologiczne,

stanowiska

dokumentacyjne i pomniki przyrody.
2. Dziedzictwo kulturowe
Zasoby i wartości - rozdział zawiera charakterystykę wartości niematerialnych
oraz materialnego dziedzictwa kulturowego regionu, z uwzględnieniem jego
wielokulturowości.
Ochrona - w rozdziale przedstawiono poszczególne formy ochrony obiektów
i obszarów zabytkowych oraz przeprowadzono analizę dotyczącą stopnia objęcia
ochroną prawną obiektów cennych.
3. Infrastruktura techniczna
Dostępnośd komunikacyjna - przeprowadzone analizy dotyczą rozwoju
dostępności komunikacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej województwa w oparciu
o zmiany zachodzące w układzie drogowym, sieci kolejowej oraz lotnictwie.
Przedstawiono również zagadnienia związane z transportem zbiorowym
i transportem towarów.
Dostępnośd infrastrukturalna - w rozdziale zaprezentowano analizy w zakresie
zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków. Omówiony został również stan
zaopatrzenia

obszaru

województwa

w

gaz

i

energię

elektryczną
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z uwzględnieniem źródeł jej pochodzenia, w tym ze źródeł alternatywnych.
W zakresie telekomunikacji, komputeryzacji i informatyzacji analizy dotyczą
rozwoju systemów telekomunikacyjnych oraz dostępu do komputera i Internetu.
Bezpieczeostwo energetyczne - w rozdziale przedstawiono zagadnienia
związane z poprawą bezpieczeostwa dostaw energii.

W trzech ujęciach horyzontalnych zaprezentowano:
1. System osadniczy w podziale na :
Obszary miejskie - w rozdziale przedstawiono waloryzację miast z uwzględnieniem
ich potencjału społecznego i gospodarczego oraz przeprowadzono analizę
zasięgów oddziaływania ośrodków miejskich.
Obszary wiejskie - w rozdziale omówiono problem suburbanizacji i zasięgów
oddziaływania miast. Analizie poddano także warunki życia ludności wiejskiej
w regionie.
2. Społeczeostwo innowacyjne – budowanie konkurencyjności regionu wydaje się obecnie
najważniejszym wyzwaniem. Rozdział zawiera rozważania na temat możliwości budowania
przewag konkurencyjnych w oparciu o wykorzystanie potencjału naukowego, badawczo –
rozwojowego i gospodarczego jak również kreatywności i przedsiębiorczości mieszkaoców
województwa.
3. Społeczeostwo informacyjne – w rozdziale przedstawiono systemowe rozwiązania m. in.
w służbie zdrowia i szkolnictwie w zakresie tworzenia i

budowania społeczeostwa

informacyjnego, które w znaczący sposób przyczyniają się do poprawy jakości życia
mieszkaoców regionu.

3. METODA OPRACOWANIA
1. Etapowanie prac
Prace nad diagnozą strategiczną zostały podjęte w styczniu 2010 roku i przebiegały
w czterech etapach:
etap I obejmował określenie zakresu opracowania, analizę uwarunkowao wynikających
ze Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 oraz wybór
głównych mierników w poszczególnych działach tematycznych;
etap II obejmował diagnozę stanu w podziale na trzy sfery tematyczne: społeczną,
ekonomiczną oraz środowiskowo-infrastrukturalną;
etap III obejmował fazę konsultacji i opiniowania diagnozy stanu m. in. przez
Departamenty Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz zewnętrzne instytucje
branżowe, w ramach prac Zespołu Roboczego ds. Strategii Rozwoju Województwa oraz
Regionalnych Programów Operacyjnych.
etap IV – analiza wniosków zgłoszonych na etapie konsultacji i opiniowania oraz
przygotowanie koocowej edycji opracowania.
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2. Źródła danych
Przyjęto założenie, że ze względu na koniecznośd monitorowania zachodzących zjawisk
w przyszłości, analizy społeczno – gospodarcze i przestrzenne oparto w przeważającej części
o dane statystyczne pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego natomiast w mniejszym
zakresie o dane z instytucji branżowych. Ze względu na dostępnośd danych diagnoza stanu
istniejącego wykonana została na dzieo 31 grudnia 2008 roku. Jednocześnie opisy procesów
społeczno-gospodarczych i przestrzennych przedstawiono w ujęciu dynamicznych w trzech
podstawowych horyzontach czasowych, czyli dla lat 2004, 2006, 2008, przy dopuszczeniu
wyjątków wynikających z dostępności danych.
Przyjęto, że początkowym rokiem analiz będzie rok 2004 jako rok kooczący analizy
przeprowadzone w ramach Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2020.
3. Struktura dokumentu
Analizy szczegółowe w poszczególnych rozdziałach tematycznych przedstawione
zostały w sposób opisowy w dwóch kontekstach:
regionalnym, obrazującym zróżnicowanie wewnątrzregionalne na poziomie
powiatowym

bądź

na poziomie

podregionów,

co

było

uwarunkowane

dostępnością danych źródłowych;
krajowym, ukazującym województwo łódzkie na tle kraju i innych województw
w Polsce; w niektórych rozdziałach pominięto kontekst krajowy z powodu braku
odpowiednich danych oraz niemożności przeprowadzenia analiz szczegółowych dla
pozostałych województw w Polsce.
Wnioski wynikające z analiz szczegółowych zawarto w podsumowaniach tematycznych
kooczących każdy rozdział.
4. Metody badawcze
Analizy i wnioskowanie przeprowadzono przede wszystkim w oparciu o metody ilościowe,
wykorzystując dużą liczbę danych statystycznych.

W nielicznych przypadkach np. przy

diagnozie funkcji metropolitalnych Łodzi, wykorzystano metody jakościowe.
W metodach ilościowych zastosowano metody statystyczne (np. średnia arytmetyczna,
mediana, współczynnik korelacji, wskaźniki syntetyczne, metoda tabeli znaków, metoda
punktowa)1 i kartograficzne (np. kartogram, kartodiagram)2.
Metoda wskaźników syntetycznych
Zastosowanie wskaźników syntetycznych pozwoliło na zintegrowane i kompleksowe
zobrazowanie zagadnieo społeczno-gospodarczych, których charakterystyka opiera się na
znacznej liczbie zmiennych.
Najbardziej skomplikowany wskaźnik syntetyczny został użyty do analizy sieci
osadniczej3. Po zgromadzeniu odpowiednich mierników i przeliczeniu ich w celu uzyskania
1

Runge J. (1992), - Wybrane zagadnienia analizy przestrzennej w badaniach geograficznych. Skrypty Uniwersytetu Śląskiego nr
469, wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice
2
Ratajski L. (1989), – Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. PPWK, wyd. 2, Warszawa – Wrocław
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pożądanych wskaźników wyjściowych sporządzona została tabela, w której boczku znajdą się
uporządkowane alfabetycznie nazwy miast natomiast w główce nazwy odpowiednich
wskaźników wyjściowych. Wskaźniki te zostaną podzielone na stymulanty i destymulanty.
W przypadku stymulant rosnącą wartośd wskaźnika interpretuje się jako wzrost poziom
rozwoju a w przypadku destymulant interpretacja jest odwrotna. Kolejny etap analiz polega na
standaryzacji wskaźników wyjściowych i przekształceniu ich w tzw. wskaźniki cząstkowe Xi.
Standaryzacja

wskaźników

wyjściowych

umożliwia

ich

dodawalnośd

(addytywnośd)

i porównywalnośd ze sobą różnoimiennych wskaźników charakteryzujących odmienne cechy
jak np. liczbę przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców i liczbę wylotów dróg wojewódzkich (por.
m.in.: Chojnicki, Czyż 1973; Parysek, Wojtasiewicz 1979; Runge 1992).
Koniecznośd standaryzacji wskaźników wynika również z przyjętej techniki względnej
odległości statystycznej i z założenia, że każdy wskaźnik jest tak samo ważny w ogólnym
poziome rozwoju społeczno-ekonomicznego. Z wielu możliwych sposobów standaryzacji
wybrano sposób zróżnicowany dla stymulant i destymulant. Dla zmiennych będących
stymulantami przyjęto wzór:

Xi

100 xij
xi100

xi 0
xi 0

gdzie:
Xi – wartośd wskaźnika zestandaryzowanego w przedziale od 0 do100,
xij – empiryczna wartośd wskaźnika i w mieście j,
xi0 – empiryczna wartośd minimalna wskaźnika i,
xi100 – empiryczna wartośd maksymalna wskaźnika i,
natomiast dla zmiennych będących destymulantami przyjęto wzór:

Xi

100 xi100
xi100

xij
xi 0

Taka konstrukcja algorytmu odległości pomiędzy cechami charakteryzującymi poziom
rozwoju społeczno-ekonomicznego w miastach województwa łódzkiego standaryzuje wskaźniki
uwzględniając jednocześnie ich wewnętrzne zróżnicowanie (różnica pomiędzy wartością
minimalną a maksymalną). Ponadto przyjęcie różnych wzorów standaryzacji dla stymulant
i destymulant pozwoliło zachowad, konieczny w technice względnej odległości statystycznej,
warunek jednokierunkowości badanych cech. Przy przyjęciu powyższych wzorów wartośd
wskaźnika cząstkowego dla danej cechy wyznacza zawsze odległośd danego miasta
od najgorszego.

3

Marczyoska-Witczak E., Michalski W. (1996), – Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce; CUP
BPR w Łodzi, PTG oddz. w Łodzi, Łódź
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W koocowej fazie analiz dla poszczególnych dziedzin obliczono wskaźniki Wci jako
wartośd średnią wskaźników cząstkowych wg wzoru:
m

Wci
i 1

Xi
m

gdzie Wci przyjmuje wartości 0 do 100, a m oznacza liczbę wskaźników w dziedzinie i.
Koocowym elementem było policzenie wskaźnika syntetycznego Ws obrazującego
pozycję miast względem siebie w zakresie potencjału społeczno-gospodarczego. Wskaźnik ten
został policzony jako średnia arytmetyczna wskaźników charakteryzujących poszczególne
dziedziny.
Dla zobrazowania przestrzennego zróżnicowania omawianych zjawisk zastosowano
metodę tabeli znaków lub metodę punktową.
Metoda tabeli znaków
Metoda ta została wykorzystana w przypadku niewielkiej liczby zmiennych (2, 3
zmienne). Polega ona na obliczeniu średniej arytmetycznej dla każdej zmiennej a następnie
porównaniu

z

nią

wartości

zmiennych

właściwych

dla

poszczególnych

jednostek

przestrzennych. Wartości równe lub większe niż średnia arytmetyczna zastępowano znakiem
„+”, natomiast wartości mniejsze od średniej arytmetycznej zastępowano znakiem „-„.
Poszczególne klasy typologiczne ustalono na podstawie plusów i minusów.
Metoda punktowa
Metoda punktowa polega na porządkowaniu badanych jednostek przestrzennych
według wartości zmiennych od największej do najmniejszej 9 w przypadku stymulanty) bądź
odwrotnie ( w przypadku destymulanty). Uporządkowanym w ten sposób jednostkom
przestrzennym przypisuje się liczbę punktów odwrotną do zajmowanego miejsca. Suma
punktów ze wszystkich zmiennych wyznacza ostateczna pozycję badanej jednostki.
W podsumowaniach w celu zidentyfikowania obszarów problemowych, stanowiących
koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych lub przestrzennych, bądź
obszarów rozwojowych skupiających na swoim terenie potencjał rozwojowy, zastosowano
metodę będącą kombinacją metody punktowej i metody tabeli znaków. W analizach brano pod
uwagę 6 powiatów mających najniższe bądź najwyższe wartości zmiennych. Następnie
przeprowadzono analizę porównawczą w celu stwierdzenia, gdzie analizowane zjawiska
występują równocześnie. Za obszar problemowym lub rozwojowy uznano powiat, w którym
kumulują się odpowiednio co najmniej dwa negatywne bądź pozytywne zjawiska.
Dla lepszej czytelności prezentowanych danych przedstawiano je w postaci tabel lub
wykresów.

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007 – 2020
DIAGNOZA STRATEGICZNA

S

FERA SPOŁECZNA
1. KAPITAŁ LUDZKI
2. KAPITAŁ SPOŁECZNY
3. JAKOŚĆ ŻYCIA

Zagadnienia społeczne uznano za jedne z najistotniejszych w zakresie kształtowania

wizerunku i możliwości rozwojowych regionu łódzkiego, bowiem to właśnie od kondycji
istniejącego potencjału ludzkiego oraz jakości życia zależed będzie obraz województwa
w przyszłości.

1. KAPITAŁ LUDZKI
1.1. DEMOGRAFIA
Kontekst regionalny
Liczba ludności województwa łódzkiego na koniec 2008 roku wynosiła 2 548 861 osób,
(z czego 1 638 657 osób, czyli 64,29% zamieszkiwało w miastach), co plasuje województwo na
6 miejscu w kraju. Od 2004 roku liczba ludności w województwie spadła o 38 841 osób.
Największy spadek nastąpił między 2004 a 2006 rokiem (o 0,83%). Średnia gęstośd zaludnienia
w 2008 roku w regionie wynosiła 140 osób/km2, przy czym dla miast 1 438,7 osób/km2,
natomiast dla obszarów wiejskich 53,3 osób/km2 (mapa 1).
Podobnie jak ogólna liczba ludności, zmniejszała się w województwie liczba ludności
miejskiej. Spadek ten miał jednak większą i wzrastającą dynamikę. Na koniec 2008 roku liczba
ludności miejskiej w województwie zmniejszyła się w stosunku do roku 2006 o 1,12%, podczas
gdy w latach 2004-2006 spadek ten wynosił 1,05%. Jednocześnie zaobserwowano zmniejszanie
udziału ludności miejskiej w ludności ogółem od 64,72% w 2004 roku, poprzez 64,58% w roku
2006 do 64,29% w roku 2008. Zmniejszający się współczynnik urbanizacji potwierdza większą
dynamikę spadków liczby ludności miast niż ludności ogółem, co sugeruje migrację z miast
województwa na obszary wiejskie. Pod względem poziomu zurbanizowania w województwie
wyróżnid można: miasta na prawach powiatu, które niezmiennie mają 100% poziomu ludności
miejskiej, jeden powiat wiejski (skierniewicki) nie posiadający żadnego miasta oraz pozostałe
powiaty, zamieszkiwane zarówno przez ludnośd miejską, jak i wiejską. W grupie tej najwyższym
poziomem zurbanizowania charakteryzowały się powiaty: pabianicki (73,13%), zgierski
(72,88%), zduoskowolski (68,13%) i bełchatowski (61,4%). Natomiast najniższy poziom
urbanizacji w 2008 roku notowały powiaty: piotrkowski (7%), wieruszowski (20,59%),
pajęczaoski (24,34%), poddębicki (25,76%) oraz łęczycki (29,02%).
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W latach 2004 – 2008 jedynie 5 powiatów zwiększyło poziom urbanizacji. Były to:
radomszczaoski (0,04 p.p.), łęczycki (0,16 p.p.), poddębicki (0,27 p.p.), opoczyoski (0,32 p.p.)
oraz łódzki wschodni (4,09 p.p.), gdzie dośd wysoki wzrost zurbanizowania był spowodowany
przekształceniem wiejskiej jednostki terytorialnej (gm. wiejska Rzgów) w gminę miejskowiejską.
Mapa 1. Gęstośd zaludnienia (os/km2) w powiatach w 2008 roku

Ze względu na wielkośd zaludnienia miasta województwa można podzielid na pięd grup
(tabela 1):
1. największym miastem województwa jest Łódź, która 31.12.2008 liczyła 747 152
mieszkaoców i prawie dziesięciokrotnie przewyższała pod względem zaludnienia drugie
i trzecie co do wielkości miasta województwa – Piotrków Trybunalski i Pabianice;
2. miasta duże o zaludnieniu 40-80 tys. mieszkaoców, do których zaliczono 10 miast:
Piotrków

Trybunalski,

Pabianice,

Tomaszów

Mazowiecki,

Bełchatów,

Zgierz,

Skierniewice, Radomsko, Kutno, Zduoska Wola i Sieradz;
3. miasta średnie o zaludnieniu 15-40 tys. mieszkaoców, do których należy 9 ośrodków:
Łowicz, Wieluo, Opoczno, Aleksandrów Łódzki, Ozorków, Łask, Konstantynów Łódzki,
Rawa Mazowiecka i Łęczyca;
4. miasta małe, o zaludnieniu 5—15 tys. mieszkaoców, do których należy 11 ośrodków:
Głowno, Koluszki, Brzeziny, Wieruszów, Żychlin, Zelów, Poddębice, Tuszyn, Pajęczno,
Sulejów i Działoszyn;
str. 2
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5. miasta bardzo małe liczące mniej niż 5 tys. mieszkaoców, do których zaliczono 12
ośrodków: Krośniewice, Drzewica, Przedbórz, Stryków, Złoczew, Warta, Rzgów, Biała
Rawska, Uniejów, Kamieosk, Błaszki, i Szadek.
Tabela 1. Liczba ludności miast województwa w latach 2004 – 2008
Miasto

Liczba ludności
2004

2006

dynamika; rok wyjściowy=100
2008

2004-2006

2006-2008

2004-2008

Aleksandrów Łódzki

20 342

20 542

20 684

100,98

100,69

101,68

Bełchatów

62 437

61 819

61 418

99,01

99,35

98,37

Biała Rawska

3 233

3 189

3 231

98,64

101,32

99,94

Błaszki

2 229

2 161

2 132

96,95

98,66

95,65

BRZEZINY

12 417

12 323

12 331

99,24

100,06

99,31

Drzewica

4 022

3 990

3 958

99,20

99,20

98,41

Działoszyn

6 357

6 263

6 177

98,52

98,63

97,17

15 221

15 057

14 961

98,92

99,36

98,29

2 832

2 844

2 850

100,42

100,21

100,64

Koluszki

13 331

13 391

13 428

100,45

100,28

100,73

Konstantynów Łódzki

17 569

17 591

17 642

100,13

100,29

100,42

4 753

4 654

4 610

97,92

99,05

96,99

Kutno

48 141

47 267

46 830

98,18

99,08

97,28

Łask

18 948

18 628

18 500

98,31

99,31

97,64

Łęczyca

15 593

15 437

15 269

99,00

98,91

97,92

Łowicz

30 383

30 123

29 809

99,14

98,96

98,11

774 004

760 251

747 152

98,22

98,28

96,53

Opoczno

22 613

22 654

22 744

100,18

100,40

100,58

Ozorków

20 731

20 529

20 407

99,03

99,41

98,44

Pabianice

71 313

70 275

69 470

98,54

98,85

97,42

Pajęczno

6 731

6 670

6 719

99,09

100,73

99,82

80 085

78 954

78 149

98,59

98,98

97,58

Poddębice

7 898

7 902

7 840

100,05

99,22

99,27

Przedbórz

3 835

3 795

3 765

98,96

99,21

98,17

Radomsko

49 487

49 084

48 752

99,19

99,32

98,51

Rawa Mazowiecka

17 765

17 595

17 567

99,04

99,84

98,89

3 380

3 370

-

99,70

-

Głowno
Kamieosk

Krośniewice

Łódź

Piotrków Trybunalski

Rzgów
Sieradz

44 326

43 983

43 612

99,23

99,16

98,39

Skierniewice

48 733

48 772

49 016

100,08

100,50

100,58

Stryków

3 602

3 578

3 535

99,33

98,80

98,14

Sulejów

6 375

6 338

6 332

99,42

99,91

99,33

Szadek

2 050

2 008

2 012

97,95

100,20

98,15

67 159

66 606

65 935

99,18

98,99

98,18

Tuszyn

7 201

7 175

7 124

99,64

99,29

98,93

Uniejów

2 960

2 944

2 942

99,46

99,93

99,39

Warta

3 392

3 382

3 400

99,71

100,53

100,24

Wieluo

24 453

24 285

24 008

99,31

98,86

98,18

8 849

8 712

8 692

98,45

99,77

98,23

44 671

44 435

44 105

99,47

99,26

98,73

Zelów

8 136

8 149

8 003

100,16

98,21

98,37

Zgierz

58 236

58 272

58 055

100,06

99,63

99,69

Złoczew

3 448

3 427

3 439

99,39

100,35

99,74

Żychlin

9 021

8 854

8 682

98,15

98,06

96,24

RAZEM

1 674 882

1 657 288

1 638 657

98,95

98,88

97,84

Tomaszów Mazowiecki

Wieruszów
Zduoska Wola

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Zmiany liczby ludności w poszczególnych miastach obserwowane w latach 2004-2006
i 2006-2008 potwierdzają spadek liczby ludności miejskiej w województwie. W 12 miastach
dynamika spadku liczby mieszkaoców mierzona podokres do podokresu wykazała tendencję
rosnącą. W 7 miastach w latach 2004-2008 nastąpił wzrost liczby ludności. Są to: Aleksandrów
Łódzki, Kamieosk,

Koluszki, Konstantynów

Łódzki, Opoczno, Skierniwice

i Warta.

W Konstantynowie Łódzkim, Opocznie, Skierniewicach i Warcie dynamika wzrostu miała
tendencję rosnącą. Przypadek Warty jest przy tym szczególny, ponieważ wzrost liczby ludności
nastąpił w tym mieście dopiero w latach 2006-2008, podczas gdy w podokresie poprzednim
obserwowano spadek liczby mieszkaoców. W Aleksandrowie Łódzkim, Kamieosku i Koluszkach
dynamika wzrostu ludności miała natomiast tendencje malejące.
Na obszarach wiejskich województwa, według stanu na dzieo 31 grudnia 2008 roku,
mieszkało ponad 910 tys. osób. Do najsilniej zaludnionych gmin wiejskich, posiadających ponad
10 000 mieszkaoców, należały: Moszczenica (12 840), Błaszki (12 803), Opoczno (12 787),
Rozprza (12 115), Andrespol (12 104), Zgierz (12 004), Wola Krzysztoporska (11 619), Zduoska
Wola (10 453) oraz Tomaszów Mazowiecki (10 174). Kolejne wyodrębnione pod względem
zaludnienia grupy gmin to:
o zaludnieniu od 8 do 10 tys. – 14 gmin,
o zaludnieniu od 6 do 8 tys. – 34 gminy,
o zaludnieniu od 4 do 6 tys. – 71 gmin,
o zaludnieniu od 2 do 4 tys. – 31 gmin.
o zaludnieniu poniżej 2 tys. – gmina Regnów.
Najsilniej zaludnione gminy wiejskie skupiają się w zachodniej części województwa,
w paśmie od Łasku, poprzez Zduoską Wolę, Sieradz, Wartę i Błaszki, w południowej części
województwa, w paśmie od Bełchatowa, przez Wolę Krzysztoporską, Rozprzę, Gorzkowice,
Sulejów po Tomaszów Mazowiecki i Moszczenicę, oraz w sąsiedztwie dużych i średnich miast
(wyjątkiem są gminy Nieborów, Biała Rawska oraz Poddębice).
W latach 2004 – 2008 w większości gmin obszarów wiejskich zanotowano spadek liczby
ludności (mapa 2). Wzrosty liczby ludności zanotowano jedynie w 53 gminach, m. in.
w Aleksandrowie Łódzkim (117,3% stanu z 2004 r.), Kleszczowie (115,8%) oraz Nowosolnej
(114,1%). Liczba ludności spadła zaś w 105 gminach, najbardziej w: Parzęczewie (92,5%),
Nowych Ostrowach (95%) i Żytnie (95,5%). Można zauważyd, iż gminy odnotowujące wzrost
liczby ludności koncentrują się głównie wokół dużych miast, zaś obszary przechodzące
depopulację znajdują się prawie wyłącznie w północnej części województwa.
W podokresie 2004-2006 spadek liczby ludności zaobserwowano w 103 gminach
(największy w Parzęczewie, Poświętnem i Pęczniewie), zaś wzrost zaludnienia w 55 gminach
(największy w Kleszczowie, Aleksandrowie Łódzkim i Nowosolnej). W późniejszym podokresie
2006-2008 sytuacja demograficzna gmin wiejskich przedstawiała się nieco lepiej. Spadki liczby
ludności zanotowano w 95 gminach (największe w Oporowie, Wielgomłynach i Nowych
Ostrowach), natomiast wzrosty w 64 gminach (największe w Aleksandrowie Łódzkim,
Kleszczowie i Nowosolnej).
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Mapa 2. Zaludnienie gmin wiejskich w 2008 roku1

Średnia gęstośd zaludnienia obszarów wiejskich województwa wynosiła 53,6 os/km2 .
Do grupy gmin wiejskich o najwyższym zagęszczeniu ludności (powyżej 100 os/km2) należały:
Andrespol, Ksawerów, Rzgów, Moszczenica i Zduoska Wola. Przy czym gęstośd zaludnienia
Andrespola i Ksawerowa jest wielokrotnie wyższa niż pozostałych gmin tej grupy i wynosi
odpowiednio 526,3 os/km2 oraz 516,1 os/km2. Związane jest to z bezpośrednim sąsiedztwem
Łodzi. Sześd gmin znalazło się w grupie o gęstości zaludnienia od 80 do 100 os/km 2, 39 zaś
w grupie od 60 do 80 os/km2. Najliczniejszą grupę gmin, bo aż 79, stanowią te o gęstości
zaludnienia średniej dla województwa: od 40 do 60 os/km2. Trzydzieści gmin charakteryzuje się
gęstością zaludnienia poniżej 40 os/ km2. Z pośród nich najmniejszą gęstośd zaludnienia
zaobserwowano w gminie Przedbórz, gdzie wartośd ta wynosi jedynie 20,4 os/km2.
Wskaźnikiem najlepiej obrazującym względny bilans ludności jednostki terytorialnej
jest przyrost rzeczywisty na 1 000 mieszkaoców. Pod tym względem najlepsza sytuacja miała
miejsce w powiecie łódzkim wschodnim, gdzie w 2008 roku wskaźnik przyrostu rzeczywistego
wyniósł 10,6 osób na 1 000 mieszkaoców (o / 1 000 m). Następne w kolejności powiaty
zanotowały już dużo niższe wartości wskaźnika: zgierski (2,3 o / 1 000 m), bełchatowski (0,8 o /
1 000 m), skierniewicki grodzki (0,5 o / 1 000 m.), piotrkowski (0,2 o / 1 000 m).

1

Podczas analizy zebranych danych problem stanowił teren gminy Rzgów, gdyż miasto to 1 stycznia 2006 r. odzyskało prawa
miejskie. Na mapach dotyczących zaludnienia, współczynnika przyrostu naturalnego oraz współczynnika salda migracji niemożliwe
było policzenie wskaźników dla lat 2004-2006 i 2004-2008 ze względu na nieporównywalnośd danych.
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Pozostałe miasta i powiaty zanotowały w 2008 roku ujemne wartości wskaźnika
przyrostu rzeczywistego, co oznacza realne zmniejszanie się populacji tych jednostek
terytorialnych. Największy ubytek względny (z racji wielkości miasta bezwzględny także)
zanotowano w Łodzi (-7,7 o / 1 000 m). Bardzo znacznie zmniejszyła się także populacja
powiatów: łęczyckiego (-6,3 o / 1 000 m), kutnowskiego (-5,8 o / 1 000 m) i łowickiego (-4,2 o /
1 000 m). Na przestrzeni lat 2004 – 2008 sytuacja pod tym względem najbardziej poprawiła się
w powiecie skierniewickim (wzrost wskaźnika o 6,6 o / 1 000 m), opoczyoskim (wzrost
wskaźnika o 3,1 o / 1 000 m) oraz pajęczaoskim i piotrkowskim grodzkim (wzrost wskaźnika
o 2,2 o / 1 000 m). Pogorszenie nastąpiło w powiecie skierniewickim grodzkim (spadek
wskaźnika o 1,4 o / 1 000 m), brzezioskim (spadek wskaźnika o 1 o / 1 000 m) oraz w Łodzi
(spadek wskaźnika o 0,4 o / 1 000 m). W pozostałych powiatach zanotowano stagnację bądź
nieznaczne polepszenie sytuacji. Można zauważyd, że depopulacja następuje w miastach
i powiatach peryferyjnych, natomiast wzrost zaludnienia jest udziałem powiatów znajdujących
się w bezpośrednim sąsiedztwie miast (mapa 3).
Mapa 3. Przyrost rzeczywisty w powiatach w 2008 roku

Elementami składowymi przyrostu rzeczywistego są saldo migracji i przyrost naturalny.
Analizy przyrostu naturalnego w miastach wykazały, że większośd miast województwa
charakteryzuje się ujemnymi wartościami tego współczynnika co sugeruje niską liczbę urodzeo
i proces starzenia się społeczności.
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W latach 2006-2008 jedynie w 15 miastach zaobserwowano przyrost naturalny,
a największą wartością tego przyrostu charakteryzował się Bełchatów (10,9‰), najmniejszą zaś
Wieluo (0,08‰). W pozostałych miastach obserwowano ubytek naturalny ludności:
najmniejszy w Łowiczu (-0,07‰) a największy w Uniejowie (-14,67‰).
W miastach mających w latach 2006-2008 dodatnie wartości współczynnika przyrostu
naturalnego w 11 przypadkach zaobserwowano rosnącą a w 4 malejącą dynamikę tego
przyrostu w latach 2004-2008. Wśród miast, w których obliczono ujemne wartości
współczynnika przyrostu naturalnego dla lat 2006-2008, w 16 przypadkach zanotowano
malejącą dynamikę ubytku naturalnego ludności w latach 2004-2008. Miastami tymi są:
Łowicz, Przedbórz, Tomaszów Mazowiecki, Sulejów. Drzewica, Warta, Łęczyca, Konstantynów
Łódzki, Ozorków, Kutno, Głowno, Pabianice, Krośniewice, Stryków, Żychlin i Łódź.
W przypadku 12 miast zaobserwowano natomiast w tym okresie rosnącą dynamikę ubytku
naturalnego (tabela 2). Analiza zmian wartości współczynników przyrostu naturalnego w latach
2004 – 2006 oraz 2006 – 2008 może wskazywad na odwracanie bądź hamowanie
niekorzystnych tendencji spadku przyrostu naturalnego w większości miast województwa,
w tym przede wszystkim w miastach dużych. Jednak zbyt krótki okres badawczy sprawia, że
wnioski te nie są jednoznaczne. Przyrosty naturalne oraz malejąca dynamika ubytku
naturalnego w większości miast może byd wynikiem efektu echa demograficznego, które
w ostatnich latach odpowiedzialne jest za niewielkie dodatnie wartości przyrostu naturalnego
w skali ogólnopolskiej. Wydaje się, że zmiany liczby ludności w miastach województwa zależą
bardziej od salda migracji. Dodatnie saldo migracji zaobserwowano w latach 2006-2008 w 16
miastach. Wśród nich największe wartości charakteryzują Białą Rawską (15,30‰),
a najmniejsze Ozorków (0,15‰). W Krośniewicach saldo migracji wynosiło natomiast 0,00‰.
W 26 miastach obserwowano w latach 2006-2008 ujemne saldo migracji. Wśród tych miast
najbardziej korzystne saldo migracji zaobserwowano w Strykowie (-0,28‰) a najniższe ujemne
saldo migracji charakteryzuje Błaszki, Działoszyn i Bełchatów (odpowiednio -14,03‰; -14,35‰
i -17,43‰). W przypadku Uniejowa, Aleksandrowa Łódzkiego, Warty, Konstantynowa
Łódzkiego, Tuszyna, Koluszek i Zgierza dodatnie wartości salda migracji zanotowano zarówno
w podokresie 2006-2008 jak i 2004-2006, przy czym dla Aleksandrowa Łódzkiego, Koluszek
i Zgierza zanotowano słabnącą dynamikę napływu migracyjnego. Natomiast bardzo dużą
dodatnią dynamiką napływu migracyjnego w latach 2006 – 2008 charakteryzowały się: Biała
Rawska, Szadek, Brzeziny, Sulejów, Pajęczno, Skierniewice, Głowno, Ozorków i Krośniewice,
gdzie jeszcze w latach 2004-2006 zaobserwowano ujemne saldo migracji. Analizy wskazują, że
w miastach o dodatnim saldzie migracji obliczonym dla lat 2006-2008 13 miast wykazuje
rosnącą dynamikę napływu migracyjnego a w 3 miastach dynamika ta maleje. Wśród miast,
w których obliczono ujemne wartości salda migracji dla lat 2006-2008, w 15 przypadkach
obserwuje się malejącą dynamikę odpływu migracyjnego. Najbardziej korzystne tendencje
zaobserwowano w Wieruszowie i Błaszkach, które w latach 2004-2006 charakteryzowały się
odpływami migracyjnymi odpowiednio -22,35‰ i 29,78‰ a w latach 2006-2008 tylko -5,90‰
i -14,03‰.
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Tabela 2. Procesy demograficzne w miastach
współczynnik
Miasto

przyrostu
naturalnego
2004 - 2006

Aleksandrów Łódzki

współczynnik

współczynnik

współczynnik

przyrostu

salda migracji

salda migracji

naturalnego

2004 - 2006

2006 - 2008

2006 - 2008

-3,36

13,11

-4,70

11,57

Bełchatów

8,31

-18,27

10,90

-17,43

Biała Rawska

-1,88

-11,89

-2,19

15,30

Błaszki

-1,37

-29,78

0,47

-14,03

Brzeziny

-1,05

-6,56

-4,22

4,87

Drzewica

-7,55

-0,50

-3,52

-4,52

Działoszyn

3,50

-18,47

0,48

-14,35

Głowno

-8,33

-2,51

-7,35

0,93

Kamieosk

-2,11

6,34

2,81

-0,70

Koluszki

2,09

2,39

0,52

2,24

Konstantynów Łódzki

-6,72

7,97

-6,01

8,91

-10,07

-11,14

-9,52

0,00

Kutno

-7,72

-10,67

-6,15

-3,15

Łask

-1,98

-15,12

1,24

-8,13

Łęczyca

-6,21

-3,88

-5,95

-5,03

Łowicz

-0,96

-7,65

-0,07

-10,45

Krośniewice

Łódź

-12,57

-5,44

-11,99

-5,47

Opoczno

5,90

-4,10

7,65

-3,69

Ozorków

-8,36

-1,46

-6,12

0,15

Pabianice

-8,38

-6,34

-8,31

-3,24

Pajęczno

6,14

-15,28

5,38

1,94

Piotrków Trybunalski

-2,03

-12,23

0,13

-10,41

Poddębice

0,13

0,38

-2,54

-5,34

Przedbórz

-3,70

-6,87

-1,85

-6,09

Radomsko

-3,31

-4,88

-3,62

-3,17

Rawa Mazowiecka

6,19

-15,84

6,53

-8,12

Rzgów

-7,12

4,16

Sieradz

0,29

-8,07

1,17

-9,67

Skierniewice

2,48

-1,68

4,02

0,96
-0,28

Stryków

-12,56

5,86

-11,81

Sulejów

-3,62

-2,20

-3,47

2,52

Szadek

-5,93

-14,84

-9,00

11,00

Tomaszów Mazowiecki

-4,93

-3,36

-3,01

-7,14

Tuszyn

-10,16

6,54

-13,74

6,59

Uniejów

13,98

-11,22

5,78

-14,67

Warta

-7,09

4,13

-5,59

10,89

Wieluo

-0,21

-6,70

0,08

-11,59

Wieruszów

7,20

-22,85

3,58

-5,90

Zduoska Wola

0,92

-6,23

-0,63

-6,84

Zelów

-1,72

3,31

-4,73

-13,44

Zgierz

-5,49

6,11

-5,73

2,00

Złoczew

-0,59

-5,57

5,54

-2,04

Żychlin

-10,68

-8,09

-10,54

-9,17

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS
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Mapa 4. Procesy demograficzne w miastach w latach 2004 - 2006
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Mapa 5. Procesy demograficzne w miastach w latach 2006 - 2008
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Średni współczynnik przyrostu naturalnego dla gmin wiejskich województwa jest niski
i wynosi -5,57‰ dla lat 2004-2006 i niewiele więcej, bo -4,17‰ dla lat 2006-2008 (mapa 6, 7).
W podokresie 2004-2006 zanotowano jedynie 17 gmin o dodatniej wartości tego wskaźnika,
ujemne wartości miało zaś 141 gmin wiejskich. Największy przyrost naturalny był w gminach
Kleszczów (9,9‰), Łubnice (5,7‰) i Sulejów (4,8‰), najniższy zaś w Bedlnie (-22,2‰),
Aleksandrowie (-16,2%) oraz Wartkowicach (-14,9‰). W latach 2006-2008 sytuacja pod tym
względem uległa niewielkiej poprawie. Wartośd ujemną wskaźnika wykazywało 128 gmin, zaś
dodatnią 31. Najwyższą wartośd wskaźnika ponownie zanotowano w Kleszczowie (14,7‰),
a także w Czerniewicach (8,2‰) i Lubochni (7,6‰), najniższą zaś w Bedlnie (-19,1‰),
Dąbrowicach (-17,7‰) i Pęczniewie (-16,7‰). Nie ma wyraźnego schematu ukazującego, które
części województwa wyróżniają się pod względem wysokości współczynnika przyrostu
naturalnego. W latach 2004-2006 lepsza sytuacja była w południowej części województwa,
szczególnie w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna,
gorsza zaś w części północno-zachodniej oraz na jego południowo-wschodnich obrzeżach.
Natomiast w podokresie 2006-2008 zwiększyła się liczba gmin o dodatnich wartościach
wskaźnika i są to głównie gminy otaczające takie miasta jak Opoczno, Tomaszów Mazowiecki,
Bełchatów, Wieruszów, Piotrków Trybunalski, Skierniewice i Łódź.
W przypadku współczynnika salda migracji sytuacja gmin wiejskich województwa
wygląda znacznie lepiej. W latach 2004–2006 średnia wartośd tego wskaźnika wynosiła 4,28‰
natomiast w okresie 2006–2008 6,08‰ (mapa 8, 9). W latach 2004-2006 większośd gmin,
bo 82 z nich, miało dodatnią wartośd wskaźnika, ujemną zaś 76. Największą wartośd uzyskały
gminy Kleszczów (74,8‰), Aleksandrów Łódzki (71,1‰) i Nowosolna (61,8‰), najniższą zaś
Parzęczew (-64,4‰), Poświętne (-25,6‰) i Dąbrowice (-13,8‰). W latach 2006-2008 również
82 gminy miały wartości dodatnie. Największe wartości uzyskały gminy: Aleksandrów Łódzki
(87,7‰), Nowosolna (56,2‰) i Zgierz (50,2‰), najniższe Parzęczew (-29,2‰), Łanięta
(-27,6‰) i Daszyna (-13,1‰). Obszary największej migracji skupiają się w pobliżu dużych miast
(Bełchatów, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków Trybunalski, Wieluo) oraz we wszystkich
gminach wokół Łodzi. Świadczy to o ucieczce mieszkaoców tych miast na pobliskie obszary
wiejskie. Gminy znajdujące się na rubieżach województwa, w oddaleniu o większych miast
tracą mieszkaoców w wyniku ich emigracji.
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Mapa 6. Współczynnik przyrostu naturalnego w gminach wiejskich w latach 2004-2006

Mapa 7. Współczynnik przyrostu naturalnego w gminach wiejskich w latach 2006-2008
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Mapa 8. Współczynnik salda migracji w gminach wiejskich w latach 2004-2006

Mapa 9. Współczynnik salda migracji w gminach wiejskich w latach 2006-2008
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Procesy demograficzne zachodzące w województwie dobrze wyjaśnia analiza proporcji
między przyrostem naturalnym a saldem migracji przeprowadzona na poziomie powiatów.
Należy stwierdzid, że za stosunkowo dobrą sytuację powiatów położonych w centralnej części
województwa (z wyjątkiem Łodzi) oraz powiatu skierniewickiego i piotrkowskiego odpowiadają
migracje (wykres 1). Powiaty te stanowią wyraźne zaplecza dla miast a skalę suburbanizacji
najwyraźniej widad na przykładzie powiatu łódzkiego wschodniego (11,5 osób na 1 000
mieszkaoców). Dodatnie saldo

wskaźnika migracji zanotowano

także w powiatach

poddębickim i łaskim (odpowiednio 0,3 i 0,8 osób na 1 000 mieszkaoców), które w znacznie
mniejszym stopniu, lecz również tworzą zaplecze dla Łodzi. Zupełnie inne są przyczyny
względnie

dobrej

sytuacji

powiatów

skierniewickiego

grodzkiego,

bełchatowskiego

i opoczyoskiego. W tym przypadku migracje są ujemne jednak korzystnie kształtuje się
wskaźnik przyrostu naturalnego (wartości odpowiednio: 2,8, 2,4 i 1,8 osób na 1000
mieszkaoców). Oprócz wymienionych powiatów jeszcze jedynie powiat rawski posiada dodatni
wskaźnik przyrostu naturalnego (0,3 osoby na 1 000 mieszkaoców).
Wykres 1. Wskaźnik salda migracyjnego i przyrostu naturalnego w powiatach województwa
w latach 2004-2008
bełchatowski
brzezioski
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki wschodni
łódzki grodzki
piotrkowski grodzki
skierniewicki grodzki
opoczyoski
pabianicki
pajęczaoski
piotrkowski
poddębicki
radomszczaoski
rawski
sieradzki
skierniewicki
tomaszowski
wieluoski
wieruszowski
zduoskowolski
zgierski
-6,0
Źródło: Dane GUS
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Przyczyną takiego stanu rzeczy jest niekorzystna struktura wiekowa ludności
pozostałych miast i powiatów oraz niewielka dzietnośd kobiet (1,331), która plasuje
województwo łódzkie na 12 miejscu w kraju. Niższą dzietnośd w 2008 roku zanotowano
w województwach: opolskim (1,132), śląskim (1,298), dolnośląskim (1,316) i podlaskim (1,327).
Najwyższą dzietnością charakteryzowały się województwa: pomorskie (1,558) oraz
wielkopolskie (1,488). Niestety nawet województwa o najwyższym poziomie dzietności kobiet
dalekie są od uzyskania modelu reprodukcji prostej, w której dwójka rodziców (pokolenie 1)
zastępowana jest przez dwójkę swoich dzieci (pokolenia 2).
Kolejnym czynnikiem wpływającym na depopulację regionu jest struktura ludności
(wykres 2). Województwo łódzkie charakteryzuje się jednym z najniższych udziałów ludności
poniżej 25 lat (17,8% w stosunku do średniej krajowej 19,3%) oraz najwyższym udziałem
ludności powyżej 65 lat (18,2% w stosunku do średniej krajowej 16,2%). Pod względem udziału
ludności w wieku przedprodukcyjnym w stosunku do 2004 roku i odniesieniu do średniej
krajowej sytuacja regionu uległa niewielkiej poprawie; podczas gdy w 2004 łódzkie miało
najmniejszy udział tej grupy ludności w ludności ogółem, w 2008 roku jeszcze mniejszy udział
zanotowano w województwie śląskim (17,6%), opolskim (17,7%) a taki sam w dolnośląskim
(17,8%). Pod względem udziału ludności w wieku poprodukcyjnym przez wszystkie
analizowane lata województwo łódzkie wypada najgorzej z najwyższym udziałem ludności tej
grupy ekonomicznej.
Wykres 2. Piramida wieku ludności województwa w 2008 roku

Źródło: Dane BDR, GUS
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Ujęcie powiatowe ukazuje przestrzenny rozkład bilansu ekonomicznych grup
wiekowych

ludności.

Najgorsza

sytuacja

(niekorzystny

bilans

ludności

w

wieku

przedprodukcyjnym/poprodukcyjnym) panuje w: Łodzi (14%/20,8%), powiecie pabianickim
(16,8%/19,4%),

kutnowskim

(17,8%/19,1%)

oraz

powiecie

zgierskim

(17,9%/19,0%)

i Piotrkowie Trybunalskim (17,9%/19,1%). Najwięcej ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz
najmniej w poprodukcyjnym, a więc i największe szanse na oparcie się zapaści demograficznej,
mają powiaty: opoczyoski (21,8%/12,2%), piotrkowski (21,7%/14,7%) i

wieruszowski

(21,4%/15,9%).
Mapa 10. Odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym w powiatach w 2008 roku

W żadnym z powiatów województwa udział ludności w wieku przedprodukcyjnym
w latach 2004-2008 nie zwiększył się (mapa 10), co oznacza, że w dłuższej perspektywie czasu
najbardziej prawdopodobny jest regres demograficzny. Najkorzystniejsza sytuacja (za sprawą
napływu migracyjnego) ma miejsce w powiecie łódzkim wschodnim i jest to jedyny powiat
mający szansę na rozwój demograficzny w dłuższej perspektywie czasowej.
Aktualne proporcje pomiędzy ludnością w wieku produkcyjnym a nieprodukcyjnym
najlepiej obrazuje wskaźnik obciążenia demograficznego. Proporcje te, wyrażone liczbą
ludności w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym, najkorzystniej
kształtują się w powiecie bełchatowskim (46,9), skierniewickim grodzkim (49,6), piotrkowskim
grodzkim (53,4), Łodzi (53,5) oraz powiecie łódzkim wschodnim (54,3).
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W przypadku Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego należy pamiętad o niekorzystnej proporcji
ludności w wieku przedprodukcyjnym do ludności w wieku poprodukcyjnym. W obydwu
miastach wskaźnik obciążenia demograficznego w latach 2004-2008 miał tendencję rosnącą
(jedyne przypadki wzrostów w województwie) – w Łodzi o 1,7 p.p., w Piotrkowie Trybunalskim
o 1,8 p.p. Świadczy to o tym, że sytuacja demograficzna przekroczyła w tych miastach punkt
zwrotny i ich społeczeostwa są w fazie starzenia się. Najprawdopodobniej wkrótce w takiej
sytuacji znajdą się powiaty: zgierski i pabianicki. Najtrudniejsza sytuacja pod względem
aktualnego obciążenia demograficznego kształtuje się w powiatach: skierniewickim (68)
i piotrkowskim (64), jednak w przypadku tych powiatów „obciążenie” stanowi ludnośd w wieku
przedprodukcyjnym. Wskaźnik obciążenia w tych powiatach na przestrzeni lat 2004-2008
dynamicznie się obniża (skierniewicki -5,8 p.p., piotrkowski -4,2 p.p.), co w połączeniu
z korzystną proporcją ludności przedprodukcyjnej do poprodukcyjnej oznacza, że w najbliższej
przyszłości można spodziewad się utrzymania wzrostowej tendencji przyrostu naturalnego.
Jedną z cech charakterystycznych dla województwa jest duża dysproporcja płciowa
ludności (wykres 3). Współczynnik feminizacji w latach 2004, 2006, 2008 wykazuje dla
większości powiatów niewielką tendencję wzrostową. Największa nadreprezentacja liczby
kobiet w stosunku do liczby mężczyzn ma miejsce w miastach i silnie zurbanizowanych
powiatach oraz szczególnie w grupach ludności w wieku poprodukcyjnym. Natomiast
w grupach ludności w wieku przedprodukcyjnym, czyli 17 lat i mniej, zauważalny jest ich
niedobór. Jedne z najmniejszych wartości współczynnika feminizacji cechuje powiaty wiejskie,
nie posiadające dużych ani średnich miast, takie jak: poddębicki, skierniewicki, piotrkowski
i pajęczaoski.
Wykres 3. Współczynnik feminizacji w 2008 roku w powiatach województwa
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Źródło: Dane GUS
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Niezwykle ważnym elementem obrazującym procesy demograficzne jest prognoza
ludności. Należy stwierdzid, że sporządzona przez GUS w 2004 roku Prognoza Ludności na lata
2003 – 2030 w większości przypadków dośd trafnie przewidziała wielkośd i kierunek zmian
w zaludnieniu powiatów województwa. Za rok kontrolny przyjęto rok 2008, czyli 7 rok od
początku prognozy. Najtrafniej przewidziano liczbę ludności (wykres 4) w powiatach:
wieluoskim, łowickim i poddębickim, natomiast największe rozbieżności mają miejsce
w przypadku powiatów: łódzkiego wschodniego, zgierskiego, brzezioskiego i piotrkowskiego,
w których niedoszacowano liczbę ludności, przewidując tym samym niewłaściwy kierunek
zmian demograficznych, oraz w powiatach: kutnowskim, sieradzkim i pajęczaoskim, w których
przeszacowano liczbę ludności (w tym przypadku GUS prawidłowo przewidział kierunek zmian,
jednak spadki w rzeczywistości okazały się znacznie wyższe niż w prognozie). Same wyniki
prognozy są dla województwa łódzkiego niekorzystne (wykres 5, mapa 11).
Wykres 4. Prognozowana liczba ludności w stosunku do faktycznej liczby ludności w powiatach

kutnowski

sieradzki

pajęczaoski

łódzki grodzki

radomszczaoski

opoczyoski

wieruszowski

piotrkowski grodzki

skierniewicki grodzki

bełchatowski

łęczycki

zduoskowolski

łowicki

wieluoski

poddębicki

rawski

tomaszowski

łaski

pabianicki

skierniewicki

piotrkowski

brzezioski

łódzki wschodni

zgierski

w 2008 roku

1,5
1
0,5
0
-0,5
-1
-1,5
-2
-2,5
-3

Źródło: Prognoza demograficzna dla Polski na lata 2002-2030 GUS

Wykres 5. Prognozowane spadki liczby ludności w powiatach w 2030 roku jako % wyjściowej

Źródło: Prognoza demograficzna dla Polski na lata 2002-2030 GUS, obliczenia własne
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Mapa 11. Ludnośd wg Prognozy Ludności GUS w powiatach w 2030 roku

Kontekst krajowy
Na tle kraju województwo łódzkie charakteryzuje się bardzo trudną sytuacją
demograficzną. Liczba ludności województwa systematycznie się obniża i o ile spadkowy trend
zaludnienia kraju w ostatnich dwóch latach wyhamował, to w przypadku województwa
łódzkiego oznaki tego typu zmian nie są zauważalne (wykres 6).
Wykres 6. Ludnośd Polski i województwa w latach 1995-2008
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Źródło: Dane GUS
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Pod względem wskaźnika przyrostu rzeczywistego w 2008 roku (łódzkie: -3,01 o/1 000
m) gorsza sytuacja panowała jedynie w województwie opolskim (-3,83 o/1 000 m) a zbliżona
w województwie świętokrzyskim (-2,74 o/1 000 m). Jednak spadek liczby ludności nie jest
cechą charakterystyczną wszystkich województw w kraju. W 2008 roku liczba ludności
zwiększyła się aż w dziewięciu województwach, najbardziej w województwie pomorskim
(4,14 o/1 000 m), mazowieckim (3,26 o/1 000 m) i wielkopolskim. Rozbicie przyrostu
rzeczywistego na wskaźniki salda migracyjnego i przyrostu naturalnego wykazuje, że w skali
kraju poziom emigracji z województwa łódzkiego nie jest bardzo wysoki (wskaźnik salda
migracyjnego na poziomie -0,66 o/1 000 m). Region łódzki notuje pod tym względem dośd
dobrą, 6 lokatę, za województwami: mazowieckim, małopolskim, pomorskim, wielkopolskim
i dolnośląskim. Dla migrantów najatrakcyjniejsze okazuje się województwo mazowieckie, które
notuje wartośd wskaźnika salda migracyjnego na poziomie 2,20 o/1 000 m, znacznie więcej niż
kolejne województwo małopolskie (0,68 o/1 000 m).
Pod względem atrakcyjności migracyjnej najsilniejszy odpływ notują województwa:
opolskie (-3,22 o/1 000 m), warmiosko-mazurskie (-2,17 o/1 000 m) oraz lubelskie
(-2,05 o/1 000 m). Wynika z tego, iż przyczyną bardzo niskiego przyrostu rzeczywistego
w regionie łódzkim jest przyrost naturalny. W tej kategorii województwo łódzkie zajmuje
ostatnie miejsce w kraju z wynikiem -2,3 o/1 000 m. Następne w kolejności, województwo
świętokrzyskie zanotowało w 2008 roku wartośd wskaźnika przyrostu naturalnego na poziomie
-0,9 o/1 000 m. Do grupy województw, które są liderami przyrostu naturalnego należą:
pomorskie (3,6 o/1 000 m), wielkopolskie (2,9 o/1 000 m), warmiosko-mazurskie
(2,5 o/1 000 m) i małopolskie (2,2 o/1 000 m).
Tabela 3. Zmiany liczby ludności w Polsce w latach 2004 – 2006 – 2008 wg województw
Dynamika;

Liczba ludności

Jednostka terytorialna

rok wyjściowy = 100

2004

2006

2008

DOLNOŚLĄSKIE

2 893 055

2 882 317

2 877 059

99,63

99,82

KUJAWSKO-POMORSKIE

2 068 258

2 066 371

2 067 918

99,91

100,07

LUBELSKIE

2 185 156

2 172 766

2 161 832

99,43

99,50

LUBUSKIE

1 009 168

1 008 520

1 008 962

99,94

100,04

ŁÓDZKIE

2 587 702

2 566 198

2 548 861

99,17

99,32

MAŁOPOLSKIE

3 260 201

3 271 206

3 287 136

100,34

100,49

MAZOWIECKIE

5 145 997

5 171 702

5 204 495

100,50

100,63

OPOLSKIE

1 051 531

1 041 941

1 033 040

99,09

99,15

PODKARPACKIE

2 097 975

2 097 564

2 099 495

99,98

100,09

PODLASKIE

1 202 425

1 196 101

1 191 470

99,47

99,61

POMORSKIE

2 194 041

2 203 595

2 219 512

100,44

100,72

ŚLĄSKIE

4 700 771

4 669 137

4 645 665

99,33

99,50

ŚWIĘTOKRZYSKIE

1 288 693

1 279 838

1 272 784

99,31

99,45

WARMIOSKO-MAZURSKIE

1 428 714

1 426 883

1 427 073

99,87

100,01

WIELKOPOLSKIE

3 365 283

3 378 502

3 397 617

100,39

100,57

ZACHODNIOPOMORSKIE

1 694 865

1 692 838

1 692 957

99,88

100,01

38 173 835

38 125 479

38 135 876

99,87

100,03

POLSKA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Pod względem dynamiki spadku liczby ludności w ujęciu krajowym jedynie
województwo opolskie miało większą niż województwo łódzkie dynamikę spadku liczby
ludności w latach 2004-2006 oraz 2006-2008. W latach 2006-2008 tendencję spadkową
zaobserwowano ogółem w 7 spośród 16 województw (tabela 3).
Pod względem poziomu urbanizacji (tabela 4) województwo łódzkie znajduje się na
6 miejscu w kraju a poziom ten jest większy niż poziom urbanizacji w Polsce. Udział ludności
miejskiej wynosił w regionie 64,29%. Bardziej zurbanizowane województwa to: śląskie
(78,25%), dolnośląskie (70,48%), zachodniopomorskie (68,76%), pomorskie (66,46%), oraz
mazowieckie (64,65%). Na poziom zurbanizowania regionu łódzkiego w największym stopniu
wpływa Łódź i powiaty bezpośrednio z nią sąsiadujące. Obszar ten skupia aż 60% ludności
miejskiej całego regionu. Cechą charakterystyczną dla Polski jest spadający poziom
zurbanizowania. Jest to konsekwencja wielu czynników m.in. zmiany modelu rodziny, który
szczególnie uwidacznia się w miastach, czy suburbanizacji terenów podmiejskich, powodującej
ruch w obrębie aglomeracji na linii miasto – wieś. Województwo łódzkie nie odbiega pod tym
względem od pozostałych województw w Polsce. Pod względem różnicy w poziomie
urbanizacji między 2004 a 2008 rokiem region łódzki lokuje się na 8 pozycji w kraju. Jedyne
dwa województwa, które nadal przechodzą etap urbanizacji, to podkarpackie i podlaskie.
W opozycji do nich są województwa pomorskie i wielkopolskie, w których najszybciej zmniejsza
się udział ludności miejskiej.
Tabela 4. Ludnośd miejska w Polsce wg województw
Jednostka terytorialna

liczba ludności w miastach

Współczynnik
urbanizacji

Dynamika; rok wyjściowy=100

2004

2006

2008

2004

2006

2008

2004-2006

2006-2008

DOLNOŚLĄSKIE

2053442

2042653

2027745

70,98

70,87

70,48

99,47

99,27

KUJAWSKO-POMORSKIE

1276853

1267250

1259462

61,74

61,33

60,90

99,25

99,39

LUBELSKIE

1019992

1013049

1006032

46,68

46,62

46,54

99,32

99,31

LUBUSKIE

648212

645551

643056

64,23

64,01

63,73

99,59

99,61

ŁÓDZKIE

1674882

1657288

1638657

64,72

64,58

64,29

98,95

98,88

MAŁOPOLSKIE

1621606

1618146

1617316

49,74

49,47

49,20

99,79

99,95

MAZOWIECKIE

100,53

3329863

3346700

3364505

64,71

64,71

64,65

100,51

OPOLSKIE

554028

547815

541597

52,69

52,58

52,43

98,88

98,86

PODKARPACKIE

848719

849937

859465

40,45

40,52

40,94

100,14

101,12

PODLASKIE

710828

711597

710073

59,12

59,49

59,60

100,11

99,79

POMORSKIE

1481361

1477253

1475104

67,52

67,04

66,46

99,72

99,85

ŚLĄSKIE

3702639

3666080

3635059

78,77

78,52

78,25

99,01

99,15

ŚWIĘTOKRZYSKIE

586665

579832

576232

45,52

45,31

45,27

98,84

99,38

WARMIOSKO-MAZURSKIE

858820

855934

854979

60,11

59,99

59,91

99,66

99,89

WIELKOPOLSKIE

1927840

1921528

1914841

57,29

56,88

56,36

99,67

99,65

ZACHODNIOPOMORSKIE

1174336

1168265

1164058

69,29

69,01

68,76

99,48

99,64

23470086

23368878

23288181

61,48

61,29

61,07

99,57

99,65

POLSKA

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z US w Łodzi
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Województwo łódzkie w 2008 roku charakteryzowało się niższym współczynnikiem
ruralizacji (35,71%) niż średnia dla Polski (38,93%) i zajmowało pod tym wzlędem 11 pozycję
w skali kraju (tabela 5). W większości województw w Polsce wartośd tego wskaźnika od 2004
roku nieznacznie wzrosła, najwięcej w województwach: pomorskim (o 1,06 p.p.),
wielkopolskim (o 0,93 p.p.) oraz kujawsko-pomorskim (o 0,84 p.p.), natomiast w województwie
łódzkim wzrost ten wynosił 0,43 p p. Pod względem gęstości zaludnienia obszarów wiejskich
w 2008 roku województwo łódzkie zajmowało 7 pozycję w kraju (wzrost w latach 2004-2008
z 50,45 do 53,64 os./km2).
Tabela 5. Dane demograficzne dla obszarów wiejskich wg województw
Jednostka terytorialna

Liczba ludności na wsi
2004

2006

Współczynnik ruralizacji
2008

2004

2006

2008

Gęstośd zaludnienia
2004

2006

2008

DOLNOŚLĄSKIE

839 613

839 664

849 314

29,02

29,13

29,52

42,19

42,21

48,00

KUJAWSKO-POMORSKIE

791 405

799 121

808 456

38,26

38,67

39,10

44,56

44,98

47,70

LUBELSKIE

1 165 164

1 159 717

1 155 800

53,32

53,38

53,46

47,03

46,78

48,44

LUBUSKIE

360 956

362 969

365 906

35,77

35,99

36,27

25,96

26,13

27,63

ŁÓDZKIE

912 820

908 910

910 204

35,28

35,42

35,71

50,45

50,19

53,64

MAŁOPOLSKIE

1 638 595

1 653 060

1 669 820

50,26

50,53

50,80

108,29

109,26

123,49

MAZOWIECKIE

1 816 134

1 825 002

1 839 990

35,29

35,29

35,35

51,22

51,48

55,24

OPOLSKIE

497 503

494 126

491 443

47,31

47,42

47,57

52,96

52,60

56,95

PODKARPACKIE

1 249 256

1 247 627

1 240 030

59,55

59,48

59,06

70,65

70,56

74,80

PODLASKIE

491 597

484 504

481 397

40,88

40,51

40,40

24,62

24,25

25,25

POMORSKIE

712 680

726 342

744 408

32,48

32,96

33,54

39,20

39,88

43,52

ŚLĄSKIE

998 132

1 003 057

1 010 606

21,23

21,48

21,75

81,00

81,40

118,48

ŚWIĘTOKRZYSKIE

702 028

700 006

696 552

54,48

54,69

54,73

60,49

60,27

63,54

WARMIOSKO-MAZURSKIE 569 894

570 949

572 094

39,89

40,01

40,09

23,94

23,98

24,65

WIELKOPOLSKIE

1 437 443

1 456 974

1 482 776

42,71

43,12

43,64

48,48

49,11

52,59

ZACHODNIOPOMORSKIE

520 529

524 573

528 899

30,71

30,99

31,24

22,98

23,15

24,81

POLSKA

14 703 749

14 756 601

14 847 695

38,52

38,71

38,93

47,34

47,50

51,30

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Analizy porównawcze struktury wieku ludności wykazały, że województwo łódzkie pod
względem odsetka ludności w wieku poprodukcyjnym zajmuje od wielu lat pierwszą lokatę
w kraju (wykres 7). Niestety udział tej grupy ludności zwiększa się w województwie dośd
szybko. Szybciej rosnąca grupa osób niezdolnych do pracy z powodu wieku ma miejsce jedynie
w województwach: śląskim, zachodniopomorskim i opolskim. Powyższe analizy kreślą
najważniejszy problem, przed jakim w przyszłości stanie kraj i województwo łódzkie: znaczne
zwiększenie populacji ludności w wieku poprodukcyjnym przy jednoczesnym niedobrze
ludności w wieku przedprodukcyjnym. Ponieważ proces starzenia się ludności w województwie
łódzkim został zapoczątkowany wcześniej niż w pozostałych województwach, szybciej będzie
musiało ono stawid czoło wyzwaniom rozwojowym na rynku pracy oraz w zakresie bazy
materialnej infrastruktury społecznej.
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Wykres 7. Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym w Polsce
i województwie w latach 2002 – 2008 w ogóle ludności
wiek przedprodukcyjny

wiek poprodukcyjny

25,0

25,0

20,0

20,0

15,0
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10,0
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Źródło: Dane BDR, GUS

Współczynnik feminizacji w regionie od lat utrzymuje się w pobliżu stałej wartości
110 kobiet na 100 mężczyzn, co lokuje łódzkie na pierwszym miejscu w kraju. Kolejne, zbliżone
wartości (109 kobiet na 100 mężczyzn) przypadają w województwach: dolnośląskim
i mazowieckim. Najmniejsze dysproporcje w bilansie ludności według płci występują (również
niezmiennie od lat) w województwach: podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmioskomazurskim, gdzie na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet.
Podsumowanie
1. Do największych problemów regionu, stanowiących poważne zagrożenie dla
jego przyszłego prawidłowego rozwoju, należą wciąż pogłębiające się
problemy demograficzne:
Liczba mieszkaoców województwa cały czas się zmniejsza i w 2008 roku
stanowiła jedynie 98,49% ludności z roku 2004; przewiduje się, że proces
wyludniania się województwa będzie się pogłębiał i w 2030 roku liczba
ludności regionu zmniejszy się do 88,46% liczby z 2004 roku.
Problemem jest także niekorzystna struktura wiekowa; mimo, że wskaźnik
obciążenia demograficznego, liczony liczbą osób w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym, w 2008 roku zmniejszył się w stosunku
do roku 2004 z 57,5 do 56,4, to jednak pozostaje on wciąż jednym
z najwyższych w skali kraju; problemem województwa jest bardzo niewielki,
i nadal zmniejszający się, udział ludności w wieku przedprodukcyjnym, który
w roku 2004 wynosił 19,33% a w 2008 jedynie 17,83%.
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Województwo charakteryzuje się ponadto, utrzymującą się na tym samym
poziomie od 2004 roku, największą w całym kraju dysproporcją ludności pod
względem płci (110 kobiet na 100 mężczyzn).
W miastach regionu obserwuje się postępujący proces depopulacji, która
spowodowana jest zarówno ubytkiem naturalnym ludności jak i odpływem
migracyjnym. Wzrost liczby ludności zachodził jedynie w kilku miastach
Aglomeracji Łódzkiej (Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Zgierz) oraz
w Skierniewicach i w kilku bardzo małych miastach. W przypadku
największych miast województwa niekorzystne skutki spowodowane
zmniejszaniem się liczby ludności są łagodzone przez migrację w kierunku
miasto-wieś. Częśd migrantów z dużych miast osiedla się w gminach
wiejskich otaczających miasta. Procesy te są najsilniejsze w okolicach Łodzi,
Bełchatowa, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego.
Odpływ migracyjny z Łodzi kieruje się nie tylko na obszary wiejskie, ale
również do Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Zgierza,
Brzezin i Koluszek. W przypadku Skierniewic, Łowicza i Rawy Mazowieckiej
napływ migracyjny odbywa się głównie z województwa mazowieckiego.
2. Korzystnie wygląda sytuacja województwa pod względem poziomu
zurbanizowania. Udział ludności miejskiej sięgający 64% zapewnia optymalne
wykorzystanie przestrzeni, chod należy pamiętad, że potencjał ludnościowy
w bardzo dużym stopniu skupiony jest w centralnej części województwa.
W zakresie demografii na obszarze województwa zidentyfikowano cztery rodzaje
obszarów problemowych, na których koncentrują się niekorzystne zjawiska
depopulacyjne w znacznym stopniu warunkujące rozwój w przyszłości:
powiaty kutnowski, łęczycki i łowicki, gdzie na przestrzeni lat 2004 – 2008
nastąpił bardzo znaczny ubytek ludności oraz obserwuje się starzenie się
społeczeostwa,
Piotrków Trybunalski, gdzie na przestrzeni lat 2004 – 2008 nastąpił bardzo
znaczny ubytek ludności oraz, który jednocześnie w 2008 charakteryzował się
bardzo zaburzoną strukturą ludności pod względem płci,
powiat pabianicki, który charakteryzował się zaburzoną strukturą ludności
zarówno pod względem wieku, jak i płci,
Łódź, która charakteryzowała się najbardziej niekorzystną strukturą ludności
pod względem wieku oraz płci i gdzie jednocześnie nastąpił największy spadek
liczby ludności w latach 2004 – 2008.
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1.2. STAN ZDROWIA
Według definicji ogłoszonej przez Światową Organizację Zdrowia(WHO) - zdrowie to
nie tylko brak choroby lub niedomagania, ale całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny
dobrostan człowieka. Zdrowie jest podstawową wartością w życiu ludzi, a prawo do ochrony
zdrowia należy do podstawowych praw człowieka. Bezpieczeostwo zdrowotne stało się też
jednym ze strategicznych priorytetów Unii Europejskiej. Poza tym poziom zdrowotności ma
istotny wpływ na funkcjonowanie kapitału ludzkiego w gospodarce. Dobry stan zdrowia
pracowników, niski poziom absencji chorobowych, poprawiają jakośd i wydajnośd pracy oraz
obniżają koszty funkcjonowania całej gospodarki, szczególnie zaś sektora ochrony zdrowia.
Dobra kondycja zdrowotna mieszkaoców ma wpływ na zwiększenie populacji siły roboczej na
rynku pracy, a tym samym przyczynia się do wytworzenia większego krajowego czy też
regionalnego PKB.
Kontekst regionalny
Sytuacja zdrowotna mieszkaoców województwa łódzkiego jest zła, przede wszystkim
ze

względu na najwyższy

w Polsce wskaźnik

umieralności, najwyższe

wskaźniki

zachorowalności i umieralności z powodu chorób cywilizacyjnych oraz najkrótsze przeciętne
trwanie życia. Ma to bardzo niekorzystny wpływ na rozwój gospodarczy regionu a także
wizerunek województwa w skali kraju i Europy.
Stan zdrowia ludności jest w bardzo dużym stopniu odzwierciedleniem struktury
demograficznej regionu. Ludnośd województwa charakteryzuje się niekorzystną strukturą
wieku z najwyższym w Polsce udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym. Dlatego też region
łódzki ma najwyższy w kraju współczynnik umieralności w przeliczeniu na 100 tys.
mieszkaoców. Współczynnik zgonów wzrósł z 1 177 w 2004 roku do 1236 w 2008 roku
na każde 100 tys. mieszkaoców. W 2008 roku najwyższa umieralnośd występowała w Łodzi
(143 zgony na 10 tys. ludności) oraz w powiatach, które charakteryzują się najwyższym w skali
regionu udziałem ludności w wieku poprodukcyjnym: poddębickim (140), łęczyckim (137,4)
i kutnowskim (130,8) (mapa 12). Natomiast najniższy współczynnik umieralności występował
w powiatach: bełchatowskim (87 zgonów na 10 tys. ludności) oraz skierniewickim grodzkim
(89). W porównaniu z rokiem 2004 w województwie nastąpił wzrost zgonów o 3,4 p.p., przy
czym najwyższy był on w powiecie poddębickim (12,9 p.p.). W trzech powiatach –
skierniewickim, sieradzkim i wieruszowskim – w analizowanym okresie nastąpił spadek liczby
zgonów ogółem (mapa 13), jednak systematyczny spadek zgonów widoczny był jedynie
w powiecie skierniewickim. W 2008 roku w całym województwie w porównaniu z rokiem 2006
nastąpił wzrost liczby zgonów o 155 (0,5 p.p.).
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Mapa 12. Liczba zgonów na 10 tys. ludności w powiatach w 2008 roku

Mapa 13. Dynamika zgonów w powiatach w latach 2004 - 2008
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Województwo łódzkie ma najwyższy w kraju nie tylko współczynnik zgonów ogółem,
ale także współczynnik zgonów z powodu chorób układu krążenia (570 na 100 tys. ludności),
nowotworów (276 na 100 tys. ludności) oraz przyczyn zewnętrznych jak wypadki, urazy,
zatrucia (82 na 100 tys. ludności). Są to trzy główne przyczyny zgonów w Polsce i w regionie.
Choroby układu krążenia są przyczyną 46% zgonów w województwie, nowotwory 22%,
przyczyny zewnętrzne 7%. Znaczący udział wśród przyczyn zgonów mają także choroby układu
oddechowego i układu trawiennego (po 5%) (wykres 8). W porównaniu z 2004 rokiem
w strukturze zgonów według przyczyn nastąpił niewielki spadek zgonów z powodu chorób
układu krążenia oraz nowotworów (o 1 p.p.).
Wykres 8. Struktura zgonów w województwie według przyczyn w 2008 roku
choroby układu krążenia ogółem

2%

1%

5%

1%

nowotwory ogółem

1%
1%

5%
46%

7%

przyczyny gdzie indziej
niesklasyfikowane
zewnętrzne przyczyny zachorowania i
zgonu - ogółem
choroby układu oddechowego ogółem
choroby układu trawiennego ogółem
zaburzenia wydzielania wewnętrznego
pozostałe przyczyny

9%
choroby układu moczowo-płciowego
choroby układu nerwowego ogółem

22%
niektóre choroby zakaźne i
pasożytnicze ogółem

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

Najgroźniejszymi chorobami są więc choroby cywilizacyjne: choroby układu krążenia
i choroby nowotworowe, które stanowią łącznie przyczynę prawie 70% wszystkich zgonów
w regionie. Mieszkaocy wsi częściej umierają na choroby układu krążenia, a mieszkaocy miast
na nowotwory. W 2008 roku współczynnik zgonów z powodu chorób układu krążenia
najwyższą wartośd osiągnął w powiecie łęczyckim (73 na 10 tys. ludności) oraz powiatach
skierniewickim (70,1) i wieruszowskim (68,2), natomiast najniższą w powiecie bełchatowskim
(40,2 na 10 tys. ludności) oraz skierniewickim grodzkim (42,0) i piotrkowskim grodzkim (47,6).
Choroby układu krążenia są znacznie częstszą przyczyną przedwczesnych zgonów mieszkaoców
Polski i regionu łódzkiego niż przeciętnie w UE. Następuje jednak stopniowy spadek
śmiertelności z tego powodu, a to dzięki wprowadzeniu nowoczesnych metod leczenia
zawałów serca (kardiologia inwazyjna) w szpitalach Łodzi, w Sieradzu i w Bełchatowie, a od
niedawna również w Tomaszowie Mazowieckim, Kutnie i Łęczycy.
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W ostatnich latach spadek umieralności z powodu chorób układu krążenia uległ jednak
spowolnieniu, bo w ślad za poprawą skuteczności leczenia choroby niedokrwiennej serca
(zawałów serca), nie następuje poprawa w zakresie leczenia udarów mózgu i śmiertelnośd z tej
przyczyny jest w województwie i kraju wysoka. W województwie łódzkim to mężczyźni częściej
niż kobiety umierają z powodu niedokrwiennej choroby serca, a kobiety częściej z powodu
chorób naczyo mózgowych (udarów mózgu). Liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia
w latach 2004 – 2008 najwięcej, bo ponad 13 p.p., spadła w powiecie brzezioskim. Nadal
jednak w wielu powiatach następuje wzrost zgonów z tego powodu m. in. w powiecie
skierniewickim grodzkim o ponad 14 p.p. Bardzo niepokojącym zjawiskiem w niektórych
powiatach jest znaczny wzrost liczby zgonów z powodu nowotworów. W 2008 roku najwyższą
wartośd współczynnik zgonów z powodu nowotworów osiągnął w Łodzi (32,1 na 10 tys.
ludności) oraz powiatach: kutnowskim (31,8), poddębickim (30,3) i łowickim (30,3), zaś
najniższą w powiecie bełchatowskim (19,6 na 10 tys. ludności) oraz powiatach piotrkowskim
(21,1) i opoczyoskim (21,5) (tabela 6). W latach 2004 – 2008 w powiecie poddębickim nastąpił
wzrost liczby zgonów z powodu nowotworów o prawie połowę (47,7 p.p.), a w powiecie
brzezioskim i pajęczaoskim o ok. 20 p.p. W tym samym okresie w powiecie skierniewickim
zgony z powodu nowotworów spadły o 21 p.p. (mapa 14). Nowotwory złośliwe są
najważniejszą przyczyną przedwczesnych zgonów kobiet.
Mapa 14. Dynamika zgonów według głównych przyczyn w % w powiatach w latach 2004 - 2008

str. 28

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007 – 2020
DIAGNOZA STRATEGICZNA

Tabela 6. Współczynniki zgonów według powiatów w 2008 roku

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Powiat

bełchatowski
brzezioski
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki wschodni
opoczyoski
pabianicki
pajęczaoski
piotrkowski
poddębicki
radomszczaoski
rawski
sieradzki
skierniewicki
tomaszowski
wieluoski
wieruszowski
zduoskowolski
zgierski
łódzki grodzki
piotrkowski grodzki
skierniewicki grodzki
Województwo łódzkie

Liczba
ludności
(stan na
31.12.2008)

Liczba
zgonów

Wsk zgonów
na 10 tys.

112985
30652
102561
50770
52607
81457
66020
78512
119127
52979
90394
41850
117831
49295
120219
37644
120386
77943
42212
67685
161415
747152
78149
49016
2548861

983
361
1341
557
723
999
721
874
1494
602
1134
586
1414
535
1297
471
1434
926
485
745
1879
10686
816
435
31498

87,0
117,8
130,8
109,7
137,4
122,6
109,2
111,3
125,4
113,6
125,5
140,0
120,0
108,5
107,9
125,1
119,1
118,8
114,9
110,1
116,4
143,0
104,4
88,7
123,6

Nowotwory

Choroby
układu
krążenia

Wsk zgonów na
10 tys.
(nowotwory)

222
74
326
117
158
247
163
169
342
157
191
127
299
115
339
94
312
209
95
167
403
2 398
189
113
7 026

454
173
609
267
384
525
334
478
679
286
587
263
714
244
603
264
669
485
288
339
864
4 442
372
206
14 529

19,6
24,1
31,8
23,0
30,0
30,3
24,7
21,5
28,7
29,6
21,1
30,3
25,4
23,3
28,2
25,0
25,9
26,8
22,5
24,7
25,0
32,1
24,2
23,1
27,6

Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

W zakresie chorób zakaźnych problemem na terenie województwa pozostaje gruźlica.
W 2008 roku z tego powodu leczyło się 921 osób, a 10 902 osoby były zarejestrowane, jako
zagrożone zwiększonym ryzykiem zachorowania na tę chorobę. Zachorowalnośd na inne
choroby zakaźne była dosyd stabilna, chod rok do roku ulegała pewnym wahaniom. W 2008
roku odnotowano spadek zachorowalności na wirusowe i bakteryjne zapalenie opon
mózgowych, wirusowe zapalenie wątroby (żółtaczkę), ospę wietrzną i zatrucia pokarmowe.
Wzrosły natomiast zachorowania na: płonicę, różyczkę, grzybicę oraz nieznacznie zakażenia
wirusem HIV.
Współczynnik umieralności niemowląt określa się, jako liczbę zgonów dzieci do 1 roku
życia przypadającą na każdy 1 000 żywo urodzonych dzieci w tym samym czasie. W 2008 roku
odnotowano w województwie 25 512 urodzeo żywych, czyli o 6,9 p.p. więcej niż w roku 2007.
Wskaźnik urodzeo żywych wyniósł 9,9 na 1 000 ludności, przy czym najwyższą wartośd osiągnął
w powiecie opoczyoskim (12,81), a następnie w powiatach: skierniewickim grodzkim (11,69),
tomaszowskim (11,54), piotrkowskim (11,27) i wieruszowskim (11,30). Natomiast najniższy był
w Łodzi (8,77) i powiecie kutnowskim (9,24). W 2008 roku w województwie zmarło
135 niemowląt. Współczynnik zgonów niemowląt na 1 000 urodzeo żywych wyniósł
w 2008 roku 5,3, a w 2004 roku 5,5. Współczynnik ten w powiatach regionu ulega corocznie
wahaniom.
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Wsk
zgonów
na 10 tys.
(układ
krążenia)
40,2
56,4
59,4
52,6
73,0
64,5
50,6
60,9
57,0
54,0
64,9
62,8
60,6
49,5
50,2
70,1
55,6
62,2
68,2
50,1
53,5
59,5
47,6
42,0
57,0

SFERA SPOŁECZNA - KAPITAŁ LUDZKI

W 2008 roku najwyższym wskaźnikiem charakteryzował się powiat łęczycki (11 zgonów
niemowląt na 1 000 urodzeo żywych) a najniższym powiat piotrkowski (1 zgon na 1 000
urodzeo) (mapa 15). W roku 2004 ani jedno niemowlę nie zmarło w powiatach rawskim
i łaskim, podobnie jak w 2006 roku w powiecie skierniewickim. Głównym problemem jest
umieralnośd wczesna niemowląt tzn. w pierwszym tygodniu życia, która w dużym stopniu
zależy od opieki medycznej.
Mapa 15. Zgony niemowląt na 1 000 urodzeo żywych w powiatach w 2008 roku

Kolejnym miernikiem służącym do oceny stanu zdrowia danej populacji jest długośd
trwania życia. Jest on także brany pod uwagę przez ONZ w obliczeniach Syntetycznego
Wskaźnika Rozwoju Społecznego (Index HDI) dla oceny stanu rozwoju społecznogospodarczego w porównaniach międzynarodowych w oparciu o trzy podstawowe sfery życia:
zdrowie (przeciętna długośd życia), edukację (wskaźnik analfabetyzmu) oraz zamożnośd (PKB
per capita).
W województwie łódzkim, gdzie wskaźniki dotyczące przeciętnej długości życia są
najgorsze w kraju, w latach 1991 - 2007 przyrost długości trwania życia był również najniższy
w Polsce i wyniósł 3,7 lat dla mężczyzn i 4,0 lata dla kobiet. Długośd życia mężczyzn w regionie
jest niemal równa w miastach i na obszarach wiejskich, natomiast w przypadku kobiet
mieszkanki wsi żyją dłużej o 1,5 roku niż mieszkanki miast. Istnieje także pewne zróżnicowanie
między podregionami. Najdłużej żyją mieszkaocy podregionu sieradzkiego (kobiety 79,8 lat;
mężczyźni 69,8 lat), a najkrócej Łodzi (kobiety 77,7 lat; mężczyźni 68,6 lat) (wykres 9).
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Wykres 9. Średnie dalsze trwanie życia w podregionach województwa w 2008 roku
Mężczyźni
79,0

69,2

Łódzki

m.Łódź

79,8

79,5

77,7
68,6

Kobiety

69,2

Piotrkowski

69,8

Sieradzki

79,4

68,8

Skierniewicki

Źródło: Bank Danych Regionalnych (GUS)

Czynnikiem silnie różnicującym długośd życia jest poziom wykształcenia mieszkaoców.
Zależności te szczególnie widoczne są w Łodzi. Wydaje się, że to nie dostępnośd do świadczeo
ochrony zdrowia, ale specyficzny układ społeczny miasta z dzielnicami biedy i patologii, gorsze
wykształcenie mieszkaoców, zwłaszcza starszego pokolenia, wpływają na sytuację zdrowotną.
Niezależnie od wad systemu ochrony zdrowia oraz niedostatku kadr medycznych i środków
przeznaczonych na opiekę zdrowotną, poziom zdrowotności społeczeostwa w znacznej mierze
zależy od stylu życia. Szczególnie zła sytuacja zdrowotna mieszkaoców województwa wynika
z nasilenia występowania czynników ryzyka zdrowotnego związanych z niezdrowym stylem
życia, niskiej świadomości prozdrowotnej mieszkaoców przejawiającej się m. in. unikaniem
badao profilaktycznych bardzo ważnych dla wczesnego wykrywania chorób, co umożliwiłoby
ich skuteczniejsze leczenie. Do czynników ryzyka wynikających ze stylu życia zalicza się:
Palenie papierosów. Odsetek palących Polaków jest znacznie wyższy od średniej dla UE.
Zmniejsza się wprawdzie odsetek palaczy wśród mężczyzn, ale wśród kobiet utrzymuje się
na tym samym poziomie. Rozpowszechnienie palenia wśród młodych osób w Polsce jest
jednym z najniższych w krajach UE.
Spożycie alkoholu. Jest ono mniejsze niż przeciętnie w UE i zmienia się struktura jego
spożycia na rzecz napojów o niższej zawartości alkoholu. Tym niemniej jednak uzależnienie
od alkoholu pozostaje nadal problemem wielu środowisk.
Aktywnośd fizyczna Polaków jest zbyt niska. Dotyczy to przede wszystkim dorosłych, ale
również młodzieży w starszych grupach wiekowych. Według przeprowadzonych badao
odsetek osób w województwie łódzkim o prawidłowej aktywności fizycznej w czasie
wolnym należał do najniższych w Polsce.
Otyłośd i nadwaga. Otyłośd jest ważnym czynnikiem ryzyka wielu chorób. Pod względem
występowania otyłości Polska znajduje się poniżej średniej unijnej, a problem ten dotyczy
w większym stopniu mężczyzn, niż kobiet. Odsetek mężczyzn z otyłością i nadwagą był
w województwie łódzkim najwyższy w kraju (36%).
Spożycie warzyw i owoców. Spożycie to utrzymuje się w Polsce na niskim poziomie,
a wśród młodzieży następuje nawet w ostatnich latach spadek spożycia owoców.
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Powyższe czynniki odpowiadają za ponad ponad połowę zgonów w Polsce. Zdrowie zależy
w sumie od czterech grup czynników określonych przez Lalonda2 jako tzw. „pola zdrowia”.
Największy , bo 53% wpływ na zdrowie człowieka ma styl życia, w 21% - środowisko fizyczne,
w 16 % - czynniki genetyczne, a jedynie w 10% - opieka zdrowotna.
Samorząd województwa łódzkiego, jako jeden z nielicznych w Polsce, opracował
„Program wojewódzki – strategia polityki zdrowotnej województwa łódzkiego na lata 20062013”, którego głównym celem głównym jest podniesienie stanu zdrowotności mieszkaoców
regionu. Program ten powinien przyczynid się do: poprawy jakości i dostępności do usług
medycznych, zapewnienia bezpieczeostwa zdrowotnego mieszkaocom, promocji programów
profilaktycznych i propagowania prozdrowotnego stylu życia. W ramach tego programu
realizowany jest też nowatorki projekt e-Zdrowie, służący wykorzystaniu technik
teleinformatycznych do zarządzania placówkami ochrony zdrowia. Ww. program jest
systematycznie monitorowany, a z tego monitoringu wynika, że samorząd wojewódzki
i samorządy lokalne angażują znaczne środki na modernizację placówek ochrony zdrowia
i wyposażenia ich w najnowocześniejszy sprzęt.
Kontekst krajowy
Dzięki dodatniemu przyrostowi naturalnemu w 9 województwach w kraju, po raz
pierwszy od 11 lat, w 2008 roku wzrosła w Polsce liczba ludności. Ujemny przyrost naturalny
(przewaga zgonów nad urodzeniami) odnotowało 6 województw, przy czym najniższą jego
wartośd w przeliczeniu na 1 000 mieszkaoców odnotowano w województwie łódzkim (spadek
o -2,3 p.p.). W 2008 roku średni współczynnik umieralności dla Polski wyniósł 995 na 100 tys.
ludności, przy czym najniższą wartośd osiągnął w województwie podkarpackim (868 zgonów na
100 tys. ludności). Liczba zgonów w województwie łódzkim była w 2008 roku wyższa o 3,4 p.p.
niż w roku 2004, zaś w Polsce w tym samym okresie wzrosła o 4,4 p.p. Najwyższą dynamikę
zgonów

odnotowało

województwo

dolnośląskie

(wzrost

o

7,3

p.p.),

natomiast

w województwie podlaskim, jako jedynym, nastąpił w tym okresie spadek ogólnej liczby
zgonów o 0,7 p.p.
Analizy zgonów według przyczyn wskazują, że w porównaniu z innymi krajami w Polsce
i w województwie łódzkim stosunkowo wysoka jest śmiertelnośd w udarach mózgu, co
wymaga pilnych działao w celu poprawy sytuacji. W zakresie chorób nowotworowych
zdecydowanie najbardziej zagrażającym życiu mieszkaoców Polski nowotworem jest rak
narządów układu oddechowego. Udział zgonów z powodu nowotworów w Polsce
i w województwie łódzkim w liczbie zgonów ogółem jest w miarę ustabilizowany, a nawet
spada wśród osób w wieku aktywności zawodowej.

2

Marc Lalonde – minister zdrowia i opieki społecznej Kanady. W 1974r. opublikował raport pt. „A New Pespective on the Health of
Canadians”, w którym przedstawił koncepcję tzw “pól zdrowia”.
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Miernikiem dobrze obrazującym zróżnicowanie stanu zdrowia mieszkaoców Polski jest
zachorowalnośd na choroby zakaźne. Ogólną sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych
w Polsce można określid, jako dosyd dobrą i względnie stabilną.
Zapadalnośd na większośd chorób zakaźnych wykazuje tendencje spadkowe. Jednak mimo
stałej poprawy sytuacji epidemiologicznej zachorowalnośd na wiele chorób zakaźnych jest
w naszym kraju wyższa niż przeciętna w Unii Europejskiej. Stabilną sytuację epidemiologiczną
szeregu chorób zakaźnych osiągnięto w Polsce dzięki wieloletnim programom szczepieo
ochronnych. Jednak w przypadku grypy sezonowej poziom zaszczepienia ludności jest
niedostateczny i powinien byd zwiększony. Niebezpieczną tendencję wzrostową wykazuje też
zachorowalnośd na żółtaczkę typu C, co wymaga pilnych działao profilaktycznych. Nie udało się
wyeliminowad w Polsce całkowicie gruźlicy, chociaż zapadalnośd na tę chorobę systematycznie
spada. W województwie łódzkim zachorowalnośd na gruźlicę spadała z 30,6 na 100 tys.
ludności w 2004 roku do 28,1 na 100 tys. osób w roku 2008. Jest to wskaźnik wyższy niż średnia
krajowa (Polska 21,2 na 100 tys. ludności) i trzeci wynik w kraju po województwach:
świętokrzyskim (33) oraz lubelskim (30,7). Najniższym współczynnikiem zachorowalności na
gruźlicę w 2008 roku wyróżniało się województwo lubuskie (12 na 100 tys. mieszkaoców)
(mapa 16).
Mapa 16. Zachorowalnośd na gruźlicę na 100 tys. ludności w województwach w 2008 roku
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Polska poczyniła znaczne postępy w zakresie opieki medycznej nad kobietami w ciąży,
noworodkami i niemowlętami, dzięki czemu wskaźnik umieralności niemowląt na 1 000
urodzeo żywych niewiele odbiega w naszym kraju od średniej unijnej. Głównymi przyczynami
zgonów niemowląt do 1 roku życia są przyczyny okołoporodowe i wady rozwojowe. Wskaźnik –
zgony niemowląt na 1 000 urodzeo żywych – w 2008 roku w województwie łódzkim był niższy
aniżeli przeciętny wskaźnik dla kraju (Polska 5,6, województwo 5,3). Najwyższy współczynnik
zgonów

niemowląt odnotowano

w województwie

dolnośląskim (7,4) a najniższy

w świętokrzyskim (4,7). W latach 2004 – 2008 wskaźnik ten spadał szybciej w kraju aniżeli
w województwie łódzkim. Należy stwierdzid, że jeśli poziom umieralności niemowląt będzie
w regionie i Polsce spadał w dotychczasowym tempie, to Polska osiągnie wynik zbliżony do
przeciętnego w UE w 2015 roku. Obecnie wskaźnik umieralności w naszym kraju jest o 1/4
wyższy niż przeciętnie w krajach Unii Europejskiej.
Generalnie należy stwierdzid, że po 1991 roku przeciętna długośd życia w Polsce
wzrasta, chociaż po roku 2002 tendencja ta uległa pewnemu spowolnieniu. Różnica między
długością trwania życia mężczyzny i kobiety wynosi w naszym kraju prawie 9 lat, a w krajach UE
około 5 lat. W krajach Europy Wschodniej różnica ta przekracza nawet 10 lat. Mężczyźni
mieszkający w miastach żyją przeciętnie dłużej niż mieszkaocy wsi, natomiast w przypadku
kobiet zauważalna jest tendencja odwrotna. Długośd życia zależy nie tylko od dostępu do usług
medycznych, lecz jest silnie zróżnicowana przez czynniki społeczne takie jak zamożnośd
i warunki socjalne, poziom wykształcenia, środowisko zamieszkania, styl życia. W latach 19912007 przyrost przeciętnego trwania życia wyniósł naszym kraju 5,1 lat dla mężczyzn i 4,7 lat dla
kobiet (wykres 10).
Wykres 10. Przyrost przeciętnego trwania życia mężczyzn i kobiet w latach 1991 – 2007 według
województw
7,0
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Źródło: ”Sytuacja zdrowotna ludności Polski” pod red. B.Wojtyniaka i P.Goryoskiego; Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego – Paostwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008
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Największy postęp dokonał się województwie opolskim, gdzie przyrost długości życia
wyniósł 6,1 dla mężczyzn oraz 5,3 lat dla kobiet. W 2008 roku przeciętne dalsze trwanie życia
wyniosło w Polsce 71,3 lat dla mężczyzn oraz 80 lat dla kobiet. Średnie trwanie życia chłopca
urodzonego w województwie łódzkim było aż o 4 lata krótsze niż w najlepszym województwie
podkarpackim (województwo łódzkie 69,1 lat; województwo podkarpackie 73,1 lat) (mapa 18).
W przypadku dziewczynek urodzonych w 2008 roku różnica ta wyniosła 2,5 roku
(województwo łódzkie 78,9 lat; województwo podlaskie 81,4 lat) (mapa 17).
Mapa 17. Średnie dalsze trwanie życia kobiet w województwach w 2008 roku
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Mapa 18. Średnie dalsze trwanie życia mężczyzn w województwach w 2008 roku

Wykres 11. Przeciętne trwanie życia w wybranych podregionach Polski w 2008 roku

Szczecin

80,0

71,8

Poznao

80,0

72,7

podregion katowicki

77,8

69,8

podregion trójmiejski

80,8
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Warszawa
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Łódź

77,7

68,6

Wrocław

72,8
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71,3
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80,0
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Źródło: ”Trwanie życia w 2008r.”, GUS 2009

Wśród 66 podregionów Polski pod względem przeciętnego trwania życia na specjalną
uwagę zasługują podregiony będące typowymi obszarami miejskimi, skupiającymi na swoim
terenie ponad 6 milionów mieszkaoców (27% ogółu ludności miejskiej Polski). Należą do nich:
Kraków, Łódź, Poznao, Szczecin, Warszawa, Wrocław oraz podregion trójmiejski i katowicki.
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W sześciu spośród nich zarówno mężczyźni, jak i kobiety żyli dłużej niż wynosi średnia
ogólnokrajowa. Na tle tych miast bardzo niekorzystnie wypada Łódź oraz w mniejszym stopniu
podregion katowicki. Przeciętne trwanie życia kobiet w tych podregionach jest krótsze od
średniej ogólnopolskiej o ponad 2 lata, mężczyzn odpowiednio o 2,7 i 1,5 roku (wykres 11). Jest
to wyjątkowa sytuacja, bowiem mieszkaocy największych miast (powyżej 500 tys.), gdzie
istnieje wysokospecjalistyczna baza ochrony zdrowia i wykształcone kadry medyczne, żyją
najdłużej w Polsce. Łódź jest tutaj wyjątkiem. Czynnikiem silnie różnicującym długośd życia jest
poziom wykształcenia mieszkaoców. Jak wynika z szacunków Paostwowego Zakładu Higieny –
mężczyźni w wieku 25 lat z wykształceniem pomaturalnym lub wyższym mogą oczekiwad, że
będą żyli o około 13 lat dłużej niż mężczyźni z wykształceniem podstawowym. W przypadku
kobiet w tym samym wieku różnica ta wynosi 9 lat.
Najmniej korzystnym środowiskiem zamieszkania w Polsce są miasta najmniejsze
poniżej 5 tys. mieszkaoców. Ich mieszkaocy żyją najkrócej3. W tych małych miasteczkach
mężczyźni żyją przeciętnie o ok. 3 lata krócej niż mężczyźni w dużych miastach i o ponad rok
krócej niż mężczyźni na wsi, natomiast kobiety o około 1,5 roku krócej. Ubóstwo, ograniczony
dostęp do usług medycznych zwłaszcza specjalistycznych, a także do edukacji, niezdrowy styl
życia, słabe wykształcenie – to są czynniki, które decydują o kondycji zdrowotnej i długości
życia mieszkaoców małych miast.
System publicznej ochrony zdrowia w Polsce jest niewydolny i wymaga głębokich
reform. Dysfunkcja tego systemu przejawia się m.in.: w zbyt niskim poziomie jego
finansowania, w zbyt małej zgłaszalności ludności na badania profilaktyczne realizowane
w ramach bezpłatnych programów profilaktycznych, słabej dostępności ambulatoryjnego
lecznictwa

specjalistycznego,

złej

sytuacji

finansowej

i

zadłużeniu

wielu

szpitali,

nieprzestrzeganiu praw pacjenta, a także emigracji lekarzy i pielęgniarek za granicę.
Długośd życia mieszkaoców Polski jest wyraźnie krótsza niż przeciętna w krajach UE
(w przypadku kobiet o 2 lata, a w przypadku mężczyzn o 4,6 lat), natomiast mieszkaocy
województwa łódzkiego żyją najkrócej w całej Unii Europejskiej.
O ile nie zostaną podjęte intensywne działania na rzecz poprawy zdrowia
społeczeostwa, osiągnięcie w Polsce obecnej przeciętnej długości życia w UE może
w przypadku mężczyzn zająd kilkadziesiąt lat, a w przypadku kobiet odpowiednio krócej4.
Zważywszy na to, że mężczyźni w województwie łódzkim żyją o ponad 6,5 roku krócej, aniżeli
mieszkaocy UE, dystans do odrobienia jest jeszcze dłuższy. Przeciętne dalsze trwanie życia
w kraju wydłuża się. Również w regionie łódzkim będzie postępował ten proces w miarę
poprawy bytu materialnego oraz poprawy wykształcenia i świadomości zdrowotnej
mieszkaoców, jak również poprawy funkcjonowania całego systemu ochrony zdrowia.

3

cyt. str 8 ”Najmniej korzystnym środowiskiem zamieszkania w Polsce są najmniejsze miasta, poniżej 5 tys. mieszkaoców, których
mieszkaocy żyją najkrócej; najdłużej żyją zaś mieszkaocy największych miast, z wyjątkiem Łodzi” („Sytuacja zdrowotna ludności
Polski”, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Paostwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008)
4
„Sytuacja zdrowotna ludności Polski”, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Paostwowy Zakład Higieny, Warszawa 2008
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Jednak na obszarach wiejskich łącznie z małymi miastami, gdzie dostęp do usług medycznych
i opiekuoczych jest ograniczony, trend ten będzie słabszy niż na obszarach miejskich5.
Podsumowanie
1. Zła kondycja zdrowotna mieszkaoców województwa ma niekorzystny wpływ na
jego wizerunek i ogranicza możliwości rozwojowe regionu:
Średnie przeciętne trwanie życia, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, pozostaje
najniższe w kraju i w 2008 roku wynosiło 78,86 dla kobiet oraz 69,07 dla
mężczyzn (przy średniej dla Polski wynoszącej odpowiednio 79,96 i 71,26);
jednocześnie zauważalne jest zwiększenie różnic średniego przeciętnego trwania
życia między poszczególnymi województwami – w regionie łódzkim przyrost
wartości tego wskaźnika w latach 1991 - 2007 następował najwolniej w kraju
(4,0 dla kobiet i 3,7 dla mężczyzn). Przeciętny mieszkaniec regionu żyje najkrócej
w Unii Europejskiej.
Region łódzki nadal ma najwyższy w Polsce współczynnik umieralności ( 117,7 /
10 tys. ludności w 2004 roku; 123,6 / 10 tys. ludności w 2008 roku).
Współczynnik umieralności z powodu chorób cywilizacyjnych jest także
najwyższy w kraju i w 2008 roku wynosił 27,6 / 10 tys. ludności z powodu
nowotworów oraz 57,0 / 10 tys. ludności z powodu chorób układu krążenia
(w roku 2004 odpowiednio 27,0 oraz 55,0).
Niezdrowy styl życia oraz niska świadomośd prozdrowotna mieszkaoców
województwa ma duży wpływ na ich stan zdrowia i wysoki współczynnik
zgonów.
Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych w województwie jest
stabilna, ale zachorowalnośd na gruźlicę, pomimo systematycznego spadku,
należy w regionie do najwyższych w kraju.
2. Zjawiskiem korzystnym jest znaczny w skali kraju spadek współczynnika zgonów
niemowląt na 1 000 urodzeo żywych; wskaźnik ten w 2008 roku wynosił
dla województwa 5,3 i był niższy niż przeciętnie dla kraju (5,6).

5

„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020”; (projekt); MRR
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W zakresie sytuacji zdrowotnej mieszkaoców na obszarze województwa
zidentyfikowano następujące obszary koncentracji niekorzystnych zjawisk:
Łódź charakteryzująca się najniższym przeciętnym trwaniem życia kobiet
i mężczyzn, najwyższym współczynnikiem zgonów ogółem oraz najwyższym
współczynnikiem zgonów z powodu nowotworów,
powiaty poddębicki i łęczycki charakteryzujące się jednymi z najwyższych
współczynników zgonów ogółem oraz zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych
(nowotworów i chorób układu krążenia),
powiat kutnowski, w którym współczynnik umieralności ogółem oraz współczynnik
umieralności z powodu nowotworów należą do najwyższych w regionie,
powiat piotrkowski, w którym współczynnik umieralności ogółem oraz
współczynnik umieralności z powodu chorób układu krążenia należą do
najwyższych w województwie,
powiat łowicki charakteryzujący się jednymi z najwyższych współczynników
zgonów z powodu chorób cywilizacyjnych ( nowotwory i choroby układu krążenia).
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1.3. WYKSZTAŁCENIE
Obecnie oraz w najbliższej przyszłości priorytetem w skali globalnej jest tworzenie
gospodarki opartej na wiedzy. Wiąże się to nierozerwalnie z zapotrzebowaniem na wysokiej
klasy

specjalistów

i

wykwalifikowane

kadry

na

najwyższym

poziomie.

W

tych

uwarunkowaniach poziom i rozwój kapitału ludzkiego są decydujące dla zapewnienia trwałego
wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy. Społeczeostwo lepiej
wykształcone może stanowid mocne podstawy dla prawidłowego rozwoju regionu i wpływad
na jego atrakcyjnośd i wizerunek.
Kontekst regionalny
Niedocenianą, chod niewątpliwie bardzo istotną rolę w kształceniu młodych ludzi ma
wychowanie przedszkolne. Udział dzieci w zajęciach przedszkolnych nie tylko zapoznaje je
z systemem edukacyjnym i kształci nowe praktyczne umiejętności, ale również socjalizuje
w grupie rówieśniczej i znacznie podwyższa zdolności interpersonalne. W 2008 roku roku
w ujęciu powiatowym najlepsza sytuacja pod względem liczby dzieci uczęszczających
do przedszkoli na 1 000 dzieci w wieku przedszkolnym miała miejsce we wszystkich miastach
na prawach powiatu, w centralnych powiatach regionu (z wyjątkiem powiatu brzezioskiego)
oraz w powiatach z silnymi ośrodkami miejskimi np. zduoskowolskim czy tomaszowskim
(wykres 12). Pod względem dynamiki najlepiej wypadały powiaty skierniewicki, łowicki
i wieluoski.
Wykres 12. Dzieci uczęszczające do przedszkoli na 1 000 dzieci w wieku przedszkolnym
w powiatach
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Źródło: Dane GUS
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Najmniejszy udział dzieci uczęszczających do przedszkoli na 1 000 dzieci w wieku
przedszkolnym w 2008 roku zanotowano w powiatach o niskim poziomie urbanizacji:
piotrkowskim (219,8), opoczyoskim (232,8), skierniewickim (256,8) oraz brzezioskim (298,3).
W ujęciu dynamicznym dla lat 2004-2008 największa poprawa sytuacji nastąpiła w powiatach:
skierniewickim (wzrost o 148,2), wieluoskim (wzrost o 131,3) oraz łowickim (wzrost o 114,4).
Odsetek dzieci uczęszczających do przedszkoli najwolniej zwiększa się w powiatach:
wieruszowskim (wzrost o 17,3), poddębickim (wzrost o 25,6) oraz opoczyoskim (wzrost o 26,2).
W dwóch ostatnich powiatach niska jest uczęszczalnośd dzieci do przedszkoli oraz bardzo niska
dynamika zjawiska.
Jednym z podstawowych mierników wykształcenia ludności jest współczynnik
skolaryzacji netto, czyli relacja liczby osób, w danej grupie wieku, uczących się na danym
poziomie kształcenia, do liczby ludności w grupie wieku określonej, jako odpowiadająca temu
poziomowi nauczania. Współczynnik ten w 2008 roku wynosił w województwie 97,26% dla
szkolnictwa podstawowego oraz 95,67% dla szkolnictwa gimnazjalnego i osiągnął wartośd
wyższą niż średnia dla Polski na obydwu poziomach kształcenia (odpowiednio: 96,56%
i 94,76%). W obu też przypadkach województwo łódzkie plasowało się na 6 miejscu w kraju
(wykres 13).
Wykres 13. Współczynnik skolaryzacji netto w powiatach dla szkolnictwa podstawowego
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Ze względów demograficznych (zmniejszający się odsetek ludności w wieku
przedprodukcyjnym) współczynnik skolaryzacji netto dla szkolnictwa podstawowego ma
tendencję do spadku w niemal wszystkich powiatach województwa. Wzrost zanotowano
jedynie w powiatach: skierniewickim (1,14 p.p.) i łowickim (0,40 p.p.). Współczynnik
skolaryzacji netto najszybciej spadał w powiatach: wieruszowskim (-5,49 p.p.), łódzkim
wschodnim (-3,91 p.p.), zgierskim (-3,24 p.p.) oraz w skierniewickim grodzkim (-3,06 p.p.).
Należy zauważyd, że zróżnicowanie wewnątrzregionalne dla tego poziomu nauczania jest
niewielkie. W 2004 roku wynosiło 7,94% by do 2008 roku wzrosnąd do poziomu 10,3%.
Te same demograficzne przyczyny odpowiadają za spadek współczynnika skolaryzacji netto dla
szkolnictwa gimnazjalnego, jednak w tym przypadku zróżnicowanie jest znacznie większe
(wykres 14). Wzrost współczynnika zanotowano w 8 powiatach, w tym najsilniejszy
w powiatach skierniewickim grodzkim (6,11 p.p.), piotrkowskim grodzkim (3,93 p.p.), rawskim
(2,49 p.p.) i łęczyckim (1,39 p.p.). Natomiast najsilniejsze spadki nastąpiły w powiatach:
skierniewickim (-3,61 p.p.), brzezioskim (-2,90 p.p.), kutnowskim (-1,76 p.p.) i łowickim
(-1,54 p.p.). Zróżnicowanie wewnątrzregionalne w szkolnictwie gimnazjalnym jest znaczne:
w roku 2004 wynosiło 17,86% by do 2008 roku wzrosnąd do 27,58%.
Wykres 14. Współczynnik skolaryzacji netto w powiatach dla szkolnictwa gimnazjalnego
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Analiza średniej z wyników sprawdzianów kooczących szkołę podstawową i gimnazjum
wskazuje, że najlepsze rezultaty pod tym względem osiągane są w miastach na prawach
powiatu, powiatach w centralnej części województwa oraz w powiatach: łowickim, wieluoskim,
rawskim czy opoczyoskim. Najgorsze wyniki egzaminów absolwenci uzyskali w powiecie
kutnowskim, piotrkowskim i poddębickim (mapa 19). W niemal wszystkich powiatach
województwa widoczna jest tendencja do poprawy wyników egzaminów. Najszybciej sytuacja
poprawia się w powiatach: skierniewickim grodzkim, łaskim, łódzkim wschodnim, pabianickim
i bełchatowskim, natomiast niewielkie pogorszenie nastąpiło w powiatach brzezioskim
i łęczyckim.
Analizy na poziomie regionalnym zarysowały spolaryzowany obraz wykształcenia
najmłodszych mieszkaoców województwa: na jednym biegunie są miasta i powiaty
zurbanizowane oraz strefy ich oddziaływania a na drugim obszary (powiaty) wiejskie.
Szczególnie

mocno

rysuje

się

dodatnia

współzależnośd

między

odsetkiem

dzieci

uczęszczających do przedszkoli a uśrednionymi wynikami ze szkół podstawowych i gimnazjów,
chod są oczywiście powiaty (np. skierniewicki), gdzie mimo niewielkiego udziału dzieci
uczęszczających do przedszkoli, uśrednione wyniki egzaminów są wysokie.
Mapa 19. Uśrednione wyniki sprawdzianów kooczących szkołę podstawową i gimnazjum
w powiatach w 2008 roku
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Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku najwyższy odsetek
ludności w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem wyższym zamieszkiwał: Skierniewice
(15,02%), Łódź (14,24%), Piotrków Trybunalski (12,43%), oraz powiaty: pabianicki (8,53%),
zgierski (7,86%), zduoskowolski (7,37%) i łódzki wschodni (7,11%). Najniższy odsetek ludności
z wyższym wykształceniem zanotowano podczas spisu w słabo zurbanizowanych powiatach:
skierniewickim (3,94%), piotrkowskim (3,96%), poddębickim (4,68%), pajęczaoskim (4,70%),
łęczyckim (4,88%) i wieruszowskim (4,93%). Średnia dla województwa w tym czasie wyniosła
9,2%. Także ten wskaźnik powiela schemat spolaryzowanego rozwoju województwa – dający
większe szanse na rozwój i akumulacje kapitału społecznego w miastach, obszarach
podmiejskich i pozostałych silniej zurbanizowanych terenach (mapa 20).
Mapa 20. Odsetek ludności w wieku 13 lat i więcej z wykształceniem wyższym
według NSP 2002

Polaryzacyjny charakter rozwoju i akumulacji kapitału społecznego w regionie,
pogłębiany nierównomiernymi szansami i dostępnością oferty edukacyjnej, pozwala postawid
hipotezę, że dynamiczny przyrost ludności z wykształceniem wyższym przypada przede
wszystkim na obszar Aglomeracji Łódzkiej, jednak powyższe stwierdzenie będzie można
zweryfikowad po opublikowaniu danych dotyczących wykształcenia ludności po kolejnym spisie
powszechnym, planowanym na rok 2011.
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Kontekst krajowy
Pod względem powszechności wychowania przedszkolnego region łódzki zajmuje
6 miejsce w kraju (538,8 na 1 000 dzieci w wieku 3-6 lat uczęszcza do przedszkoli). Nie jest to
rezultat zły, jednak znacznie odbiegający in minus od województw: opolskiego (728,1)
i śląskiego (670,9). Konieczne jest zintensyfikowanie działao upowszechniających ten rodzaj
edukacji na terenach rolniczych i w małych miastach regionu łódzkiego, bowiem popularnośd
przedszkoli w innych rejonach kraju rośnie szybciej (wykres 15).
Wykres 15. Dzieci uczęszczające do przedszkoli na 1 000 dzieci w wieku przedszkolnym w kraju
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Współczynnik skolaryzacji netto dla szkolnictwa podstawowego w 2008 lokuje
województwo łódzkie na dośd wysokiej, 5 pozycji z wartością 97,26%. Wyższe wartości
współczynnika zanotowano w województwach: wielkopolskim (98,33%), mazowieckim
(97,87%), świętokrzyskim (97,60%) i lubelskim (97,57%). Współczynnik ma tendencje
spadkową w całym kraju, jednak w województwie łódzkim spada on szybciej niż w grupie
województw o lepszej sytuacji i wolniej niż w grupie pozostałych województw (z wyjątkiem
Małopolski i Podlasia), można więc przewidywad w najbliższej przyszłości utrzymanie lokaty
regionu łódzkiego. Pod względem współczynnika skolaryzacji netto dla szkolnictwa
gimnazjalnego województwo łódzkie zajmuje 6 lokatę z wartością 96,28%. Tym razem lepsze
wartości zanotowano w województwach: świętokrzyskim (96,76%), wielkopolskim (96,40%),
lubelskim (96,14%), mazowieckim (96,07%) i małopolskim (95,87%). Także i w tym przypadku
spadek wartości współczynnika jest tendencją ogólnokrajową (z wyjątkiem Mazowsza)
a spadek w regionie łódzkim jest szybszy niż w grupie województw o lepszej sytuacji
i wolniejszy niż w pozostałych województwach (z wyjątkiem Podlasia).
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Według badao aktywności ekonomicznej ludności w 2008 roku województwo łódzkie
posiadało odsetek ludności z wykształceniem wyższym wynoszący 16,4%6 (wykres 16).
Wyraźnie wyższy odsetek posiadało jedynie województwo mazowieckie (23,3%), natomiast
zbliżone wartości zanotowano w województwach: małopolskim (16,9%), podlaskim (16,7%),
zachodniopomorskim (16,6%) i lubelskim (16,5%). Jeżeli jednak pod uwagę zostanie wzięty
ogół ludności województwa, łódzkie z wynikiem 15,06% ustąpowało jedynie województwu
mazowieckiemu (18,89%). Na uwagę zasługuje także wysoka dynamika powiększania się grupy
najlepiej wykształconej ludności w województwie łódzkim (wzrost w latach 2004-2008
o 3,9 p.p.).
Wykres 16. Odsetek osób z wyższym wykształceniem w liczbie ludności w wieku 15-64 lat
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Źródło: Dane GUS

Struktura kształcenia studentów na uczelniach publicznych w województwie łódzkim
w 2008 roku była zbliżona do struktury krajowej (wykres 17). Zwraca uwagę duże znaczenie
studiów medycznych, informatycznych i artystycznych w województwie a mniejsze znaczenie
studiów inżynieryjno-technicznych oraz z zakresu przetwórstwa i produkcji.
Natomiast struktura kształcenia studentów na uczelniach niepublicznych jest
w województwie łódzkim odmienna niż w kraju (wykres 18). Katalog kierunków kształcenia na
tych uczelniach w regionie jest znacznie uboższy a kierunkami cieszącymi się największym
zainteresowaniem są ekonomia i administracja, pedagogika i nauki humanistyczne.

6

Udział ludności w wieku 15-64 lata wg poziomu wykształcenia w ogólnej liczbie ludności w tym wieku.
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Wykres 17. Struktura kształcenia (% udział studiujących) na uczelniach publicznych
według kierunków
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Źródło: Dane GUS
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Wykres 18. Struktura kształcenia (% udział studiujących) na uczelniach niepublicznych
według kierunków
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Z powyższych danych wynika, że uczelnie niepubliczne kształcą głównie na popularnych
kierunkach studiów, których otwarcie nie wymaga dużych inwestycji w bazę naukową,
natomiast oferta uczelni publicznych jest bogatsza oraz zawiera więcej przyszłościowych
i specjalistycznych kierunków.
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Pod względem uczestników studiów doktoranckich na 10 000 ludności województwo
łódzkie w 2008 roku zajmowało 6 miejsce. Średnia dla Polski wynosiła w tym czasie 8,2 podczas
gdy w regionie łódzkim wartośd tego wskaźnika kształtowała się na poziomie 8,4. Większy
odsetek uczestników studiów doktoranckich miał miejsce w województwach: mazowieckim
(16,3), małopolskim (13,0), dolnośląskim (11,8), lubelskim (10,6) oraz wielkopolskim (8,5).
Ogólnie odsetek ten dla Polski pomiędzy 2004 a 2008 rokiem obniżył się 0,1, jednak
w województwie łódzkim wzrósł o 1,2, co było drugim wynikiem w Polsce. Najszybszy przyrost
uczestników studiów doktoranckich na 10 000 ludności miał miejsce w omawianym okresie
w województwie podlaskim (o 2,1).
Pod względem dostępności do nauczycieli akademickich mierzonej liczbą studentów
przypadających na jednego nauczyciela sytuacja w województwie łódzkim jest zbliżona
do średniej krajowej. Lepsza sytuacja panuje jedynie w województwach: lubelskim, podlaskim,
małopolskim i pomorskim. Region łódzki znajduje się w grupie województw, w których panuje
najmniejsze obciążenie pracowników naukowych, toteż wskaźnik ten obniża się powoli.
Znacznie szybsze obniżanie się wskaźnika notowane jest w takich województwach jak:
lubuskie, kujawsko-pomorskie czy warmiosko-mazurskie, gdzie sektor uczelni wyższych
dopiero się rozwija. Łódzkie znajduje się na 6 miejscu w kraju pod względem odsetka
profesorów wśród kadry nauczycieli akademickich, jednak pod względem przyrostu tego typu
pracowników naukowych już na 2 miejscu (za województwem kujawsko-pomorskim). Pod
względem odsetka adiunktów wśród kadry akademickiej łódzkie plasuje się na 10 miejscu,
a pod względem przyrostu liczby adiunktów na miejscu 7 (tabela 7).
Tabela 7. Nauczyciele akademiccy w Polsce

Województwo

Liczba studentów
przypadających na 1
nauczyciela
2004

DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIOSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
POLSKA

20,4
25,1
18,0
26,6
19,2
16,7
22,3
24,7
25,3
18,3
17,1
22,5
31,5
26,0
19,9
22,5
20,9

2008
19,7
18,5
16,3
18,5
18,3
17,0
20,5
23,5
24,2
16,7
17,6
19,9
27,1
19,7
18,6
18,6
19,1

Profesorowie
2008%
21,7
25,1
19,9
21,1
24,3
21,0
26,3
25,8
23,0
20,8
21,2
20,5
27,1
26,5
23,0
23,1
23,0

20042008%
111,9
128,8
114,0
104,6
121,0
114,9
103,2
109,9
112,5
114,4
109,8
106,9
94,3
117,8
106,7
117,9
110,8

Adiunkci
2008%
45,3
37,3
43,0
31,4
38,2
42,4
41,3
41,0
33,0
33,8
41,6
46,3
36,7
45,3
36,6
44,3
41,0

20042008%
113,1
152,0
129,4
135,0
124,4
125,4
121,7
120,8
138,5
108,5
119,9
116,5
118,3
135,7
120,2
122,3
122,6

Źródło: Dane GUS
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Biorąc pod uwagę potrzeby regionu określone bazą zawodów deficytowych
i szczególne zapotrzebowanie na absolwentów uczelni technicznych jakie występuje
w gospodarkach opartych na wiedzy, kadra naukowa wyższych szkół technicznych,
uniwersytetów, wyższych szkół ekonomicznych i pedagogicznych powinna byd liczebnie
przeważająca kadrę pozostałych szkół wyższych. Liczebnośd kadry wyższych szkół technicznych
jest ustabilizowana w regionie na poziomie ok. 1 500 osób, czyli ok. 20% wszystkich nauczycieli
akademickich. Podobny odsetek (19,5%) przyjmuje średnia dla Polski. Kadra uniwersytecka
w województwie wzrasta (z 2 199 osób w 2004 roku do 2 335 w 2008 roku) jednak relatywnie
do ogółu nauczycieli akademickich odsetek nauczycieli uniwersyteckich zmniejszył się z 33%
do 30%, podczas gdy średnia dla kraju wzrosła z 30,5 do 31,4%. Dośd dynamicznie rośnie kadra
wyższych szkół ekonomicznych (z 862 do 1 090 osób), podobnie jak rośnie udział tej grupy
w liczbie nauczycieli akademickich w województwie ogółem (z 12,94% do 14%). Jest to pewna
specyfika regionu, bowiem średnio dla kraju udział nauczycieli wyższych szkół ekonomicznych
zmniejsza się (w 2008 roku wyniósł 9,91%). Liczba nauczycieli wyższych szkół pedagogicznych
wynosiła w 2008 roku w województwie 211 osób (2,71% przy średniej dla kraju 4,51%) i od
2004 roku zwiększyła się o 144 osoby. Specjalizacją edukacyjną regionu łódzkiego są natomiast
akademie medyczne (21,13% nauczycieli przy średniej dla kraju na poziomie 10%) i szkoły
artystyczne (6,93% nauczycieli przy średniej dla kraju na poziomie 3,40%). Generalnie można
przyjąd, że stan kadry akademickiej odpowiada potrzebom regionu.
Podsumowanie
1. Poziom wykształcenia jest niezwykle ważnym aspektem świadczącym o sile
potencjału ludzkiego oraz warunkującym prawidłowy rozwój. Mieszkaocy
regionu łódzkiego pod względem wykształcenia wyższego należą do ścisłej
czołówki w kraju:
Województwo posiada wysoki odsetek ludności z wykształceniem wyższym
w Polsce a pod względem dynamiki przyrostu osób z wyższym wykształceniem
w latach 2004 – 2008 region łódzki zajmował 2 miejsce w kraju.
Struktura kształcenia na publicznych uczelniach wyższych zbliżona jest do profilu
ogólnokrajowego a stan osobowy i struktura nauczycieli akademickich
w podziale na typ uczelni macierzystej wydają się byd odpowiednie z punktu
widzenia potrzeb edukacyjnych regionu. Godną podkreślenia specyfiką regionu
jest duży udział kadry nauczycieli medycznych i artystycznych w stosunku
do średniej krajowej.
Współczynnik solaryzacji w szkołach podstawowych i gimnazjach jest w regionie
na dośd wysokim poziomie; następuje poprawa wyników ze sprawdzianów
koocowych na tych poziomach nauczania.
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Województwo posiada dośd dobrze rozpropagowaną edukację przedszkolną
a pod względem powszechności nauczania przedszkolnego zajmuje 6 miejsce
w kraju.
2. Zjawiskami niekorzystnymi są: silna polaryzacja przestrzenna ludności pod
względem wykształcenia oraz niedostosowanie struktury kształcenia do potrzeb
nowoczesnego rynku pracy:
Silna polaryzacja na obszary miejskie i aglomeracyjne (w tym obszary wiejskie
Aglomeracji Łódzkiej) oraz wiejskie znajduje odzwierciedlenie w poziomie
wykształcenia ludności, który najniższy jest na peryferyjnych obszarach wiejskich.
Wyniki egzaminów kooczących szkołę podstawową i gimnazjum utrwalają
podział na obszary miejskie o wysokim poziomie urbanizacji (osiągające lepsze
rezultaty) oraz wiejskie, słabiej zurbanizowane (mające gorsze wyniki).
Problemem jest także duża nierównomiernośd regionalna pod względem
edukacji przedszkolnej, przejawiająca się niską uczęszczalnością do przedszkoli
dzieci na peryferyjnych obszarach wiejskich.
Pod względem poziomu edukacji do obszarów problemowych, charakteryzujących
się najgorszymi wskaźnikami w regionie zaliczono:
powiaty opoczyoski i piotrkowski, które charakteryzowały się najmniejszą liczbą
dzieci uczęszczających do przedszkoli na 1 000 dzieci w wieku przedszkolnym oraz
największą liczbą dzieci przypadającą na 1 miejsce w przedszkolu;
powiaty: kutnowski, poddębicki, wieruszowski, pajęczaoski, piotrkowski i łęczycki,
w których uśrednione wyniki sprawdzianu gimnazjalnego w 2008 roku były
najgorsze.
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2. KAPITAŁ SPOŁECZNY
2.1. SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA
Spójnośd społeczna jest czynnikiem umożliwiającym proces akumulacji kapitału
ludzkiego i eliminacji barier w mobilności związanej z awansem społecznym i zawodowym
mieszkaoców poszczególnych części regionu. Wysoki poziom spójności społecznej a zatem
większa dynamika akumulacji kapitału ludzkiego, przeciwdziała jednocześnie procesowi
wykluczenia społecznego7. Zagadnienie spójności społecznej rozpatrywano w trzech
płaszczyznach:
poziomu akumulacji kapitału ludzkiego,
poziomu wykluczenia społecznego, które utrudnia akumulację kapitału ludzkiego,
działao mających ograniczyd poziom wykluczenia społecznego.
Możliwości akumulacji kapitału ludzkiego oparto na poziomie wykształcenia mieszkaoców
powiatów, poziomie ich zdrowotności oraz poziomie wyposażenia szkół w komputery. Czynniki
te mierzono:
wynikami egzaminów gimnazjalnych,
wynikami egzaminów maturalnych,
odsetkiem uczniów, którzy wybierali na maturze matematykę i języki obce
na poziomie rozszerzonym,
wskaźnikiem zgonów z powodu chorób nowotworowych,
wskaźnikiem zgonów z powodu chorób układu krążenia,
liczbą uczniów przypadającą na 1 komputer w szkołach gimnazjalnych
dla młodzieży (bez specjalnych),
liczbą uczniów przypadającą na 1 komputer w szkołach ponadgimnazjalnych
dla młodzieży (bez specjalnych).
Wykluczenie społeczne mierzono m. in.:
udziałem długotrwale bezrobotnych w liczbie osób w wieku produkcyjnym,
udziałem osób korzystających ze świadczeo opieki społecznej w liczbie ludności
ogółem,
poziomem przestępczości.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mierzono m. in.:
wielkością wydatków na świadczenia społeczne dla osób fizycznych z budżetów
gmin i powiatów,
udziałem osób podejmujących szkolenia w liczbie długotrwale bezrobotnych.

7

Pojęcie spójności społecznej i zastosowane mierniki zostały oparte na opracowaniach:
Spójnośd wewnętrzna konkurencyjnośd regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna. Instytut Badao Strukturalnych w Warszawie,
2009, www.rpo.lodzkie.pl;
Ocena wpływu wykorzystania środków zewnętrznych w latach 2000-2008 na zwiększanie spójności wewnątrzregionanej
województwa łódzkiego w kontekście realizacji RPO WŁ. Instytut Badao Strukturalnych w Warszawie, 2009, www.rpo.lodzkie.pl
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Akumulacja kapitału ludzkiego
Wykształcenie
Uznano, że im wyższa średnia ocena z egzaminu gimnazjalnego oraz wyższy odsetek
wyników najlepszych tym większy odsetek młodych ludzi będzie uczęszczad do wybranych
przez siebie liceów, tym większym potencjałem intelektualnym będzie w przyszłości
dysponowad dana jednostka terytorialna. Odwrotnie należy interpretowad niskie wartości
wyników tego egzaminu.
Wykres 19. Średni wynik egzaminów gimnazjalnych w powiatach w latach 2004-2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE

Podobnie można interpretowad wyniki egzaminów maturalnych. Im lepsze wyniki tego
egzaminu tym większy odsetek młodzieży może studiowad prestiżowe, najbardziej pożądane
przez gospodarkę kierunki studiów i pomnażad istniejący już kapitał ludzki. Ponadto wybór jako
przedmiotów rozszerzonych matematyki lub języków obcych świadczy o posiadaniu przez
uczniów umiejętności najbardziej społecznie pożądanych.
Jednocześnie odsetek uczniów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego może wskazywad
na groźbę powiększania się w przyszłości strefy wykluczenia społecznego.
Śledząc wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach 2004-2006-2008 (wykres 19) można
zauważyd, że w roku 2006 prawie we wszystkich powiatach znacznie obniżyły się wartości tego
wskaźnika w porównaniu do roku 2004. Podczas gdy w 2004 roku maksymalny średni wynik
egzaminu gimnazjalnego wynosił 29,58% w powiecie brzezioskim a najmniejszy 22,46%
w powiecie kutnowskim, to w 2006 roku maksymalny wynik wynosił 26% a minimalny 20,00%
i zanotowano je odpowiednio w powiecie łowickim i ponownie w kutnowskim.
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W roku 2004, oprócz powiatu brzezioskiego, stosunkowo wysokimi wartościami
średnich wyników egzaminów gimnazjalnych charakteryzowały się jeszcze powiaty łęczycki,
opoczyoski i łowicki (pow. 27%) oraz sieradzki, wieluoski i rawski (pow. 26%). Najniższe
wartości średnich egzaminów gimnazjalnych w 2004 roku zaobserwowano natomiast, oprócz
powiatu kutnowskiego również w powiatach pajęczaoskim, łaskim i zgierskim (pon. 24%)
a także pabianickim, skierniewickim, radomszczaoskim, piotrkowskim, łódzkim wschodnim,
bełchatowskim, zduoskowolskim, i piotrkowskim grodzkim (pon. 25%).
W roku 2006 w większości powiatów obniżyła się wartośd średnich wyników
egzaminów gimnazjalnych. Wyjątkami od ogólnej tendencji był powiat piotrkowski grodzki,
w którym zanotowano niewielki wzrost (0,14 p.p.) oraz powiat pabianicki, w którym nastąpił
niewielki spadek (0,07 p.p.) wartości wskaźnika.
W latach 2004-2006 największe spadki średniego wyniku egzaminów gimnazjalnych
zaobserwowano w powiatach, które w roku 2004 miały stosunkowo wysokie wartości tego
wskaźnika. Maksymalnym spadkiem charakteryzował się powiat brzezioski (-5,58 p.p.). Dużymi
spadkami (pow. 4 p.p.) charakteryzowały się ponadto powiaty: wieruszowski, opoczyoski,
poddębicki i rawski. Minimalne spadki, poniżej 1 p.p., zaobserwowano natomiast oprócz
powiatu pabianickiego w powiatach łódzkim wschodnim, łódzkim grodzkim i zgierskim.
W latach 2006-2008 w zakresie średniego wyniku egzaminów gimnazjalnych we
wszystkich powiatach zaobserwowano odwrócenie tendencji spadkowych. Skutkiem tych
wzrostów było osiągnięcie średnich wyników egzaminu gimnazjalnego wyższych niż w roku
2004 prawie we wszystkich powiatach. Wyjątkami w tym zakresie były powiaty brzezioski
i łęczycki. Największym wzrostem wartości omawianego wskaźnika w latach 2006-2008
charakteryzował się powiat rawski (6,37 p.p.). Duży wzrost (5,01 p.p.) zaobserwowano również
w powiecie skierniewickim grodzkim. W dziewięciu powiatach: wieluoskim, opoczyoskim,
tomaszowskim, skierniewickim, łęczyckim, pajęczaoskim, wieruszowskim, poddębickim
i kutnowskim zaobserwowano ponadto wzrosty wyników egzaminów gimnazjalnych
pow. 4 p.p. W pozostałych powiatach średnie wyniki egzaminów gimnazjalnych wzrosły
o około 2- 3 p.p.
W wyniku powyższych procesów w 2008 roku najlepsze wyniki egzaminów
gimnazjalnych zaobserwowano w powiecie łowickim (29,78%) i skierniewickim grodzkim
(29,01%). Ponadto wyniki powyżej 28% zanotowano w powiatach łódzkim grodzkim,
wieluoskim,

rawskim

i piotrkowskim

grodzkim.

Najsłabszym

poziomem

egzaminów

gimnazjalnych charakteryzował się natomiast powiat kutnowski (24,81%).
Niskie wyniki egzaminów (poniżej 26%) zanotowano również w powiatach poddębickim,
wieruszowskim, pajęczaoskim i piotrkowskim.
Generalnie należy stwierdzid, że w latach 2004-2008 nastąpił wzrost wartości średnich
wyników egzaminów gimnazjalnych we wszystkich powiatach z wyjątkiem brzezioskiego
i łęczyckiego. Między poszczególnymi powiatami zmiany są na ogół niewielkie. Największe
spadki względem innych powiatów zaobserwowano w przypadku powiatów brzezioskiego
i łęczyckiego oraz wieruszowskiego, poddębickiego i tomaszowskiego a największe awanse

str. 54

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007 – 2020
DIAGNOZA STRATEGICZNA

w przypadku powiatów łódzkiego wschodniego i łódzkiego grodzkiego oraz piotrkowskiego
grodzkiego, skierniewickiego grodzkiego i zduoskowolskiego.
Analizując zmiany najlepszych wyników egzaminów gimnazjalnych w powiatach
w latach 2004-2008 (wykres 20) można zaobserwowad podobne tendencje jak w przypadku
średnich wyników gimnazjalnych. W latach 2004-2006 nastąpił spadek odsetka najlepiej
zdających we wszystkich powiatach. Największe spadki zaobserwowano w powiatach
brzezioskim (9,9 p.p.) i łęczyckim (7,1 p.p.) oraz poddębickim, tomaszowskim i opoczyoskim.
Wykres 20. Odsetek wyników egzaminów gimnazjalnych powyżej 80% w powiatach
w latach 2004-2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE

Największy odsetek najlepiej zdających charakteryzował w 2008 roku powiaty: łódzki
grodzki (20,1%), skierniewicki grodzki (19,1%), łowicki (18,2%) i piotrkowski grodzki (16,9%).
Te same powiaty miały, w nieco innej kolejności, najlepsze wyniki w roku 2006 oraz znajdowały
się wśród najlepszych powiatów w 2004 roku. Podobną sytuację można zaobserwowad
również wśród powiatów charakteryzujących się średnim i niskim, w skali województwa,
odsetkiem najlepiej zdających.
Najbardziej poprawiła się pozycja powiatów łaskiego i rawskiego a najbardziej spadła
powiatów łęczyckiego i brzezioskiego oraz opoczyoskiego.
Powyższe wyniki wskazują, że średnie i najlepsze wyniki egzaminów gimnazjalnych są
ze sobą silnie skorelowane a procesy ich zmian są podobne w skali przestrzennej
województwa.
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Analiza najgorszych wyników egzaminów gimnazjalnych i ich zmian w latach 2004-2008
(wykres 21) wskazuje na znaczny stopieo ujemnej korelacji zarówno z wynikami średnimi jak
i najlepszymi. Podobna grupa powiatów zajmuje najlepsze i najgorsze miejsca w województwie
a ich pozycja i odsetek najgorzej zdanych egzaminów wynikają z procesów zachodzących
głównie w latach 2006-2008.
W latach 2004-2006 zaobserwowano wzrost udziału najgorzej zdających uczniów, przy
czym proces ten miał mniejsze natężenie niż spadek średniego wyniku egzaminu czy spadek
udziału wyników najlepszych. Ponadto w przypadku powiatów: łódzkiego wschodniego,
piotrkowskiego grodzkiego i pabianickiego zaobserwowano spadek udziału najgorszych
wyników egzaminów gimnazjalnych.
Wykres 21. Odsetek wyników egzaminów gimnazjalnych poniżej 50% w powiatach
w latach 2004-2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE

W większości powiatów wzrost odsetka najgorzej zdawanych egzaminów oscylowały
w granicach 2-5 p.p., jednak w niektórych wypadkach zmiany te były znacznie większe.
Największy przyrost udziału najgorszych wyników zaobserwowano w powiecie łęczyckim (21,8
p.p.) i brzezioskim (20,2 p.p.) oraz w opoczyoskim, wieruszowskim i rawskim.
Najbardziej korzystne zmiany zanotowano natomiast w powiatach łaskim, piotrkowskim
grodzkim, łódzkim wschodnim i zduoskowolskim a także w skierniewickim grodzkim i łódzkim
grodzkim.
W latach 2006-2008 wraz ze wzrostem udziału średnich i najlepszych wyników
egzaminów gimnazjalnych spadł dośd znacznie odsetek wyników najgorszych. Powiaty,
w których odsetek najgorszych wyników w roku 2008 był znacznie mniejszy niż w roku 2004
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zajmują powiaty: łowicki (34,8%) oraz rawski (37,1%) i skierniewicki grodzkim (39,7%).
Stosunkowo niski poziom najgorszych wyników (40,0%) mają również powiaty wieluoski
i łódzki grodzki. Największym odsetkiem wyników najsłabszych charakteryzuje się natomiast
powiat kutnowski (54,0%) oraz poddębicki (50,2%). Niewiele niższe od 50% odsetkiem
najgorzej zdających charakteryzują się również powiaty piotrkowski i pajęczaoski.
Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wskaźniki można stwierdzid, że najlepszą
zdawalnością egzaminów gimnazjalnych w 2008 roku charakteryzowały się powiaty rawski,
łowicki, wieluoski skierniewicki grodzki, piotrkowski grodzki, łódzki grodzki, łódzki wschodni
i opoczyoski. W latach 2004 – 2008 najbardziej poprawiły swoją pozycję powiaty: łaski, łódzki
wschodni i piotrkowski grodzki, które w roku 2004 zajmowały niską albo średnią pozycję.
Najgorszy poziom egzaminów gimnazjalnych charakteryzował powiaty kutnowski, poddębicki,
piotrkowski, pajęczaoski i wieruszowski a także łęczycki, skierniewicki, radomszczaoski
i tomaszowski. Spośród tych powiatów znaczne obniżenie pozycji zaobserwowano przede
wszystkim w powiatach łęczyckim, wieruszowskim, poddębickim i tomaszowskim. Znaczne
obniżenie poziomu zdawalności wyników gimnazjalnych w skali województwa zaobserwowano
również w przypadku powiatu brzezioskiego. Powiat ten charakteryzował się w roku 2004
bardzo wysokim poziomem zdawalności omawianych egzaminów, podczas gdy w roku 2008
był to poziom zaledwie średni. Pozostałe powiaty utrzymywały stosunkowo wysoki poziom
zdawalności egzaminów gimnazjalnych. Powyższe wzrosty i spadki poziomu zdawalności
egzaminów gimnazjalnych, należy rozumied jako procesy zmiany pozycji jednego powiatu
względem drugiego. W świetle bezwzględnych wartości poszczególnych wskaźników należy
natomiast stwierdzid poprawę zdawalności egzaminów gimnazjalnych we wszystkich
powiatach z wyjątkiem brzezioskiego, łęczyckiego a w świetle niektórych wskaźników również
piotrkowskiego i poddębickiego.
Analiza wyników egzaminów maturalnych daje nieco odmienny obraz poziomu
kapitału ludzkiego w powiatach (wykres 22, 23, 24, 25). Wyniki egzaminów maturalnych są
ponadto mniej jednoznaczne niż wyniki egzaminów gimnazjalnych. Porównanie poziomu
niezdawalności matur oraz średniego wyniku egzaminu z matematyki i języków obcych
na poziomie rozszerzonym nie wskazuje na silną korelację tych zjawisk.
W przypadku egzaminów maturalnych niepokojąca jest tendencja wzrostu, w zasadzie
we wszystkich powiatach, odsetka abiturientów nie zdających egzaminu maturalnego.
W latach 2004 – 2008 jedynie w powiecie piotrkowskim i skierniewickim zaobserwowano
zmniejszanie się odsetka uczniów, którzy nie zdali egzaminu maturalnego, przy czym
w przypadku powiatu piotrkowskiego tendencja ta wygląda na stałą a w powiecie
skierniewickim po znacznym spadku odsetka niezdających w 2006 w roku 2008 obserwuje się
ponownie tendencję wzrostową. Najmniejszy udział niezdających matur zanotowano w 2008
roku w powiatach łowickim (14,8%) i sieradzkim (15,5%) a także bełchatowskim,
zduoskowolskim, łaskim, piotrkowskim i radomszczaoskim, w których odsetek niezdających był
mniejszy niż 20,0%. Najgorzej sytuacja przedstawia się w powiatach kutnowskim, poddębickim
i rawskim gdzie odsetek niezdających wyniósł odpowiednio 40,2%, 36,0% i 32,3%.
str. 57

SFERA SPOŁECZNA - KAPITAŁ SPOŁECZNY

Udział niezdających powyżej 25% charakteryzował ponadto powiaty pabianicki, opoczyoski,
wieruszowski i brzezioski. Jednocześnie w powiatach o największym odsetku niezdających
zaobserwowano największe wzrosty tego odsetka, które wyniosły od 37,6 do 20,5 p.p.
Najmniejsze wzrosty udziału niezdających (ok. 3-9 p.p.) miały natomiast miejsce w powiatach
o najmniejszej wartości omawianego wskaźnika.
Wykres 22. Odsetek abiturientów, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości
w latach 2004-2008 w powiatach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE

Odmienna sytuacja przedstawiała się pod względem średniego wyniku egzaminów
z matematyki na poziomie rozszerzonym (wykres 23). Jedynie niskie wyniki powiatu
kutnowskiego i poddębickiego (odpowiednio 4,3% oraz 0,0%) potwierdzały ich najgorsze
wyniki pod względem niezdawalności matur. Pozostałe powiaty wykazywały natomiast w 2008
roku stosunkowo wyrównany poziom wyników z matematyki i stałą tendencję wzrostową
w tym zakresie w latach 2004-2008.
Najlepsze wyniki matury z matematyki na poziomie rozszerzonym charakteryzowały
w roku 2008 powiaty wieruszowski, zduoskowolski i zgierski odpowiednio 28,5%, 28,3%,
28,3%. Jednocześnie w powiatach tych zanotowano najwyższe wzrosty omawianego wskaźnika
w latach 2006-2008. Oprócz wymienionych, jeszcze 9 powiatów osiągnęło średnie wyniki
z omawianego przedmiotu powyżej 25% a 8 następnych powyżej 20,0%.
Najgorsze wyniki, oprócz powiatów kutnowskiego i poddębickiego, zanotowano w 2008 roku
w powiatach pabianickim i rawskim (odpowiednio 18,5% i 19,6%) co również potwierdza
wyniki niezdawalności matur w tych powiatach.
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Wykres 23. Średnie wyniki z egzaminu dojrzałości z matematyki na poziomie rozszerzonym
w latach 2004-2008 wg powiatów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE

Porównując wyniki egzaminów z matematyki na poziomie rozszerzonym z odsetkiem
nie zdających wyniku maturalnego, poza powiatami najgorszymi trudno dopatrzyd się
zależności. W większości powiatów zanotowano w latach 2004-2008 wzrost poziomu
z matematyki. Wzrost ten wyraźnie widoczny jest w latach 2006-2008 i to tym większy im
słabszy był poziom w danym powiecie w roku 2008. Świadczy to o wyrównywaniu się poziomu
umiejętności matematycznych wśród uczniów. Jednak biorąc pod uwagę, że dostanie się
na prestiżowe wydziały politechniczne i kierunki matematyczno-przyrodnicze zapewnia
dopiero wynik około 80% należy stwierdzid, że poziom umiejętności matematycznych
we wszystkich powiatach województwa jest średni albo niski.
Analizując wybór matematyki na poziomie rozszerzonym przez uczniów w latach 20042008 należy zauważyd niepokojącą tendencję spadkową w latach 2006-2008. Tendencja ta nie
potwierdza dużych wzrostów średniego wyniku egzaminacyjnego z tego przedmiotu.
Porównanie obu wyników świadczy raczej o coraz gorszej znajomości matematyki, którą jako
przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym wybierają nieliczni ale coraz lepiej
przygotowani uczniowie (tabela 8).
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Tabela 8. Wybór matematyki i języków obcych na poziomie rozszerzonym na egzaminach
dojrzałości w latach 2004-2008 wg powiatów

Powiaty

Odsetek uczniów, którzy wybrali
matematykę na poziomie
rozszerzonym

2004

2006

2008

Odsetek uczniów, którzy wybrali
język obcy na poziomie
rozszerzonym jako przedmiot
dodatkowy

2004

2006

2008

Odsetek uczniów, którzy wybrali
język obcy na poziomie
rozszerzonym jako przedmiot
obowiązkowy

2004

2006

2008

bełchatowski

18,6

18,6

9,2

51,20

40,99

12,0

49,47

39,87

10,9

brzezioski

12,1

11,8

6,1

26,61

12,35

6,3

26,61

12,35

6,3

kutnowski

15,1

13,3

0,0

38,60

27,19

11,0

36,98

26,04

10,2

łaski

21,1

11,5

17,1

50,16

35,95

7,8

48,90

35,95

7,4

łęczycki

15,5

12,5

11,9

35,17

31,01

9,6

34,38

30,64

8,4

łowicki

16,1

16,2

15,8

44,48

30,15

13,6

43,12

29,61

11,9

łódzki grodzki

24,2

24,3

5,8

62,29

51,80

31,1

60,19

49,69

29,3

łódzki wschodni

20,2

17,1

8,2

38,60

22,15

6,3

37,28

21,48

6,3

opoczyoski

20,2

15,6

5,9

43,19

29,58

7,6

42,04

28,05

6,8

pabianicki

27,6

26,0

4,1

59,15

49,26

21,9

57,82

48,91

20,8

pajęczaoski

9,4

12,1

8,0

34,06

33,33

11,3

33,70

32,35

9,8

piotrkowski

7,2

5,5

16,5

16,67

22,26

2,4

16,67

22,26

2,4

piotrkowski grodzki

20,8

21,6

8,4

51,84

43,38

17,8

50,09

41,59

16,2

poddębicki

18,6

20,1

1,2

45,45

23,67

4,5

43,18

23,32

3,9

radomszczaoski

16,3

13,3

11,6

42,19

28,64

10,7

40,49

27,34

9,5

rawski

21,9

15,5

4,6

41,59

36,88

9,1

38,94

33,98

7,2

sieradzki

18,7

19,6

9,8

47,11

41,63

17,1

45,33

40,40

15,5

skierniewicki

9,3

2,6

9,2

13,95

10,43

0,0

13,95

8,70

0,0

skierniewicki grodzki

30,1

25,0

8,3

56,18

42,10

14,3

52,12

39,68

12,1

tomaszowski

12,7

14,8

13,7

49,45

40,64

17,8

46,86

38,58

16,8

wieluoski

22,7

18,6

9,5

43,07

37,90

12,8

41,60

35,92

11,9

wieruszowski

11,7

13,4

8,9
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE

Jeżeli chodzi o średni wynik egzaminów z języków obcych na poziomie rozszerzonym
to można dopatrzyd się pewnych analogii między przedmiotami wybranymi a przedmiotami
obowiązkowymi (wykresy 24, 25). W porównaniu do wyników egzaminów z matematyki
w przypadku egzaminów z języków obcych nie można określid wyraźnych tendencji we
wszystkich powiatach województwa. Pod tym względem obserwuje się duże zróżnicowanie
przestrzenne.
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Wykres 24. Średnie wyniki z egzaminu dojrzałości z języka obcego na poziomie rozszerzonym
w latach 2004-2008 wg powiatów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE

Wykres 25. Średnie wyniki z egzaminu dojrzałości z języka obcego na poziomie rozszerzonym
(przedmiot obowiązkowy) w latach 2004-2008 wg powiatów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z OKE

Najlepsze i najgorsze średnie wyniki z obydwu typów egzaminów z języka obcego
obserwuje się w tych samych grupach powiatów. Powiatami, w których z języka obcego jako
przedmiotu dodatkowego osiągnięto w 2008 roku średni wynik od 39,5% do 32,1% były
powiaty: bełchatowski, piotrkowski grodzki, sieradzki, skierniewicki grodzki, łódzki grodzki,
zduoskowolski i kutnowski. Najlepsze wyniki egzaminów z języka obcego na poziomie
rozszerzonym, jako przedmiotu obowiązkowego charakteryzowały natomiast powiaty
piotrkowski grodzki, sieradzki, łódzki grodzki, zduoskowolski, i kutnowski. Wyniki te wahały się
od 38,0% do 32,1%.
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Ponadto dobre wyniki z tego egzaminu (pow. 25%) odnotowano w 2008 roku również
w powiatach:

tomaszowskim,

bełchatowskim,

łowickim,

pabianickim,

łęczyckim

i skierniewickim grodzkim.
Najgorsze wyniki egzaminów w 2008 roku z języka obcego na poziomie rozszerzonym
jako

przedmiotu

dodatkowego

uzyskano

natomiast

w

powiatach:

skierniewickim,

piotrkowskim, łódzkim wschodnim, łaskim, pajęczaoskim, poddębickim i opoczyoskim (od 0,0%
do 17,3%), a z języka obcego na poziomie rozszerzonym jako przedmiotu obowiązkowego
w powiatach skierniewickim, piotrkowskim, poddębickim, łódzkim wschodnim, pajęczaoskim,
łaskim, radomszczaoskim i opoczyoskim (od 0,0% do 17,3). Porównując wyniki najlepsze można
stwierdzid, że poziom zdawalności języka obcego na poziomie rozszerzonym, wybieranego jako
przedmiot dodatkowy był nieco lepszy niż wybieranego jako przedmiot obowiązkowy.
W latach 2004 – 2008 w większości powiatów nastąpił wzrost średniego wyniku
z obydwu typów egzaminów z języka obcego, przy czym w latach 2004-2006 obserwowano
bardzo duże spadki wartości tego wyniku. Kilka powiatów charakteryzowało się jednak
w latach 2004-2008 odwrotną tendencją. W przypadku języka wybieranego jako przedmiot
dodatkowy, były to powiaty: tomaszowski, łęczycki, zgierski, radomszczaoski, opoczyoski,
poddębicki, łaski, piotrkowski i skierniewicki. Tendencje spadkowe średniego wyniku egzaminu
z języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego zaobserwowano natomiast w powiatach:
łęczyckim,

zgierskim,

wieruszowskim,

opoczyoskim,

poddębickim,

piotrkowskim

i skierniewickim.
Jeżeli chodzi o odsetek uczniów, którzy wybierali język obcy na poziomie rozszerzonym
to zarówno w przypadku przedmiotu wybranego jak i obowiązkowego obserwowano w latach
2004-2008 bardzo duże spadki (wykres 25). Spadki te znacznie zwiększyły swoją dynamikę
w latach 2006-2008. Świadczy to, podobnie jak w przypadku matematyki, o coraz gorszej
znajomości języka obcego wśród uczniów i przystępowaniu do egzaminów na poziomie
rozszerzonym coraz węższej grupy coraz lepiej przygotowanych uczniów.
Porównanie zmian wyników egzaminów na poziomie rozszerzonym, odsetka
wybierających go uczniów oraz zmian w odsetku uczniów, którzy nie zdali matury można
wysnud wniosek o rosnącym rozwarstwieniu wśród młodego pokolenia. Powiększa się grupa
uczniów słabo wykształconych, którzy będą mieli problemy z edukacją na poziomie
ponadlicealnym co przyczyni się do poszerzenia strefy wykluczenia społecznego i ograniczy
akumulację kapitału społecznego. Jednocześnie tworzy się wąska coraz lepiej wykształcona
elita, która przyczyni się do akumulacji kapitału ludzkiego, ale z racji szczupłości będzie miała
ograniczone możliwości oddziaływania społecznego i gospodarczego.
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Stan zdrowia
Innym czynnikiem wskazującym na poziom akumulacji kapitału ludzkiego i spójności
społecznej jest stan zdrowia mieszkaoców. Na ogół uważa się, że stan zdrowia ludności jest
wprost proporcjonalny do poziomu jej wykształcenia i warunków życia, które z kolei zależą
m.in. od poziomu dochodów i wykonywanej pracy8. Można więc przyjąd, że im wyższy poziom
akumulacji kapitału ludzkiego tym wyższy poziom zdrowia mieszkaoców. Stan zdrowia
mieszkaoców można również uważad za odwrotnie proporcjonalny do poziomu wykluczenia
społecznego. Innym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia mieszkaoców jest ich struktura
demograficzna. Struktura ta po części wynika z czynników gospodarczych wpływających na
saldo migracji i przyrost naturalny.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że stan zdrowia mieszkaoców województwa
łódzkiego jest najgorszy w Polsce. Na taką ocenę wpływa najwyższy w Polsce wskaźnik
umieralności, najkrótsza w Unii Europejskiej długośd życia, oraz najwyższe w Polsce wskaźniki
zachorowalności na choroby cywilizacyjne. Stan zdrowia mieszkaoców Łodzi jest równie zły jak
mieszkaoców małych miast, w których obserwuje się najniższy poziom warunków życia. Pod
tym względem Łódź znacznie odbiega na niekorzyśd od innych wielkich miast w Polsce.
Na tak niekorzystny stan zdrowia mieszkaoców województwa i jego stolicy wpływ mają
przede wszystkim niekorzystna struktura demograficzna wskazująca na szybkie starzenie się
społeczeostwa oraz niezdrowy styl życia. Do tego stylu życia należy zaliczyd warunki życia
wynikające m.in. ze struktury gospodarczej województwa. Mieszkaocy województwa łódzkiego
pracują głównie w pracochłonnych małowydajnych i małoinnowacyjnych działach przemysłu.
Taka struktura gospodarcza przyczynia się ponadto do niskiego wynagrodzenia pracowników.
Średnie wynagrodzenie za pracę w województwie łódzkim w 2009 roku należało do najniższych
w kraju. Niższe wynagrodzenie za pracę obserwuje się jedynie w województwach Polski
wschodniej.
Najgorszym poziomem stanu zdrowia charakteryzują się powiaty: poddębicki, łęczycki,
kutnowski, łowicki, łódzki grodzki i skierniewicki w północnej części województwa oraz
pajęczaoski i wieruszowski w części południowej. Najwyższy poziom stanu zdrowia obserwuje
się natomiast w powiatach bełchatowskim, skierniewickim grodzkim, piotrkowskim
i piotrkowskim grodzkim. Jako wskaźniki stanu zdrowia przyjęto wskaźniki zgonów z powodu
chorób układu krążenia i chorób nowotworowych, które są łącznie odpowiedzialne za 68%
zgonów w województwie.
Wskaźnik zgonów z powodu chorób układu krążenia na 1 000 mieszkaoców wzrósł
w województwie łódzkim w latach 2004-2008 z 5,50‰ do 5,70‰. Najniższe wartości tego
wskaźnika zaobserwowano w roku 2008 w powiatach bełchatowskim (4,02‰) i skierniewickim
grodzkim (4,20‰) (wykres 26). W powiatach tych obserwowano najniższe wartości
omawianego wskaźnika również w roku 2004, przy czym wartośd niższą obserwowano wtedy
w powiecie skierniewickim grodzkim. W analizowanym okresie w przypadku powiatu
8

Wojtyniak B., Goryoski P. (red.), 2008 – Sytuacja zdrowotna ludności Polski. Narodowy Instytut Zdrowia – Paostwowy Zakład
Higieny, Warszawa.
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bełchatowskiego nie zanotowano zmian wartości omawianego wskaźnika natomiast wzrosła
ona dośd znacznie w powiecie skierniewickim grodzkim. Stosunkowo niskie wartości wskaźnika
zgonów z powodu chorób układu krążenia odnotowano w 2008 roku również w powiatach
piotrkowskim grodzkim, rawskim, zduoskowolskim, sieradzkim i łódzkim wschodnim.
Powiaty te charakteryzował również spadek wartości omawianego wskaźnika w latach 2004 2008 oraz spadek bezwzględnej liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia. Największe
wartości omawianego wskaźnika zanotowano w 2008 roku w powiatach łęczyckim
i skierniewickim (odpowiednio 7,30‰ i 7,01‰). Stosunkowo wysokie wartości wskaźnika
zgonów z powodu chorób układu krążenia, od 6,00‰ do 7,00‰ obserwowano w roku 2008
również w powiatach radomszczaoskim, opoczyoskim, wieluoskim, poddębickim, łowickim,
piotrkowskim i wieruszowskim. W powiatach radomszczaoskim i opoczyoskim zaobserwowano
przy tym zmniejszenie, a w pozostałych wymienionych powiatach wzrost, wartości wskaźnika.
W latach 2004 – 2008 w 10 powiatach zaobserwowano spadek, a w 13 powiatach
wzrost wartości omawianego wskaźnika. W powiecie bełchatowskim wartośd ta była taka sama
(wykres 26). Największe spadki charakteryzowały przy tym powiaty brzezioski i piotrkowski
grodzki a największe wzrosty powiaty łęczycki i skierniewicki grodzki.
Wykres 26. Wskaźnik zgonów na 1 000 mieszkaoców z powodu chorób układu krążenia
w latach 2004-2008 w powiatach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Łodzi
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Wykres 27. Wskaźnik zgonów na 1 000 mieszkaoców z powodu chorób nowotworowych
w latach 2004-2008 w powiatach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Łodzi

W przypadku chorób nowotworowych wskaźnik zgonów na 1 000 mieszkaoców wzrósł
w województwie z 2,70‰ do 2,76‰. Wartości te wskazują na dużo mniejszy udział zgonów
z powodu nowotworów oraz na bardzo niewielki jego wzrost w latach 2004 - 2008
w porównaniu do chorób układu krążenia.
Najniższą wartośd omawianego wskaźnika (wykres 27) zaobserwowano w 2008
w powiecie bełchatowskim (1,96‰). Powiat ten miał najmniejszą wartośd wskaźnika zgonów
z powodu chorób nowotworowych także w 2004 roku jednak do 2008 roku nastąpił niewielki
wzrost wartości wskaźnika. Stosunkowo niskie wartości omawianego wskaźnika (od 2,11‰ do
2,33‰)

zaobserwowano

w 2008

roku

w

powiatach:

piotrkowskim,

opoczyoskim,

wieruszowskim, łaskim, skierniewickim grodzkim i rawskim. W powiatach tych, z wyjątkiem
wieruszowskiego i rawskiego, w latach 2004-2008 następował spadek wartości omawianego
wskaźnika.
Najwyższą wartośd wskaźnika zgonów z powodu nowotworów zaobserwowano w 2008
roku w powiecie łódzkim grodzkim (3,21‰). Wartośd ta wzrosła w okresie badawczym
z 3,16‰ w 2004 roku, w którym powiat łódzki grodzki również miał najgorszą pozycję
w województwie pod względem zgonów z powodu chorób nowotworowych. Wysoki udział
zgonów z powodu nowotworów charakteryzował również powiaty kutnowski, poddębicki,
łowicki łęczycki oraz pajęczaoski. Wartości omawianego współczynnika wynosiły w tych
powiatach od 3,18‰ do 2,96‰.
Spośród powiatów o najgorszej sytuacji pod względem chorób nowotworowych,
jedynie w powiecie łęczyckim w latach 2004 – 2008 zaobserwowano niewielki spadek wartości
omawianego wskaźnika.
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W roku 2004 w powiecie tym oraz w powiecie skierniewickim zanotowano wartośd wskaźnika
zgonów z powodu chorób nowotworowych na poziomie 3,13‰. Wartośd ta dawała
wymienionym powiatom najgorszą, po powiecie łódzkim grodzkim, pozycję w województwie
pod względem umieralności na nowotwory.
W latach 2004-2008, jedynie w ośmiu powiatach zaobserwowano spadek wartości
wskaźnika umieralności na nowotwory (wykres 27). Największe spadki charakteryzowały
powiat skierniewicki, a także łaski i piotrkowski. Największe wartości wzrostów omawianego
wskaźnika

zaobserwowano

natomiast

w powiecie

poddębickim

oraz

brzezioskim

i pajęczaoskim.
Wykres 28. Dynamika w latach 2004-2008 liczby zgonów z powodu chorób nowotworowych
i układu krążenia w powiatach (2004=100)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Analiza dynamiki liczby zgonów z powodu chorób nowotworowych i chorób krążenia
(wykres 28) wskazuje, że wzrosty bądź spadki wartości odpowiednich wskaźników zgonów
odpowiadają rosnącej albo malejącej dynamice liczby odpowiedniej grupy chorób. Wyjątkami
są tutaj powiaty: łódzki grodzki, bełchatowski i łódzki wschodni w przypadku chorób układu
krążenia.
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W przypadku powiatu łódzkiego grodzkiego niewielki wzrost wskaźnika zgonów na 1000
mieszkaoców z powodu chorób nowotworowych odpowiada malejącej dynamice liczby tych
chorób. Przyczyną jest w tym wypadku depopulacja, której dynamika jest większa niż malejąca
dynamika liczby zgonów z powodu nowotworów. W powiecie bełchatowskim rosnąca
dynamika liczby zgonów z powodu chorób układu krążenia jest spowodowana przyrostem
liczby ludności a nie pogorszeniem się warunków życia. Z tego powodu wskaźnik zgonów
pozostaje na niezmienionym poziomie w latach 2004 - 2008. Niewielki spadek wartości
współczynnika zgonów na 1 000 mieszkaoców z powodu chorób układu krążenia w powiecie
łódzkim wschodnim przy braku przyrostu liczby zgonów jest skutkiem wzrostu liczby ludności.
Poziom komputeryzacji szkół i dostępności do internetu
Ważnym składnikiem spójności społecznej jest komputeryzacja społeczeostwa
i dostępnośd do Internetu. Zjawiska te wpływają na tak istotne cechy kapitału ludzkiego jak
wiedza i umiejętności. W latach 2004 – 2008 w województwie łódzkim dynamicznie wzrosła
liczba gospodarstw domowych wyposażonych w komputer i podłączonych do internetu.
W 2008 roku ponad 50% gospodarstw domowych było wyposażonych w komputery a około
40% miało dostęp do internetu. W procesie informatyzacji gospodarstw domowych
województwo znajdowało się jednak poniżej średniej krajowej. Obserwuje się również dużą
dysproporcję w informatyzacji województwa łódzkiego między miastami a obszarami
wiejskimi.
Wykres 29. Dostępnośd do komputerów w szkołach gimnazjalnych dla młodzieży
(bez specjalnych) w latach 2004, 2006, 2008 w powiatach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.
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Poziom rozwoju wiedzy i umiejętności społeczeostwa jest między innymi skutkiem
procesu kształcenia. Z tego względu uznano, że dostępnośd do komputerów w szkołach
wpływa bezpośrednio na poziom akumulacji kapitału ludzkiego. W województwie łódzkim
obserwuje się w latach 2004 - 2008 systematyczny wzrost liczby komputerów i pracowni
komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Największą dynamikę tych procesów
zaobserwowano w powiatach łódzkim grodzkim i sieradzkim. Systematyczny wzrost liczby
komputerów występował również w szkołach ponadgimnazjalnych. Pod tym względem
najlepiej prezentowały się powiaty łódzki wschodni i poddębicki, w których 100% szkół
ponadgimnazjalnych posiadało sprzęt komputerowy. Najgorszą sytuację zaobserwowano
natomiast w powiatach opoczyoskim i rawskim (poniżej 50% szkół ponadgimnazjalnych).
Należy założyd, że im mniej uczniów przypada na jeden komputer w szkole tym efektywniejszy
jest proces nauki technik informatycznych. Wraz ze wzrostem dostępności do komputerów
i internetu powinna zwiększad się również u uczniów umiejętnośd wykorzystania komputera,
jako współczesnego narzędzia zdobywania, przetwarzania i przesyłania informacji.
Umiejętności te są niezbędnie w dobie rozwoju cywilizacji informacyjnej i społeczeostwa
informacyjnego9. Komputeryzację szkół mierzono więc wskaźnikiem liczby uczniów
przypadającej na 1 komputer.
Analizując dostępnośd do komputerów w szkołach gimnazjalnych (wykres 29) można
zauważyd we wszystkich powiatach duży wzrost tej dostępności w latach 2004-2008. Proces
ten postępował w czasie z dośd dużą dynamiką. Przedział zmienności wskaźnika liczby uczniów
na 1 komputer wahał się w 2004 roku od 38,60 w powiecie piotrkowskim grodzkim do 17,11
w powiecie łęczyckim. Wartośd rozstępu zmienności wynosiła więc 21,49 w roku 2004. W roku
2008 przedział zmienności wahał się od 18,61 w powiecie łaskim do 9,13 w powiecie
skierniewickim czyli rozstęp zmienności wynosił w tym roku 9,48. Zmiany te wskazują, że
w latach

2004-2008

zachodziły

procesy

wzrostu

oraz

niwelowania

zróżnicowania

przestrzennego w dostępności do komputerów w gimnazjach.
Najlepszą

dostępnością

do

komputerów

w

gimnazjach,

oprócz

powiatu

skierniewickiego, charakteryzował się powiat rawski. Najgorszą dostępnością charakteryzowały
się natomiast, oprócz powiatu łaskiego, powiaty: skierniewicki grodzki, piotrkowski grodzki
i piotrkowski. Wartości współczynników osiągały w tych powiatach powyżej 15 uczniów
na komputer. Jednocześnie jednak powiaty piotrkowski, piotrkowski grodzki i łaski należały
do powiatów o największej dynamice wzrostu dostępności do komputerów w omawianym
typie szkół. Dużą dynamiką wzrostu dostępności do komputerów w gimnazjach
charakteryzowały się również powiaty rawski, kutnowski, zduoskowolski, zgierski, pabianicki
i łódzki grodzki.

9

Pojęcie społeczeostwa informacyjnego (cywilizacji informacyjnej) zostało wprowadzone przez J. Naisbitt’a (1984) i jest
odpowiedzią na pytanie: „Co dalej, po epoce industrialnej?”. J. Naisbitt polemizuje z terminem „społeczeostwo
postindustrialne”, wprowadzonym przez D. Bell’a (1973), ponieważ sugeruje on zakooczenie rozwoju przemysłu i nie oddaje
istoty nowej epoki. Społeczeostwo informacyjne kształtowane będzie przez rozwój przemysłu informatycznego, a informacja
stanowid będzie główny czynnik rozwoju społeczeostwa i jednocześnie „surowiec” dla rozwoju współczesnego przemysłu
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Dostępnośd do komputerów w szkołach ponadgimnazjalnych jest dużo lepsza
niż w gimnazjach a zróżnicowanie przestrzenne tej cechy jest zbliżone (wykres 30). Rozstęp
przedziału zmienności dla tej cechy wynosił w 2008 roku 10,96, przy skrajnych wartościach
3,25 w powiecie skierniewickim i 14,21 w powiecie rawskim. Jednak o wysokim poziomie
dostępności do komputerów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz o niwelowaniu różnic
przestrzennych świadczy fakt, że aż 16 powiatów charakteryzowało się wartością omawianego
wskaźnika poniżej 10 uczniów na 1 komputer, podczas gdy w przypadku szkół gimnazjalnych
wskaźnik taki ma tylko powiat skierniewicki.
Najlepszą dostępnośd do komputerów w szkołach ponadgimnazjalnych miały, oprócz
powiatu skierniewickiego, powiaty: zgierski, piotrkowski i łaski. Najgorszą dostępnośd
do komputerów w szkołach ponadgimnazjalnych, oprócz powiatu rawskiego, zaobserwowano
w powiatach: pajęczaoskim, bełchatowskim, skierniewickim grodzkim i piotrkowskim
grodzkim. Wartości omawianego wskaźnika wynosiły od 11,24 do 13,88.
Wykres 30. Dostępnośd do komputerów w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży
(bez specjalnych) w latach 2004, 2006, 2008 w powiatach
(liczba uczniów na 1 komputer)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.

Porównując zmieniające się w latach 2004 – 2008 zróżnicowanie międzypowiatowe
w dostępności do komputerów w obydwu rodzajach szkół można zaobserwowad zarówno
podobieostwa jak i różnice (wykres 29, 30). W obydwu typach szkół widoczna jest duża
dynamika poprawy dostępności do komputerów, przy czym jest ona większa w szkołach
ponadgimnazjalnych i wynika z o wiele niższej w szkołach ponadgimnazjalnych niż
gimnazjalnych dostępności do komputerów w 2004 roku.
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W roku 2008 zaobserwowano natomiast większą dostępnośd do komputerów w szkołach
ponadgimnazjalnych niż w gimnazjach. W obydwu rodzajach szkół obserwuje się ponadto
tendencję do niwelowania różnic między powiatami i do coraz większej dostępności uczniów
do komputerów. Zróżnicowanie międzypowiatowe w dostępności do komputerów jest
natomiast niezależne między obydwoma rozpatrywanymi typami szkół. Współczynnik korelacji
Pearsona10, obliczony między liczbą uczniów przypadających na 1 komputer w gimnazjach,
a liczbą uczniów przypadających na 1 komputer w szkołach ponadgimnazjalnych wskazuje dla
poszczególnych horyzontów czasowych malejące w czasie wartości, odpowiednio 0,21; 0,19
i 0,14. Wskazuje to na brak korelacji między badanymi cechami.
Istotnym problemem w kształtowaniu społeczeostwa informacyjnego jest dostęp
do internetu. W latach 2004-2008 w województwie wzrosła liczba komputerów szkolnych
podłączonych do Internetu. Największą liczbę takich komputerów zaobserwowano
w powiatach: łódzkim grodzkim (4 441) oraz sieradzkim i zgierskim (pow. 1 500), a najmniejszą
w powiecie brzezioskim (266). W szkołach ponadgimnazjalnych wzrost liczby komputerów
podłączonych do internetu wyniósł w latach 2004-2008 ponad 300%. W roku 2008 liczba takich
komputerów wynosiła 12 928. Pod względem podłączenia szkół do internetu stan
województwa łódzkiego na tle kraju należy uznad za niezadowalający.
Pod względem dostępu do Internetu szerokopasmowego zaledwie około 50% obszaru
województwa miało dostęp do tego typu internetu. Dostęp do internetu szerokopasmowego
miały wszystkie 43 miasta województwa natomiast dla obszarów wiejskich najlepszą
dostępnością charakteryzowały się powiaty: wieruszowski, wieluoski, łaski, pabianicki,
piotrkowski, tomaszowski, brzezioski, rawski i skierniewicki. W powiatach tych przynajmniej
każdy urząd gminy miał dostęp do internetu szerokopasmowego lub dostęp taki miały
przynajmniej dwa sołectwa w każdej gminie.
Najgorszą sytuację w dostępności do omawianego rodzaju internetu zaobserwowano
natomiast w powiatach północno-zachodniej części województwa: zgierskim, kutnowskim,
łęczyckim i poddębickim. Powiaty te należy uznad za zagrożone wykluczeniem informatycznym.
Ponad 50% ich powierzchni nie miało dostępu do internetu szerokopasmowego, a w przypadku
powiatów zgierskiego i poddębickiego powierzchnia ta obejmuje prawie 100% powierzchni
powiatu. Zagrożone wykluczeniem informatycznym mogą byd również powiaty: pajęczaoski,
oraz wschodnie części powiatów bełchatowskiego, radomszczaoskiego i opoczyoskiego.
Wykluczenie społeczne
Poziom bezrobocia
Akumulację kapitału społecznego utrudnia zjawisko wykluczenia społecznego. Jednym
z jego mierników jest poziom długotrwałego bezrobocia, czyli liczba osób pozostających bez
pracy dłużej niż jeden rok na 1 000 osób w wieku produkcyjnym. Uważa się, że trwałe
bezrobocie rodzi wiele niekorzystnych procesów i zjawisk zarówno w psychice bezrobotnego
jak i w tej grupie społecznej.
10

w Słowniczku
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Długotrwałe bezrobocie rodzi poczucie frustracji, prowadzi do natężenia patologii społecznych,
w tym do uzależnieo i wzrostu przestępczości oraz do tzw. wyuczonej bezradności. To ostatnie
zjawisko jest szczególnie niekorzystne, uniemożliwia bowiem w zasadzie aktywne szukanie
pracy i dostosowywanie swoich kwalifikacji do wymogów rynku pracy. Osoby charakteryzujące
się wyuczoną bezradnością stają się stałymi klientami opieki społecznej.
Wykres 31. Liczba trwale bezrobotnych na 1 000 osób w wieku produkcyjnym
w latach 2004-2008 w powiatach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowych Urzędów Pracy

Poziom trwałego bezrobocia charakteryzował się w latach 2004-2008 stałą tendencją
spadkową we wszystkich powiatach. Dynamika tej tendencji wzrosła gwałtownie w latach 2006
- 2008 (wykres 31). W roku 2008 powiatem o najwyższym poziomie trwałego bezrobocia był
powiat opoczyoski, w którym poziom ten wynosił 37,45. Stosunkowo wysokim poziomem
omawianego miernika charakteryzowały się ponadto powiaty radomszczaoski i kutnowski
(odpowiednio 36,89 i 32,89). Powiaty te miały najwyższy poziom trwałego bezrobocia w roku
2004 i wtedy wskaźniki te wynosiły odpowiednio 107,7, 102,8 i 104,6. Powiatem o najniższym
poziomie trwałego bezrobocia w 2008 roku był natomiast powiat skierniewicki (8,01). Oprócz
niego niskim poziomem trwałego bezrobocia charakteryzowały się ponadto powiaty:
skierniewicki, skierniewicki grodzki, łódzki wschodni, łódzki grodzki oraz piotrkowski i rawski.
Wartości wskaźnika wahały się w tych powiatach od 10,25 do 14,99. Powiaty skierniewicki
i skierniewicki grodzki miały również najniższy poziom trwałego bezrobocia w roku 2004
i wtedy wartości odpowiednich wskaźników wynosiły 41,8 oraz 38,8.
Poziom przestępczości
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Przejawem patologii społecznych i często skutkiem długotrwałego bezrobocia jest
wzrost przestępczości. W latach 2004-2008 w skali całego województwa wskaźnik
przestępczości systematycznie malał. Spadek ten miał jednak zróżnicowaną skalę w powiatach
a jego dynamika była na ogół niewielka. Ponadto w niektórych powiatach następował
systematyczny wzrost przestępczości (wykres 32).
Wykres 32. Liczba przestępstw na 1000 mieszkaoców w latach 2004-2008 wg powiatów
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KWP

W latach 2004-2008 największą przestępczośd odnotowano w powiecie łódzkim
grodzkim, ale spadek przestępczości w tym powiecie miał największą dynamikę spośród
wszystkich powiatów. Wartośd wskaźnika przestępczości w omawianym powiecie wynosiła
w roku 2008 38,4 przestępstwa na 1 000 mieszkaoców a w roku 2004 aż 54,7. Stosunkowo
dużymi wskaźnikami przestępczości charakteryzują się również powiaty: łódzki wschodni, łaski,
zduoskowolski, pabianicki i radomszczaoski. Wskaźnik przestępczości w tych powiatach wahał
się w granicach 28,6 do 25,7 a więc był znacznie niższy niż w powiecie łódzkim grodzkim.
W powiatach tych również zaobserwowano spadek wartości wskaźników przestępczości, ale
ich dynamika była niewielka.Najmniejsze zagrożenie przestępczością występuje w powiecie
sieradzkim (20,2) i niewiele większe w powiecie wieruszowskim (20,7). W powiatach tych
poziom przestępczości również ma tendencje zniżkowe w latach 2004-2008 ale tylko
w powiecie sieradzkim jego dynamika jest większa niż przeciętna w województwie.Stosunkowo
dużą dynamikę spadków poziomu przestępczości zaobserwowano również w powiatach
bełchatowskim, wieluoskim, skierniewickim, skierniewickim grodzkim, poddębickim, rawskim
i tomaszowskim. Niewielkimi wzrostami zagrożenia przestępczością charakteryzują się powiaty
opoczyoski i brzezioski. Szczególnie dużą dynamikę wzrostu przestępczości w latach 2004-2008
zaobserwowano natomiast w powiecie pajęczaoskim.
Potrzeby w zakresie opieki społecznej
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Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. w art. 21 pkt 8 ( Dz.U. Nr 64 poz. 593
z późn. zmianami) okresla, że jednym z zadao samorządu województwa jest sporządzanie
bilansu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Zebrane do bilansu dane służą jednostce
regionalnej do wykonania analiz i oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia
z pomocy społecznej, opracowania regionalnych programów pomocy społecznej, które
wspierają samorządy lokalne w przedsięwzięciach opgraniczajacych przyczyny ubóstwa. Daje
to możliwośd określenia, jakie problemy społeczne występują w regionie. Potrzeby w zakresie
pomocy społecznej dla województwa łodzkiego na rok 2006 określono na kwotę 631 538 872 zł
natomiast w 2008 roku na kwotę 909 891 709 zł. Była to kwota o 30,6% wyższa niż w 2006
roku. W 2008 roku w porównaniu z rokiem 2006 o 25,4% zmniejszyła się liczba osób
korzystających z pomocy społecznej. Najwięcej beneficjentów pomocy społecznej w latach
2006 – 2008 było w Łodzi, jednak należy zauważyd, że w tym czasie nastąpił spadek liczby
korzystających z pomocy społecznej o 21,1% (z 40 251 do 31 778 osób). (Podniesienie
kryterium dochodowego w 2006 roku upoważniające do ubiegania się o wsparcie z pomocy
społecznej spowodowało spadek liczby osób korzystających z pomocy). Najmniej osób
korzystających z pomocy społecznej było w Skierniewicach, gdzie w latach 2006 – 2008 nastąpił
spadek z 1 970 do 1 532 osób (o 22,2%). Najwyższy wskaźnik osób korzystających ze świadczeo
pomocy społecznej w 2008 roku miał powiat poddębicki (1 001 osób na 10 tys. ludności) oraz
radomszczaoski (909 osób na 10 tys. ludności) (wykres 33). W roku 2006 najwyższą wartością
pod tym względem charakteryzowały się powiaty: poddębicki (1 330 osób na 10 tys. ludności)
i łęczycki (1 327 osób na 10 tys. ludności). W 2008 roku, podobnie jak w roku 2006, najniższym
wskaźnikiem charakteryzował się powiat skierniewicki grodzki (odpowiednio 313 i 404 osoby
na 10 tys. mieszkaoców) oraz powiat łowicki (odpowiednio 316 i 443 osoby na 10 tys.
mieszkaoców).
Wykres 33. Osoby korzystające ze świadczeo pomocy społecznej w powiatach na 10 tys.
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Źródło: Sprawozdania roczne MP I PS – 03
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Porównując wskaźniki długotrwałego bezrobocia oraz korzystających z opieki
społecznej można zauważyd wysoki stopieo korelacji. Powiaty o największym poziomie
trwałego bezrobocia posiadają też najwyższe wskaźniki korzystania z opieki społecznej i na
odwrót. Zależnośd tę obserwuje się zarówno w roku 2008 jak i 2006.
Porównując liczbę osób korzystających ze świadczeo pomocy społecznej, to
województwo łódzkie pod tym względem zajmowało 8 miejsce w kraju (545,4 osób na 10 tys.
mieszkaoców). Najwyższą wartością tego wskaźnika charakteryzowało się województwo
warmiosko – mazurskie – 920,1, a najniższą śląskie - 401,4 podczas gdy średnio dla kraju było
to 551,2 osób. Liczba podopiecznych pomocy społecznej na 10 tys. ludności kraju była w 2008
roku niższa w stosunku do roku 2004 (o 79,9 osób). W 2004 roku największą liczbą
korzystających cechowało się województwo kujawsko – pomorskie – 905,1, najmniej zaś było
w województwie śląskim - 498,3 osób na 10 tys. ludności.
Pomimo tego, że w roku 2008 w stosunku do roku 2004 spadła liczba osób
korzystających ze świadczeo pomocy społecznej na 10 tys. ludności zarówno w Polsce, jak
i w regionie łódzkim, to w dalszym ciągu województwo łódzkie i Łódź walczy z biedą
i niedozywieniem (tabela 9). Rok 2010 został ogłoszony w Unii Europejskiej Europejskim
Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. W walce z niedożywieniem w Polsce
bierze udział 26 Banków Żywności zrzeszonych w Federacji Polskich Banków Żywności.
Pomagają one 3 250 organizacjom, wspierając 1,4 miliona osób. W 2009 roku z wsparcia tej
instytucji skorzystało ponad 192 tysiące mieszkaoców województwa łódzkiego. Coraz więcej
osób korzysta z takiej pomocy również w Łodzi.
Tabela 9. Osoby korzystające ze świadczeo pomocy społecznej na 10 tys. ludności w kraju
w latach 2004, 2006, 2008
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIOSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
POLSKA

Źródło: Bank danych regionalnych (GUS)
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2004 r.
613,6
905,1
673,7
865,4
585,7
483,3
543,2
526,4
708,2
645,2
696,6
498,3
694,2
897,4
577,2
832,2
631,2

2006 r.
649,6
1 074,4
901,2
1 040,6
734,8
562,2
703,8
548,8
834,3
928,7
733,3
520,8
922,8
1 078,2
616,1
830,8
738,4

2008r.
476,8
761,6
613,4
750,5
545,4
436,9
475,1
404,5
701,1
637,1
585,3
401,4
676,0
920,1
469,8
656,9
551,3
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Ubóstwo
Najczęstszą przyczyną udzielania w 2008 roku pomocy przez jednostki pomocy
społecznej było ubóstwo. Ubóstwo i wykluczenie społeczne to problem przyczynowo –
skutkowy, który dotyka wiele rodzin, pomimo tego, iż wzrasta poziom gospodarczy
i poprawiają się warunki życia. Ubóstwo obejmuje takie aspekty życia jak: wielodzietnośd,
uzależnienia,

niepełnosprawnośd,

osamotnienie,

rodziny

niepełne

i

rozbite,

niskie

wykształcenie, choroba. Wskaźnikami, które określają zakres ubóstwa są m. in. wskaźnik
minimum egzystencji, minimum socjalne, ustawowa granica ubóstwa, relatywna granica
ubóstwa.
W kraju w 2008 roku zmodyfikowane minimum egzystencji dla samotnej osoby
dorosłej w wieku produkcyjnym wynosiło 413,20 zł, dla małżeostwa z dwójką dzieci
na utrzymaniu oszacowana wartośd koszyka wynosiła 1 402,0 zł (czyli 350,50 zł na osobę).
W 2006 roku zmodyfikowane minimum egzystencji dla samotnej osoby było o 4,3% niższe niż
w 2008 roku i wynosiło 372,70 zł, zaś dla rodziny z dwójką dzieci również było niższe o 8,6%
i wynosiło 1 281,20 zł ( czyli 320, 30 zł na osobę).
Minimum socjalne to linia wskazująca, że poniżej tej granicy powstaje zagrożenie
ubóstwem.
W 2008 roku zmodyfikowane minimum socjalne dla samotnej osoby dorosłej w wieku
produkcyjnym wynosiło 865,10 zł zaś dla rodziny z dwójka dzieci 2 741,60 zł czyli (685,40 zł
na osobę). W 2006 roku zmodyfikowane minimum socjalne dla samotnej osoby było (o 7,3%)
niższe niż w 2008 roku i wynosiło 802,0 zł, zaś dla rodziny z dwójką dzieci było niższe (o 8,6%)
i wynosiło 2 506,4 zł (czyli 626,60 zł na osobę). W Polsce wg GUS zagrożenie ubóstwem jest
szacowane w oparciu o wskaźniki, które określają odsetek ludności osiągajacy dochody poniżej
określonego minimum tj, minimum egzystencji, relatywnej granicy ubóstwa, ustawowej
granicy ubóstwa. W województwie łódzkim w 2008 roku odsetek osób nie osiągających
minimum egzystencji wynosił 4,6% i był niższy w stosunku do 2005 roku o 5,4 p.p. W Polsce
wskaźnik ten wynosił 5,6% i był niższy o 6,7 p.p. w porównaniu z 2005r. Wskaźnik zagrożenia
relatywną granicą ubóstwa dla województwa łódzkiego w 2008r. wynosił 14,1% i był nizszy
o 0,6 p.p. Dla Polski wskaźnik ten wynosił w 2008 roku 17,6% i był niższy w stosunku do 2005
roku o 0,5 p.p. Natomiast wskaźnik zagrożenia ustawową granicą ubóstwa w województwie
łódzkim wynosił w 2008r. 7,5% i był niższy w stosunku do 2005 r. o 7,6 p.p. W Polsce wskaźnik
ten wynosił 10,6% i był niższy w stosunku do 2005 r. o 7,5 p.p. (tabela 10).
Porównując wskaźniki zagrożenia ubóstwem w województwie łódzkim w 2008 roku do
roku 2005, odsetek osób znajdujących się poniżej minimum egzystencji zmniejszył się o 52 p.p.
i wynosił 4,6%. Odsetek ten zmniejszył się również we wszystkich województwach w kraju.
Najwyższy wskaźnik wykazywało województwo warmiosko – mazurskie (11,3%), najniższy zaś
województwo opolskie (1,8%), przy średniej dla kraju 5,6%. W województwie łódzkim w 2008
roku 14,1% ludności żyło poniżej relatywnej granicy ubóstwa i było to mniej (o 0,6 p. p.) niż
w 2005 roku. W Polsce, w tym samym czasie, ubóstwo relatywne zmniejszyło się (o 2,8 p.p.)
i wynosiło w 2008 roku 17,6%. Najwyższe było w województwie świętokrzyskim (27,1%),
najniższe zaś w województwie opolskim (11,1%).
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Odsetek osób żyjących w rodzinach, w których poziom wydatków był niższy
od ustawowej granicy ubóstwa, kształtował się w 2008 roku w województwie łódzkim
na poziomie 7,5% (w kraju 10,6%). W stosunku do roku 2005 wskaźnik ten obniżył się
o 101 p.p.
Według wspólnie uzgodnionej i przyjętej przez Eurostat metodologii, za zagrożenie
ubóstwem uważa się osoby żyjące w gospodarstwach domowych, których dochód
do dyspozycji jest niższy od granicy ubóstwa ustalonej na poziomie 60% mediany dochodu
w danym kraju11. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźników zagrożenia ubóstwem relatywnym
pokazały wyniki badao EU-SILC (Europejskie Badania Dochodów i Warunków Życia) (mapa 21,
tabela 10A).
Najniższymi wskaźnikami ubóstwa relatywnego cechowały się województwa:
mazowieckie (12,0%) i śląskie (13,0%). Najwięcej osób zagrożonych ubóstwem było
w województwach: lubelskim (28%), podkarpackim (26,0%), świętokrzyskim (24,0%)
i warmiosko – mazurskim (21,0%). Dla województwa łódzkiego wskaźnik ten wynosił 18,0%.
Mapa 21. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem relatywnym wg województw

11

Ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w świetle Ęuropejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia – EU – SILC
2008. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GUS
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Tabela 10. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem w latach 2005 i 2008 według województw
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIOSKOMAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
POLSKA

minimum egzystencji
2005
2008
13,4
5,3
13,2
7,5
14,2
8,3
8,8
3,8
10,0
4,6
11,3
4,6
9,8
3,4
8,4
1,8
14,9
5,3
13,6
8,4
14,9
6,3
9,9
4,6
16,2
11,3
18,8
13,0
13,1
12,3

Wskaźniki zagrożenia ubóstwem (w %)
relatywnej granicy ubóstwa
ustawowej granicy ubóstwa
2005
2008
2005
2008
19,1
17,2
18,7
10,5
21,9
22,9
21,3
14,9
20,7
23,7
20,4
15,3
14,7
11,8
14,6
7,0
14,7
14,1
15,1
7,5
17,4
15,9
17,4
9,2
14,6
11,8
14,8
7,0
11,6
11,1
12,0
6,8
22,0
20,4
22,6
12,3
19,8
23,1
19,4
14,4
20,8
18,2
20,4
10,9
14,6
17,0
14,2
9,5
23,4
27,1
24,0
18,0

9,4
5,4
5,7
5,6

25,3
19,5
18,9
18,1

24,5
18,4
16,4
17,6

25,1
19,9
19,0
18,1

14,7
10,6
11,7
10,6

Źródło. Rocznik statystyczny województw. GUS. Warszawa 2009

Tabela 10A. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem relatywnym i zróżnicowaniem dochodów
Lp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Wyszczególnienie
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIOSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
POLSKA

Wskaźnik zagrożenie
ubóstwem relatywnym (%
osób)
15
17
28
18
18
15
12
14
26
18
17
13
24
21
16
16
17

Wskaźnik zróżnicowania poziomu
dochodów do dyspozycji
średni dochód
mediana dochodu
106
108
89
93
82
84
93
93
93
95
98
100
126
110
104
110
81
87
89
94
107
105
105
111
84
89
84
89
95
97
107
111
100
100

Źródło: Na podstawie EU -SILC 2008

Uzależnienia
Niepokojącym zjawiskiem w ostatnich latach jest narkomania, która stanowi obecnie
duży problem nie tylko społeczny, ale również medyczny, prawny, kulturowy i polityczny.
Przyczyny narkomanii to przede wszystkim wzrost tempa życia, stres, wymagania stawiane
uczniom oraz brak oczekiwanych sukcesów.
W 2007 roku dokonano badao ankietowych na próbie 3 162 uczniów klas trzecich
gimnazjalnych (1 553 uczniów) oraz klas drugich ponadgimnazjalnych (1 609 uczniów),
z których wynika iż chod raz w życiu paliło marihuanę lub haszysz 14,0% uczniów klas III
gimnazjum i 28,0% uczniów z II klas szkół ponadgimnazjalnych, amfetaminę zażywało zaś 4,5%
uczniów z klas III gimnazjum i 8,5% uczniów z II klas szkół ponadgimnazjalnych.
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Uczniowie deklarowali czy marihuana i haszysz to narkotyki łatwe do zdobycia. Taką deklarację
przedstawiło 27,0% uczniów z klas gimnazjalnych i 41,0% uczniów z klas ponadgimnazjalnych.
Uczniowie znali również miejsca, w których jest łatwy dostęp do narkotyków. Wymieniane były
przede wszystkim bary i dyskoteki – od 14,0% do 23,0%, ulica lub park – od 13,0% do 18,0%
i szkoła od 8,0% do 14,0%. W porównaniu z rokiem 2003, w roku 2007 (badania ESPAD)
odnotowano spadek używania przez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną nielegalnych
środków psychoaktywnych. Zażywanie marihuany wśród uczniów klas gimnazjalnych spadło
z 18,9% do 14,0% (o 5,9 p.p.), a wśród uczniów klas ponadgimnazjalnych z 35,6% do 28,0%
(o 7,6 p.p.). Natomiast zażywanie amfetaminy spadło z 5,7% do 4,5% (o 1,2 p.p.) wśród
uczniów klas młodszych i z 15,4% do 8,5% (o 6,9 p.p.) wśród uczniów klas starszych. Wyraźnie
spadł również odsetek uczniów, którzy deklarowali łatwośd zdobycia nielegalnych środków
psychoaktywnych. Wśród uczniów klas gimnazjalnych za łatwe zdobycie marihuany w 2003
roku deklarowało 37,5% a w 2007 roku 27,0% (spadek 10,5 p.p.) natomiast wśród uczniów klas
ponadgimnazjalnych deklarację taką złożyło w 2003 roku 51,0% a w 2007 roku 41,0% (spadek
o 10 p.p.). Łatwy dostęp do amfetaminy w 2003 roku deklarowało 29,3% uczniów klas
młodszych a w 2007 roku już tylko 14,0% (spadek o 15,3 p.p.) natomiast uczniowie klas
starszych w 2003 roku 40,0% a w 2007 roku 23,0% (spadek o 17 p.p.).
Przeprowadzone badania porównawcze ESPAD wskazały na zmniejszenie skali
zażywania narkotyków przez młodzież klas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jak
również ich łatwą dostępnośd. Pomimo tego w walce z narkomanią w dalszym ciągu ważna jest
zarówno profilaktyka jak i wsparcie udzielane już uzależnionym.
Obecnie na terenie województwa łódzkiego realizowany jest „Wojewódzki program
przeciwdziałania narkomanii na lata 2007 – 2010. Realizatorem tego programu jest Regionalne
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Z raportu badao zrealizowanych w 2007 roku dla Regionalnego Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi przez PBS DGA Spółka z o. o. na reprezentacyjnej próbie 3162 uczniów klas
trzecich szkół gimnazjalnych oraz klas drugich szkół ponadgimnazjalnych wynika, iż najbardziej
rozpowszechniona substancją psychoaktywną zarówno wśród młodzieży szkolnej jak
i dorosłych jest alkohol. Spożycie chod raz w życiu alkoholu deklarowało 89,9% uczniów III klas
szkół gimnazjum i aż 96,0% uczniów II klas szkół ponadgimnazjalnych. Doświadczenie upicia się
w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem deklarowało 40,5% uczniów klas młodszych i 62,5%
uczniów klas starszych. Najbardziej popularnym alkoholem wśród młodzieży było piwo. 31,0%
ankietowanych uczniów klas gimnazjalnych i 49,0% uczniów klas ponadgimnazjalnych
przyznało, że kupowało w sklepie piwo bez przeszkód. W lokalach natomiast bez przeszkód
kupowało piwo 32,0% uczniów klas młodszych i ponad połowa - 58,0% uczniów klas starszych.
W latach 2003 – 2007 znacząco zmniejszył się odsetek nastolatków mających za sobą
doświadczenie upicia się chociaż raz w życiu w obu danych grupach wiekowych. W 2003 roku
doświadczenie takie miało 60,6% uczniów II klas gimnazjum a w 2007 roku takie doświadczenie
miało 40,5% (spadek o 20,1 p.p.). Do upicia w 2003r. przyznało się 79,1% uczniów II klas szkół
ponadgimnazjalnych a w 2007 roku 62,5% (spadek o 16,6 p.p.). Co trzeci uczeo z obydwu
badanych roczników swoje pierwsze upicie przeżył przed ukooczeniem 16 roku zycia.
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W badaniu z 2007 roku młodzież po raz pierwszy wiązała fakt upicia się i branie narkotyków ze
złymi relacjami z rodzicami oraz przemocą rówieśniczą.
Informacji o liczbie leczonych z rozpoznaniem zaburzeo alkoholowych
i spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych dostarczają dane statystyczne
lecznictwa. Wskaźnik rozpowszechnienia zaburzeo psychicznych spowodowanych używaniem
alkoholu w 2007 roku wynosił w kraju 476 na 100 tys. ludności i w zależności od województwa
kształtował się od 387 do 700 na 100 tys. Wyższe wskaźniki od średniego w kraju były
w 8 województwach. Najwyższe zaobserwowano w województwie warmiosko – mazurskim
(700), świętokrzyskim (586) i łódzkim (580). Najniższe – w wielkopolskim (387), opolskim (390),
zachodniopomorskim (398) i podkarpackim (406). Leczeni z powodu zaburzeo spowodowanych
nadużywaniem alkoholu stanowią najwyższy odsetek hospitalizowanych na oddziałach
psychiatrycznych – 36,0% .
Wskaźnik rozpowszechnienia zaburzeo spowodowanych używaniem substancji
psychoaktywnych wynosił w kraju w 2007 roku 95 na 100 tys. W zależności od województwa
kształtował się od 35 do 219 na 100 tys. Wyższe wskaźniki od średniego w kraju były
w 3 województwach. Najwyższe – w województwie mazowieckim (219), dolnośląskim 9 127),
pomorskim (104) i lubuskim (91). Najniższe – w województwie podlaskim (35), opolskim (40),
podkarpackim (48) i świętokrzyskim (50).
W województwie łódzkim liczba osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych
korzystających z programów terapeutycznych finansowanych przez NFZ wynosiła w 2008 roku 26 501 osób i w porównaniu z rokiem 2006 (22 922 osób) liczba ta wzrosła o 15,6%.
Niepełnosprawni
Niepełnosprawnośd to długotrwały stan, w którym występują pewne ograniczenia
w prawidłowym funkcjonowaniu człowieka. Niepełnosprawnośd może powstad w różnym
okresie życia; bywa następstwem wypadków, urazów, zatrud, wad wrodzonych czy choroby.
Osoba niepełnosprawna to taka osoba, która posiada odpowiednie orzeczenie wydane
przez organ do tego uprawniony lub która go nie posiada, ale odczuwa ograniczenia
sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku.
Osoby niepełnosprawne dzielone są na dwie podstawowe grupy:
- osoby niepełnosprawne prawnie, tj, takie, które posiadają odpowiednie, aktualne
orzeczenie wydane przez organy do tego uprawnione,
- osoby niepełnosprawne tylko biologicznie, tj. takie, które nie posiadają orzeczenia, ale
mają całkowicie lub poważnie ograniczoną zdolnośd do wykonywania podstawowych
czynności.
Do osób z niepełnosprawnością społeczną zaliczamy również ludzi, którzy z różnych
przyczyn nie są w stanie samodzielnie lub prawidłowo funkcjonowad w społeczeostwie.
Zaliczyd możemy do tej grupy m.in. narkomanów, alkoholików czy więźniów.
Tworzenie odpowiednich warunków lokalnych umożliwiających osobom
niepełnosprawnym branie udziału w życiu społecznym w ten sam sposób jak osobom
sprawnym jest przesłanką do wszelkich działao kierowanych do tej grupy ludzi.
Ze względu na brak najnowszych danych dotyczących zagadnienia niepełnosprawności
w poniższym materiale posłużono się danymi zawartymi w „Wojewódzkim programie
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wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu oraz pomocy
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2007 – 2013”.
W maju 2002 roku w województwie łódzkim liczba osób niepełnosprawnych wynosiła
365,1 tys. osób, co stanowiło 14,0% ogółu ludności województwa (wskaźnik dla Polski w tym
czasie wynosił 14,3%). Niesprawnych mężczyzn było 171,1 tys. a kobiet 194,0 tys.
„Trzy czwarte (75,5%) badanej zbiorowości to osoby niepełnosprawne prawnie, a więc
posiadające stosowne orzeczenie, natomiast jedna czwarta (24,5%) to niepełnosprawni tylko
biologicznie.
Wśród niepełnosprawnych prawnie najwięcej osób (zarówno wśród mężczyzn jak
i kobiet, tak w miastach jak i na wsi) posiadało lekki stopieo niepełnosprawności. Wśród
niepełnosprawnych tylko biologicznie dominowały osoby odczuwające poważne ograniczenie
sprawności.
W 2002 r. było 76,5 tys. osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz niepełnosprawnych tylko biologicznie odczuwających całkowite
ograniczenie sprawności, a więc co piąty niepełnosprawny w łódzkim należał do tej grupy. Było
w niej 33,7 tys. mężczyzn i 42,8 tys. kobiet, a więc na 100 mężczyzn przypadało tu 127
kobiet.”12 (tabela 11).
Tabela 11. Osoby niepełnosprawne według stopnia niepełnosprawności, płci i miejsca
zamieszkania w 2002 roku
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Ogółem

Mężczyź
ni
w tys.

Kobiety

Ogółem

Mężczyź
ni
w%

Kobiety

Miasto

Wieś

Miasto

w tys.

Wieś
w%

365,1

171,1

194,0

100,0

100,0

100,0

230,0

135,1

100,0

100,0

Prawnie razem

275,7

139,0

136,7

75,5

81,2

70,4

177,0

98,7

77,0

73,0

W wieku 16 lat
i więcej o stopniu
niepełnosprawności

268,2

134,7

133,5

73,4

78,7

68,8

172,4

95,8

75,0

70,9

znacznym

65,8

30,1

35,7

18,0

17,6

18,4

40,4

25,4

17,6

18,8

umiarkowanym

84,8

43,2

41,6

23,2

25,2

21,4

58,5

26,3

25,4

19,5

lekkim

100,2

52,7

47,5

27,4

30,8

24,5

66,0

34,2

28,7

25,3

nieustalonym .....

17,4

8,7

8,7

4,8

5,1

4,5

7,5

9,9

3,3

7,3

7,5
89,5

4,3
32,1

3,2
57,4

2,1
24,5

2,56
18,8

1,6
29,6

4,7
53,0

2,8
36,5

2,0
23,0

2,1
27,0

10,7

3,6

7,1

2,9

2,1

3,7

6,4

4,3

2,8

3,2

78,8

28,5

50,3

21,6

16,7

25,9

46,6

32,2

20,2

23,8

OGÓŁEM

W wieku 0-15 lat
z uprawnieniami do zasiłku
pielęgnacyjnego
Tylko biologicznie
Odczuwające
ograniczenie
sprawności
całkowite
poważne

Źródło: Wojewódzka strategia w zakresie polityki społecznej na lata 2007 – 2020. Sejmik Województwa Łódzkiego.
Łódź 2007

12

Wojewódzki program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu oraz pomocy
w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2007 – 2013.
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Spośród 735,7 tys. rodzin, które zostały spisane w maju 2002 roku w województwie
łódzkim było 209,1 tys. rodzin tj. 28,4% gdzie występowała przynajmniej jedna osoba
niepełnosprawna. Wśród osób niepełnosprawnych były: dzieci w wieku 0 – 15 lat – 11,7 tys.
(3,2%), osoby dorosłe w wieku 16 – 59 lat – 178,9 tys. (49,0%) oraz osób w wieku 60 lat i więcej
– 174,5 tys. (47,8%). Tak więc osoby nipełnosprawne to niemal osoby starsze.
Odsetek dzieci niepełnosprawnych w grupie wiekowej do 15 lat wynosił 2,5% i był
nieco wyższy wśród chłopców, jak również wyższy w miastach niż na wsi. Większy odsetek
osób niepełnosprawnych wśród mężczyzn zaobserwowano w prawie wszystkich grupach
wiekowych oprócz (75 lat i więcej) – mniej mężczyzn w tej grupie wiekowej.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Ze względu na to, że wykluczenie społeczne uniemożliwia akumulację kapitału
społecznego, ważnymi czynnikami akumulacji tego kapitału są wszelkie

działania

przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu. Jednym z nich są szkolenia osób bezrobotnych.
Wzrost udziału w tych szkoleniach można interpretowad, jako rozwój działao mających
przeciwdziaład wykluczeniu oraz jako skutek tego przeciwdziałania. Osoby wykluczone raczej
niechętnie podejmują tego typu aktywnośd związaną z szukaniem pracy.
Wykres 34. Liczba osób bezrobotnych, które rozpoczęły szkolenie na 100 bezrobotnych
w latach 2004-2008 wg powiatów
25,00
20,00
2004

15,00

2006
10,00
2008
5,00

rawski
łódzki grodzki
łódzki wschodni
skierniewicki grodzki
zduoskowolski
skierniewicki
brzezioski
pabianicki
piotrkowski grodzki
bełchatowski
piotrkowski
łowicki
łaski
radomszczaoski
tomaszowski
poddębicki
zgierski
wieluoski
kutnowski
sieradzki
pajęczaoski
wieruszowski
opoczyoski
łęczycki

0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowych Urzędów Pracy

Udział bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach w ogólnej licznie bezrobotnych
wzrasta w latach 2004-2008 we wszystkich powiatach, ale dynamika tego wzrostu jest
zróżnicowana (wykres 34).
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Największy odsetek szkolących się w liczbie bezrobotnych ogółem zaobserwowano w 2008
roku w powiecie rawskim (22,75%) i dzikim grodzkim (20,28). Oprócz tych dwóch powiatów
jeszcze powiaty łódzki wschodni, skierniewicki grodzki, zduoskowolski, skierniewicki i brzezioski
miały w 2008 roku stosunkowo wysoki odsetek szkolących się bezrobotnych, kształtujący się
w granicach 20-15%. W tej grupie powiatów zaobserwowano ponadto największą dynamikę
wzrostu udziału bezrobotnych w szkoleniach. Największą dynamiką charakteryzują się przy tym
powiaty skierniewicki i brzezioski, które w roku 2004 miały najbiższe wartości omawianego
wskaźnika (odpowiednio 1,54% i 0,89%). W następnej grupie powiatów, w których udział
bezrobotnych podejmujących szkolenia waha się w granicach 15-10% jedynie powiat pabianicki
charakteryzował się dużą dynamiką wzrostu omawianego zjawiska. Spośród pozostałych
powiatów w dwunastu udział bezrobotnych podejmujących szkolenia kształtuje się w granicach
10-5%.

Nawiękzsą

dynamikę

wzrostu

omawianego

zjawiska

w

latach

2004-2006

zaobserwowano w powiatach zgierskim i radomszczaoskim a najniższą w powiecie wieluoskim.
W tym ostatnim bardzo niska dynamika wzrostu miała miejsce w latach 2006-2008 co należy
uznad za zjawisko wyjątkowe w skali województwa. Najmniejszy odsetek szkolących się
bezrobotnych zaobserwowano w roku 2008 w powiatach opoczyoskim i łęczyckim
(odpowiednio 3,71% i 3,53%). Powiaty opoczyoski i łęczycki miały również najniższą dynamikę
wzrostu omawianego wskaźnika latach 2004-2008, a w powiecie łęczyckim jako jedynym,
zaobserwowano spadek wartości wskaźnika w latach 2006-2008.
Innym

wskaźnikiem

intensywności

działao

przeciwdziałających

wykluczeniu

społecznemu są wydatki na świadczenia społeczne na 1 000 mieszkaoców (wykres 35). Pod
względem tego wskaźnika pierwsze miejsce w województwie zajmuje również powiat łódzki
grodzki (6,13 mln PLN). Następny w kolejności powiat radomszczaoski wydaje na świadczenia
społeczne 1,42 mln PLN na 1 000 mieszkaoców czyli prawie 6 razy mniej. Powyżej 500 tys PLN
na 1 000 mieszkaoców wydają jeszcze powiaty sieradzki, piotrkowski grodzki, pabianicki
i łęczycki. Najmniejsze wydatki na opiekę społeczną charakteryzują powiat łódzki wschodni
(0,03 mln PLN na 1 000 mieszkaoców). Niskie wartości omawianego wskaźnika (poniżej 400 tys.
PLN na 1 000 osób charakteryzują ponadto powiaty skierniewicki, rawski, pajęczaoski,
poddębicki, łowicki, piotrkowski i zduoskowolski.
Wydatki na świadczenia społeczne charakteryzują się tendencją wzrostową w latach
2004-2008 we wszystkich powiatach, dynamika tych wzrostów jest jednak niewielka.
Największe przyrosty wydatków miały miejsce w latach 2004 – 2006.
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Wykres 35. Wydatki na świadczenia społeczne dla osób fizycznych z budżetów gmin i powiatów
*mln PLN+ na 1000 mieszkaoców latach 2004-2008 wg powiatów
7,00
6,00
5,00
4,00

2004

3,00
2006

2,00
1,00

2008
łódzki wschodni

skierniewicki

rawski

pajęczaoski

łowicki

poddębicki

piotrkowski

zduoskowolski

zgierski

łaski

wieruszowski

bełchatowski

wieluoski

skierniewicki grodzki

brzezioski

kutnowski

tomaszowski

opoczyoski

łęczycki

pabianicki

sieradzki

piotrkowski grodzki

radomszczaoski

łódzki grodzki

0,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej

Świadczenia pomocy społecznej realizowane przez gminy
W województwie notuje się duży wskaźnik osób objętych pomocą społeczną. W 2008
roku z różnych form pomocy społecznej skorzystało ogółem 139 154 osób, (którym decyzją
przyznano świadczenie), co stanowiło 5,45% ludności województwa, zaś w 2006 roku
skorzystało z tej pomocy 188 969 osób, co stanowiło 7,36% ludności regionu. Spośród 139 154
osób - 128 833 osoby skorzystały z pomocy w ramach zadao własnych gmin na ogólną kwotę
świadczeo 138 869 792 zł.
Najczęściej w 2008 roku korzystano z zasiłków okresowych. W ciągu całego 2008roku
skorzystało z nich 34 573 osób, na ogólna kwotę 42 221 932 zł. Zasiłki okresowe przyznawano
głównie z powodu:
- braku możliwości zatrudnienia – 24 835 osobom na kwotę 33 118 732 zł
- niepełnosprawności – 5 360 osobom, na ogólną kwotę 3 451 240 zł
- długotrwałej choroby – 4 588 osób, na ogólną kwotę 3 076 104 zł
Największą kwotę jaką wydatkowano w roku 2006 był zasiłek celowy na pokrycie
wydatków związanych z klęska żywiołową (m. in. susza) – 55 876 256 zł. Przyznano go 48 199
osobom. (tabela 12). W 2008 roku na ten cel wydano o 80% mniej środków niż w 2006 roku.
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Tabela 12. Zasiłki przyznawane klientom pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej
w latach 2004 - 2008
Wyszczególnienie

Kwota
świadczeo w
zł

2004
Osoby , którym
przyznano
świadczenie

Kwota
świadczeo w
zł

2006
Osoby , którym
przyznano
świadczenie

Kwota
świadczeo w
zł

2008
Osoby , którym
przyznano
świadczenie

Zasiłek stały

40 781 873

12 913

48 803 316

14 825

52 185 960

14 980

Zasiłek okresowy

14 501 889

42 251

33 988 364

47 058

42 221 932

34 573

0

0

55 867 256

48 199

11 156 014

913

491 105

613

1 341 694

832

2 135 619

1 518

24 100 512

65 125

46 332 176

87 790

50 039 464

66 359

Zasiłek celowy na
pokrycie
wydatków
związanych z
klęska żywiołową
lub ekologiczna
Zasiłek celowy na
pokrycie
wydatków
powstałych w
wyniku zdarzenia
losowego
Inne zasiłki
celowe
i w naturze
ogółem

Świadczenia pomocy społecznej realizowane przez powiaty
Jednym z ważnych zadao w zakresie pomocy społecznej jest zapewnienie dziecku
pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej odpowiednich warunków
rozwoju i wychowania. Takie zadanie powierzono rodzinom zastępczym. W województwie
w 2008 roku funkcjonowało 3 565 rodzin zastępczych, w tym 2 096 prowadzonych przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 1 261 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i 208
przez Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. Najwięcej rodzin zastępczych znajdowało się
w powiatach łódzkim grodzkim (1 261) i zgierskim (266). W stosunku do roku 2004 w roku
2008 wzrosła zarówno kwota świadczeo jak i liczba rodzin zastępczych. Kwota świadczeo
wzrosła w 2008 roku o 27,7% a liczba osób korzystającuch z tych świadczeo o 10,8% (tabela
13).
Tabela 13. Rodziny zastępcze 2004 – 2008
Wyszczególnienie
Ogółem
Rodziny
spokrewnione z
dzieckiem
Rodziny
niespokrewnione z
dzieckiem
Rodziny zawodowe
niespokrewnione z
dzieckiem
Rodziny
wielodzietne
Rodziny
specjalistyczne
Rodziny
pełniace
zadania pogotowia
opiekunczego

2004
Kwota świadczeo
Liczba rodzin
w zł
30 897 894
3 179

2008
Kwota świadczeo
Liczba rodzin
w zł
39 474 317
3565

23 834 630

2 761

26 135 428

2 999

27 249 515

3026

4 550 495

376

5 567 742

440

5972831

446

2 512 769

42

4 328 480

77

6251971

98

0

0

1 337 218

25

2479601

41

0

0

119 397

4

224334

6

2 512 769

42

2 871 865

48

354036

51

Źródło: Sprawozdania roczne MP i PS – 03
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2006
Kwota świadczeo
Liczba rodzin
w zł
36 031 650
3 501
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W ramach zadao własnych realizowanych przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
udzielana jest pomoc, mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.
W latach 2004 – 2008 były to osoby, które opuszczały rodziny zastepcze, całodobowe placówki
opiekuoczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, specjalne ośrodki szkolno –
wychowawcze i zakłady poprawcze. W zależności od tego jakie potrzeby mieli beneficjenci
mogli oni korzystad z różnych form pomocy: pieniężnej na usamodzielnienie, pieniężnej na
kontynuowanie nauki, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, uzyskania odpowiednich warunków
mieszkaniowych, programy osłonowe, na zagospodarowanie w formie rzeczowej, pracy
socjalnej. W latach 2004 – 2008 największą pomocą pieniężną objeto osoby , które opuszczały
rodziny zastępcze. Na pomoc tym rodzinom – pomoc pieniężną na usamodzielnienie w 2008
roku wydatkowano o 30,5% więcej niż w w roku 2004 natomiast na pomoc pieniężną na
kontynuowanie nauki o 23,3% mniej niż w 2004 roku (tabela 14).
Tabela 14. Pomoc mająca na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem

Wyszczególnienie

dla opuszczających m.in.:

Rodziny
zastępcze
całodobowe
placówki
opiekuoczo wychowawcze
typu rodzinnego i
socjalizacyjnego
specjalne ośrodki
szkolnowychowawcze
zakłady
poprawcze

2004
pomoc pieniężna
pomoc pieniężna
na
na kontynuowanie
usamodzielnienie
nauki

2006
pomoc pieniężna
pomoc pieniężna
na
na kontynuowanie
usamodzielnienie
nauki

2008
pomoc pieniężna
pomoc pieniężna
na
na kontynuowanie
usamodzielnienie
nauki

Kwota
Liczba świadczeo Liczba
osób
(w zł)
osób

Kwota
świadczeo
(w zł)

Liczba
osób

Kwota
świadczeo
(w zł)

Liczba
osób

Kwota
świadczeo
(w zł)

Liczba
osób

Kwota
świadczeo
(w zł)

Liczba
osób

Kwota
świadczeo
(w zł)

143

649891

1718

8449577

91

393955

1718

5209228

190

848283

1550

6477452

74

440004

296

1302876

37

204384

375

1457964

121

689713

413

1590551

15

61600

83

326238

18

80776

110

461004

20

93879

71

295946

10

38329

11

45729

9

38467

19

64229

7

26352

15

40278

Źródło: Sprawozdania roczne MP i PS – 03

Rehabilitacja to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej
fizycznie lub psychicznie, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do
osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania
czynnego udziału w życiu społecznym. Ważną rolę w rehabilitacji odgrywają dzienne centra
aktywności, zespoły terapeutyczno – rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, środowiskowe
domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej. Celem warsztatów jest przygotowanie
osoby niepełnosprawnej do podjęcia zatrudnienia. Osoby niepełnosprawne mają możliwośd
zatrudnienia zarówno w warunkach chronionych jak i na otwartym rynku, co jest
najkorzystniejsze ze względów społecznych. Osoby niepełnosprawne uprawnione, w zależności
od stopnia niepełnosprawnośc, mogą korzystad ze świadczeo pomocy społecznej takich jak:
zasiłki stałe, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. W 2008 roku wypłacono 5 360 osobom zasiłek
okresowy z tytułu niepełnośprawności na kwotę 3 451 240 zł.
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Samorząd województwa łodzkiego opracował Strategię wojewódzką w zakresie polityki
społecznej na lata 2007 – 2020. Głównym celem tej strategii jest planowanie i realizacja
założeo związanych z rozwiązywaniem waznych problemów społecznych w województwie.
Strategia ta dotyczy w szczególności takich zagadnien jak:
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
- wyrównywanie szans dla niepełnosprawnych,
- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii,
- wspólpraca z organizacjami pozarządowymi.
Podsumowanie
1. Średnie wyniki egzaminów maturalnych i gimnazjalnych, poziom zdrowia
mieszkaoców oraz poziom informatyzacji wskazują na średni poziom akumulacji
kapitału ludzkiego województwa łódzkiego. Poziom ten wykazuje jednak tendencje
rosnące, chociaż jest silnie zróżnicowany w skali międzypowiatowej.
Wzrasta poziom wykształcenia najmłodszych mieszkaoców województwa, na co
wskazuje zmniejszający się odsetek najsłabszych wyników egzaminów gimnazjalnych
i wzrastający śreni wynik tego egzaminu. Dynamicznie wzrasta również odsetek
najlepszych wyników egzaminów gimnazjalnych. O ile jednak obserwuje się malejące
zróżnicowanie

międzypowiatowe

pod

względem

najsłabszych

wyników

gimnazjalnych, o tyle pod względem wyników najlepszych zaznaczają się duże
dysproporcje między powiatami. Sytuacja taka może prowadzid do znacznych różnic
wewnątrzregionalnych pod względem akumulacji kapitału ludzkiego.
Pod względem wykształcenia średniego obserwuje się w województwie łódzkim
przeciwstawne tendencje. W skali województwa wzrastają średnie wyniki
egzaminów maturalnych z matematyki i języków obcych na poziomie rozszerzonym,
a jednocześnie wzrasta odsetek abiturientów, którzy nie zdali egzaminu
maturalnego. Jednocześnie obserwuje się duże zróżnicowanie międzypowiatowe
w wynikach egzaminów maturalnych. Zróżnicowanie to pogłębia się zwłaszcza pod
względem odsetka niezdanych egzaminów maturalnych. Jedynie w przypadku
matematyki na poziomie rozszerzonym obserwuje się tendencję do wyrównywania
poziomu między powiatami. Zróżnicowanie międzypowiatowe obserwuje się
również w tendencjach zmiany średnich wyników egzaminów maturalnych.
W powiatach o najniższych średnich wynikach maturalnych wyniki te obniżają się.
Niepokojące jest zmniejszanie się odsetka zdających matematykę i języki obce na
poziomie rozszerzonym. W połączeniu ze wzrostową tendencją odsetka niezdających
oraz wzrostem średnich wyników matur we wszystkich powiatach może
to prowadzid do znacznego zróżnicowania społeczeostwa nie tylko w skali
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wewnątrzregionalnej, ale również wewnątrzpowiatowej i lokalnej. W przestrzeni
społecznej mogą kształtowad się wąskie elity, dobrze wykształcone i znajdujące
swoje miejsce w społeczeostwie, a jednocześnie duże obszary społeczeostwa
wykluczonego.
Pod względem stanu zdrowia obserwuje się niepokojące tendencje wzrostu
wskaźnika zgonów na 1 000 mieszkaoców z powodu chorób cywilizacyjnych.
Dynamika zgonów z powodu różnych chorób wykazuje silne zróżnicowanie
międzypowiatowe, jednak wartości wskaźników wykazują tendencję do niwelowania
zróżnicowania międzypowiatowego.
We wszystkich powiatach województwa wzrasta poziom dostępności uczniów do
komputerów. Obserwuje się jednocześnie tendencję do wyrównywania poziomu
komputeryzacji szkół w skali międzypowiatowej. Poziom ten jest jednak niezbyt
wysoki w skali kraju.
Poziom

wyposażenia

niewystarczający.

województwa

w

Północno-zachodnie

Internet

i

szerokopasmowy

południowo-wschodnie

jest

obszary

województwa są przy tym zagrożone wykluczeniem cyfrowym.
2. Korzystnym procesem z punktu widzenia akumulacji kapitału ludzkiego jest
zmniejszający się poziom wykluczenia we wszystkich powiatach województwa.
Poziom

wykluczenia

wykazuje

średnie

i

zmniejszające

się

zróżnicowanie

międzypowiatowe.
Najkorzystniejsze tendencje zmniejszania się i wyrównywania międzypowiatowego
obserwuje się w zakresie długotrwałego bezrobocia.
Mieszkaocy województwa nie są już tak zagrożeni ubóstwem jak w roku 2005. W tym
roku poniżej min. egzystencji żyło 10% mieszkaoców województwa natomiast w roku
2008 liczba ta spadła do 4,6%.
Ogólna liczba osób korzystających ze świadczeo pomocy społecznej w latach 2006 –
2008 spadła (o 26,4%). Spadła również liczba osób korzystających ze świadczeo
pomocy społecznej w Łodzi, gdzie było najwięcej beneficjentów (o 21,1%) oraz
w powiecie

poddębickim,

w którym

relatywnie

najwięcej

osób

korzystało

ze świadczeo pomocy społecznej (o 24,7%).
Wśród młodzieży klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych odnotowano spadek
w zakresie używania nielegalnych środków psychoaktywnych. Istotnie zmniejszył się
również odsetek w tej samej grupie nastolatków mających za sobą doświadczenie
upicia się chociaż raz w życiu.
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Niepokojącym zjawiskiem w ostatnich latach jest problem używania substancji
psychoaktywnych. W latach 2006 – 2008 w województwie łódzkim liczba osób
uzależnionych od substancji psychoaktywnych korzystających z programów
terapeutycznych wzrosła z 22 922 osób do 26 501 osób (o 15,6%).
Wyższy od średniej krajowej (476 osób na 100 tys.) jest również wskaźnik
rozpowszechnienia zaburzeo psychicznych spowodowanych używaniem alkoholu,
który wynosił w województwie łódzkim w 2007r. 580 osób na 100 tys.
Problem niepełnosprawności dotyczy znaczącego odsetka ludności województwa
łódzkiego (14% w 2002 roku).
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2.2. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Pod pojęciem społeczeostwa obywatelskiego można rozumied „sferę instytucji,
organizacji, sieci i osób oraz ich nastawienia wobec wartości, znajdującą się pomiędzy rodziną
z jednej strony a paostwem i rynkiem z drugiej strony i powiązaną szeregiem zasad, w ramach
której ludzie dobrowolnie działają w duchu dobra ogólnego. Społeczeostwo obywatelskie, jest
więc niejako organem kompensującym efekty dynamiki rozwoju rynku i paostwa, który
uzupełnia zasadę legalizmu i władzy politycznej w sferze paostwa i maksymalizację korzyści
w sferze gospodarki dzięki dobremu pod względem obyczajów i zorientowanemu na dobro
ogółu życia obywateli, który nie może byd stworzony przez paostwo dzięki zastosowaniu
środków przymusu ani byd zrealizowany przez gospodarkę kierującą się zasadami konkurencji.
Rozwój społeczeostwa obywatelskiego jest stymulowany przez dwie siły; z jednej strony siłę
zewnętrzną, którą jest intensywnośd przemian politycznych i rynkowych, a z drugiej strony
wewnętrzną, którą jest etyczna postawa tych, którzy chcą wnosid swój wkład dla dobrego
współżycia społecznego, przy czym uwaga i uznanie są dodatkowymi elementami
napędzającymi”13.
Istnieje wiele definicji społeczeostwa obywatelskiego, jednak nie istnieją oficjalne
wskaźniki pozwalające na monitorowanie jego poziomu wprost. W świetle wyżej
przytoczonych definicji w niniejszym rozdziale zostaną zanalizowane przejawy interesów
i potrzeb społecznych (frekwencja w wyborach powszechnych), koncentracja organizacji
społecznych (liczba organizacji pozarządowych) oraz liczba oddolnych organizacji społecznych
(lokalne grupy działania).
Kontekst regionalny
Jednym z podstawowych mierników obywatelskiego społeczeostwa jest poziom
frekwencji wyborczej w wyborach powszechnych (tabela 15). Wybory są dobrowolną
odpowiedzią społeczeostwa, udzielaną cyklicznie, na pytanie o kształt sceny politycznej
w krajach demokratycznych ustrojowo, zgodnie z ustawą zasadniczą. Poziom odzewu
społecznego w wyborach – frekwencja – pozwala określid stopieo zaangażowania ogółu
uprawnionych do głosowania w życiu politycznym kraju. Ponieważ udział w wyborach jest
dobrowolny, bez zachęt ani sankcji, spełniony jest wymóg realizacji wspólnego celu bez
stymulacji ze strony władzy paostwowej. Można zatem przyjąd tezę, że jednym z przejawów
istnienia społeczeostwa obywatelskiego jest wysoka frekwencja wyborcza, bez względu na
rodzaj wyborów.
Przeprowadzone analizy wykazały, że w przypadku wyborów parlamentarnych w 2005
roku (mapa 22) najwyższa frekwencja była w Piotrkowie Trybunalskim (44,15%) i Łodzi (44%),
natomiast najniższa w powiatach rolniczych i o peryferyjnym położeniu. Wybory
13

Raabe S., 2008 – Transformacja i społeczeostwo obywatelskie w Polsce. Kościół jako sojusznik społeczeostwa obywatelskiego,
„Raporty Fundacji Konrada Adenauera”, nr 9, Konrad Adenauer Stiftun, przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa, str. 4-5
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parlamentarne w 2007 roku (mapa 23) cieszyły się większym zainteresowaniem społecznym.
Ponownie najwyższa frekwencja była w miastach: Łodzi (63%) i Piotrkowie Trybunalskim
(58,44%).
Do tego grona dołączyły Skierniewice (59%) oraz powiaty: pabianicki (56,82%), łódzki wschodni
(55,61%), zgierski (53,75%), tomaszowski (52,38%), bełchatowski (51,94%) i zduoskowolski
(51,65%). W stosunku do 2005 szczególnie wysoki wzrost zanotowano w Łodzi, Skierniewicach
oraz powiatach: pabianickim, łódzkim wschodnim i zgierskim.
Tabela 15. Frekwencja wyborcza w powiatach [%]
Nazwa jednostki
bełchatowski
brzezioski
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki grodzki
łódzki wschodni
opoczyoski
pabianicki
pajęczaoski
piotrkowski
piotrkowski grodzki
poddębicki
radomszczaoski
rawski
sieradzki
skierniewicki
skierniewicki grodzki
tomaszowski
wieluoski
wieruszowski
zduoskowolski
zgierski

prezydenckie prezydenckie parlamentarne samorządowe samorządowe parlamentarne
2005 I tura
2005 II tura
2005
2006 I tura
2006 II tura
2007
49,66
51,31
39,67
47,93
30,14
51,94
47,40
47,71
39,32
52,32
x
49,95
44,71
42,78
36,83
45,53
41,96
46,50
45,45
45,46
35,95
50,06
39,26
47,55
42,63
41,83
35,92
52,26
49,07
42,95
45,74
46,24
38,96
47,50
x
48,80
53,82
55,25
44,00
36,37
31,10
63,00
50,72
52,37
40,90
47,72
64,00
55,61
51,48
52,02
41,26
62,57
x
50,72
50,97
52,77
39,41
42,23
30,95
56,82
43,37
43,76
34,71
58,09
51,50
42,55
47,75
47,99
39,08
56,25
50,31
46,62
53,59
54,47
44,15
46,73
38,45
58,44
43,59
41,14
36,71
52,69
50,41
43,78
44,53
43,92
35,49
53,15
47,47
44,36
43,30
43,00
34,86
46,11
35,34
46,89
48,54
47,90
39,34
49,73
39,56
48,94
47,81
48,68
38,96
54,78
43,63
48,32
52,06
53,11
41,01
44,25
35,90
59,00
49,42
50,34
39,71
50,08
39,19
52,38
47,37
46,62
40,26
52,46
43,43
48,23
46,38
44,96
39,38
51,53
55,75
45,93
48,72
49,57
38,29
47,20
38,50
51,65
48,28
49,36
38,01
45,83
30,81
53,75

Źródło: Paostwowa Komisja Wyborcza
x – Drugiej tury wyborów nie zorganizowano
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Mapa 22. Zróżnicowanie frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2005 roku
w powiatach

Mapa 23. Zróżnicowanie frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych w 2007 roku
w powiatach
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Mapa 24. Zróżnicowanie frekwencji wyborczej w wyborach prezydenckich w 2005 roku (I tura)
w powiatach

Mapa 25. Zróżnicowanie frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych w 2006 roku
(I tura) w powiatach
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Rozkład frekwencji w wyborach prezydenckich z 2005 roku w I turze (mapa 24) jest
analogiczny do układu z wyborów parlamentarnych z 2005 roku; najwyższa frekwencja miała
miejsca w Łodzi (53,82%), Piotrkowie Trybunalskim (53,59%) oraz Skierniewicach (52,06%),
najniższa zaś była w rolniczych powiatach regionu. W II turze wyborów grupa powiatów
z najwyższą frekwencją poszerzyła się o: pabianicki (52,77%), łódzki wschodni 52,37%)
i opoczyoski (52,02%). Najniższą frekwencje tym razem zanotowano w powiatach poddębickim
(41,14%) i łęczyckim (41,83%).
Wybory samorządowe z 2006 roku (mapa 25) cieszyły się niewielkim zainteresowaniem
społecznym (szczególnie II tura) i przyniosły nieoczekiwane odwrócenie rozkładu
przestrzennego frekwencji. W I turze najniższa frekwencja miała miejsce w Łodzi (36,37%),
powiecie pabianickim (42,23%), pozostałych miastach na prawach powiatu (Skierniewice –
44,25%, Piotrków Trybunalski – 46,73%) oraz powiatach: zgierskim (45,83%), kutnowskim
(45,53%), rawskim (46,11%) i zduoskowolskim (47,2%). Wysoka frekwencja była w rolniczych
powiatach regionu. W drugiej turze wyborów samorządowych niska frekwencja utrzymywała
się w wysoko zurbanizowanych powiatach: bełchatowskim (30,14%), zgierskim (30,81%),
pabianickim (30,95%) i Łodzi (31,1%), przeciętna była w rawskim (35,34%) i Skierniewicach
(35,9%) a wartości powyżej średniej były we w pozostałych powiatach, w których
zorganizowano drugą turę.
Ilorazy lokalizacji frekwencji wyborczej w powiatach posłużyły do sporządzenia
wskaźników syntetycznych dla lat 2005, 2006 i 2007 (mapa 26, 27, 28). Powiaty otrzymały
kolejne rangi i zostały przyporządkowane do przedziałów o równych gęstościach (po
5 powiatów do czterech najwyższych przedziałów i 4 powiaty w ostatnim przedziale). Wyższa
frekwencja w wyborach przekładała się na niższą wartośd wskaźnika syntetycznego i lepszą
lokatę.
W 2005 roku najlepsze lokaty zajmowały rolnicze powiaty z zachodniej i północnowschodniej części województwa: wieruszowski, sieradzki, poddębicki oraz skierniewicki
i łowicki. Najniższa frekwencja była w powiatach: pabianickim, tomaszowskim, opoczyoskim
i radomszczaoskim. W 2006 roku obszar najwyższej frekwencji przesunął się na wschód,
do Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatów łódzkiego wschodniego, skierniewickiego
i opoczyoskiego. Niska frekwencja utrzymała się w powiecie radomszczaoskim. W grupie
powiatów o najniższej frekwencji znalazły się także powiaty: pajęczaoski, rawski i kutnowski.
W 2007 roku wysoka frekwencja utrzymała się w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, do grona
najlepszych pod tym względem powiatów powróciły sieradzki i łowicki a w grupie pierwszy raz
znalazły się Skierniewice. Układ powiatów o najniższej frekwencji w 2007 roku jest
powtórzeniem sytuacji z 2006 roku: ponownie najgorzej pod tym względem było w powiecie
radomszczaoskim (który we wszystkich zestawieniach wypada najgorzej), pajęczaoskim,
rawskim i kutnowskim.
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Mapa 26. Wskaźnik syntetyczny – społeczeostwo obywatelskie - w 2005 roku

Mapa 27. Wskaźnik syntetyczny – społeczeostwo obywatelskie - w 2006 roku
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Mapa 28. Wskaźnik syntetyczny – społeczeostwo obywatelskie - w 2007 roku

Fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne
O poziomie obywatelskości społeczeostwa istotnie wskazuje liczba działających na
danym obszarze organizacji pozarządowych. W województwie łódzkim organizacje tego typu
obejmują wiele dziedzin życia społeczno-gospodarczego, m.in.: edukację, ekologię, kulturę
i sztukę,

działalnośd

niepełnosprawnych,

charytatywną
ochronę

praw

i

związaną

człowieka,

z pomocą

społeczną,

przeciwdziałanie

pomoc

bezrobociu,

dla

rozwój

gospodarczy i przedsiębiorczośd, integrację międzynarodową oraz wspieranie sportu
i turystyki.
Największą liczbę fundacji, stowarzyszeo i organizacji społecznych (nazywanych dalej
organizacjami pozarządowymi) w 2008 roku na 1 000 mieszkaoców posiadają powiaty
poddębicki, sieradzki i wieruszowski (3,0), najmniejszą zaś pabianicki (1,6) i tomaszowski (1,8).
We wszystkich powiatach liczba organizacji pozarządowych powoli, lecz systematycznie rośnie.
Najszybszy przyrost liczby organizacji pozarządowych na 1 000 mieszkaoców w latach 20042008 (tabela 16) zanotowano w Łodzi (o 0,8 o. p./1 000 mieszkaoców) i powiatach sieradzkim
i łowickim (o 0,7 o. p./1 000 mieszkaoców). Najwolniej wskaźnik organizacji pozarządowych
rósł w powiecie pajęczaoskim (wzrost o 0,3 o. p./1 000 mieszkaoców). W 2008 roku
w województwie zarejestrowane było 6 110 organizacji pozarządowych, przy czym aż 1/3
z nich zlokalizowana była w Łodzi.
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Tabela 16. Liczba organizacji pozarządowych na 1 000 mieszkaoców wg powiatów
nazwa jednostki

2004

2006

2008

bełchatowski
brzezioski
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki grodzki
łódzki wschodni
opoczyoski
pabianicki
pajęczaoski
piotrkowski

1,6
1,8
1,6
1,9
2,0
2,3
2,0
1,8
1,4
1,3
1,7
1,9

1,8
2,1
1,8
2,2
2,3
2,6
2,4
2,0
1,7
1,5
1,8
2,1

2,0
2,3
1,9
2,4
2,5
2,9
2,8
2,2
1,9
1,6
1,9
2,3

nazwa jednostki
piotrkowski grodzki
poddębicki
radomszczaoski
rawski
sieradzki
skierniewicki
skierniewicki grodzki
tomaszowski
wieluoski
wieruszowski
zduoskowolski
zgierski

2004

2006

2008

1,8
2,2
1,4
1,8
2,4
2,3
1,6
1,4
1,9
2,4
1,9
1,5

2,1
2,7
1,7
1,9
2,7
2,5
1,9
1,6
2,2
2,8
2,2
1,9

2,3
3,0
2,0
2,2
3,0
2,8
2,2
1,8
2,5
3,0
2,4
2,0

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi

Mapa 29. Koncentracja fundacji, stowarzyszeo i organizacji pozarządowych w powiatach

Analizując koncentrację organizacji pozarządowych w powiatach wg ilorazu lokalizacji
(przy podstawie województwo łódzkie na tle kraju) można zauważyd, iż większośd powiatów
ma wynik zbliżony do 1 lub wyższy (mapa 29). Oznacza to podobny poziom rozwoju powiatów
oraz województwa łódzkiego w stosunku do Polski. Niekorzystnym zjawiskiem jest natomiast
wolniejszy przyrost liczby organizacji pozarządowych, gdyż jedynie w 6 powiatach można
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zauważyd wzrosty LQ14: poddębickim, łódzkim grodzkim, radomszczaoskim, opoczyoskim,
skierniewickim grodzkim i zgierskim.
Lokalne Grupy Działania
Lokalne Grupy Działania są związkami partnerów publicznych i prywatnych wspólnie
podejmującymi działania innowacyjne związane z rozwojem obszarów wiejskich. Lokalne
Grupy Działania są beneficjentami Inicjatywy Wspólnotowej LEADER + organizowanej przez
Unię Europejską, polegającej na wdrażaniu nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich
dzięki bezzwrotnej pomocy.
Na terenie województwa działają 23 Lokalne Grupy Działania, przy czym 3 z nich
zarejestrowane są w województwach ościennych, jedna natomiast obejmuje gminę znajdującą
się w województwie wielkopolskim. Na 159 gmin mogących korzystad z tej unijnej inicjatywy,
Lokalne Grupy Działania w 2008 roku posiadało 109 z nich (68,5%).
Najgorzej pod tym względem wypada południowa częśd województwa obejmująca
powiaty radomszczaoski (jedyny powiat nie posiadający żadnej LGD), pajęczaoski, bełchatowski
i piotrkowski, a także powiat łowicki (tabela 17, mapa 30 i 31).
Tabela 17. Lokalne Grupy Działania w powiatach w 2008 roku
liczba gmin
w powiecie

liczba gmin
z LGD

udział gmin
objętych
LGD (%)

bełchatowski
brzezioski
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki wschodni
opoczyoski
pabianicki
pajęczaoski
piotrkowski
poddębicki
radomszczaoski
rawski
sieradzki
skierniewicki
tomaszowski
wieluoski
wieruszowski
zduoskowolski

7
4
10
5
7
9
6
8
5
8
11
6
13
5
10
9
10
10
7
3

2
4
10
5
7
2
4
6
2
1
3
6
0
5
9
9
10
10
7
2

29
100
100
100
100
22
67
75
40
13
27
100
0
100
90
100
100
100
100
67

1
1
1
1
4
2
2
4
1
1
2
4
0
1
4
3
4
2
1
1

zgierski

6

5

83

2

suma

159

109

powiat

liczba LGD

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i materiałów promocyjnych
gmin

14

LQ – iloraz lokalizacji
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Mapa 30. Udział gmin należących do Lokalnych Grup Działania w ogólnej liczbie gmin
w powiatach w 2008 roku

Mapa 31. Gminy należące do Lokalnych Grup Działania w 2008 roku
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Aż w dziesięciu z dwudziestu jeden powiatów wszystkie gminy danego powiatu objęte
są tą inicjatywą. Wielkośd i zasięg Lokalnych Grup Działania może byd różny, w województwie
łódzkim; najmniejszą jest LGD „Nad Drzewiczką” w gminie Drzewica, największą zaś LGD
„Centrum” obejmująca łącznie 14 gmin powiatów kutnowskiego i łęczyckiego.
Kontekst krajowy
Frekwencja w wyborach powszechnych w regionie łódzkim jest bardzo zbliżona
do wartości średniej dla Polski (tabela 18) i jedynie w II turze wyborów samorządowych w 2006
roku odchylenie wyniosło więcej niż 1%.
W wyborach prezydenckich w I turze region łódzki zanotował przeciętną frekwencję na
poziomie 49,66% co dało mu szóste miejsce. Najwyższą frekwencję zanotowano
w województwach: mazowieckim (54,55%), pomorskim (53,81%) i małopolskim (52,98%),
natomiast najniższą w województwach: opolskim (41,24%), warmiosko-mazurskim (44,33%)
i świętokrzyskim (44,93%). W drugiej turze tych wyborów wynik był relatywnie gorszy, bowiem
frekwencja na poziomie 50,29% zapewniła regionowi łódzkiemu dopiero ósme miejsce.
Najlepiej wypadły te same województwa, jednak w zmienionej kolejności: mazowieckie
(56,59%), małopolskie (56,16%), pomorskie (55,23%). Także w grupie województw o najniższej
frekwencji zaszły niewielkie zmiany: opolskie (42,72%), warmiosko-mazurskie (44,08%),
świętokrzyskie (45,49%).
W wyborach parlamentarnych w 2005 roku frekwencja na poziomie 40,30%
uplasowała region łódzki na siódmym miejscu. Grupa województw-liderów pozostaje
niezmienna: mazowieckie (46,04%), małopolskie (44,81%) oraz pomorskie (43,40%), natomiast
w grupie województw o najniższej frekwencji zaszła zmiana i województwo świętokrzyskie
zostało zastąpione na przedostatnim miejscu przez lubuskie (35,44%) przed którym znalazły się
województwa: opolskie (33,47%) i warmiosko-mazurskie (34,48%).
Wybory samorządowe z 2006 roku zmieniły całkowicie przestrzenny rozkład frekwencji
wyborczej; jedynie województwa znajdujące się na biegunach zestawienia (mazowieckie
i opolskie) zachowały swoje lokaty. W I turze tych wyborów region łódzki z frekwencją
na poziomie

45,69%

zajął

jedenastą

lokatę.

Najwyższą

frekwencję

zanotowano

w województwach: mazowieckiem (50,55%), świętokrzyskim (50,35%) i podkarpackim
(48,60%) a najniższą w: opolskim (39,38%), śląskim (39,98%) i kujawsko-pomorskim (43,22%).
II tura przyniosła duży spadek zainteresowania wyborami w regionie łódzkim, którego
frekwencja na poziomie 35,46% ulokowała go w grupie trzech województw o najniższej
wartości tego wskaźnika przed śląskim (32,30%) i opolskim (32,73%). W gronie liderów
utrzymało się województwo mazowieckie (46,40%), pojawiło się lubelskie (43,12%)
a świętokrzyskie (42,58%) przesunęło się na trzecią pozycję.
Wybory parlamentarne z 2007 roku przywróciły rozkład przestrzenny frekwencji sprzed
wyborów samorządowych z 2006 roku. Region łódzki z wartością 53,98% zajął szóste miejsce.
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Najwyższa frekwencja była w województwach: mazowieckim (60,51%), pomorskim (57,53%)
i małopolskim (56,05%), natomiast najniższa frekwencja była w województwach: opolskim
(45,53%), świętokrzyskim (47,45%) oraz warmiosko-mazurskim (48%).
Tabela 18. Frekwencja w wyborach powszechnych w województwach w %
prezydenckie prezydenckie parlamentalne samorządowe samorządowe parlamentalne
2005 I tura
2005 II tura
2005
2006 I tura
2006 II tura
2007

Nazwa jednostki
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmiosko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Polska

48,13
47,48
49,24
45,46
49,66
52,98
54,55
41,24
50,00
46,13
53,81
49,20
44,93
44,33
51,27
46,79
49,74

49,26
46,41
50,48
45,66
50,29
56,16
56,59
42,72
53,37
47,06
55,23
50,97
45,49
44,08
51,40
46,37
50,99

38,55
36,82
40,99
35,44
40,30
44,81
46,04
33,47
42,91
38,41
43,40
39,40
36,53
34,48
40,90
37,23
40,57

44,72
43,22
48,56
45,72
45,69
46,11
50,55
39,38
48,60
45,86
46,94
39,98
50,35
46,35
47,14
45,60

38,75
35,95
43,12
41,17
35,46
41,10
46,40
32,73
42,58
38,32
41,77
32,30
42,58
39,64
38,68
39,13

45,99

39,56

53,58
50,65
50,00
50,35
53,98
56,05
60,51
45,53
50,81
49,50
57,53
54,91
47,45
48,00
55,11
51,86
53,88

Źródło: Paostwowa Komisja Wyborcza

Na wykresie 36 przedstawiona została uśredniona lokata wszystkich województw.
Mazowieckie we wszystkich wyborach znajdowało się na 1 miejscu, toteż nawet uśrednienie
nie zmienia tej wartości. Region opolski pięd razy był ostatni a raz przedostatni, toteż średnia
jego lokata to 15,83. Województwo łódzkie uzyskało wartością średnią na poziomie 8,67, która
pozwoliła na zajęcie siódmego miejsca, pod względem frekwencji, w kraju.
Wykres 36. Syntetyczny wskaźnik frekwencji wyborczej wg województw w latach 2005, 2007

Źródło: Paostwowa Komisja Wyborcza
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opolskie

warmiosko-mazurskie

kujawsko-pomorskie

lubuskie

podlaskie

zachodniopomorskie

świętokrzyskie

śląskie

dolnośląskie

łódzkie

lubelskie

wielkopolskie

podkarpackie

małopolskie

pomorskie

mazowieckie

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
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Liczba fundacji, stowarzyszeo oraz organizacji społecznych (nazywanych dalej
organizacjami pozarządowymi) w województwie łódzkim, podobnie jak w całej Polsce, powoli,
lecz systematycznie rośnie. W 2008 roku łódzkie zajmowało 6 pozycję w Polsce z liczbą 6 110
organizacji pozarządowych, przy czym aż 1/3 z nich zlokalizowana była w Łodzi. Pod względem
ich liczby na 1 000 mieszkaoców województwo łódzkie powoli zbliża się do średniej dla Polski
(tabela 19, wykres 37).
Tabela 19. Liczba organizacji pozarządowych na 1 000 mieszkaoców wg województw w latach
2004 - 2008
nazwa jednostki

2004

2006

2008

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmiosko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

1,9
1,7
2,1
1,9
1,8
2,0
2,4
1,7
1,9
2,1
2,1
1,5
1,9
2,1
2,0
1,8

2,3
2,0
2,3
2,3
2,1
2,2
2,7
2,1
2,3
2,3
2,3
1,7
2,1
2,4
2,4
2,1

2,6
2,3
2,6
2,5
2,4
2,5
3,0
2,4
2,6
2,4
2,5
1,8
2,3
2,7
2,6
2,5

Polska

1,9

2,2

2,5

Źródło: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

Wykres 37. Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkaoców wg województw
w latach 2004, 2006, 2008
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

2004

śląskie

kujawsko-pomorskie

świętokrzyskie

opolskie

łódzkie

podlaskie

małopolskie

zachodniopomorskie

lubuskie

pomorskie

dolnośląskie

podkarpackie

lubelskie

wielkopolskie

warmiosko-mazurskie

mazowieckie

2006

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi
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Najwyższe nasycenie organizacjami pozarządowymi występuje w województwie
mazowieckim. W połączeniu z najwyższą uśrednioną frekwencją wyborczą pozwala to na
postawienie hipotezy, iż w regionie tym jest najlepiej rozwinięte społeczeostwo obywatelskie.
Należy jednak pamiętad o olbrzymim wewnętrznym zróżnicowaniu Mazowsza i stołecznej
funkcji jego stolicy – Warszawy. Region łódzki, chod w 2008 roku zajął pod względem nasycenia
organizacjami pozarządowymi dopiero dwunaste miejsce, wykazuje dośd dużą dynamikę
przyrostu (wzrost wskaźnika w latach 2004-2008 o 0,6 p. p.). Najwyższą dynamikę w latach
2004 – 2008 zanotowano w podkarpackim i zachodniopomorskim (0,7 p. p.), natomiast
najniższą w województwie podlaskim (0,3 p. p.).
Podsumowanie
1. Frekwencja w wyborach jest w regionie łódzkim na średnim, ogólnopolskim
poziomie.
2. Nasycenie organizacjami pozarządowymi w województwie jest niskie, jednak
wykazuje wysoką tendencję wzrostową.
3. Pod względem frekwencji wyborczej najlepsza sytuacja panuje w zachodniej
i północno-wschodniej części województwa oraz w miastach na prawach powiatów.
Najgorzej pod tym względem prezentuje się południowa częśd regionu.
4. Rozkład przestrzennego zagęszczenia organizacjami pozarządowymi i Lokalnymi
Grupami Działania odpowiada rozkładowi frekwencji: najlepsza sytuacja panuje
w miastach oraz zachodniej i północno-wschodniej części regionu, najgorzej zaś
w południowych powiatach województwa.
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2.3. TOŻSAMOŚĆ REGIONALNA
Kontekst regionalny
Województwo łódzkie pod względem kulturowym nie jest obszarem jednorodnym,
o czym świadczą więzi nawiązujące do prowincji i ziem historycznych (mapa 32). Obecnie
region obejmuje części trzech prowincji historycznych Polski: wschodnie ziemie Wielkopolski,
zachodnie Mazowsza oraz północno – wschodnie Małopolski. Takie położenie skutkuje
nakładaniem się różnych wpływów kulturowych. Obecnie obserwuje się zdecydowany powrót
do kultywowania tradycji ludowych a nawet można stwierdzid, że zapanowała moda na
produkty regionalne i ludowe święta regionów, podczas których mieszkaocy prezentują się
w strojach ludowych. Tendencje te przekładają się na kształtowanie więzi społecznych oraz
silniejszą identyfikację z regionem. W wyniku dobrych praktyk na przestrzeni ostatnich lat
obserwuje się reaktywację historycznych podregionów kulturowych. Do niedawna
etnografowie wyróżniali w województwie łódzkim pięd subregionów etnograficznych: łęczycki,
łowicki, rawski, opoczyoski i sieradzki. Ostatnie obserwacje i badania pozwoliły na identyfikację
i wyodrębnienie jeszcze dwóch subregionów: piotrkowskiego i siemkowickiego.
Ważną rolę w kształtowaniu tradycji regionu odgrywa Ziemia Łęczycka, której początki
wiązane są z powstaniem grodu warownego nieopodal wsi Tum, na szlaku łączącym
Wielkopolskę z Mazowszem. Obecnie, przejawy kultury łęczyckiej kultywowane są przede
wszystkim na obszarze powiatu łęczyckiego oraz w powiatach: kutnowskim, poddębickim
i zgierskim.

Stanowią

one

podstawę

istnienia

odrębnego

łęczyckiego

subregionu

etnograficznego, którego symbolem jest Diabeł Boruta, bohater wielu okolicznych legend
(zdjęcie 1).
Kolejnym podregionem, o bardzo charakterystycznych cechach, identyfikowanym
w skali kraju, jest podregion łowicki, którego trzon stanowi dawne Księstwo Łowickie.
Mieszkaocy tego obszaru wykazują silne poczucie historycznych wartości i więzi społecznych,
co bezpośrednio wpływa na kształtowanie tożsamości lokalnej i kultywowanie tradycji.
Występuje tu największa ilośd twórców ludowych a ich twórczośd związana jest głównie
z hafciarstwem i wycinankarstwem (zdjęcie 2, 3).

Zdjęcie 1. Podregion Łęczycki - Zdjęcie 2, 3. Podregion Łowicki – haft łowicki, naczynia w kremowej polewie
rzeźba diabła Boruty

z dekoracją roślinną i stylizowanymi ptakami
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Obszarem ukształtowanym w ramach historycznego Mazowsza jest Ziemia Rawska,
której lata świetności związane są z powstaniem zamku obronnego w Rawie Mazowieckiej.
Obecnie związki z historyczną krainą nie są już tak czytelne, jednak stanowią bazę rawskiego
podregionu etnograficznego.
Kolejnym obszarem, na którym zachowały się przejawy tradycji i kultury ludowej jest
tzw. Ziemia Opoczyoska, stanowiąca niegdyś częśd Ziemi Łęczyckiej. Obecnie stanowi ona
podstawę kształtowania opoczyoskiego subregionu kulturowego, gdzie do najciekawszych
i najbardziej charakterystycznych należą drewniane chałupy z tradycyjnie urządzonymi
wnętrzami mieszkalnymi, stroje ludowe i pisanki. Elementy te najlepiej zachowały się
w północnej części Ziemi Opoczyoskiej.
Najrozleglejszą krainą historyczną w granicach województwa jest Ziemia Sieradzka,
w skład której wchodzi obszar międzyrzecza górnej i środkowej Warty oraz Pilicy. Najsilniej
świadomośd przynależności regionalnej mieszkaoców zachowała się w zachodniej części
obszaru. Obecnie trwa proces przywracania dawnych tradycji i odbudowy poczucia tożsamości
(zdjęcie 4).
Bardzo mocne związki z Ziemią Sieradzką wykazują: Ziemia Wieluoska i tzw. Ziemia
Piotrkowska. Pierwsza z nich obejmuje obszar na pograniczu Śląska, Wielkopolski i Małopolski,
gdzie wciąż pozostają bardzo żywe tradycje kulturowe i silne poczucie przynależności
terytorialnej, które mogą stanowid podstawę do reaktywacji wieluoskiego podregionu
etnograficznego. Druga wiąże się bezpośrednio z oddziaływaniem Piotrkowa Trybunalskiego,
który wykształcił własny subregion kulturowy (zdjęcie 5).
Obecnie nowy, siemkowicki podregion etnograficzny, obejmujący prastare ziemie
nadwarciaoskie, zidentyfikowany został na obszarze dwóch gmin: Siemkowice i Kiełczygłów.
Przejawem tradycji ludowych na tym obszarze jest przede wszystkim działalnośd twórców
ludowych w zakresie rzeźbiarstwa, malarstwa, hafciarstwa a także kultywowanie obrzędów
ludowych.

Zdjęcie 4. Podregion Sieradzki –
strój ludowy
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Niewątpliwie pewien wpływ na kształtowanie tożsamości regionalnej posiada również
Łódź – ośrodek, który historycznie wpłynął na ukształtowanie się regionu i społeczeostwa epoki
industrialnej XIX w. W Łodzi i okolicach działają liczni twórcy ludowi, organizowane
są warsztaty ginących zawodów, m. in. na terenie skansenu w Łodzi oraz parku kulturowego
w Zgierzu.
Mapa 32. Ziemie województwa łódzkiego w przekrojach historycznych

Na obszarze województwa znajdują się miejscowości, w których do dnia dzisiejszego
przetrwały tradycje garncarstwa, tkactwa, hafciarstwa, wycinkarstwa, rzeźbiarstwa, malarstwa.
Zidentyfikowano około 300 twórców ludowych o różnej specyfice działalności. Najwięcej
artystów ludowych posiada tradycyjne warsztaty pracy w powiecie kutnowskim. Są to przede
wszystkim rzeźbiarze. Znacznym nagromadzeniem twórców ludowych zajmujących się
hafciarstwem i wycinkarstwem charakteryzuje się powiat łowicki, gdzie większośd gmin
uczestniczy w podtrzymywaniu i promowaniu twórczości ludowej. Największą aktywnośd
wykazują gminy: Kocierzew, Chąśno, Łowicz i Nieborów. Z uwagi na bardzo duże
zapotrzebowanie na produkty twórczości łowickiej (zaobserwowane podczas wielorakich
warsztatów, szkoleo, targów i spotkao) artyści ludowi z tego terenu znacznie rozpowszechnili
swoją działalnośd. Wartym podkreślenia są również działania gminy Łowicz, która okresowo
organizuje czynne warsztaty pracy twórczej. Na uwagę zasługuje też różnorodnośd artystów
tworzących w powiecie zgierskim i ich aktywny udziała w inpreazch regionalnych m. in.
warsztatach rzeźby monumentalnej, które na stałe wpisały się w kalendarz spotkao tego rejonu
a powstające prace eksponowane są na terenie Zgierza (wykres 38, mapa 33).
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Wykres 38. Rozmieszczenie działalności twórców ludowych w powiatach w 2008 roku
90
80
70
60
50
40
30
20
10
zgierski

wieruszowski

zduoskowolski

wieluoski

tomaszowski

skierniewicki grodzki

skierniewicki

rawski

sieradzki

poddębicki

radomszczaoski

piotrkowski grodzki

piotrkowski

pabianicki

pajęczaoski

opoczyoski

łódzki wschodni

łowicki

łódzki grodzki

łaski

łęczycki

kutnowski

brzezioski

bełchatowski

0

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów promocyjnych gmin

Mapa 33. Liczba twórców ludowych w gminach w 2008 roku na tle podregionów kulturowych
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W kształtowaniu tożsamości regionalnej ważną rolę odgrywa tradycja sztuki kulinarnej.
Województwo łódzkie podjęło czynną ochronę regionalnych tradycji w tym zakresie poprzez
umieszczanie różnorodnych specjałów kulinarnych na Liście Produktów Tradycyjnych, która
jest prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędy Marszałkowskie
(tabela 20). Łódzkie produkty, których liczba w ostatnich latach zdecydowanie wzrosła,
przyczynią się do zachowania dziedzictwa kulturowego, rozwoju poszczególnych podregionów
oraz umocnienia tożsamości społeczności lokalnych.
Tabela 20. Lista produktów regionalnych z terenu województwa łódzkiego w 2009 roku
Kategorie
produktów
Produkty
mleczne
Produkty
mięsne

Warzywa i
owoce

Produkty umieszczone
na liście
Kozi twaróg
z Eufeminowa
Twaróg tradycyjny
Wędzone kiełbasy
jordanowskie
Nadolski boczek
tradycyjnie wędzony
Jordanowska kiełbasa
jałowcowa
Kiełbasa nadolska
tradycyjnie wędzona
Pasztetowa z Nadolnej
w pętkach200
Gęś owsiana
z Bogusławic
Jagnięcina ze świniarki
Nagawskie jabłka
pieczone z sokiem
Kompot wiśniowy
po łowicku
Przecier ogórkowy
po łowicku
Szczaw konserwowy
po łowicku
Chrzan nadwarciaoski
po staropolsku
Ogórek kwaszony
spod Wielunia
Dwikła z chrzanem
po łowicku
Powidła śliwkowe
łowickie
Ogórki konserwowe
po łowicku
Ogórki kwaszone
po łowicku
Chrzan znad Środkowej
Warty, w laskach

Kategorie
produktów
Wyroby
piekarnicze
i
cukiernicze

Oleje i
tłuszcze
Miody
Gotowe
dania
potrawy

Napoje

Produkty umieszczone
na liście
Tatarczuch z Radomska
Obrzędowy chleb
z Doliny Mrogi
Chleb nagawski
wiecznie świeży
Chleb razowy z Doliny
Mrogi z ziarnami zbóż
Chleb gryczany
Chleb żytni świątnicki
Chleb dmosioski na
tradycyjnym zakwasie
Chleb staropolski
z doliny Mrogi
Piernikowa chatka znad
rzeki Mrogi
Piernik z marchwi
Chleb żytni razowy
pełnoziarnisty z Białej
Chleb wiejski na
zakwasie z pieca
ceglanego z Białej
Chleb wiejski łęczycki
Chleb łęczycki żytni
razowy pełnoziarnisty
Masło nagawskie
Miody z doliny rzeki
Mrogi
Jeżowski żur
z ziemniaczkami
Plendze kartoflane
z Wójcina
Kugiel z Przedborza
Polewka gruszkowa
z Gałkowa
Kapłonek (wodzianka)
z Gałkowa
Gołąbki z Osin
Kapusta z grochem
Obrowska zupa
chrzanowa
Zalewajka z zasmażką
Radomszczaoska
zalewajka
Nalewka owocowa
z Nagawek
Piwo łaskie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Ochrona i promocja produktów regionalnych i tradycyjnych, w dużym stopniu
przyczynia się do zwiększania atrakcyjności terenów wiejskich, rozwoju agroturystyki i turystyki
wiejskiej a także do ochrony dziedzictwa lokalnego. Obecnie z terenu województwa na liście
produktów regionalnych figuruje 49 specjałów kulinarnych w 8 kategoriach (najwięcej
w kategorii wyrobów piekarniczych i cukierniczych). Podregion łowicki, z tradycyjnym
przetwórstwem owocowo – warzywnym, przoduje w kategorii warzyw i owoców. Liczba
produktów zgłoszona na listę z terenu województwa gwałtownie wzrosła na przestrzeni
ostatnich dwóch lat, bowiem w 2007 roku zarejestrowane były jedynie 3 produkty (chleb
łęczycki razowy pełnoziarnisty, chleb wiejski łęczycki oraz chrzan znad Środkowej Warty
w laskach). W 2008 roku do listy dopisano kolejnych 7 specjałów, natomiast w 2009 roku
przybyło ich aż 38.
Przejawem kultywowania tradycji kulturowych na obszarze województwa są również
cykliczne imprezy propagujące historyczne i kulturowe walory regionu oraz festiwale
kształtujące kulturalny wizerunek regionu. Region łódzki posiada szeroki wachlarz imprez,
w trakcie których występują elementy historii regionu, folkloru i kultury, z których wiele na
stałe wpisało się w kalendarz wydarzeo kulturalnych o randze (wykres 39):
międzynarodowej, m. in. w: Łodzi (Festiwal Dialogu Czterech Kultur – obecnie Festiwal
Łódź Czterech Kultur, Łódź Biennale, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęd
Filmowych Camerimage – odbywający się do 2009 roku, Międzynarodowy Festiwal
i Konkurs Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana, Explorer Festiwal,
Międzynarodowe

Triennale

Tkaniny,

Międzynarodowy

Festiwal

Fotografii

Fotofestiwal), Rawie Mazowieckiej (Festiwal Rawska Noc Bluesowa), Łowiczu
(Międzynarodowy Festiwal Organowy im. J. S. Bacha),
krajowej m. in.: Letnie Koncerty Festiwalowe w Zelowie, Turnieje Rycerskie w Łęczycy
i Sulejowie, Festiwal Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi, Ogólnopolskie
Dożynki Ogrodnicze – Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach, Festiwal
w Krajobrazie w Inowłodzu, Święto Róży w Kutnie,
regionalnej m. in.: Dzieo Reymonta w Łodzi i Lipcach Reymontowskich, Powiatowy
Przegląd Folkloru Ziemi Wieluoskiej w Wieluniu, Wędrowny Festiwal Filharmonii
Łódzkiej

im.

A. Rubinsteina

Kolory

Polski,

Jarmark

Twórczości

Ludowej

i Rękodzielnictwa w Przedborzu, układanie dywanów kwiatowych w Spycimierzu,
lokalnej m. in.: „Dzieo Palanta” oraz „Dzieo Cebuli” w Grabowie, Spotkanie
folklorystyczne „Bo w Złoczewie na Bazarze”, Biesiada Sulmierzycka, Tomaszowski
Jarmark, Jarmark Łaski, Wiosenne świętowania w polskiej tradycji w Złoczewie, Noc
Kupały w Radomsku, Piknik Rodzinny z folklorem w tle w Drzewicy, Dni Żarnowa, Dni
Sulejowa, Sobótki w Nowosolnej, Święto Chleba w Brójcach, Przegląd Dorobku
Artystycznego Kół Gospodyo Wiejskich w Opocznie, Wiosenne Spotkania z Folklorem
w Bełchatowie, Konkurs kulinarny potraw regionalnych w Czerniewicach.
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Należy podkreślid, że w ostatnim czasie zdecydowanie wzrosła liczba organizowanych imprez
o charakterze kulturalnym. Obecnie na terenie województwa organizowanych jest ogółem
około 200 wydarzeo tego typu, z czego ponad 20 posiada charakter międzynarodowy, ponad
30 krajowy, ponad 80 regionalny i około 50 lokalny. Obserwuje się również zwiększenie
zainteresowania i powiększanie liczby uczestników przeprowadzanych imprez, dlatego też
w niedługim czasie ranga niektórych z nich np. układania dywanów kwiatowych w Spycimierzu
obecnie o znaczeniu regionalnym, może znacznie wzrosnąd, przede wszystkim ze względu na
rozpoznawalnośd i uczestnictwo osób z województw sąsiednich. Podobnie dzieje się w obrębie
spotkao o charakterze lokalnym, gdyż wiele gmin zaprasza gości z zaprzyjaźnionych rejonów,
przez co zwiększa się oddziaływanie organizowanych imprez.
Wykres 39. Imprezy kulturalne na terenie województwa
ogólna liczba imprez kulturalnych na terenie województwa łódzkiego - ok. 200

międzynarodowa
krajowa
regionalna
lokalna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów promocyjnych gmin

W kształtowaniu tożsamości bardzo istotną rolę odgrywają zespoły ludowe, które
kultywują tradycje związane ze strojami ludowymi, taocami i obrzędami. Najprężniej działają
one w powiatach opoczyoskim, łowickim i wieluoskim (wykres 40). Na przestrzeni ostatnich lat
działające zespoły powiększyły grono artystów. W ich skład wchodzi coraz młodsze pokolenie,
co zapewni przetrwanie lokalnego dziedzictwa. Obserwuje się również wzrost liczby
powstających

zespołów

ludowych,

co

wpływa

na

wzrost

tożsamości

regionalnej

i identyfikowanie się mieszkaoców z kulturą regionu.
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Wykres 40. Działające zespoły ludowe w powiatach w latach 2002, 2004, 2006, 2008
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Źródło: Łódzki Dom Kultury

Kultura ludowa regionu stała się inspiracją dla twórców ekspozycji etnograficznych
w formie skansenów. Ten interesujący przejaw ochrony dziedzictwa charakterystycznego dla
danego regionu w łódzkim znalazł odzwierciedlenie w formie 14 obiektów muzealnych
o charakterze skansenów bądź plenerowych ekspozycji etnograficznych. Położone są one
zarówno w większych miastach regionu (Łodzi, Łowiczu, Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim,
Skierniewicach, Wieluniu czy Uniejowie), jak i w niewielkich miejscowościach (Lipcach
Reymontowskich, Maurzycach, Rogowie, Sromowie, Karsznicach czy Wilamowie). Do grupy
skansenów w ostatnich latach dołączyły: skansen architektury drewnianej w Łodzi, skansen
militarny przy siedzibie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, skansen Ginącego
Rzemiosła w Uniejowie oraz skansen lokomotyw w Karsznicach. Swoją działalnośd na szeroką
skalę podjęła parowozownia w Skierniewicach i skansen wąskotorówek w Rogowie. Ośrodki te
są coraz częściej odwiedzane przez turystów zarówno z regionu, jak i z kraju i zagranicy.
W obrębie skansenów podejmowane są inicjatywy organizowania cyklicznych spotkao
warsztatowych z twórcami ludowymi np. w skansenie w Łowiczu można uczestniczyd
w warsztatach nauki hafciarstwa. Ponadto ciekawą inicjatywą zrealizowaną w Łowiczu są,
utworzone na terenie miasta, galerie ludowe oraz galeria łowicka. Ciekawy pomysł chce
zrealizowad również gmina Dmosin planując utworzenie skansenu w Nagawkach, gdzie
przeniesione mają byd domy drewniane, które kolidują z planowanymi inwestycjami
realizowanej infrastruktury drogowej. Nowy skansen ma również powstad w obrębie grodziska
w Tumie – Tum Kwiatkówek.
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W celu zachowania i ochrony materialnych zasobów kulturowych oraz wartości
niematerialnych, lokalne inwestycje odbywają się w ramach inicjatyw podejmowanych przez
Lokalne Grupy Działania (LGD), których na terenie województwa działa obecnie 23 (wykres 41,
tabela 21). Przy czym zasięg działania trzech z nich wykracza na tereny województw ościennych
– mazowieckiego, wielkopolskiego i świętokrzyskiego (mapa 34).
Wykres 41. Wzrost liczby LGD na terenie województwa w latach 2005 - 2008
Ogółna liczba LGD w województwie łódzkim 23
przy 3 LGD wspólnych z woj. ościennymi
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Mapa 34. Lokalne Grupy Działania i wskrzeszanie ludowej działalności artystycznej
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Dzięki LGD zwiększa się oddziaływanie wspólnie realizowanych przedsięwzięd,
i poszerza krąg odbiorców, następuje podtrzymanie tożsamości lokalnej. Działalnośd grup
odgrywa bardzo istotną rolę w rewitalizacji terenów wiejskich związanych z historią, kulturą
oraz dziedzictwem kulturowym wsi. Kształtuje się poczucie zaangażowania w rozwój lokalny.
Grupy te przyczyniają się dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich przez
możliwośd pozyskiwania pomocy finansowej przyznawanej na realizację projektów związanych
głównie z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową
i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego.
Tabela 21. Lokalne Grupy Działania w województwie łódzkim w 2008 roku
Nazwa LGD

Gminy wchodzące w skład LGD

Powiaty

Rok
powstania

Województwo
- miejsce
działania

SLGD "BUD-UJ RAZEM"

Ujazd, Czarnocin, Będków, Budziszewice

tomaszowski, piotrkowski

2008

łódzkie

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
"CENTRUM"

Nowe Ostrowy, Grabów, Daszyna, Witonia, Góra Św.
Małgorzaty, Krzyżanów, Bedlno, Żychlin, Oporów,
Strzelce, Łanięta, Krośniewice, Dąbrowice

kutnowski, łęczycki

2006

łódzkie

Stowarzyszenie Dolina Pilicy

Tomaszów Mazowiecki, Lubochnia, Inowłódz, Wolbórz,
Mniszków, Sulejów

tomaszowski, piotrkowski,
opoczyoski

2008

łódzkie

SLGD "Dolina Rzeki Grabi"

Łask, Wodzierady, Dobroo, Dłutów, Buczek,
Sędziejowice, Widawa, Zelów, Drużbice

łaski, pabianicki,
bełchatowski

2008

łódzkie

SLGD "Gniazdo"

Lipice Reymontowskie, Nieborów, Skierniewice,
Maków, Godzianów, Słupia, Głuchów, Nowy Kawęczyn

skierniewicki, łowicki

2006

łódzkie

Kraina Wielkiego Łuku Warty

Osjaków, Konopnica, Wierzchlas, Pątnów, Działoszyn

wieluoski, pajęczaoski

2008

łódzkie

Poddębice i Zadzim - Kraina
Bez Barier

Poddębice, Zadzim

poddębicki

2007

łódzkie

SLGD "Kraina Rawki"

Rawa Mazowiecka, Kowiesy, Biała Rawska, Regnów,
Sadkowice, Cielądz

rawski, skierniewicki

2006

łódzkie

"Między Prosną a Wartą" LGD

Wieruszów, Klonowa, Galewice, Lutów, Sokolniki,
Czastary, Bolesławiec, Łubnice

wieruszowski, sieradzki

2005

łódzkie

Między Wartą a Nerem

Uniejów, Świnice Warckie

poddębicki, łęczycki

2007

łódzkie

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Społeczności Lokalnej Koluszki, Dmosin, Brzeziny, Rogów, Jeżów
"Mroga"

brzezioski, łódzki wschodni

2008

łódzkie

LGD "Nad Drzewiczką"

Drzewica

opoczyoski

2007

łódzkie

LGD "Podkowa"

Zduoska Wola, Zapolice

zduoskowolski

2008

łódzkie

SLGD Polcentrum

Stryków, Piątek, Ozorków, Głowno, Domaniewice

zgierski, łęczycki, łowicki

2006

łódzkie

Parzęczew, Łęczyca, Wartkowice, Dalików, Zgierz

zgierski, poddębicki,
łęczycki

2005

łódzkie

Warta, Dobra, Pęczniew, Sieradz, Burzenin

sieradzki, poddębicki,
turecki

2006

łódzkie

Andrespol, Nowosolna, Brójce, Rokiciny

łódzki wschodni,
tomaszowski

2006

łódzkie

Brzeźnio, Wróblew, Brąszewice, Złoczew

sieradzki

2008

łódzkie

Rzeczyca, Żelechlinek, Czerniewice, Poświętne

tomaszowski, opoczyoski

2008

łódzkie

Wieluo, Ostrówek, Czarnożyły, Biała, Skomlin, Mokrsko

wieluoski

2007

Fundacja Rozwoju Gmin
"Prym"
Stowarzyszenie "Lokalna
Grupa Działania Przymierze
Jeziorsko"
LGD STER
SLGD "Szlakiem Sieradzkiej Eski"
SLGD "Tradycja, Kultura,
Rozwój"
SLGD "Ziemia Wieluoska"
"Echo Puszczy Bolimowskiej"
"Turkowska Unia Rozwoju T.U.R."
Stowarzyszenie "Lokalna
Grupa Działania - U Źródeł"

Bolimów

skierniewicki

2008

Goszczanów

sieradzki

2008

Paradyż, Białaczów, Żarnów

opoczyoski

2007

Źródło: Materiały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego i materiałów promocyjnych gmin
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Województwo łódzkie jest obszarem identyfikującym się z kulturą ludową. W ostatnich
latach zaobserwowad można wzmożenie działao zmierzających w kierunku reaktywacji
i rozpowszechnienia tradycji kulturowych. Organizowana jest duża ilośd imprez, w trakcie
których promowany jest folklor regionu, wzrasta liczba twórców ludowych oraz reaktywowane
są podregiony etnograficzne. Wydaje się jednak, że podejmowane działania promocyjne w celu
eksponowania kulturowych walorów regionów są niewystarczające. Świadczy o tym np. brak
oznakowania dojazdów do skansenów i informacji o ich istnieniu przy wjeździe do
miejscowości. Nieliczne miejscowości, jak np. Bolimów, posiadają oznakowane warsztaty
twórców ludowych. Brakuje również informacji na temat kulinarnych produktów regionalnych,
(jedynie Piotrków Trybunalski posiada folder promujący produkty kulinarne regionu).
Województwo nie posiada aktualnego informatora imprez kulturalnych a informacje
o terminach organizowania poszczególnych festiwali, konkursów i spotkao można znaleźd
jedynie w gminach.
Kontekst krajowy
Porównując zróżnicowanie etnograficzne województwa z etnografią krajową należy
stwierdzid, że występujący w województwie łódzkim subregion łowicki jest rozpoznawalny
zarówno w skali kraju, jak i poza jego granicami, oraz plasuje się na równej pozycji z krajowymi
subregionami takimi jak: krakowski, śląski czy podhalaoski. Ludowa twórczośd artystyczna,
łowickie stroje, wycinanki i hafty traktowane są jako element indentyfikacyjny folkloru Polski
na arenie międzynarodowej.
W 2010 roku województwo łódzkie znajdowało się się 9 pozycji w kraju w zakresie
liczby produktów umieszczonych na krajowej liście produktów regionalnych. Polska lista
wyjątkowych, wysokiej jakości produktów, których metody produkcji wykorzystywane są co
najmniej od 25 lat, zawiera obecnie 729 specjałów stanowiących dziedzictwo kulturowe
regionów (wykres 42). Na podstawie analizy doświadczeo producentów stwierdzono, że
produkty posiadające krajowe oznaczenie zyskują prestiż i są chętniej kupowane przez
konsumentów. Współtworzą także wizerunek obszaru, z którego się wywodzą. W paostwach
UE da się zauważyd poszukiwanie unikalnych, wyjątkowych produktów. Niestety żaden ze
specjałów regionu łódzkiego nie znalazł się pośród zarejestrowanych produktów europejskich.
System w UE funkcjonuje od 1992 roku i obecnie zarejestrowanych jest 840 produktów, w tym
8 z Polski. Są to: Bryndza podhalaoska (Chroniona Nazwa Pochodzenia), Oscypek (Chroniona
Nazwa Pochodzenia), Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich (Chronione Oznaczenie
Geograficzne), Półtorak (Gwarantowana Tradycyjna Specjalnośd), Dwójniak (Gwarantowana
Tradycyjna Specjalnośd), Trójniak (Gwarantowana Tradycyjna Specjalnośd), Czwórniak
(Gwarantowana Tradycyjna Specjalnośd), Rogal świętomarcioski (Chronione Oznaczenie
Geograficzne). Kolejne 34 wnioski czekają na rejestrację, jednak żaden z nich nie pochodzi
z terenu województwa łódzkiego.
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Wykres 42. Liczba produktów regionalnych w województwach w latach 2008, 2010
ogólna liczba produktow w kraju w 2008 - 449, w 2010 - 729
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Województwo łódzkie zajmuje 7 pozycję w kraju w zakresie liczby działających LGD (wykres
43).
Wykres 43. Liczba lokalnych grup działania w województwach w 2008 roku
Ogólna liczba LGD na terenie Polski - 344
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Województwo łódzkie pod względem tożsamości kulturowej nie jest rozpoznawalne na
terenie kraju (co zaobserwowano podczas spotkao konferencyjnych i konkursowych). Mocny,
krajowy ośrodek kulturowy - łowicki podregion etnograficzny - bardziej kojarzony jest
z przynależnością do historycznego Mazowsza. Ważnym obszarem, zbyt mało promowanym
w kraju, jest teren Lipiec Reymontowskich, które znane są w całej Polsce. Niestety, chod twórcy
ludowi aktywnie uczestniczą w wielu imprezach o charakterze krajowym i europejskim,
to jednak turystyka kulturowa na tym terenie jest słabo rozwinięta.
Podsumowanie
1. W województwie łódzkim za szczególnie istotne uznano poczucie tożsamości
regionalnej mieszkaoców bowiem stopieo identyfikacji z regionem uznad należy
za jeden z czynników warunkujących w znacznym stopniu aktywnośd
gospodarczą ludności. W ostatnich latach w województwie łódzkim nastąpił duży
wzrost poziomu identyfikacji mieszkaoców z kulturą regionu oraz wzrost
aktywności w zakresie propagowania i kultywowania tradycji regionalnych:
Następuje reaktywacja i wzmacnianie wizerunku etnograficznych podregionów
kulturowych w województwie a łowicki podregion etnograficzny jest
rozpoznawalny w skali kraju i traktowany jest jako element identyfikacyjny
folkloru Polski na arenie międzynarodowej;
Nastąpiła czynna ochrona tradycji regionalnej poprzez wzrost liczby skansenów
i organizację warsztatów twórców ludowych, m. in. podjęto czynne działania
prowadzące do utworzenia skansenu archeologicznego w Tumie, przed którym
roztoczona jest szansa stworzenia ośrodka na miarę grodziska w Biskupinie;
Nastąpiła czynna ochrona łódzkiej sztuki kulinarnej poprzez umieszczenie wielu
specjałów regionalnych na Krajowej Liście Produktów Tradycyjnych, co otwiera
możliwośd zarejestrowania ich na liście europejskiej. Na przestrzeni lat 2008 2010 znacznie wzrosła liczba produktów regionalnych, odpowiednio z 10 w 2008
roku do 49 w 2010 roku;
W ostatnich latach zaobserwowano wzrost liczby działających zespołów
ludowych oraz liczby twórców ludowych;
Od 2005 roku utworzono znaczą liczbę lokalnych grup działania, przed którymi
stoją duże szanse pozyskiwania środków finansowych na kultywowanie tradycji
i rozwój ośrodków regionalnych. W 2008 roku województwo zajmowało
7 miejsce w kraju pod względem liczby lokalnych grup działania (region łódzki 23,
Polska 344);
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Wysoka liczba organizowanych imprez o charakterze międzynarodowym
i krajowym z pewnością wpływa na postrzeganie stolicy regionu jako silnego
ośrodka kultury i może przyczynid się do uzyskania w 2016 roku miana „Łódź
Europejską Stolicą Kultury”.
Do obszarów najbardziej prężnych pod względem propagowania kultury ludowej
i tradycji regionu zaliczono następujące powiaty:
łowicki i wieluoski, w których w 2008 roku działało najwięcej twórców
ludowych oraz oferowano najwięcej produktów regionalnych;
opoczyoski, sieradzki i tomaszowski, w których działało najwięcej lokalnych
grup działania oraz najwięcej twórców ludowych;
brzezioski, z którego pochodziło najwięcej produktów regionalnych oraz gdzie
działało najwięcej lokalnych grup działania;
2. Jednocześnie zauważalna jest zbyt słaba promocja Łowicza jako ośrodka
tożsamości regionalnej o znaczeniu i randze krajowej oraz zbyt słabe działania
zmierzające do jego czytelnej identyfikacji z województwem łódzkim oraz
niewystarczajaca akcja promocyjna dziedzictwa niematerialnego regionu, brak
informatorów i folderów promocyjnych, zbyt skromne oznakowanie skansenów
i warsztatów twórców ludowych.
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3. JAKOŚĆ ŻYCIA
3.1. MIESZKALNICTWO
Kontekst regionalny
Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności obszaru i jego poziomie
cywilizacyjnym są warunki życia mieszkaoców wyrażone m. in. poprzez warunki mieszkaniowe.
Na zasoby mieszkaniowe województwa w 2008 roku składało się 962 482 mieszkao,
stanowiących 7,32% zasobów krajowych, o łącznej powierzchni użytkowej 63 394 736 m2
i mających w sumie 3 371 218 izb. W stosunku do roku 2004 zasoby mieszkaniowe regionu
zwiększyły się o 1,9 p.p.
Analiza przyrostu liczby mieszkao w latach 2004 - 2008 (wykres 44) w ujęciu
podregionalnym i powiatowym pozwala stwierdzid, że największy przyrost liczby mieszkao
w tym okresie miał miejsce w podregionie piotrkowskim (przede wszystkim w powiecie
bełchatowskim - do 103,48% wartości z 2004 roku) i tomaszowskim (do 102,52%), Łodzi (do
101,28%) oraz podregionie łódzkim (głównie w powiecie zgierskim - do 102,44%).
W pozostałych dwóch podregionach – sieradzkim i skierniewickim - przyrost był niewielki
a w żadnym z powiatów liczba mieszkao w omawianym okresie nie zwiększyła się o więcej niż
1 000. W przypadku podregionu piotrkowskiego widoczny jest stabilny trend wzrostowy,
w Łodzi i podregionie sieradzkim przyspieszenie nastąpiło w okresie 2006-2008, natomiast
w podregionie łódzkim w okresie 2004-2006. Podregion skierniewicki utrzymuje stałe
niewielkie tempo wzrostu zasobów mieszkaniowych.
Wykres 44. Liczba mieszkao na 1 000 mieszkaoców w powiatach w latach 2004, 2006 i 2008
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Źródło: Dane GUS
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Pod względem wskaźnika liczby oddawanych mieszkao na 1 000 mieszkaoców (wykres
45) liderami w 2008 roku były powiaty: skierniewicki grodzki (5,7) i łódzki wschodni (5,0).
W roku 2006 w wielu powiatach widoczne było załamanie na rynku mieszkaniowym, jednak
wyraźnie zarysowuje się trend rosnący. Zauważalna jest także tendencja do szybszego
przyrostu substancji mieszkaniowej w miastach, zwłaszcza w pobliżu Łodzi, przy jednocześnie
większym nasyceniu rynku mieszkaniowego, wyrażonego np. liczbą mieszkao przypadających
na 1 000 mieszkaoców.
Wykres 45. Mieszkania oddawane do użytku na 1 000 mieszkaoców w powiatach w latach
2004, 2006, 2008
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Źródło: Dane GUS

Analiza liczby mieszkao oddawanych do użytkowania w najatrakcyjniejszych powiatach
ziemskich wykazuje, że relatywnie najwięcej mieszkao przybywa na obszarach wiejskich,
szczególnie w tych gminach, które mogą poszczycid się atrakcyjnym środowiskiem
przyrodniczym, bliskością dużego miasta i dogodnymi połączeniami komunikacyjnymi. Nowymi
mieszkaocami takich terenów wiejskich zostają najczęściej mieszkaocy pobliskiego dużego
miasta, chcący pogodzid ciszę i spokój wiejskiego osadnictwa z miejskim stylem życia.
W poszczególnych powiatach średni wzrost tego wskaźnika dla obszarów wiejskich wynosił 0,8,
a jedynie w powiatach poddębickim i wieruszowskim zanotowano jego spadek. W 2008 roku
najwięcej mieszkao na obszarach wiejskich oddano do użytku w powiecie łódzkim wschodnim
(6,7), najmniej zaś w łęczyckim i pajęczaoskim (po 1,1) (tabela 22).
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Tabela 22. Liczba mieszkao oddanych do użytku na 1 000 mieszkaoców obszarów wiejskich
w powiatach w latach 2004 i 2008
liczba mieszkao oddanych do
powiaty

użytku na 1000 mieszkaoców
2004

2008

bełchatowski

4,5

6,2

brzezioski

3,1

4,3

kutnowski

0,8

1,8

łaski

2,9

3,8

łęczycki

0,3

1,1

łowicki

1,1

2,2

łódzki wschodni

6,2

6,7

opoczyoski

2,0

4,0

pabianicki

4,7

4,9

pajęczaoski

1,0

1,1

piotrkowski

2,7

3,7

poddębicki

2,4

1,6

radomszczaoski

2,1

2,4

rawski

1,1

2,4

sieradzki

0,5

1,8

skierniewicki

1,9

2,7

tomaszowski

2,4

4,2

wieluoski

1,0

1,7

wieruszowski

2,6

2,1

zduoskowolski

2,3

3,9

zgierski

4,3

5,1

RAZEM

2,3

3,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przemiany struktury własnościowej lokali mieszkaniowych (wykres 46, 47) wykazują
generalny i trwały trend do zwiększania się udziału mieszkao należących do osób fizycznych
(posiadających prawo własności do całej nieruchomości lub do jej części, jednak pod
warunkiem że jest ono ujawnione w księdze wieczystej). Analizy na poziomie powiatów
pozwalają na postawienie następujących tez:
udział mieszkao należących do osób fizycznych jest odwrotnie proporcjonalny do
poziomu urbanizacji,
udział mieszkao komunalnych jest wprost proporcjonalny do poziomu urbanizacji.
Największy odsetek gminnych zasobów mieszkaniowych skupiony jest w Łodzi, gdzie
ponad 20% lokali mieszkaniowych pozostaje we władaniu samorządu. Stanowi to ponad 7%
zasobu mieszkaniowego województwa ogółem. Natomiast najmniejsza ilośd mieszkao
stanowiących własnośd komunalną znajduje się w powiatach: brzezioskim (1,01%),
skierniewickim (1,60%), pajęczaoskim (2,48%), radomszczaoskim (2,62%), piotrkowskim
(2,93%) i wieruszowskim (2,96%). We wszystkich powiatach widoczna jest tendencja do
zwiększania się udziału zasobów mieszkaniowych należących do osób fizycznych. Stosunkowo
najwyższy przyrost takich zasobów zanotowany został w powiatach: bełchatowskim
(9,11 p.p.), opoczyoskim (7,57 p.p.) i skierniewickim grodzkim (5,64 p.p.), natomiast najniższy
w powiatach: skierniewickim (0,4 p.p.), pajęczaoskim (0,47 p.p.) i łowickim (0,78 p.p.).

str. 119

SFERA SPOŁECZNA - JAKOŚĆ ŻYCIA

Wykres 46. Struktura własnościowa lokali mieszkaniowych w powiatach w 2004 roku
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Źródło: Dane GUS

Wykres 47. Struktura własnościowa lokali mieszkaniowych w powiatach w 2008 roku
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Źródło: Dane GUS
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Przeciętna powierzchnia lokalu mieszkalnego na terenie województwa wynosiła
w 2008 roku 65,9 m2 i zwiększyła się od roku 2004 o 1,1 m2 czyli o 1,7% (wykres 48).
Najmniejsze lokale mieszkaniowe występowały w miastach i mocno zurbanizowanych
powiatach, natomiast największą przeciętną powierzchnią mieszkao dysponowali mieszkaocy
powiatu wieruszowskiego (90 m2) oraz powiatów ziemskich będących bliskim zapleczem
mieszkaniowym miast: łódzkiego wschodniego (85,1 m2), skierniewickiego (84,3 m2),
piotrkowskiego (82,4 m2). Najszybszy przyrost powierzchni użytkowej mieszkao zanotowano
w powiatach: łódzkim wschodnim (o 2,8 m2), bełchatowskim (o 2,4 m2) i brzezioskim (2,0 m2),
natomiast najwolniej średnia powierzchnia użytkowa mieszkao rosła w powiatach rolniczych:
łęczyckim (0,5 m2), kutnowskim (0,6 m2) i sieradzkim (0,6 m2). Wskaźnik przeciętnej
powierzchni użytkowej przypadającej na jednego mieszkaoca (wykres 49) korygowany jest
sytuacją demograficzną. Najlepsza sytuacja pod tym względem występowała w powiecie
łódzkim wschodnim (29,7 m2), który przy stosunkowo niewielkim zaludnieniu charakteryzował
się wysokim tempem przyrostu nowej tkanki mieszkaniowej. Najgorsza sytuacja panowała
natomiast w Piotrkowie Trybunalskim (22,8 m2), gdzie można mówid o stagnacji na rynku
mieszkaniowym.
Wykres 48. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w powiatach w latach 2004, 2008
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Źródło: Dane GUS

Szczególną uwagę warto zwrócid na powiaty o najszybszym przyroście średniej
powierzchni użytkowej mieszkao, czyli łódzki wschodni i bełchatowski. Tak dynamiczny wzrost,
i to z dośd wysokiej wartości wskaźnika, świadczy o silnie zintensyfikowanym przyroście nowej
substancji mieszkaniowej i to mieszkao o największej powierzchni a więc najczęściej
w najwyższym standardzie wykooczenia.
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Wykres 49. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę w powiatach
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Analiza zasobów mieszkaniowych pod kątem wyposażenia w pięd podstawowych
mediów czyli: wodociąg, ustęp spłukiwany, łazienka, centralne ogrzewanie, gaz sieciowy
(wykres 50), za pomocą wskaźnika syntetycznego (mapa 35) wykazała, że najlepiej wyposażone
są mieszkania w miastach na prawach powiatów. Wartości najbliższe maksimum jakie może
osiągnąd wskaźnik, czyli pięciu punktom (po jednym punkcie za najwyższą dostępnośd w całym
województwie do podstawowego medium), osiągnęły: Łódź (4,76), Skierniewice (4,75)
i Piotrków Trybunalski (4,71), oraz powiaty o wysokim poziomie urbanizacji m. in. pabianicki
(4,22), bełchatowski (4,18), zgierski (3,91). Natomiast najgorsza sytuacja pod tym względem
występuje w powiatach o wiejskim charakterze m. in. poddębickim (2,92), skierniewickim
(2,93), piotrkowskim (3,03). Wartości wskaźnika syntetycznego wykazują ustabilizowane
wartości w przypadku większości powiatów, ewentualnie z tendencją do niewielkiego wzrostu.
Najszybszy wzrost wartości wskaźnika syntetycznego (o 0,03 punktu w latach 2004-2008)
zanotowany został w powiatach: łódzkim wschodnim, opoczyoskim i piotrkowskim. Należy
zwrócid uwagę, że w przypadku powiatów opoczyoskiego i piotrkowskiego baza, z której
nastąpił wzrost była niewielka, a więc osiągnięcie wysokiego wzrostu stosunkowo łatwe.
Powiat łódzki wschodni charakteryzuje się wysokim poziomem wyposażenia w media i poziom
ten szybko wzrasta, co jest zasługą dynamicznie rozwijającego się mieszkalnictwa
indywidualnego. Standard wyposażenia mieszkao, liczony wskaźnikiem syntetycznym, między
rokiem 2004 a 2008 nie zmienił się aż w 8 powiatach: pabianickim, sieradzkim, łęczyckim,
zgierskim i wieluoskim oraz Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach. W przypadku
miast na prawach powiatu oraz części powiatów na obszarze Aglomeracji Łódzkiej ma to
uzasadnienie w wysokim wyjściowym poziomie wyposażenia ogółu mieszkao. Niepokojąca jest
natomiast

stagnacja

poziomu

wyposażenia

mieszkao

w

powiatach

ziemskich

charakteryzujących się niskim stanem wyjściowym wskaźnika. Dotyczy to w szczególności
powiatów: sieradzkiego, wieluoskiego i łęczyckiego.
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Wykres 50. Wyposażenie *%+ mieszkao w urządzenia techniczno-sanitarne w mieście i na wsi
w powiatach w 2008 roku15
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Źródło: Bank Danych Regionalnych (GUS)

15

Ponieważ wyposażenie mieszkao w instalacje techniczno – sanitarne wykazuje niewielką zmiennośd w czasie (rzędu ok. 1% w 4letnim szeregu czasowym) zaprezentowano dane dla roku wyjściowego diagnozy
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Mapa 35. Wskaźnik syntetyczny wyposażenia mieszkao

Niewielka skala remontów zasobów mieszkaniowych w województwie wraz z dośd
dużym odsetkiem mieszkao wybudowanych przed 1945 rokiem zwiastują przyszły deficyt
mieszkaniowy. Zgodnie z danymi Narodowego spisu Powszechnego z 2002 roku największy
odsetek najstarszych zasobów mieszkaniowych (wybudowanych przed 1945 rokiem) występuje
w Łodzi (27,54%) oraz powiatach: pabianickim (24,71%), piotrkowskim grodzkim (21,93%),
łódzkim wschodnim (20,51%) i zgierskim (20,50%), natomiast największy odsetek budynków
nowych (powstałych po 1988 roku i będących w budowie) występuje w powiatach:
skierniewickim grodzkim (20,30%), bełchatowskim (18,31%), opoczyoskim (15,64%) i łódzkim
wschodnim (15,58%). Zakładając, że budynki starsze pilniej wymagają remontów niż budynki
nowsze, można stwierdzid, że najtrudniejsza sytuacja pod tym względem panuje w powiatach
Aglomeracji Łódzkiej.
Niewielki przyrost nowych mieszkao oddawanych do użytku i symboliczna skala
remontów

obecnej

tkanki

mieszkaniowej

tworzą

nienajlepszą

prognozę

rozwoju

mieszkalnictwa w województwie. Zgodnie z danymi z NSP z 2002 roku oraz Prognozy
demograficznej GUS na lata 2003-2030 oszacowano skalę perspektywicznych potrzeb rynku
mieszkaniowego województwa do 2030 roku. Szacowany deficyt zasobów mieszkaniowych
prognozowany na 2030 rok wynoszący ok. 270 tys. mieszkao zawiera potrzeby wynikające
z prognozowanych zmian demograficznych oraz potrzeby wynikające z przyszłych ubytków
mieszkaniowych spowodowanych niskim standardem mieszkao w stanie wyjściowym
skorygowane o przyrost substancji mieszkaniowej w latach 2002-2008 (mapa 36).
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Mapa 36. Przewidywane potrzeby mieszkaniowe w województwie do 2030 roku

Kontekst krajowy
Analizując sytuację mieszkaniową w regionie łódzkim na tle kraju należy stwierdzid, że
pod względem nasycenia rynku mieszkaniowego województwo łódzkie wypada bardzo
korzystnie. Wskaźnik liczby mieszkao na 1 000 mieszkaoców jest najwyższy w kraju (377,6),
chod województwo mazowieckie wykazuje znacznie większą dynamikę przyrostu nowej
substnacji mieszkaniowej i najprawdopodobniej w najbliższym czasie wysunie się pod tym
względem na pierwsze miejsce. Najgorsza sytuacja w kraju panuje pod tym względem
w województwie podkarpackim i wielkopolskim. Województwa mazowieckie i łódzkie
charakteryzują się największym nasyceniem rynku mieszkaniowego w miastach, o około 8%
wyższym niż w następnych w kolejności województwach: dolnośląskim i śląskim, jednak
dynamika przyrostu mieszkao w miastach jest w województwie mazowieckim znacznie wyższa
niż w łódzkim i na przestrzeni lat 2006 – 2008 nasycenie rynku mieszkaniowego województwa
mazowieckiego w miastach przekroczyło poziom notowany w województwie łódzkim. Pod
względem nasycenia rynku mieszkaniami na wsi sytuacja województwa łódzkiego jest
najkorzystniejsza w kraju, a dystans od notującego drugą lokatę województwa śląskiego jest
utrzymywany na stałym poziomie. Dośd dynamicznie w skali kraju rozwija się rynek
mieszkaniowy na wsi w województwie mazowieckim. Wykresy 51, 52, 53 przedstawiają
dynamikę opisywanego zagadnienia na tej samej skali ogółem dla województw i w rozbiciu na
miasto i wieś.
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Wykres 51. Liczba mieszkao na 1 000 mieszkaoców w wybranych16 województwach ogółem
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Wykres 52. Liczba mieszkao na 1 000 mieszkaoców w wybranych17 województwach w miastach
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Wykres 53. Liczba mieszkao na 1 000 mieszkaoców w wybranych18 województwach na wsi
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Źródło: Dane GUS

Tempo oddawania nowych mieszkao do użytku jest w województwie łódzkim niskie.
W 2008 roku wynosiło 2,9 mieszkania na 1 000 mieszkaoców (m / 1 000m) w stosunku do
16

Województwa osiągające przynajmniej jedną wartośd maksymalną bądź minimalną w liczbie mieszkao na 1 000 mieszkaoców
lub powierzchni użytkowej na 1 mieszkaoca.
17
j.w.
18

j.w.
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średniej krajowej wynoszącej 4,3 (m / 1 000m). Gorsza sytuacja w kraju pod tym względem
panuje jedynie w województwie opolskim (1,8 m / 1 000m), świętokrzyskim (2,1 m / 1 000m),
śląskim (2,6 m / 1 000m) i podkarpackim (2,7 m / 1 000m). Regiony w których buduje się
najwięcej to Mazowsze (7,3 m / 1 000m) oraz Pomorze (6,5 m / 1 000m). Niestety, łódzkie
z tempem wzrostu sięgającym 0,8 m / 1 000m w okresie 4 lat nie ma szans na dogonienie
żadnego innego regionu.
Pod względem wielkości powierzchni użytkowej na 1 mieszkaoca województwo łódzkie
w 2008 roku zanotowało 4 lokatę, za województwami: mazowieckim, opolskim i podlaskim,
przy

czym

dynamika

wzrostu

powierzchni

użytkowej

mieszkao

utrzymywała

się

w województwie łódzkim na średnim poziomie. Na wynik ten rzutuje w znacznym stopniu
sytuacja w miastach (14 miejsce w kraju), gdzie dynamika wzrostu wskaźnika jest niewielka.
Znacznie lepiej łódzkie prezentuje się pod względem średniej powierzchni mieszkania na
1 mieszkaoca na wsi – w 2008 uplasowało się na 4 miejscu za województwami: śląskim,
opolskim i podlaskim. Niestety dynamikę wzrostu wskaźnika na obszarach wiejskich można
uznad co najwyżej za przeciętną (wykresy 54, 55, 56).
Pod względem przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania województwo łódzkie
zajmuje przedostatnią lokatę w kraju. Gorsza sytuacja panuje jedynie w województwie
warmiosko-mazurskim. Dane świadczą z jednej strony o dominacji na łódzkim rynku
mieszkaniowym mieszkao o niewielkiej powierzchni (głównie za sprawą Łodzi), a z drugiej
strony o określonym modelu gospodarstwa domowego, składającego się z niewielkiej liczby
domowników.

Dynamika

przyrostu

przeciętnej

powierzchni

użytkowej

mieszkania

i powierzchni użytkowej przypadającej na jedną osobę są w województwie łódzkim zbliżone do
średniej krajowej. Liderem jest województwo mazowieckie, w którym obydwa wskaźniki rosną
najszybciej, natomiast najgorsza sytuacja panuje w województwie świętokrzyskim.

str. 127

SFERA SPOŁECZNA - JAKOŚĆ ŻYCIA

Wykres 54. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkaoca w wybranych19
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Wykres 55. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkaoca w wybranych20
województwach w miastach
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Wykres 56. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 mieszkaoca w wybranych21
województwach na wsi
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Źródło: Dane GUS
19

Województwa osiągające przynajmniej jedną wartośd maksymalną bądź minimalną w liczbie mieszkao na 1000 mieszkaoców lub
powierzchni użytkowej na 1 mieszkaoca
20
j.w.
21

j.w.

str. 128

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007 – 2020
DIAGNOZA STRATEGICZNA

Struktura własnościowa mieszkao w regionie odpowiada strukturom w innych wysoko
zurbanizowanych województwach (wykresy 57, 58) i cechuje ją niski udział lokali
mieszkaniowych we władaniu osób fizycznych (57,7%). Niższy jest w województwach:
dolnośląskim (56%), zachodniopomorskim (54,6%) i śląskim (52,9%). Najwyższy udział
mieszkao we władaniu osób fizycznych jest w województwach Polski południowo-wschodniej:
na Podkarpaciu (76,4%), w Małopolsce (76,4%) oraz na Lubelszczyźnie (75,4%). Niestety udział
mieszkao należących do osób prywatnych w województwie łódzkim rósł w latach 2004 – 2008
wolniej (o 4,26 p.p.) niż średnia dla kraju (o 5,33 p.p.). Pod tym względem najlepsze wartości
(największe wzrosty) zanotowano w województwach: lubuskim (o 8,89 p.p.), pomorskim
(o 8,58 p.p.) i warmiosko – mazurskim (o 8,12 p.p.).
Wykres 57. Struktura własnościowa lokali mieszkaniowych w kraju w 2004 roku
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Źródło: Dane GUS

Wykres 58. Struktura własnościowa lokali mieszkaniowych w kraju w 2008 roku
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Region łódzki charakteryzuje ponadto wysoki udział zasobów spółdzielczych (28,1%).
Wyższy udział tego rodzaju mieszkao ma miejsce w województwach: mazowieckim (28,2%),
podlaskim

(28,8%)

oraz

śląskim

(30,1%),

natomiast

najniższy

udział

przypada

w województwach: lubelskim (19%), podkarpackim (18,6%) i małopolskim (17,5%). Podobnie
sytuacja przedstawia się w przypadku mieszkao komunalnych. Największy ich udział przypada
w silniej zurbanizowanych województwach: dolnośląskim (16,6%), zachodniopomorskim
(12,4%), śląskim (12,2%) i łódzkim (11,7%) natomiast najmniejszy udział występuje
w województwach Polski południowowschodniej: małopolskim (4,3%), świętokrzyskim (4,3%),
podkarpackim (3,6%) i lubelskim (3,6%). Przemiany struktury własnościowej lokali
mieszkaniowych w kraju wykazują generalny i trwały trend do zwiększania się udziału mieszkao
należących do osób fizycznych. W skali kraju zwiększa się także liczba mieszkao należących do
TBS ów, jednak tendencja ta nie dotyczy województwa łódzkiego, bowiem udział mieszkao
należących do TBS ów zmalał z 0,6% w 2004 roku do 0,44% w 2008 roku.
Pod względem remontów i modernizacji mieszkao województwo łódzkie wypada
najgorzej w skali kraju (mapa 37). Aby uzyskad miarodajny obraz ilości remontów zsumowano
remonty kapitalne przeprowadzane przez spółdzielnie mieszkaniowe, zakłady pracy, wspólnoty
mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy, skarb paostwa i pozostałe
podmioty w latach, dla których GUS prowadził ewidencje (lata 2003, 2005 i 2007). Policzono
następnie wskaźnik remontów przypadających na 100 000 lokali mieszkalnych. Łódzkie
z rezultatem 1,26 osiągnęło najgorszy rezultat w Polsce. Najlepsza sytuacja panuje pod tym
względem w województwach: opolskim, śląskim i warmiosko-mazurskim.
Mapa 37. Liczba remontów na 100 000 mieszkao w latach 2003, 2005, 2007
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Podsumowanie
1. Warunki mieszkaniowe są bardzo ważnym miernikiem jakości życia
i atrakcyjności obszaru. Obecnie województwo łódzkie cechuje dobra
sytuacja pod tym względem, jednak do 2030 roku prognozowany jest wysoki
deficyt mieszkaniowy:
Pod względem liczby mieszkao na 1 000 mieszkaoców województwo w 2008
roku zajmowało 1 miejsce w kraju ze wskaźnikiem 377,6, który wzrósł od
stanu 365,1 w 2004 roku; jednak tempo oddawania do użytku nowych
mieszkao jest w regionie bardzo niskie i w 2008 roku wynosiło 2,9 mieszkania
na 1 000 mieszkaoców, przy średniej krajowej wynoszącej 4,3; na przestrzeni
lat 2004 – 2008 wskaźnik ten w województwie wynosił tylko 0,8.
Ze względu na przeciętną zasobnośd mieszkaoców, region w niewielkim
stopniu jest atrakcyjny dla deweloperów. Skutkuje to permanentnym stanem
zastoju i bardzo niewielkim, w porównaniu z innymi województwami,
przyrostem nowej tkanki mieszkaniowej.
Powierzchnia użytkowa mieszkania przypadająca na 1 mieszkaoca wynosząca
w 2008 roku 24,9 m2 plasowała region na 4 miejscu w Polsce a dynamika
wzrostu tego wskaźnika utrzymywała się na średnim poziomie w skali kraju.
Mieszkania w województwie są stosunkowo dobrze wyposażone, szczególnie
w miastach i na terenie Aglomeracji Łódzkiej.
Znaczna częśd zasobów mieszkaniowych województwa charakteryzuje się
złym i stale pogarszającym się stanem technicznym, co wynika przede
wszystkim z wieku mieszkao oraz niewystarczającej skali remontów.
Poważnym zagrożeniem jest prognozowany wysoki deficyt mieszkaniowy,
który w liczbie brakujących mieszkao ogółem najdotkliwszy będzie na terenie
Aglomeracji Łódzkiej. Do 2030 roku w województwie prognozowany jest
deficyt mieszkaniowy wynoszący 272 180 mieszkao.
Do obszarów problemowych, gdzie warunki mieszkaniowe są obecnie
najgorsze i gdzie przewidywane są największe potrzeby mieszkaniowe zaliczono:
powiat sieradzki, charakteryzujący się niską dostępnością mieszkao (311,4
mieszkao na 1 000 mieszkaoców), małą przeciętną powierzchnią użytkową
mieszkania w przeliczeniu na 1 mieszkaoca oraz znacznymi prognozowanymi
potrzebami mieszkaniowymi;
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powiat piotrkowski, gdzie obecnie dostępnośd mieszkao jest na niskim poziomie
(319,1 mieszkao na 1 000 mieszkaoców) oraz przewidywany jest znaczny deficyt
mieszkao;
Łódź, gdzie przeciętne powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę należy do
najmniejszych w województwie oraz w latach 2008 – 20230 przewidywany jest
największy deficyt mieszkaniowy;
powiaty: zgierski, tomaszowski i bełchatowski, jako powiaty o jednym
z największych w regionie przewidywanym deficycie mieszkaniowym w latach 2008
– 2030.
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3.2. OCHRONA ZDROWIA
Kontekst regionalny
Na ochronę zdrowia składa się baza materialna: szpitale, łóżka szpitalne, przychodnie,
apteki oraz kadry medyczne (lekarze i pielęgniarki). Odpowiednia liczba obiektów bazy
materialnej oraz liczebnośd kadr medycznych są gwarantem sprawnego działania służby
zdrowia.
Stacjonarna opieka medyczna
Jednym z podstawowych elementów bazy służby zdrowia są szpitale. Według GUS
w 2008 roku na obszarze województwa funkcjonowało ogółem 58 szpitali publicznych
i niepublicznych oraz 2 filie (w powiecie łódzkim wschodnim i łódzkim grodzkim). Natomiast
według danych WCZP w Łodzi liczba szpitali publicznych i niepublicznych wynosiła 68 (w tym
2 filie). Liczba szpitali publicznych była o 14,0% niższa niż w 2004 roku, natomiast liczba szpitali
niepublicznych w stosunku do 2004 roku zwiększyła się o 37,0% Największa liczba szpitali
zlokalizowana była w Łodzi (29). Pozostałe placówki rozmieszczone były w powiatach: łaskim,
pabianickim, sieradzkim (po 2), zgierskim (5), piotrkowskim grodzkim (3) oraz w pozostałych
powiatach (po 1), za wyjątkiem skierniewickiego i piotrkowskiego. Mieszkaocy tych powiatów
obsługiwani są przez szpitale w miastach na prawach powiatu.
Powszechnie stosowaną miarą dostępności leczenia szpitalnego jest wskaźnik liczby
łóżek w odniesieniu do liczby ludności. W województwie łódzkim wskaźnik ten w latach 2004 –
2008 ulegał powolnemu zmniejszeniu z 55,0 do 53,6 łóżka na 10 tys. ludności (mapa 38).
Rozmieszczenie przestrzenne i wykorzystanie łóżek szpitalnych na terenie województwa było
nierównomierne. Na poziomie powiatowym (wykres 59) stosunkowo najwięcej łóżek
w szpitalach mieli do dyspozycji mieszkaocy powiatu skierniewickiego grodzkiego (78,3 na
10 tys. ludności) i łódzkiego grodzkiego (76,9) oraz powiatu bełchatowskiego (75,7).
Niekorzystną sytuację pod tym względem zanotowano w powiecie pajęczaoskim, gdzie na
10 tys. mieszkaoców przypadało zaledwie 12,8 łóżek oraz w powiecie wieruszowski (18,5).
Analizując natomiast procentowe wykorzystanie łóżek (tabela 23) w województwie we
wszystkich oddziałach stwierdzono, iż najniższy wskaźnik w 2008 roku był na oddziałach
chirurgii plastycznej (20,7%) i chorób zawodowych.22 Wykorzystanie łóżek poniżej 50,0 %
występowało jeszcze na oddziałach: toksykologicznym (45,13%), chirurgii jednego dnia
(43,53%), chirurgii szczękowo – twarzowej (38,90%), dziennym oddziałe medycyny nuklearnej
(6,30%) i dziennym oddziałe chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologii, leczenia bólu, chorób
wewnętrznych (23,84%). Wykorzystanie łóżek powyżej 90% zarejestrowano na oddziałach :
szpitalnym

oddziałe

dla

dzieci

(146,03%),

rehabilitacji

kardiologicznej

(101,55%),

diabetologicznym (91,15%), psychiatrycznym (90,21%), hematologicznym (90,27%), zakładzie
opiekuoczo – leczniczym i pielęgnacyjno – opiekuoczym (92,70%), a także na dwóch oddziałach
22

Oddział chorób zawodowych podano w Tabeli 23 jako „inna i nieokreślona komórka działalności medycznej”
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dziennych: dzienne ośrodki i oddziały rehabikitacyyjne (116,80%), dzienne oddziały
alergologiczne gdzie wykorzystanie procentowe łóżek wynosiło aż (169,04%).
Wykres 59. Liczba łóżek szpitalnych na 10 tys. mieszkaoców w powiatach
w latach 2004, 2006, 2008
90
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kutnowski
łaski
łęczycki
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piotrkowski
poddębicki
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łódzki grodzki
piotrkowski grodzki
skierniewicki grodzki

2008 r.

Źródło: Bank danych regionalnych (GUS)

Mapa 38. Dynamika zmian liczby łóżek w szpitalach na 10 tys. mieszkaoców w powiatach
w latach 2004 - 2008
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Tabela 23. Procentowe wykorzystanie łóżek w poszczególnych oddziałach w roku 2006 i 2008
(według danych WCZP w Łodzi)
Lp.

Nazwa oddziału szpitalnego

% wykorzystanie łóżek
2006
2008

I.

Komórki organizacyjne związane ze specjalizacją choroby wewnętrzne

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Oddział chorób wewnętrznych
Oddział zaburzeo metabolizmu kostnego
Oddział alergologii dla dzieci
Oddział diabetologiczny
Oddział endokrynologiczny
Oddział gastroenterologiczny i gastrologiczny
Oddział gastroenterologiczny dla dzieci
Oddział hematologiczny
Oddział kardiologiczny
Oddział kardiologiczny dla dzieci
Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego
Oddział nefrologiczny
Oddział nefrologiczny dla dzieci
Oddział medycyny nuklearnej
Oddział toksykologiczny
Oddział toksykologiczny dla dzieci
Oddział dla przewlekle chorych
Oddział medycyny paliatywnej

II.

Komórki organizacyjne innych specjalizacji zachowawczych

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Oddział dermatologiczny
Oddział dermatologiczny dla dzieci
Oddział neurologiczny
Oddział neurologiczny dla dzieci
Oddział chemioterapii
Oddział chemioterapii dla dzieci
Oddział radioterapii
Oddział onkologii ginekologicznej
Oddział intensywnej opieki medycznej
Oddział intensywnej opieki medycznej dla dzieci
Oddział gruźlicy i chorób płuc
Oddział gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
Oddział reumatologiczny
Oddział rehabilitacyjny
Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
Oddział rehabilitacji kardiologicznej
Oddział chorób zakaźnych
Oddział chorób zakaźnych dla dzieci
Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

III.

Komórki organizacyjne związane z opieką nad matką i dzieckiem

38
39
40
41
42

Oddział pediatryczny
Oddział patologii noworodka
Oddział ginekologiczno-położniczy
Oddział ginekologiczny
Oddział położniczy

IV.

Komórki organizacyjne specjalności zabiegowych

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Oddział chirurgiczny ogólny
Oddział chirurgii jednego dnia
Chirurgiczny dla dzieci
Oddział chirurgii klatki piersiowej
Oddział chirurgii naczyniowej
Oddział chirurgii onkologicznej
Oddział chirurgii plastycznej
Oddział chirurgii ręki
Oddział oparzeo dla dzieci
Oddział kardiochirurgiczny

78,46
88,22
94,09
91,79
54,59
81,46
57,48
86,46
77,05
66,30
40,65
83,09
61,92
97,26
46,56
40,33
94,44
79,39

80,85
86,03
76,44
91,15
54,18
78,07
50,52
90,27
79,74
74,19
0,00
89,92
61,19
88,02
45,13
0,00
89,84
82,76

70,80
93,97
74,40
61,93
76,67
56,61
95,42
69,02
62,62
81,97
76,77
53,79
76,63
92,02
76,45
95,57
66,93
69,34
10,98

72,61
80,31
81,84
62,91
73,10
71,75
81,24
53,96
64,22
78,64
76,61
44,12
78,34
89,43
79,96
101,55
72,58
78,60
21,27

58,70
53,29
62,54
63,02
83,24

60,92
52,96
64,40
68,92
68,14

67,17
0,00
63,21
78,08
77,40
63,84
22,21
48,74
47,07
63,06

68,22
43,53
65,79
78,23
80,96
59,86
20,70
59,64
50,44
67,74
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Oddział kardiochirurgiczny dla dzieci
Oddział neurochirurgiczny
Oddział neurochirurgiczny dla dzieci
Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej
Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej dla dzieci
Oddział okulistyczny
Oddział okulistyczny dla dzieci
Oddział otolaryngologiczny
Oddział otolaryngologiczny dla dzieci
Oddział chirurgii szczękowo -twarzowej
Oddział urologiczny

V.

Komórki organizacyjne związane z chorobami psychicznymi i uzależnieniami

64
65
66

Oddział psychiatryczny
Oddział psychiatryczny dla dzieci
Oddziały odwykowe

VI.

Zakłady opiekuoczo- lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuocze

67
68

Zakłady opiekuoczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuocze
Hospicja stacjonarne

VII.

Opieka doraźna

69
70
71

Szpitalny Oddział Ratunkowy
Szpitalny Oddział Ratunkowy dla dzieci
Oddział neonatologiczny

VIII.
70
71
72
73
74
75
76

67,29
72,33
100,31
65,66
61,45
42,88
44,08
51,84
60,93
40,09
55,78

70,43
77,89
87,27
64,76
55,60
54,13
55,00
56,98
58,78
38,90
61,30

95,48
98,19
92,78

90,21
89,61
85,21

95,70
93,50

92,90
86,05

64,93
79,18
45,69

65,41
146,03
49,11

108,92
77,36
42,47
6,03
0
0

116,80
60,31
169,04
6,30
0,00
0,00

0

23,84

Oddziały dzienne
Dzienne ośrodki i oddziały rehabilitacyjne
Dzienne oddziały psychiatryczne, uzależnieo i hostele
Dzienne oddziały alergologiczne
Dzienne oddziały medycyny nuklearnej
Dzienny oddział okulistyczny
Dzienny oddział chirurgii ogólnej
Dzienny oddział chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologii,
leczenia bólu, chorób wewnętrznych

Źródło: Monitoring Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006
– 2013 Częśd II Diagnoza Stanu Zdrowia Mieszkaoców Województwa Łódzkiego w 2008 roku. Departament Polityki
Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Łódź, listopad 2009

Ambulatoryjna opieka medyczna
Istotnym elementem infrastruktury zdrowotnej jest pomoc ambulatoryjna, która jest
świadczona w przychodniach, poradniach i zakładach opieki zdrowotnej.
Sieci zakładów opieki zdrowotnej tworzą placówki publiczne i niepubliczne. Ogółem
w regionie w 2008 roku były 1 172 zakłady opieki a ich liczba wzrosła w stosunku do 2004 roku
o 17,0%. Zdecydowanie przeważały zakłady niepubliczne. Ich liczba wzrosła (o 26,0%)
(z 712 w 2004 roku do 894 w 2008 roku). W badanym okresie spadła natomiast o 3,8% liczba
publicznych zakładów opieki (z 289 do 278). Na poziomie powiatowym stosunkowo najwięcej
ZOZ ogółem mieli do dyspozycji mieszkaocy powiatu łódzkiego grodzkiego (6,4 na 10 tys.
ludności), a następnie powiatu łaskiego (5,9). Najgorszą sytuację posiadał powiat opoczyoski,
gdzie na 10 tys. mieszkaoców przypadało zaledwie 2,3 zakładów opieki zdrowotnej.
W zakładach opieki zdrowotnej województwa w 2008 roku personel medyczny udzielił
18 679 061 porad ambulatoryjnych. Największą dynamikę udzielonych porad, w stosunku do
roku 2004, odnotowano w powiecie skierniewickim (wzrost o 60,6%) i powiecie
zduoskowolskim wzrost (o 29,2%) natomiast w powiecie piotrkowskim nastąpił znaczny ich
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spadek (o 14,4%). Najwięcej porad na 1 mieszkaoca udzielono w powiecie piotrkowskim
grodzkim (9,8) i łódzkim grodzkim (9,6) (mapa 39). W porównaniu z 2004 rokiem, w roku 2008
nastąpił wzrost udzielonych porad: w powiecie piotrkowskim grodzkim (o 0,5) i łódzkim
grodzkim (o 1,2). W całym województwie liczba udzielonych porad w 2008 roku wzrosła
o 6,1%.
Mapa 39. Liczba porad udzielona na 1 mieszkaoca w powiatach w 2008 roku

Zgodnie z ustawą o Paostwowym Ratownictwie Medycznym województwo na swoim
terenie stopniowo wdraża Plan działania systemu Paostwowego Ratownictwa Medycznego
(mapa 40). Do zadao jednostek systemu ratownictwa medycznego należy podejmowanie
medycznych działao ratowniczych w stosunku do osób, które znalazły się w stanie nagłego
zagrożenia życia lub zdrowia. Na terenie województwa zarządzaniem, organizacją i nadzorem
nad systemem ratownictwa zajmuje się wojewoda. Jednostkami systemu są szpitalne oddziały
ratunkowe oraz zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa
medycznego. Sposób funkcjonowania ratownictwa medycznego, wykaz jednostek należących
do systemu oraz podmiotów z nimi współpracujących, opisuje opracowywany przez wojewodę
wojewódzki plan działania systemu. W 2008 roku teren województwa podzielony był na 36
rejonów operacyjnych, gdzie funkcjonowału 92 zespoły ratownictwa medycznego (w tym 59
podstawowych i 33 specjalistyczne). W porównaniu z rokiem 2004, w roku 2008 w regionie
nastąpił wzrost liczby zespołów ratownictwa medycznego (o 81,0%) oraz wzrost szpitalnych
oddziałów ratunkowych (o 167%).
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Spadła natomiast liczba wyjazdów na miejsce zdarzenia (o 17,2%). Ogółem w województwie
łódzkim nastąpił wzrost liczby zespołów ratownictwa medycznego w przeliczeniu na 10 tys.
ludności z 0,2 do 0,38, co jednak nadal pozostaje poniżej średniej krajowej (0,4).
Na obszarze województwa funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Filia w Łodzi, który posiada bazę w Łodzi na
lotnisku im. Władysława Reymonta. LPR dysponuje jednym zespołem lotniczym, którego
rejonem operacyjnym jest promieo 100 km od bazy w Łodzi23.
Mapa 40. Docelowy System Ratownictwa Medycznego na obszarze województwa

Kadry medyczne
Sytuację poszczególnych powiatów różnicuje liczba personelu medycznego. W 2008
roku opiekę zdrowotną mieszkaocom województwa zapewniało 6 082 lekarzy i 932
stomatologów. Najwięcej lekarzy pracowało w Łodzi (42,8 lekarzy na 10 tys. mieszkaoców), ich
liczba wzrosła w stosunku do 2006 roku o 1,8. W sumie w Łodzi zatrudnionych było 52,5%
ogółu lekarzy w województwie. Wiąże się to m. in. z usytuowaniem w mieście uczelni
medycznej i szpitali klinicznych. Równie dobrze przedstawiała się sytuacja w powiecie
piotrkowskim grodzkim, gdzie na 10 tys. ludności przypadało 35,2 lekarzy (wzrost w stosunku
do 2006 roku o 0,9).
23

Plan działania systemu Paostwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego na lata 2009 – 2011. Łódź, luty 2009 r.
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Najgorzej było w powiecie piotrkowskim, gdzie na 10 tys. mieszkaoców przypadało zaledwie
1,9 lekarza i wskaźnik ten spadł w stosunku do 2006 roku (o 2,5 na 10 tys. ludności). W regionie
nastąpił wzrost wskaźnika liczby lekarzy z 23,3 na 10 tys. ludności w 2004 roku do 23,9 na
10 tys. osób w 2008 roku Zjawisko charakteryzuje się jednak małą zmiennością w czasie. Pod
względem przestrzennym większą liczbą lekarzy w stosunku do liczby ludności charakteryzują
się powiaty w zachodniej części województwa (mapa 41).
Największy wskaźnik lekarzy stomatologów w 2008 roku był w Łodzi i wynosił 6,3 na
10 tys. mieszkaoców. Wskaźnik ten był jednak o 0,9 niższy od wskaźnika z 2006 roku.
Niekorzystnie sytuacja pod tym względem przedstawiała się w powiecie piotrkowskim, gdzie
wskaźnik ten w 2008 roku wynosił zaledwie 0,8 na 10 tys. osób oraz w powiecie rawskim (1,2).
Mapa 41. Liczba lekarzy na 10 tys. mieszkaoców w powiatach w 2008 roku

W ostatnich latach w regionie zwiększyła się także liczba pielęgniarek z 46,3 na 10 tys.
mieszkaoców w 2004 roku do 47,0 na 10 tys. mieszkaoców w roku 2008. Najwięcej
pielęgniarek zatrudnionych było w Łodzi (5 307), gdzie również wystąpił największy przyrost ich
liczby (o 7,7% więcej niż w 2006 roku). W przeliczeniu na 10 tys. mieszkaoców w powiecie
łódzkim grodzkim liczba pielęgniarek wynosiła 71,0. Wysoką wartośd wskaźnik ten osiągnął
również w powiecie skierniewickim grodzkim (67,9), piotrkowskim grodzkim (64,5) i sieradzkim
(63,3). Niekorzystną sytuację pod tym względem zanotowano natomiast w powiecie
piotrkowskim, gdzie na 10 tys. mieszkaoców wskaźnik ten wynosił zaledwie 5,4.
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Apteki
Bazę placówek służby zdrowia uzupełniają apteki. Analizując sytuację w powiatach na
przestrzeni lat 2004 - 2008 można stwierdzid, iż znaczący wzrost tych placówek nastąpił
w powiecie radomszczaoskim i pabianickim. W pozostałych powiatach liczba aptek nieznacznie
wzrosła, a w niektórych miała tendencję spadkową. W 2008 roku w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkaoców najwięcej aptek zlokalizowanych było na terenie powiatu piotrkowskiego
grodzkiego (4,9), pabianickiego (4,2) oraz łódzkiego grodzkiego (4,1). Najgorzej w tym zakresie
sytuacja przedstawiała się w powiecie skierniewickim, gdzie wskaźnik był najniższy w regionie
(1,3) oraz w powiecie piotrkowskim (1,9) (mapa 42), (tabela 24). Wzrost liczby aptek
w województwie ogółem w stosunku do 2004 roku był niewielki i wynosił jedynie 1,7%.
Mapa 42. Liczba aptek na 10 tys. ludności według powiatów w 2008 roku

str. 140

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007 – 2020
DIAGNOZA STRATEGICZNA

Tabela 24. Liczba aptek na 10 tys. mieszkaoców w powiatach w latach 2004, 2006, 2008

Lp.

Powiat

1.

bełchatowski

2.
3.

Liczba
Liczba
ludności w aptek w
2004 r.
2004 r.

Wsk. na 10
tys. ludności

112 279

39

3,5

brzezioski

30 682

10

kutnowski

105 584

33

Liczba
ludności w
2006 r.

Liczba
aptek w
2006 r.

Wsk. na
10 tys.
ludności

112 633

43

3,8

3,3

30 614

10

3,3

3,1

103 875

33

3,2

18

3,5

50 792

17

3,3

Liczba
Liczba aptek
ludności w
w 2008 r.
2008 r.
112 985

Wsk. na 10
tys. ludności

39

3,5

30 652

9

2,9

102 561

33

3,2

50 770

19

3,7

4.

łaski

51 090

5.

łęczycki

54 018

14

2,6

53 317

14

2,6

52 607

13

2,5

6.

łowicki

82 767

28

3,4

82 195

24

2,9

81 457

27

3,3

łódzki wschodni

63 859

17

2,7

64 793

17

2,6

66 020

21

3,2

8.

opoczyoski

79 067

20

2,5

78 594

19

2,4

78 512

19

2,4

9.

pabianicki

119 473

44

3,7

119 078

49

4,1

119 127

50

4,2

pajęczaoski

53 752

15

2,8

53 283

14

2,6

52 979

13

2,5

11.

piotrkowski

90 106

15

1,7

90 261

16

1,8

90 394

17

1,9

12.

poddębicki

13.

radomszczaoski

7.

10.

42 595

11

2,6

42 192

11

2,6

41 850

12

2,9

119 598

30

2,5

118 623

36

3,0

117 831

36

3,1

49 677

10

2,0

49 401

10

2,0

49 295

12

2,4

14.

rawski

15.

sieradzki

121 676

34

2,8

120 795

35

2,9

120 219

33

2,7

16.

skierniewicki

37 994

3

0,8

37 765

3

0,8

37 644

5

1,3

17.

tomaszowski

121 447

43

3,5

120 887

46

3,8

120 386

44

3,7

18.

wieluoski

78 454

22

2,8

78 254

23

2,9

77 943

23

3,0

19.

wieruszowski

42 481

10

2,4

42 269

10

2,4

42 212

12

2,8

20.

zduoskowolski

67 929

24

3,5

67 840

22

3,2

67 685

21

3,1

21.

zgierski

160 352

57

3,6

160 760

58

3,6

161 415

56

3,5

22.

łódzki grodzki
piotrkowski
grodzki
skierniewicki
grodzki

774 004

315

4,1

760 251

306

4,0

747 152

308

4,1

80 085

31

3,9

78 954

36

4,6

78 149

38

4,9

48 733

19

3,9

48 772

18

3,7

49 016

17

3,5

2 587 702

862

3,3

2 566 198

870

3,4

2 548 861

877

3,4

23.
24.

Woj. łódzkie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Kontekst krajowy
Pomimo tego, iż w województwie łódzkim panuje zła sytuacja zdrowotna
mieszkaoców, to dośd dobrze w porównaniu z innymi regionami w kraju przedstawia się baza
materialna ochrony zdrowia oraz wysoko wyspecjalizowana kadra medyczna.
W zakresie wyposażenia regionów w podstawową bazę służby zdrowia, generalnie
zauważalna jest w całym kraju tendencja spadkowa liczby szpitali ogółem (wykres 60). Liczba ta
obniżyła się na przestrzeni lat 2004 - 2008 o 7,4% (z 790 w 2004 roku do 732 w 2008 roku).
Wzrost zanotowano jedynie w województwach: kujawsko – pomorskim, podkarpackim,
podlaskim i warmiosko – mazurskim. Pod względem liczby szpitali województwo łódzkie
zajmowało zarówno w 2004 roku jak i 2008 roku 6 miejsce w kraju. Najwięcej placówek
szpitalnych zlokalizowanych było w województwie śląskim (106) natomiast najmniej
w województwie opolskim (20).
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Wykres 60. Liczba szpitali w Polsce w latach 2004, 2006, 2008
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Źródło: Bank danych regionalnych (GUS)

W skali kraju w latach 2004 – 2008 województwo łódzkie obok województwa śląskiego
posiadało największą liczbę łóżek szpitalnych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkaoców.
W województwie łódzkim w 2008 roku wskaźnik ten wynosił 53,6 (i spadł w stosunku do 2004
roku o 1,4), a w województwie śląskim 58,0 (spadł w stosunku do 2004 roku o 0,1). Średnia
krajowa w tym czasie wynosiła 48,1. Najniższym współczynnikiem charakteryzowało się
województwo pomorskie (39,3 na 10 tys. mieszkaoców).
Ogółem w Polsce w 2008 roku były 114 853 zakłady opieki zdrowotnej, a ich liczba
wzrosła w stosunku do 2004 roku (o 23,0%). W całym kraju wzrosła również liczba
niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej z 8 732 w 2004 roku do 11 555 w 2008 roku tj.
o 32,0%. W tym okresie spadła natomiast liczba publicznych zakładów opieki (z 3 369 w 2004
roku do 3 298 w 2008 roku (o 3,8%). W kraju najwięcej ZOZ ogółem mieli do dyspozycji
mieszkaocy województwa podlaskiego (4,7 na 10 tys. osób) oraz łódzkiego i śląskiego (po 4,6
na 10 tys. osób) (wykres 61). Zdecydowanie mniej zakładów na 10 tys. mieszkaoców miało
województwo kujawsko – pomorskie i pomorskie, gdzie przypadały po 3 zakłady opieki
zdrowotnej.
W 2008 roku w ramach ratownictwa medycznego pomocy udzieliło w kraju 1 513
zespołów ratownictwa medycznego, w tym 595 zespołów podstawowych i 485 zespołów
specjalistycznych. Najniższym współczynnikiem w zakresie liczby zespołów ratownictwa
medycznego w przeliczeniu na 10 tys. mieszkaoców wyróżniało się w tym czasie województwo
wielkopolskie (0,33) jednak w województwie łódzkim wskaźnik ten nie był o wiele wyższy,
ponieważ wynosił 0,38 i był niższy od średniej krajowej (0,4). Zdecydowanie największą ilością
zespołów ratownictwa medycznego w 2008 roku dysponowało województwo mazowieckie
(199), najmniejszą zaś województwo opolskie (42) (wykres 62).
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Wykres 61. Liczba ZOZ na 10 tys. ludności w Polsce w latach 2004, 2006, 2008
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Źródło: Bank danych regionalnych (GUS)

Wykres 62. Zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego w Polsce w latach 2004, 2006, 2008
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Źródło: Bank danych regionalnych (GUS)

Pod względem liczby lekarzy na 10 tys. ludności województwo łódzkie zajmowało
w 2008 roku 1 miejsce w kraju. Średnia dla Polski w tym czasie wynosiła 20,5, podczas gdy
w regionie łódzkim

wartośd tego

wskaźnika była

na poziomie 23,9. Najniższym

współczynnikiem w tym okresie wyróżniało się województwo warmiosko – mazurskie (16,1 na
10 tys. osób). Ogólnie wskaźnik ten dla kraju pomiędzy 2004 a 2008 rokiem obniżył się o 1,3.
W kraju w stosunku do 2004 roku odnotowano również wzrost liczby lekarzy
stomatologów (o 5,8%). W województwie łódzkim w 2004 roku wskaźnik lekarzy
stomatologów na 10 tys. osób wynosił 3,4 i wzrósł w roku 2008 do wartości 3,7 (przy średniej
krajowej 3,3).
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W 2008 największą liczbą lekarzy stomatologów na 10 tys. ludności w kraju charakteryzowało
się województwo lubelskie (4,9), gdzie wskaźnik w stosunku do 2004 r. wzrósł (o 1,9).
Generalnie w skali kraju w latach 2004 – 2008 wskaźnik ten wzrósł o 22,0% ( od wartości 2,7 do
3,3).
W 2008 roku największą liczbą pielęgniarek na 10 tys. ludności w kraju
charakteryzowało się województwo lubelskie (54,7), gdzie wskaźnik ten w stosunku do 2004
roku wzrósł o 2,4. Dla kraju wskaźnik ten wzrósł o 3,0% i wynosił odpowiednio w latach w 2004
i 2008 (46,5) i (47,9).
Pod względem liczby aptek w przeliczeniu na 10 tys. mieszkaoców województwo
łódzkie zajmowało w 2008 roku 2 miejsce w kraju z 3,4 aptekami, przy średniej dla Polski
wynoszącej jedynie 2,8. Najwyższą wartośd wskaźnika od 2004 roku notuje niezmiennie
województwo lubelskie (w 2008 roku 3,7), co wynika z mniejszej liczby mieszkaoców tego
województwa. Natomiast wysoka pozycja regionu łódzkiego opiera się na wysokiej liczbie
bezwzględnej aptek. Najniższą wartością wskaźnika charakteryzuje się województwo
mazowieckim (2,3) pomimo tego, iż posiada najwięcej aptek w kraju.
Podsumowanie
1. W kontekście uwarunkowao demograficznych oraz sytuacji zdrowotnej
mieszkaoców

regionu,

za

szczególnie

ważną

uznano

dostępnośd

do

podstawowych i specjalistycznych placówek służby zdrowia. Poziom służby
zdrowia w województwie, zarówno w zakresie personelu medycznego, jak
i infrastruktury, jest wysoki, chociaż niewystarczający do potrzeb zdrowotnych
mieszkaoców:
Pod względem liczby szpitali województwo łódzkie zarówno w 2008 roku jak
i w roku 2004 plasowało się na 6 miejscu w kraju. Zajmowało także wysoką
2 pozycję pod względem liczby łóżek na 10 tys. mieszkaoców, która jednak spadła
z 55,0 w 2004 roku do 53,6 w 2008 roku; konieczne jest dostosowanie sieci
szpitali i liczby łóżek na poszczególnych oddziałach szpitalnych do potrzeb
ludności zamieszkującej różne rejony województwa.
Województwo łódzkie w 2008 roku zajmowało 2 pozycję pod względem dostępu
do zakładów opieki zdrowotnej na 10 tys. mieszkaoców (4,6). Zarówno w kraju
jak i w regionie łódzkim zdecydowanie więcej było niepublicznych zakładów
opieki zdrowotnej. Ich liczba od 2004 roku wzrosła w województwie o 26,0%. Jest
to tendencja zauważalna w całym kraju. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej nie
zaspokajają rosnących potrzeb ludności województwa w zakresie ochrony
zdrowia.
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W porównaniu z 2004 rokiem, w roku 2008 w regionie nastąpił wzrost ilości
zespołów ratownictwa medycznego o 81%, szczególnie zaś szpitalnych oddziałów
ratunkowych o 167,0%. Jest to tendencja zdecydowanie pozytywna, ale system
wymaga na bieżąco monitorowania i dostosowywania do potrzeb, w celu
zapewnienia bezpieczeostwa mieszkaoców w stanach nagłych.
W latach 2006 – 2008 nastąpił wzrost liczby lekarzy na 10 tys. mieszkaoców
z 23,3 do 23,9; w 2008 roku województwo łódzkie zajmowało pod tym względem
1 miejsce w kraju przy średniej wartości dla Polski 20,5. 3,9); jednak w stosunku
do potrzeb zdrowotnych mieszkaoców regionu wskaźnik ten jest zbyt niski,
a dostępnośd

do

służb medycznych w poszczególnych powiatach jest

zróżnicowana i często nie zaspakaja potrzeb. Szczególnie brakuje lekarzy
specjalostów z zakresu: psychiatrii, reumatologii, ortopedii, onkologii, geriatrii
i neonatologii.
Pod względem liczby aptek na 10 tys. mieszkaoców województwo zajmowało
w 2008 roku 2 miejsce w kraju (3,4) przy średniej krajowej 2,8. Pomimo dobrego
nasycenia aptekami obszaru województwa, w niektórych powiatach dostępnośd
ta jest ograniczona. Dotyczy to powiatu skierniewickiego i piotrkowskiego.
Pod względem wysokiego stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaoców regionu
w zakresie ochrony zdrowia zidentyfikowano następujące obszary:
Łódź i Piotrków Trybunalski, gdzie zarówno liczba lekarzy w przeliczeniu na 10 tys.
ludności, jak i liczba łóżek w szpitalach oraz liczba ZOZ i aptek w 2008 roku należały do
najwyższych;
Skierniewice

oraz

powiaty

bełchatowski

i

sieradzki,

które

w

2008

roku

charakteryzowały się jednymi z najwyższych z regionie liczb łóżek w szpitalach oraz
lekarzy w przeliczeniu na 10 tys. ludności;
powiat łaski, gdzie do najwyższych w regionie należą wskaźniki dotyczące liczby łóżek
w szpitalach, liczby ZOZ oraz liczby aptek.
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3.3. POMOC SPOŁECZNA
Kontekst regionalny
Pomoc społeczna jest z jednym z elementów zabezpieczenia społecznego. Jej celem
jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Pomoc
społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej. Organy te realizując
zadania pomocy społecznej współpracują, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami
społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Pomoc udzielana jest m.in. z powodu:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej
choroby, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii. Świadczeniami z pomocy
społecznej są świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne. Świdczeniami pieniężnymi są
m. in. zasiłek stały, okresowy, zasiłek celowy, pomoc dla rodzin zastępczych, pomoc na
usamodzielnienie i kontynuowanie nauki. Świadczeniami niepieniężnymi m. in. są: praca
socjalna, pomoc rzeczowa, poradnictwo specjalistyczne, posiłek, schronienie, usługi
opiekuocze, pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, opieka i wychowanie w rodzinie
zastępczej i placówce opiekuoczo – wychowawczej.
Do instytucji realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej należą: Regionalne
Centrum Polityki Społecznej przy Urzędzie Marszałkowskim, Wydział Polityki Społecznej Urzędu
Wojewódzkiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (21 jednostek), jak również 3 jednostki
realizujące zadania gmin i powiatów - MOPS w Łodzi, MOPR w Skierniewicach i Piotrkowie
Trybunalskim, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej (miejskie, wiejskie i miejsko – gminne - 174
jednostki).
Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej oraz realizacja zadao własnych gminy
o charakterze obowiązkowym finansowane są z budżetu gminy, ze środków zaplanowanych na
popmoc społeczną. Zadania zlecone gminom do wykonania z zakresu administracji rzadowej
finansowane są przez budżet centralny. Na szczeblu gminnym funkcjonują jednostki
organizacyjne pomocy społecznej o zasiegu lokalnym, finansowane z budżetu gmin. Należą do
nich dzienne ośrodki adaptacyjne, domy dziennego pobytu, ośrodki wsparcia (noclegownie,
schroniska, ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy, mieszkania chronione, placówki opiekuoczo –
wychowawcze). Placówki te prowadzone są przez gminy lub inny podmiot prowadzący, np.
organizacje pozarządowe.
Utrzymanie powiatowych centrów pomocy rodzinie, realizacja zadao własnych powiatu
finansowana jest przez budżet powiatu zaplanowanych na pomoc społeczną. Realizację zadao
zleconych z zakresu administracji rządowej zapewnia budżet paostwa. Na szczeblu powiatu
działają inne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, o zasięgu ponadgminnym. Do tych
jednostek należą : domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia, ośrodki adopcyjno –
opiekuocze, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki opiekuoczo – wychowawcze i inne.
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Podobnie jak w przypadku placówek o zasięgu ponadgminnym prowadzi powiat, pozostałe
inny podmiot niepubliczny24.
Struktura wiekowa mieszkaoców województwa łódzkiego charakteryzuje się dużym
udziałem mieszkaoców w wieku poprodukcyjnym. Większośd z tych osób zapada na choroby
cywilizacyjne,

choroby

psychiczne

i

choroby

somatyczne,

co

powoduje

większe

zapotrzebowanie na miejsca w domach pomocy społecznej.
Na przestrzeni lat 2004 - 2008 we wszystkich jednostkach pomocy społecznej
nastąpił wzrost zatrudnienia. I tak w pcpr-ach zatrudnienie w 2008 roku w stosunku do 2004
roku wzrosło o 32,8%, w ops-ach o 11,3%, największy wzrost zatrudnienia nastapił
w ośrodkach wsparcia osiągając w 2008 roku wzrost o 46,51% wiecej niż w 2004r. W domach
pomocy społecznej nastąpił wzrost o 2,7%, a w placówkach opiekuoczo – wychowawczych
o 8,31%. W latach 2004 – 2008 w jednostkach pomocy społecznej pojawiły się nowe zadania
np. w ośrodkach pomocy społecznej : świadczenia rodzinne, realizacja projektów systemowych
w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Z kolei domy pomocy
społecznej zmierzały do spełnienia standardów m.in. w zakresie zatrudniania kadry. Na wzrost
liczby osób w obszarze pomocy społecznej ma wpływ też zwiekszenie liczby poszczególnych
jednostek.
Zgodnie z art. 110 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ośrodek
pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności
gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkaoców, nie mniej jednak niż trzech
pracowników. Nie wszystkie ośrodki pomocy społecznej spełniaja ten wymóg ustawowy
(tabela 25).
Tabela 25. Zatrudnienie w jednostkach pomocy społecznej
Jednostki pomocy społecznej

Ogółem zatrudnienie

Liczba osób
zatrudnionych
w jednostkach woj.
łódzkiego.
Dane za 2008r.
8 816

Liczba osób
zatrudnionych
w jednostkach woj.
łódzkiego.
Dane za 2006r.
8 224

Liczba osób
zatrudnionych
w jednostkach woj.
łódzkiego.
Dane za 2004r.
7 997

w tym m. In. :
W powiatowych centrach pomocy rodzinie

332

285

250

W ośrodkach pomocy społecznej

2 745

2 570

2 466

W domach pomocy społecznej

3 851

3 678

3 750

671

567

458

1 108

1 066

1 023

W ośrodkach wsparcia
W placówkach opiekuoczo - wychowawczych

Źródło: Sprawozdania roczne MP i PS – 03: za 2008r., 2006r., 2004r.
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Wykres 63. Struktura zatrudnienia w jednostkach pomocy społecznej
w latach 2004, 2006, 2008
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Źródło: Sprawozdania roczne MP i PS – 03: za 2008r., 2006r., 2004r.

Domy pomocy społecznej
Prowadzeniem domów pomocy społecznej zajmują się powiaty i gminy. Po uzyskaniu
zezwolenia mogą je również prowadzid: kościoły i związki wyznaniowe, organizacje społeczne,
fundacje i stowarzyszenia, inne osoby prawne jak i fizyczne. Domy pomocy społecznej
prowadzi się dla osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób
przewlekle

psychicznie chorych,

dorosłych

niepełnosprawnych

intelektualnie,

dzieci

i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie. Domy
pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuocze, wspomagające i edukacyjne na
poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych
potrzeb osób w nim przebywających25. Pobyt pensjonariusza w domu pomocy społecznej jest
odpłatny i wynosi nie więcej niż 70,0% jego dochodu.
Na podstawie rocznika statystycznego województwa łódzkiego 2009 – liczba domów
pomocy społecznej w naszym regionie w 2008 roku wynosiła 69. Na podstawie rocznika
statystycznego województwa łódzkiego 2007 – liczba domów pomocy społecznej w naszym
regionie w 2006 roku wynosiła – 66. Na podstawie rocznika statystycznego województwa
łódzkiego 2005 r. liczba domów pomocy społecznej w naszym regionie w 2004 roku wynosiła
67. Największą liczbą miejsc w całodobowych domach pomocy społecznej dysponowała Łódź.
Liczba ta w latach 2004 – 2008 wzrosła z 2 259 do 2 926 (o 29,5%). Najmniej miejsc do
dyspozycji zarówno w roku 2004 jak i 2008 miał powiat łaski (12). Nasycenie miejscami
w domach pomocy społecznej w 2008 roku na 10 tys. mieszkaoców było zróżnicowane (wykres
64). Najlepsza sytuacja pod tym względem charakteryzowała powiat: brzezioski i kutnowski,
w których na 10 tys. mieszkaoców przypadało odpowiednio 71,1 i 68,2 miejsca.
25

Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
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Najmniejszą ilością miejsc w przeliczeniu na 10 tys. ludności dysponowały powiaty:
łaski (2,3) oraz pajęczaoski (6,9). Żadnego domu pomocy społecznej nie było w powiecie
rawskim, skierniewickim i skierniewickim grodzkim.
Wykres 64. Liczba miejsc w całodobowych DPS na 10 tys. ludności w latach 2006 - 2008
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Źródło: Sprawozdania roczne MP i PS – 03

Nasycenie miejscami w domach pomocy społecznej na 1 000 mieszkaoców w wieku
poprodukcyjnym w 2008 roku było zróżnicowane (wykres 65). Najlepszą sytuację pod tym
względem miały powiaty: brzezioski i kutnowski, w których na 1000 mieszkaoców w wieku
poprodukcyjnym przypadało odpowiednio 41,5 i 37,9 miejsca. Najmniej miejsc do dyspozycji
mieli mieszkaocy powiatów: łaskiego (1,4) oraz pajęczaoskiego (3,9). W porównaniu z rokiem
2006 liczba miejsc na 1 000 mieszkaoców w 2008 roku wzrosła (o 1,3) i wynosiła 16,3.
Wykres 65. Liczba miejsc w całodobowych DPS na 1 000 mieszkaoców w wieku
poprodukcyjnym w powiatach w latach 2006 - 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS i sprawozdania rocznego MP i PS -03
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Ogólna liczba miejsc w całodobowych domach pomocy społecznej w regionie łódzkim
wynosiła w 2004 roku 30,1 na 10 tys. mieszkaoców natomiast w 2008 roku wzrosła do wartości
30,6. Najwięcej było domów dla osób przewlekle somatycznie chorych – 20 placówek z 2 395
miejscami (o 16,0% mniej placówek niż w 2004 roku) oraz osób przewlekle psychicznie chorych
(tabela 26, wykres 66) – 19 z 2 337 miejscami (o 5,5% więcej niż 2004 roku) i domów dla osób
w podeszłym wieku - 18 z 1 158 miejscami (o 27,0% więcej niż w 2004 roku). Mniej było
natomiast domów dla dorosłych niepełnosprawnych – 7 z 631 miejscami (o 12,0% mniej niż
w 2004 roku).
Tabela 26. Domy pomocy społecznej w województwie łódzkim w latach 2004 – 2008
Lp
1.
2.

3.

4.
5.

Domy i zakłady bez
Domy
(fili) dla:
2004 r.
Osób starych
13
Przewlekle
somatycznie chorych
24
Dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie
8
Dzieci i dorosłych
niepełnosprawnych
intelektualnie
4
Przewlekle
psychicznie chorych
18
Ogółem
67

Liczba
miejsc
910

Mieszkaocy
898

Domy
2006 r.
17

Liczba
miejsc
1132

Mieszkaocy
1071

Domy
2008 r.
18

Liczba
miejsc
1158

Mieszkaocy
1134

2904

2830

21

2541

2502

20

2395

2354

689

688

7

687

687

7

631

631

255

255

3

240

240

5

299

299

2340
7098

2324
6995

18
66

2269
6869

2257
6757

19
69

2337
6820

2334
6752

Źródło. Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego. Urząd Statystyczny w Łodzi. Łódź 2005, 2007, 2009

Wykres 66. Mieszkaocy zakładów stacjonarnej pomocy społecznej w województwie
w latach 2004 - 2008
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Analizując potrzeby pomocy stacjonarnej można posłużyd się liczbą osób, która
oczekuje na miejsce w domach pomocy społecznej. W roku 2004 liczba oczekujących wynosiła
w regionie łódzkim 1 857 osób by do roku 2008 zmniejszyd się do 32 osób czyli aż o 98,3%.
(W ostatnich latach nastąpiły zmiany zasad naliczania odpłatności za pobyt w DPS. Zaostrzenie
kryteriów oraz wprowadzenie współfinansowania ograniczyło możliwości ubiegania się
o miejsce w DPS).
W województwie łódzkim były również 4 prywatne domy opieki. Dwa z nich
znajdowały się w powiecie piotrkowskim, pozostałe 2 w powiecie tomaszowskim i łódzkim
wschodnim.
Ośrodki wsparcia
Ośrodki wsparcia to placówki, które są środowiskową formą pomocy półstacjonarnej.
Obejmują one dzienne domy pomocy, środowiskowe domy samopomocy, noclegownie,
schroniska, domy dla bezdomnych, jadłodajnie, kluby samopomocy, ośrodki opiekuocze oraz
inne ośrodki wsparcia. Ogółem w 2008 roku w Łódzkiem było 95 ośrodków wsparcia, które
dysponowały 4 603 miejscami, a skorzystało z nich 6 971 osób. W porównaniu z rokiem 2006
przybyło 6 ośrodków wsparcia, zwiększyła się również liczba miejsc (o 3,0%). Natomiast liczba
korzystających zmniejszyła się (o 16,6%). Najwięcej takich ośrodków w 2008 roku znajdowało
się na terenie Łodzi (40 z 2 435 miejscami i liczbą korzystających 4 228). Najwięcej wśród
ośrodków wsparcia było w 2008 roku dziennych domów pomocy społecznej (29), które
prowadziło 9 powiatów mając do dyspozycji 1 325 miejsc. 26 placówek było prowadzonych
przez gminy, które dysponowały 1 180 miejscami przy liczbie korzystających 1 568 osób.
Najwięcej dziennych domów pomocy prowadzonych przez gminę skoncentrowanych było na
terenie Łodzi, gdzie w 18 ośrodkach było do dyspozycji 795 miejsc. Drugie miejsce
w województwie zajmował Piotrków Trybunalski, który dysponował 160 miejscami. Pozostałe
domy znajdowały się w powiecie łódzkim wschodnim, w Pabianicach, Radomsku, Sieradzu,
Zgierzu oraz Skierniewicach. Dwie placówki prowadzone były przez inny podmiot prowadzący.
Obie placówki znajdowały się na terenie Łodzi i dysponowały 115 miejscami a skorzystało
z nich 117 osób. Jedyna placówka o zasięgu ponadgminnym prowadzona była na terenie
powiatu łódzkiego wschodniego, dysponowała 30 miejscami a skorzystało z niej 29 osób.
Największą liczbą miejsc w dziennych domach pomocy (wykres 67) w przeliczeniu na 10 tys.
ludności miał powiat piotrkowski grodzki (20,5) oraz łódzki grodzki (12,1). W latach 2006 –
2008 spadła liczba miejsc (o 1,5%) oraz liczba korzystających (o 0,24%) z dziennych domów
pomocy.
Środowiskowe domy samopomocy zajmują się terapią osób chorych psychicznie
i upośledzonych umysłowo oraz terapią osób wykazyjacych inne przewlekłe zaburzenia
psychiczne. Opieka nad chorymi świadczona jest w formie półstacjonarnej. Na obszarze
województwa łódzkiego w 2008 roku funkcjonowało 36 środowiskowych domów, które
dysponowały 1 324 miejscami. Było to 17 placówek prowadzonych przez gminy, które
oferowały 600 miejsc przy liczbie korzystających 621 osób oraz 9 prowadzonych przez inne
podmioty, które oferowały 409 miejsc przy liczbie korzystających 486. Osiem środowiskowych
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domów samopomocy (z 240 miejscami i liczbą korzystających 261) prowadzonych było przez
powiaty oraz 2 prowadzone przez inny podmiot (z 75 miejscami i liczbą korzystających 71).
W 2008 roku powiaty: brzezioski, piotrkowski, radomszczaoski, skierniewicki
i skierniewicki grodzki nie posiadały środowiskowego domu samopomocy. Największą ilością
miejsc w przeliczeniu na 10 tys. ludności dysponował powiat łaski (21,7) oraz poddębicki (20,3)
(wykres 68). W 2008 roku w stosunku do roku 2006 nastąpił wzrost ogólnej liczby miejsc
w środowiskowych domach samopomocy o 17,0% oraz wzrosła także liczba osób z nich
korzystających (o 13,0%).
Wykres 67. Liczba miejsc w dziennych domach pomocy społecznej na 10 tys. ludności w latach
2006 - 2008
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Źródło: Sprawozdania roczne MP i PS - 03

Wykres 68. Liczba miejsc w środowiskowych domach samopomocy społecznej na 10 tys.
ludności w latach 2006 - 2008
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Na terenie województwa było również 12 noclegowni i schronisk dla bezdomnych,
które dysponowały 938 miejscami przy liczbie korzystających 3 144 osoby. 7 noclegowni
prowadzonych było przez gminę ze 131 miejscami przy liczbie korzystających 270 oraz
4 prowadzone przez inny podmiot prowadzący z 326 miejscami przy liczbie korzystających
1 272. Jedna placówka o zasięgu ponadlokalnym prowadzona była przez inny podmiot
prowadzący. Placówka ta znajdowała się na terenie powiatu poddębickiego. Połowa wszystkich
placówek (6) znajdowała się na terenie Łodzi reszta natomiast w powiecie kutnowskim,
pabianickim, poddębickim, pajęczaoskim i zgierskim. W 2008 roku w porównaniu z rokiem
2006 wzrosła liczba miejsc w noclegowniach i schroniskach (o 1,6% ) jak również liczba
korzystających (o 16,0%).
Kolejnymi ośrodkami wsparcia, które działają w regionie łódzkim są jadłodajnie, kluby
samopomocy i ośrodki opiekuocze.
W 2008 roku działało 12 jadłodajni dla osób biednych, które dysponowały 1 310
miejscami. Z ich usług skorzystały w tym czasie 2 074 osoby. Większośd placówek (7)
znajdowała się w Łodzi, pozostałe w powiatach: radomszczaoskim, sieradzkim, wieluoskim,
zgierskim i skierniewickim grodzkim. W porównaniu z rokiem 2006 liczba jadłodajni wzrosła
o 3, zwiększyła się również liczba miejsc (o 1,7%) spadła natomiast liczba korzystających
(o 25,0%).
Kluby samopomocy przeznaczone są dla osób, które z powodu wieku, choroby,
niepełnosprawności wymagają częściowej opieki i pomocy. Na terenie województwa łódzkiego
w 2008 roku działały 3 kluby samopomocy, których organem prowadzącym była gmina.
Dysponowały one 57 miejscami przy liczbie korzystających 65 osób. Dwa takie kluby
znajdowały się na terenie powiatu zgierskiego i jeden w powiecie wieluoskim. W 2006 roku
również działały 3 kluby samopomocy – 2 w powiecie sieradzkim z 55 miejscami przy liczbie
korzystających 60 i 1 w powiecie wieluoskim z 20 miejscami i 20 osobami korzystającymi.
Inne ośrodki wsparcia zarówno w roku 2006 i 2008 roku znajdowały się tylko
w powiatach: pabianickim, sieradzkim i zgierskim, dysponowały zarówno w 2006 roku, jak
i 2008 roku 150 miejscami zaś liczba korzystających zmniejszyła się w 2008 roku o 7,7%.
Ośrodki interwencji kryzysowej
Interwencja kryzysowa rozumiana jest jako metoda interdyscyplinarnego działania
podejmowana na rzecz osób i rodzin, które znalazły się w stanie kryzysu. Celem interwencji
kryzysowej jest spowodowanie odzyskania przez podopiecznych równowagi psychicznej
i umiejętności samodzielnego radzenia sobie. Ośrodki interwencji kryzysowej udzielają pomocy
psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego osobom, rodzinom będącym ofiarami
przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. W ramach interwencji kryzysowej
udzielana jest pomoc bez względu na posiadany dochód. Różnego rodzaju ośrodki interwencji
kryzysowej prowadzone były w 2008 roku w 15 powiatach województwa łódzkiego. Ośrodki te
dysponowały 77 miejscami, a z ich pomocy skorzystało 6 170 osób. Ośrodki interwencji
kryzysowej, których organem prowadzącym była gmina były w 3 powiatach, a skorzystało
z nich 1 690 osób.
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Jeden ośrodek prowadzony przez inny podmiot prowadzący działał w powiecie
radomszczaoskim. W tym czasie najwięcej osób skorzystało z pomocy w powiecie
tomaszowskim (2 155), sieradzkim (980) i opoczyoskim (954). Organem prowadzącym te
ośrodki był powiat. W porównaniu z rokiem 2006, w roku 2008 nastąpił gwałtowny spadek
miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej (o 63,0%), a bardzo niewielki spadek liczby
korzystających (o 2,0%). W badanym okresie brakowało ośrodków interwencji w powiecie:
brzezioskim, łęczyckim, łódzkim wschodnim, pabianickim, piotrkowskim, skierniewickim,
zduoskowolskim i łódzkim grodzkim.
Placówki opiekuoczo – wychowawcze
Placówki opiekuoczo – wychowawcze zapewniają dzieciom całkowicie lub częściowo
pozbawionym opieki rodzicielskiej, dzienną lub całodobową, ciągłą lub okresową opiekę.
Dziecko pozbawione opieki może byd umieszczone w placówce opiekuoczo – wychowawczej
typu: socjalizacyjnego, rodzinnego i interwencyjnego. Na terenie województwa łódzkiego
w 2008 roku funkcjonowało ogółem 111 placówek opiekuoczo – wychowawczych, które
dysponowały łącznie 3 568 miejscami przy liczbie korzystających 5 749. Liczba placówek
opiekuoczo – wychowawczych w porównaniu z 2006 rokiem zmalała o 8, zmniejszyła się
również liczba miejsc (o 12,2%) i liczba korzystających (o 15,3%). Największą ilością tych
placówek w 2008 roku dysponowała Łódź (56) z 1 899 miejscami i liczbie korzystających 3 508.
W stosunku do 2006 r. liczba tych placówek spadła (o 11), zmniejszyła się również liczba miejsc
(o 26,5%) i liczba korzystających (o 21,3%).
W ramach ogólnej liczby placówek działały 64 dzienne placówki opiekuoczo –
wychowawcze. Dysponowały one 2 262 miejscami przy liczbie korzystających 3 779 osób.
Placówek, dla których organem prowadzącym była gmina było na terenie województwa 21.
Działały one w 7 powiatach (bełchatowski, łódzki wschodni, sieradzki, tomaszowski, wieluoski
zgierski i łódzki grodzki) i dysponowały liczbą 615 miejsc. Z ich pomocy skorzystało 926 osób.
Najwięcej tego typu placówek było w powiecie zgierskim (7) z 255 miejscami przy liczbie
korzystających 275 i w Łodzi (4 z 105 miejscami i 212 osobami korzystającymi). Cztery
placówki, których organem prowadzącym był powiat działały w 3 powiatach (pabianickim,
tomaszowskim i piotrkowskim grodzkim). Było w nich 247 miejsc przy liczbie korzystających
415. Spośród 39 placówek opiekuoczo wychowawczych prowadzonych przez inny podmiot
prowadzący, aż 33 znajdowały się w Łodzi. Dysponowały one 1 220 miejscami przy liczbie
korzystających 2 255 osób. Generalnie należy stwierdzid, że w latach 2006 - 2008 znacznie
zmalała liczba dziennych placówek opiekuoczo – wychowawczych (o 13,0%), liczba miejsc
oferowanych przez te placówki (o 13,0%) oraz liczba korzystających z nich osób (o 16,0%). Stało
się tak dlatego, że zaczęto stopniowo wprowadzad obowiązkowe standardy zgodne z normami
UE, które wymusiły na placówkach opiekuoczych ograniczenie miejsc.
Na terenie wojewódzwa w 2008 roku funkcjonowały ogółem 23 placówki opiekuoczo –
wychowawcze typu opiekuoczego, które dysponowały 870 miejscami, a skorzystało z nich
1 578 osób. Jedna placówka, której organem prowadzącym był powiat znajdowała się
na terenie powiatu tomaszowskiego i dysponowała ona 45 miejscami przy liczbie
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korzystających 45. Pozostałe 22 jednostki prowadzone były przez inny podmiot prowadzący
i znajdowały się na terenie Łodzi (825 miejsc, 1 553 osób korzystających).
W regionie łódzkim funkcjonowało także 15 placówek typu specjalistycznego, które
dysponowały łącznie 637 miejscami przy liczbie korzystających 115 osób. Placówki te
prowadzone były przez 3 powiaty (pabianicki, tomaszowski i piotrkowski grodzki) i oferowały
202 miejsca. Skorzystało z ich pomocy 370 osób. Spośród 12 placówek opiekuoczo wychowawczych prowadzonych przez inny podmiot prowadzący aż 11 znajdowało się
w powiecie zgierskim, który dysponował 395 miejscami przy liczbie korzystających 702 osoby.
Powiat wieruszowski dysponował zaś 40 miejscami, a skorzystały 43 osoby. W 2006 roku
placówki opiekuoczo – wychowawcze tego typu prowadzone były jedynie w powiatach łódzkim
wschodnim i tomaszowskim. W latach 2006 - 2008 znacznie wzrosła zarówno ich liczba
(o 650,0% jak liczba miejsc (o 927,0%) oraz liczba korzystających (o 177,0%).
W 2008 roku na terenie województwa łódzkiego istniały tylko 2 placówki typu
interwencyjnego, mające za zadanie zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub
całkowicie opieki rodziców m. in. doraźną całodobową opiekę i kształcenie. Organem
prowadzącym był powiat. Placówki te mieściły się na terenie Łodzi, dysponowały 69 miejscami
przy liczbie korzystających 276 osób. W porównaniu z rokiem 2006 liczba placówek spadła
(o 1), liczba miejsc zmniejszyła się (o 18,0%), a liczba korzystających (o 23,0%).
Znacznie więcej, bo 13 funkcjonowało placówek opiekuoczo – wychowawczych typu
rodzinnego. Dysponowały one w sumie 96 miejscami przy liczbie korzystających 114 osób.
Dziewięd placówek prowadzonych było przez powiaty i 4 przez inny podmiot prowadzący.
Placówki te miały swoje siedziby na terenie powiatu bełchatowskiego, łódzkiego wschodniego,
pajęczaoskiego, tomaszowskiego oraz łódzkiego grodzkiego. Najwięcej tego typu placówek
mieściło się w Łodzi (5) z 336 miejscami, skorzystały z nich 44 osoby. W porównaniu z rokiem
2006 wzrosła zarówno liczba placówek (o 2), jak i liczba miejsc (o 12,0%) oraz liczba
korzystających (o 18,0%).
Placówki socjalizacyjne zapewniają całodobową opiekę i wychowanie tym dzieciom,
które są całkowicie lub częściowo pozbawione opieki rodzicielskiej, a którym nie znaleziono
rodzinnej opieki zastępczej. W 2008 roku było ogółem 20 placówek tego typu z 655 miejscami
i liczbie korzystających 824. 17 tych placówek prowadzonych było przez powiaty, 3 natomiast
przez inny podmiot prowadzący. Placówki te znajdowały się na terenie powiatów:
piotrkowskiego, rawskiego, sieradzkiego, wieluoskiego, zduoskowolskiego, zgierskiego
i łódzkiego grodzkiego. Najwięcej tego typu placówek było na terenie Łodzi (911 z 372
miejscami przy liczbie korzystających 486 osób). W porównaniu z rokiem 2006 liczba placówek
spadła (o 2), liczba miejsc (o 27,0%), a liczba korzystających (o 26,0%).
Kolejnym typem placówek opiekuoczo – wychowawczych działających na terenie
województwa łódzkiego są placówki wielofunkcyjne, zapewniające dzienną i całodobową
opiekę, a także pomoc terapeutyczną, interwencyjną i socjalizacyjną dziecku i jego rodzinie.
W 2008 roku było ogółem 11 takich placówek z 471 miejscami i liczbie korzystających 731.
Organem prowadzącym wszystkie placówki był powiat. Placówki te znajdowały się na terenie
powiatów: bełchatowskiego, kutnowskiego, sieradzkiego, tomaszowskiego, zgierskiego oraz
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łódzkiego grodzkiego, piotrkowskiego grodzkiego i skierniewickiego grodzkiego. Najwięcej tego
typu placówek było na terenie powiatu kutnowskiego (3) z 119 miejscami przy liczbie
korzystających 151 osób. W porównaniu z rokiem 2006 ogólna liczba placówek wzrosła (o 2),
liczba miejsc o 46,0%, natomiast liczba korzystających o 4,0%.
Kontekst krajowy
W zakresie bazy pomocy społecznej, w porównaniu z innymi województwami w Polsce,
region łódzki wypada ponadprzeciętnie. W kraju w latach 2004 – 2008 liczba miejsc w domach
pomocy społecznej na 10 tys. mieszkaoców wzrosła z 25,2 do 26,4. Największą ilością miejsc na
10 tys. ludności w 2008 roku dysponowało województwo opolskie (36,3) natomiast
najmniejszą województwo śląskie (24,0). Województwo łódzkie w tym czasie dysponowało
30,6 miejscami na 10 tys. ludności, co stawiało je na 3. miejscu w kraju. Na miejsca w domach
pomocy społecznej oczekiwało 9 606 osób i liczba ta była wyższa (o 12,7%) niż w 2004 roku.
Najwięcej osób na miejsca w domach pomocy społecznej oczekiwało w województwie
mazowieckim (2 622), zdecydowanie najmniej w województwie łódzkim (32) (tabela 27).
Największą ilośd miejsc na 1 000 mieszkaoców w wieku poprodukcyjnym w 2008 roku
miało do dyspozycji województwo opolskie (21,8) i województwo warmiosko – mazurskie
(21,0), najmniejszą natomiast województwo śląskie (14,3) i województwo mazowieckie (14,4).
W porównaniu z rokiem 2006 liczba miejsc na 1 000 mieszkaoców w 2008 r. zmalała (o 0,3)
i wynosiła 16,3.
Tabela 27. Oczekujący na miejsca w DPS w latach 2004 – 2008 według województw
Lp

Województwo

2006

2008

1.

DOLNOŚLĄSKIE

679

737

768

2.

KUJAWSKO-POMORSKIE

192

182

267

3.

LUBELSKIE

177

262

653

4.

LUBUSKIE

197

160

251

5.

ŁÓDZKIE

1857

981

32

6.

MAŁOPOLSKIE

547

535

341

7.

MAZOWIECKIE

2320

1173

2622

8.

OPOLSKIE

84

59

203

9.

PODKARPACKIE

168

51

146

10.

PODLASKIE

183

149

275

11.

POMORSKIE

12.

ŚLĄSKIE

13.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

14.

WARMIOSKOMAZURSKIE

15.

WIELKOPOLSKIE

16.

ZACHODNIOPOMORSKIE
POLSKA

Źródło. Bank danych regionalnych (GUS)
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2004

58

299

564

1250

1241

1825

47

24

174

280

404

557

394

334

654

90

112

274

8523

6703

9606
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Mapa 43. Dostępnośd i obciążenie infrastruktury stacjonarnej pomocy społecznej
w Polsce w 2008 roku

Podsumowanie
1. Struktura wiekowa mieszkaoców województwa łódzkiego charakteryzuje się dużym
udziałem mieszkaoców w wieku poprodukcyjnym (1 miejsce w kraju), co oznacza, że
zapotrzebowanie na miejsca w domach opieki społecznej powinno byd wysokie.
Jednakże liczba oczekujących na miejsca w tego typu placówkach spadła z 1 857
w 2004 roku do 32 w 2008 roku i jest najniższa w kraju.
2. W

jednostkach

organizacyjnych

pomocy

społecznej

zwiększyła

się

liczba

pracowników (o etaty administracyjne), ale w dalszym ciągu odczuwalne są braki
pracowników socjalnych.
3. Zarówno w ośrodkach interwencji kryzysowej jak i placówkach opiekuoczo –
wychowawczych spadła liczba miejsc i liczba korzystających, jedynie w ośrodkach
wsparcia zwiększyła się liczba korzystających przy mniejszej liczbie ośrodków.
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3.4. EDUKACJA I SZKOLNICTWO WYŻSZE
Edukacja i rozwój kapitału ludzkiego stanowią bazę do budowy nowoczesnej
gospodarki opartej na wiedzy, zdolnej do trwałego wzrostu i tworzenia nowych, lepszych
miejsc pracy. Edukacja powszechnie dostępna, nowoczesna i możliwie najwyższej jakości
to jeden z zasadniczych celów realizowanych przez Unię Europejską w ramach Strategii
Lizbooskiej, której głównym zadaniem jest uczynienie Europy najbardziej dynamicznym
i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie. Mocne strony polskiego systemu
edukacji to: upowszechnienie wykształcenia średniego (maturalnego) młodzieży oraz ogromny
wzrost liczby studentów. Polska w ostatnim dwudziestoleciu zanotowała jeden z największych
w Europie postępów w dziedzinie edukacji. Aż 92% młodych Polaków jest absolwentami szkół
średnich, a w Unii Europejskiej jedynie 80%. Najważniejszymi wyzwaniami są natomiast:
upowszechnienie edukacji przedszkolnej, zwiększenie udziału dorosłych w kształceniu
ustawicznym,

poprawa

jakości

kształcenia

na wszystkich

szczeblach

edukacji

oraz

dostosowanie kierunków kształcenia w szkołach średnich i wyższych do potrzeb rynku pracy.
W roku szkolnym 1999/2000 wdrożono reformę szkolnictwa, która wprowadziła do
systemu oświaty obowiązkowe sześcioletnie szkoły podstawowe oraz trzyletnie gimnazja.
Obecnie przeprowadzana jest reforma programowa systemu edukacji, która polega
na dostosowaniu celów oraz treści kształcenia do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości.
Zakłada się, że poprawa efektów kształcenia nastąpi m. in. poprzez obniżenie wieku obowiązku
szkolnego do 6 lat, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci, większe uwzględnienie uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz znaczące zmiany systemu kształcenia
zawodowego. Poza tym trwają przygotowania do wprowadzenia reformy szkolnictwa
wyższego, która ma m.in. bardziej powiązad ze sobą sektor nauki i szkolnictwa wyższego oraz
gospodarkę. Obowiązująca od 2005 roku ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, nie
odpowiada już potrzebom nowoczesnej, globalnej gospodarki. U podstaw przygotowywanej
reformy szkolnictwa wyższego leży przekonanie, że potencjał tkwiący w polskich uczelniach
powinien byd pełniej wykorzystywany poprzez zwiększenie ich autonomii, uwzględnienie
instrumentów zarządzania jakością oraz wzmocnienie powiązao uczelni z otoczeniem. Polskie
szkolnictwo wyższe, aby w pełni się rozwijad, musi sprostad wyzwaniom związanym z niżem
demograficznym,

słabym

umiędzynarodowieniem,

wadliwą

strukturą

kształcenia,

skomplikowaną ścieżką kariery naukowej, tradycyjnym zarządzaniem w publicznych uczelniach
oraz brakiem powiązao ze środowiskiem zewnętrznym, co ma bardzo wymierne konsekwencje
w sferze badao naukowych. Brak współpracy pomiędzy szkołami wyższymi a światem
gospodarczym utrudnia pozyskiwanie funduszy na prowadzenie badao. Taki stan rzeczy spycha
polską naukę i szkolnictwo wyższe na europejski margines. Kluczowe znaczenie ma też
odpowiednie powiązanie działalności dydaktycznej uczelni z potrzebami rynku pracy oraz
z regionalnymi i lokalnymi potrzebami dotyczącymi prowadzenia oryginalnych badao i prac
rozwojowych. Szkolnictwo wyższe w Polsce finansowane jest na poziomie zbliżonym do innych
krajów Unii Europejskiej. W przypadku Polski jest to 1,6% produktu krajowego brutto,
co nieznacznie przekracza średnią dla krajów europejskich (1,5% PKB).
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Kontekst regionalny
Przedszkola
Wychowanie przedszkolne to pierwszy etap kształcenia w systemie oświaty, często
decydujący o dalszych szansach edukacyjnych dziecka. Obejmuje ono dzieci w wieku 3-6 lat
i realizowane jest w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
a od roku 2008/2009 również w zespołach wychowania przedszkolnego i punktach
przedszkolnych. W latach 2004 – 2008 w regionie łódzkim zwiększyła się liczba dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym (z 51 654 w 2004 roku do 54 717 w 2008 roku), przy czym spadła
liczba sześciolatków, dla których edukacja przedszkolna jest obowiązkowa. Oznacza to, że
w analizowanym okresie czasu wzrosła liczba dzieci w wieku 3 – 5 lat objętych wychowaniem
przedszkolnym. W 2008 roku w województwie uczęszczało średnio do przedszkoli więcej dzieci
w wieku przedszkolnym niż przeciętnie w Polsce. Było to 643 dzieci na 1 000 dzieci w wieku 3-6
lat, wobec 631 na 1 000 dzieci średnio w Polsce. W miastach województwa na każde 1 000
dzieci w wieku przedszkolnym do placówek przedszkolnych uczęszczało 782, a na wsi 431
dzieci. Podobne dysproporcje między odsetkiem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
w miastach i na wsi istniały w całej Polsce. W regionie zauważalne są duże różnice między
powiatami, jeśli chodzi o odsetek dzieci uczęszczających do placówek wychowania
przedszkolnego w stosunku do populacji dzieci w tym wieku. W 2008 roku najwięcej dzieci
objętych było wychowaniem przedszkolnym w miastach na prawach powiatu: Łodzi (794 na
1 000), Skierniewicach (751) i Piotrkowie Trybunalskim (697).
Mapa 44. Liczba dzieci na 100 miejsc w przedszkolach w powiatach w 2008 roku
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Relatywnie najmniej dzieci uczęszczało do przedszkoli w powiecie piotrkowskim (220
na 1 000) oraz opoczyoskim (233 na 1 000). W powiecie piotrkowskim ponadto spadł odsetek
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z 304 na 1 000 dzieci w 2004 roku do 220 w 2008
roku. W innych powiatach w latach 2004-2008 systematycznie rósł odsetek dzieci
uczęszczających do placówek przedszkolnych. Wskaźnik - liczba dzieci na 100 miejsc
w przedszkolach - ukazuje poziom rozwoju bazy placówek przedszkolnych w stosunku do
potrzeb. W 2008 roku w województwie na 100 miejsc w przedszkolach przypadało 101
uczęszczających do nich dzieci. Najbardziej przeciążone były przedszkola w Piotrkowie
Trybunalskim (120 przedszkolaków / 100 miejsc przedszkolnych) oraz w powiatach:
opoczyoskim (111) i sieradzkim (118). Najwięcej wolnych miejsc w przedszkolach znajdowało
się w powiecie skierniewickim (90 dzieci na 100 miejsc w przedszkolach) oraz powiatach:
kutnowskim (94), pajęczaoskim (91) i wieruszowskim (92) (mapa 44).
Szkoły podstawowe i gimnazja
Struktura demograficzna województwa wynikająca z niżu demograficznego znajduje
odzwierciedlenie w spadającej liczebności roczników dzieci i młodzieży napływających do szkół:
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Województwo charakteryzuje się
jednym z najniższych w Polsce odsetkiem ludności w wieku przedprodukcyjnym, dlatego też
współczynniki dotyczące liczby uczniów na 10 tys. ludności na wszystkich szczeblach nauczania
należą również do niskich. Sytuacja zaczęła się nieco poprawiad w 2006 roku, kiedy nastąpił
niewielki wzrost urodzeo w regionie, co przełoży się w przyszłości na wzrost liczby uczniów.
Dostępnośd i jakośd usług edukacyjnych na poziomie podstawowym i gimnazjalnym wykazuje
jedynie nieznaczne zróżnicowanie regionalne. Następuje też poprawa warunków nauczania:
spadek liczebności oddziałów na skutek niżu demograficznego, wzrost powszechności
nauczania języka angielskiego oraz wzrost liczby komputerów z dostępem do Internetu
w szkołach. W związku z malejącą liczbą dzieci w wieku 7 – 12 lat maleje liczba uczniów szkół
podstawowych. W województwie ich liczba spadła z 171 403 w roku szkolnym 2004/2005
do 141 758 w roku szkolnym 2008/2009 (o 13,3 p. p.). Zmniejszająca się populacja uczniów nie
pozostaje bez wpływu na liczbę szkół podstawowych, która zmniejszyła się w analizowanym
okresie z 898 do 875. Zmniejszeniu ulega też liczba dzieci przypadających na 1 nauczyciela.
W 2008 roku było to 15 uczniów szkoły podstawowej (przeciętnie w Polsce 16). Maleje także
liczebnośd klas w tych szkołach. W 2008 roku na 1 oddział w szkołach podstawowych
przypadało 19 uczniów, podczas gdy jeszcze w 2004 roku 21 uczniów (wykres 69). Jeszcze
mniej liczne są oddziały na obszarach wiejskich. W szkołach podstawowych i gimnazjach dla
dzieci i młodzieży struktura uczniów według płci odzwierciedla strukturę całej populacji
ludności będącej w wieku szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2008/2009 w szkołach
podstawowych występowała przewaga uczniów płci męskiej - na 100 chłopców przypadały
93 dziewczynki (Polska – 94 dziewczynki na 100 chłopców). W gimnazjach przewaga chłopców
jest jeszcze bardziej wyraźna – na 100 chłopców przypadało 91 dziewcząt (Polska 94).26
26

„Edukacja i wychowanie woj. łódzkim w roku szkolnym 2008/2009”, Urząd Statystyczny w Łodzi
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Wykres 69. Liczba uczniów przypadająca na 1 oddział w szkołach podstawowych
w województwie w latach 2004, 2008

25

20,7

23,6
18,8

21,9
17,4

20

15,4

15
2004 r.
2008r.

10
5
0
województwo

miasto

wieś

Źródło: Bank Danych Regionalnych (GUS)

Liczba uczniów szkół podstawowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkaoców
odzwierciedla udział grupy wiekowej 7 – 12 lat w całej populacji regionu czy powiatu.
W województwie w 2008 roku na 10 tys. ludności przypadało 556 uczniów szkół
podstawowych (Polska 602). Wskaźnik ten spadł o 106 w porównaniu z rokiem 2004. Najwięcej
uczniów szkół podstawowych w przeliczeniu na 10 tys. zamieszkiwało powiat opoczyoski (699),
a najmniej Łódź (427). Relatywnie wysoki udział dzieci w wieku szkoły podstawowej wśród
ludności ogółem był jeszcze w powiatach: piotrkowskim, pajęczaoskim, wieruszowskim,
sieradzkim. Stosunkowo najmniej uczniów szkół podstawowych było w miastach na prawach
powiatu, powiatach w centralnej części województwa oraz powiecie kutnowskim (mapa 45).
Mapa 45. Uczniowie w szkołach podstawowych na 10 tys. ludności w powiatach w 2008 roku
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W latach 2004 – 2008 liczba uczniów gimnazjów w województwie spadła ze 103 225 do
88 303 (o 15,5 p. p.). Wzrosła jednak w analizowanym okresie liczba gimnazjów z 418 do 428.
W związku ze spadkiem liczby uczniów zmniejsza się także liczebnośd klas gimnazjalnych
(wykres 70).
Wykres 70. Liczba uczniów przypadających na 1 oddział w gimnazjach województwa
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Źródło: Bank Danych Regionalnych (GUS)

Podobnie jak w przypadku szkół podstawowych – liczba uczniów gimnazjów
odzwierciedla udział grupy wiekowej 13 – 15 lat w strukturze demograficznej regionu czy
powiatu. W 2008 roku na 10 tys. ludności regionu łódzkiego przypadało 346 gimnazjalistów, tj.
o 43 mniej, aniżeli w 2004 roku. Średnio w Polsce wskaźnik ten w badanym okresie spadał
jeszcze szybciej (z 435 w 2004 roku do 366 w roku 2008). Wśród powiatów regionu najwyższym
odsetkiem młodzieży gimnazjalnej charakteryzował się powiat wieruszowski (422 na 10 tys.)
oraz powiaty: rawski, sieradzki i opoczyoski. Najniższy odsetek gimnazjalistów występował
w Łodzi (272 na 10 tys.) oraz sąsiadujących z nią powiatach: pabianickim, zgierskim, łódzkim
wschodnim, a także w Piotrkowie Trybunalskim.
W dobie informatyzacji zajęcia z informatyki w szkołach przy wykorzystaniu
komputerów z dostępem do Internetu są niezbędną koniecznością. Z roku na rok rośnie liczba
komputerów we wszystkich typach szkół, rośnie też liczba komputerów z dostępem
do Internetu. Liczba dzieci przypadających na jeden komputer w szkołach podstawowych
w województwie w porównaniu ze średnią krajową jest stosunkowo niewielka i wynosi 11,5
(6 miejsce w kraju przy średniej krajowej 12,2). Jeszcze w 2004 roku w regionie na 1 komputer
przypadało aż 29,4 dzieci. Stosunkowo najlepsza sytuacja pod względem wyposażenia szkół
podstawowych w komputery była w południowo-zachodniej części województwa (powiaty:
pajęczaoski, wieluoski, wieruszowski, sieradzki, łaski, poddębicki) oraz powiatach typowo
wiejskich (skierniewicki, piotrkowski). Najwięcej natomiast dzieci na 1 komputer przypadało
w miastach na prawach powiatu (mapa 46). Szeroki dostęp do Internetu w szkołach na
obszarach wiejskich jest szczególnie ważny, gdyż na tych terenach znacznie mniej gospodarstw
domowych niż w miastach posiada dostęp do Internetu. W 2008 roku 94% szkół
podstawowych (bez specjalnych) województwa wyposażonych było w komputery, co jest
wskaźnikiem wyższym niż przeciętnie w Polsce (90,4%).
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W latach 2004 – 2008 odsetek szkół podstawowych w regionie posiadających komputery
wzrósł o 21,4 p. p. (z 72,6 % w 2004 roku). W tym czasie przeciętnie w Polsce odsetek ten
wzrósł o 23,7 p. p. W 2008 roku 88,7% gimnazjów dla dzieci i młodzieży (bez specjalnych)
w województwie wyposażonych było w komputery. Jest to znacznie wyżej od średniej krajowej
(Polska 82,9 %). W latach 2004 – 2008 odsetek skomputeryzowanych gimnazjów wzrósł
w regionie o 7,3 p. p. ( 2004 rok 81,4 %).
Mapa 46. Liczba uczniów przypadająca na 1 komputer w szkołach podstawowych w 2008 roku

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze są przeznaczone dla dzieci i młodzieży
wymagających większej uwagi i troski ze strony pedagogów i terapeutów. W 2008 roku było
w regionie łódzkim 25 takich ośrodków, w których objętych było opieką 1 103 wychowanków,
z czego 820 z upośledzeniem umysłowym, 144 niesłyszących i słabo słyszących,
46 niewidomych i słabo widzących oraz 85 z zaburzeniami sprzężonymi. Dzieci objętych opieką
w tego typu ośrodkach było mniej niż miejsc (1 548).
Reasumując można stwierdzid, że sytuację w szkołach podstawowych i gimnazjach
województwa można uznad za dobrą pod względem: niskiej liczebnośd klas, stosunkowo niskiej
liczby uczniów przypadających na 1 nauczyciela, powszechności nauczania języków obcych,
a szczególnie języka angielskiego, wysokiego wskaźnika komputeryzacji szkół.
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Szkolnictwo ponadgimnazjalne i policealne
Do szkół ponadgimnazjalnych zalicza się: specjalne szkoły przysposabiające do pracy,
zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, uzupełniające licea ogólnokształcące,
licea profilowane, technika, technika uzupełniające, ogólnokształcące szkoły artystyczne dające
uprawnienia zawodowe. Licea i technika uzupełniające są przeznaczone dla osób, które
ukooczyły szkoły zawodowe, a chcą uzupełnid wykształcenia na poziomie średnim. Największą
popularnością wśród absolwentów gimnazjów od wielu lat cieszą się licea ogólnokształcące,
do których uczęszcza blisko połowa uczniów pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych
(województwo 48%, średnio w Polsce 41%) (wykres 71).
Wykres 71. Struktura uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży
w województwie według typu szkoły w roku szkolnym 2008/2009
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Źródło: Rocznik statystyczny województwa łódzkiego 2009

Wykształcenie zawodowe nie cieszy się w województwie łódzkim popularnością, mimo
że na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie na absolwentów kierunków technicznych szkół
średnich oraz na robotników wykwalifikowanych po szkołach zasadniczych. Małe
zainteresowanie nauką w szkołach dających wykształcenie zawodowe przejawia zwłaszcza
młodzież w Łodzi i w powiatach w centralnej części województwa. W Łodzi na 10 tys. ludności
przypadało jedynie 91 uczniów techników i liceów profilowanych, podczas gdy
w Skierniewicach 311, w Piotrkowie Trybunalskim 292, a powiecie rawskim 282. Stosunkowo
dużo młodzieży uczęszcza jeszcze do techników i liceów profilowanych w powiatach: łęczyckim,
łowickim,

kutnowskim,

zduoskowolskim,

radomszczaoskim.

Do

zasadniczych

szkół

zawodowych najwięcej młodzieży, powyżej 100 na 10 tys. ludności, uczęszcza w powiatach
wieluoskim i wieruszowskim, a najmniej w powiatach centralnych (mapa 47). Oferta
kształcenia w szkołach ponadgimnazjanych województwa jest niedopasowana do potrzeb
regionalnego i lokalnych rynków pracy.
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W 2008 roku głównymi kierunkami kształcenia były: w zasadniczych szkołach zawodowych kierunki techniczne i usługi dla ludności, w liceach profilowanych - kierunki ekonomiczne
i administracyjne, w technikach - kierunki inżynieryjno-techniczne, usługi dla ludności, kierunki
społeczne i informatyczne.
W roku szkolnym 2008/2009 w liceach ogólnokształcących województwa kobiety
stanowiły 60,1% ogółu uczniów tego typu szkół, w technikach 37,4% a w zasadniczych szkołach
zawodowych 53,7% wszystkich uczniów.
Szkoły ponadgimanzjalne, w przeciwieostwie do szkół podstawowych i gimnazjów
podporządkowanych samorządom gminnym, w większości prowadzone były przez organy
samorządów powiatowych.
Na terenie województwa w roku szkolnym 2008/2009 funkcjonowało 20 szkół
artystycznych dających uprawnienia zawodowe, w tym 13 szkół kształcących wyłącznie
w zakresie przedmiotów artystycznych. W szkołach tych uczyło się 1 458 uczniów. Większośd
uczniów uczęszczających do szkół artystycznych, kształciło się w zawodzie muzyka (71,3%
ogółu), pozostali uczniowie tych placówek pobierali naukę w zakresie sztuki taoca (19,3%) oraz
sztuk pięknych (9,4%).
Mapa 47. Liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych na 10 tys. ludności wg typu szkoły w roku
szkolnym 2006/2007
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Szkoły artystyczne I i II stopnia były to w większości placówki publiczne prowadzone
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podobnie jak 9 szkół muzycznych
I stopnia nie dających uprawnieo zawodowych. Poza tym na terenie województwa
funkcjonowało 9 niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez organizacje
pozarządowe oraz 2 szkoły muzyczne I i II stopnia podlegające samorządom gmin27.
W 2008 roku w województwie na 10 tys. ludności przypadało 314 uczniów szkół
średnich, czyli o 22 mniej niż w 2004 roku (336 na 10 tys. osób). W większości powiatów liczba
uczniów szkół średnich na 10 tys. ludności spadła. W latach 2004 – 2008 wskaźnik ten wzrósł
jedynie w powiatach: bełchatowskim, piotrkowskim, poddębickim, skierniewickim i Piotrkowie
Trybunalskim. Zdecydowanie najwięcej uczniów w stosunku do liczby ludności kształciło się
w 2008 roku w Piotrkowie Trybunalskim (818 na 10 tys. osób), a następnie w powiatach:
rawskim (514), skierniewickim grodzkim (487) i bełchatowskim (447), najmniej natomiast
w powiecie łódzkim wschodnim (88) (wykres 72).
Wykres 72. Uczniowie szkół średnich na 10 tys. ludności w powiatach
w latach 2004, 2006, 2008
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Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi
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Szkoły policealne są wybierane przez absolwentów szkół średnich, przede wszystkim
liceów ogólnokształcących, którzy nie podejmują studiów wyższych, a chcą zdobyd konkretny
zawód. W przeciwieostwie do szkół na niższych poziomach kształcenia szkoły te w większości
są prowadzone przez podmioty prywatne (72%), a nie jednostki administracji samorządowej
i rządowej (28%). W szkołach policealnych istnieje możliwośd kształcenia w różnych trybach:
zaocznym, dziennym, wieczorowym, stacjonarnym i na odległośd. Szkoły policealne to jedyny
typ szkół, w których liczba uczniów wzrasta. W województwie w szkołach policealnych w 2004
roku kształciło się 19 909 osób, a ich liczba w 2008 roku wzrosła do 24 995. Wśród słuchaczy
szkół policealnych przeważają dorośli, którzy na ogół uczą się w trybie zaocznym.
W województwie w tego typu szkołach uczy się ponad 10-krotnie więcej dorosłych, niż
młodzieży (dorośli 23 049 osób, młodzież 1 946 osób). W latach 2004 - 2008 dwukrotnie spadła
liczba młodzieży uczącej się w szkołach policealnych, a liczba dorosłych w tego typu szkołach
wzrosła w tym czasie także prawie dwukrotnie. W 30 szkołach policealnych dla młodzieży
najliczniejszą grupę stanowili uczniowie kształcący się w kierunkach związanych z ochroną
zdrowia: pielęgniarka, ratownik medyczny, technik farmaceuta, technik masażysta. W 2008
roku na każde 10 tys. mieszkaoców województwa przypadało 98 słuchaczy szkół policealnych.
W Piotrkowie Trybunalskim na 10 tys. ludności kształciło się w szkołach policealnych 297 osób,
(prawie dwa razy więcej niż w Łodzi), a w powiatach poddębickim i wieruszowskim było
zaledwie 12 słuchaczy szkół policealnych na 10 tys. mieszkaoców (wykres 73). W najmniejszych
ośrodkach powiatowych regionu dostęp do kształcenia na poziomie policealnym jest
ograniczony. W powiatach: brzezioskim, łódzkim wschodnim, łaskim i pajęczaoskim nie było
szkół policealnych
Wśród szkół policealnych na uwagę zasługują szkoły prowadzone przez Samorząd
Województwa Łódzkiego. 8 takich szkół funkcjonuje w: Łodzi, Łowiczu, Sieradzu, Tomaszowie
Mazowieckim i Piotrkowie Trybunalskim. Większośd z nich kształci w zawodach związanych
z ochroną zdrowia i opieką społeczną, które są szczególnie poszukiwane na rynku pracy.
W szkołach tych można zdobyd takie zawody jak: technik dentystyczny, higienistka
stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, ratownik medyczny, technik farmaceutyczny,
technik masażysta, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy, technik analityk, opiekunka
środowiskowa, opiekun w domu pomocy społecznej, dietetyk, technik usług kosmetycznych,
opiekunka dziecięca, pracownik socjalny. Wyróżniającą się placówką jest też Publiczna
Policealna Szkoła Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi, kształcąca w zawodach
związanych z innowacyjną gospodarką takich jak: technik informatyk, technik mechatronik,
technik logistyk, technik technologii chemicznej oraz technologii ceramicznej, technik
organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej. Należy zwrócid uwagę na wysoki poziom
kształcenia w tych szkołach, bo zdawalnośd egzaminu zawodowego sięga tam prawie 100%
i jest znacznie wyższa, niż w prywatnych szkołach policealnych.
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Wykres 73. Liczba uczniów szkół policealnych na 10 tys. ludności w 2008 roku
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Źródło: Województwo łódzkie 2009. Podregiony, powiaty, gminy, US w Łodzi

Ważną rolę w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników oświaty odgrywają
także placówki prowadzone przez Samorząd Województwa Łódzkiego takie jak: wojewódzkie
ośrodki doskonalenia nauczycieli, kolegia nauczycielskie oraz biblioteki pedagogiczne.
W 4 wojewódzkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli zlokalizowanych w: Łodzi, Piotrkowie
Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach nauczyciele i zarządzający oświatą podnoszą swoją
wiedzę uczestnicząc w różnych formach dokształcania: kursach, warsztatach, konferencjach
i seminariach. Kolegia nauczycielskie z Łowicza, Sieradza, Wielunia i Zgierza kształcą nauczycieli
przedszkoli i szkół podstawowych, a także placówek oświatowo-wychowawczych. Biblioteki
pedagogiczne (Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Skierniewice) slużą w szczególności
potrzebom kształcących się: nauczycieli, studentów pedagogiki oraz zakładów kształcenia
nauczycieli.
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Szkolnictwo wyższe
W latach 2004 – 2008 w województwie łódzkim wzrosła liczba studentów ze 128 024
do 142 456. Wzrost ten następował poprzez coraz silniejszą koncentrację studiujących w Łodzi.
Począwszy od roku 2006 spadek liczby studentów miał miejsce we wszystkich, poza Łodzią,
podregionach województwa, a szczególnie w podregionie piotrkowskim. W 2004 roku w Łodzi
studiowało 86,5% wszystkich studentów w województwie, a w 2008 roku odsetek ten wzrósł
do 89,3%. W Łodzi na 1000 osób w wieku produkcyjnym przypadało aż 233 studentów,
podczas gdy w podregionie skierniewickim 24, w podregionie piotrkowskim 21, w podregionie
sieradzkim 4, a w podregionie łódzkim zaledwie 2. W latach 2004 – 2008 wzrastała również
liczba uczelni, filii i ośrodków konsultacyjnych. W 2008 roku w regionie było 31 wyższych
uczelni (w 2004 roku 25), 7 filii i zamiejscowych podstawowych jednostek organizacyjnych oraz
10 zamiejscowych ośrodków dydaktycznych i punktów konsultacyjnych (tabela 28). Na 31 szkół
wyższych 24 stanowiły uczelnie niepubliczne, w których studiowało 46% wszystkich studentów
(65 989). Województwo charakteryzowało się znacznie większym odsetkiem młodzieży
studiującej na uczelniach niepublicznych, niż przeciętnie w Polsce (34%). Jedynie 37%
studentów w regionie studiowało w trybie stacjonarnym, pozostali w trybie zaocznym
i wieczorowym. 6 wyższych szkół publicznych znajdowało się w Łodzi (Uniwersytet Łódzki,
Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pięknych,
Paostwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna). W Skierniewicach mieściła się
Publiczna Wyższa Szkoła Zawodowa.
Poza Łodzią powyżej 1 000 osób studiowało jeszcze w: Piotrkowie Trybunalskim,
Skierniewicach, Kutnie, Tomaszowie Mazowieckim, Łowiczu i Sieradzu. Niewielka liczba
studentów kształciła się w Pabianicach, Bełchatowie, Opocznie, a od niedawna również
w Radomsku, Zduoskiej Woli i Wieluniu. W województwie odsetek ogółu studentów
w stosunku do młodzieży w wieku 19 – 23 lata (współczynnik skolaryzacji brutto) był w 2008
roku znacznie wyższy niż przeciętnie w kraju i wynosił 63,9% (Polska 52,9%). Pod względem
liczby studentów na 10 tys. mieszkaoców województwo zajmowało 4 miejsce w Polsce.
Wskaźnik ten jest również powyżej średniej krajowej (województwo łódzkie 559, Polska 501).
Tabela 28. Szkoły wyższe i studenci w województwie łódzkim w latach 2004 – 2008
Szkoły wyższe ogółem
Jednostka terytorialna

ogółem
2004

ŁÓDZKIE
Podregion łódzki
Podregion m. Łódź

2006

filie, punkty konsultacyjne
2008

2004

2006

studenci

2008

2004

2006

2008

25

28

31

12

15

17

128 024

134 366

142 456

1

1

1

1

1

1

600

539

500

19

21

24

2

2

2

110 745

116 573

127 259

Podregion piotrkowski

1

1

1

5

6

7

10 562

9 706

7 836

Podregion sieradzki

1

1

1

2

3

3

822

1 356

1 194

Podregion skierniewicki

3

4

4

2

3

4

5 295

6 192

5 667

Źródło: Bank Danych Regionalnych (GUS)
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EDUKACJA WEDŁUG SZCZEBLI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 W WOJ. ŁÓDZKIM

25

SZKOLNICTWO WYŻSZE
Studenci
Absolwencia

125462
24133

249
SZKOLNICTWO POLICEALNE
Uczniowie
Absolwencic

175

100

LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEA
PROFILOWANE

Uczniowie
50286

Uczniowie
12568

Absolwenci
16436

a

19909
6176

108

a

Absolwenci
-

TECHNIKA
UZUPEŁNIAJĄCE

TECHNIKA

Uczniowie
12582

Uczniowie
173

Uczniowie
32173

a

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE

Liczba placówek
danego szczebla

Uczniowie
Absolwencic

a

418

898

171403
33210

a Z roku szkolnego 2003/2004
b Ogólnokształcące; dające uprawnienia
zawodowe

1040
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

c Łącznie szkół ponadgimnazjalnych i
ponadpodstawowych

Uczniowie

d Łącznie wszystkich średnich szkół
zawodowych

w tym w wieku 6lat

51654
23383

Źródło: Rocznik województwa łódzkiego 2005, Urząd Statystyczny w Łodzi
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c

Absolwenci
-

103225
33933

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE

428

160

ZASADNICZE
SZKOŁY
ZAWODOWE

Absolwenci
1059

Uczniowie
Absolwencic

5

14

SZKOŁY
ARTYb
STYCZNE

Uczniowie
1322
a

Absolwenci
c
12596

Absolwenci
260

ad
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EDUKACJAa WEDŁUG SZCZEBLI KSZTAŁCENIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009 W WOJ. ŁÓDZKIM

31

SZKOLNICTWO WYŻSZE

55

Studencib
146999
Absolwencibc 29330

203
SZKOLNICTWO POLICEALNE
Uczniowie
Absolwencic

26

288

68

SPECJALNE
SZKOŁY
PRZYSPOSABIAJĄCE DO
PRACY

LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

LICEA
PROFILOWANE

Uczniowie
515

Uczniowie
55757

Uczniowie
5817

c

Absolwenci
62

Absolwenci
17333

c

c

Absolwenci
2734

24995
5484

115

113

UZUPEŁNIAJĄCE LICEA
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

ZASADNICZE
SZKOŁY
ZAWODOWE

TECHNIKA
UZUPEŁNIAJĄCE

TECHNIKA

Uczniowie
5817

Uczniowie
12530

Uczniowie
3068

Uczniowie
31635

Uczniowie
752

c

Absolwenci
1760

Uczniowie
Absolwencic

Absolwenci
3569

c

Uczniowie
Absolwencic

55

c

Absolwenci
949

c

Absolwenci
6063

428

88303
30001

SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
Liczba placówek
danego szczebla

149

SZKOŁY
ARTYSTYd
CZNE

SZKOLNICTWO GIMNAZJALNE

428

55

875

141758
26812

a Łącznie ze szkolnictwem specjalnym i dla
dorosłych
b Z cudzoziemcami

1026
WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

c Z roku szkolnego 2007/2008
d Ogólnokształcące; dające uprawnienia

Uczniowie

zawodowe

w tym w wieku 6lat

54717
20885

Źródło: Rocznik województwa łódzkiego 2009, Urząd Statystyczny w Łodzi
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Kontekst krajowy
Generalnie należy stwierdzid, że dostępnośd i jakośd usług na poziomie wychowania
przedszkolnego w kraju jest niska. Mimo systematycznego wzrostu liczby dzieci nim objętych
Polska zajmuje pod tym względem jedno z ostatnich miejsc w rankingu krajów europejskich,
ze znacznym zróżnicowaniem zjawiska między miastem a wsią28. W ponad 2/3 paostw UE
na zajęcia przedszkolne uczęszcza 60% 4-latków (Belgia, Francja, Szwecja – 100%), gdy
tymczasem w Polsce odsetek jedynie 53% (w województwie łódzkim 55%). Najwyższy odsetek
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym był w 2008 roku w województwie opolskim (779
na 1 000 dzieci), a najniższy w kujawsko-pomorskim (547).
Bardzo ważnym elementem edukacji, który powinien byd obecny od wczesnych lat
nauki, jest nauka języków obcych. Zwiększający się odsetek dzieci i młodzieży uczących się
języków obcych, a szczególnie upowszechnianie się znajomości języka angielskiego, jest
odpowiedzią na wyzwania związane z integracją europejską, a także globalizacją życia
społecznego i gospodarczego. Nauczanie języków obcych w szkole może mied charakter
obowiązkowy lub dodatkowy. Dane prezentujące udział młodzieży uczącej się języków obcych,
jako przedmiotów obowiązkowych pokazują, że w systemie oświaty na wszystkich jego
szczeblach dominuje język angielski, którego w roku szkolnym 2008/2009 uczyło się 83% ogółu
uczniów całej Polski. Na drugim miejscu był język niemiecki (31,2%), a następnie rosyjski (4,3%)
oraz francuski (2,6 %). Odsetek uczniów uczących się języka niemieckiego w ramach zajęd
obowiązkowych począwszy od 2005 roku ulega powolnemu obniżeniu się. Nieprzerwanie też
spada popularnośd języka rosyjskiego oraz systematycznie maleje odsetek dzieci i młodzieży
uczących się języka francuskiego. Największy odsetek dzieci i młodzieży uczył się języka
angielskiego w województwie podlaskim (90,6%) a języka niemieckiego w województwie
lubuskim (57,7%). W województwie łódzkim w 2008 roku 81,2% uczniów uczyło się języka
angielskiego, 32,1% niemieckiego, 4,5% rosyjskiego, a 2,3% francuskiego (mapa 48). Odsetek
dzieci uczących się języka angielskiego najszybciej rósł w szkołach podstawowych, z uwagi na
wdrażanie w nich programu nauczania języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego już
od najmłodszych klas. W szkołach podstawowych województwa łódzkiego odsetek dzieci
uczących się tego języka wzrósł w latach 2004 – 2008 o prawie 33 p.p. (z 48,7% w 2004 roku do
81,6% w roku 2008). W pozostałych szkołach regionu języka angielskiego jako dodatkowego
uczy się 10,2% dzieci (Polska 7,5 %). Największy odsetek młodzieży regionu uczy się języka
angielskiego w liceach ogólnokształcących (97,1%), języka niemieckiego najczęściej uczą się
uczniowie techników (77,2%).

28

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020 (projekt), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
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Mapa 48. Nauczanie języków obcych w Polsce w roku szkolnym 2008/2009

Analiza struktury uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych w skali kraju wykazała
tendencję do preferowania przez młodzież liceów ogólnokształcących. Znajduje to
odzwierciedlenie we współczynnikach skolaryzacji dla poszczególnych typów szkół
ponadgimanzjalnych, chociaż ostatnio rośnie zainteresowanie wykształceniem zawodowym.
Pod względem współczynnika skolaryzacji w kategorii liceów ogólnokształcących województwo
łódzkie ustępuje jedynie województwom: mazowieckiemu (50,6%) oraz lubelskiemu (50,2%).
Natomiast odsetek młodzieży kształcącej się szkołach zawodowych (średnich i zasadniczych)
w stosunku do liczby młodzieży w wieku 16 – 18 lat należy w regionie do niskich w skali kraju.
Współczynnik skolaryzacji netto dla techników najwyższy jest w województwie świętokrzyskim
(34,5%), dla zasadniczych szkół zawodowych w województwie wielkopolskim (17,6%), dla
liceów profilowanych w województwie dolnośląskim (6,3%) (mapa 49).
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Mapa 49. Współczynnik skolaryzacji netto w szkołach ponadgimnazjalnych w Polsce w roku
szkolnym 2008/2009

W szkolnictwie ponadgimanzjanym odsetek szkół wyposażonych w komputery
w województwie łódzkim był w roku szkolnym 2008/2009 zdecydowanie wyższy niż średnie
wskaźniki dla kraju, z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych. W poszczególnych typach
szkół wskaźnik komputeryzacji wynosił:
licea ogólnokształcące: łódzkie 84,7%, Polska 78,1%,
licea profilowane: łódzkie 50%, Polska 37,9%,
technika: łódzkie 76,1%, Polska 65,6%,
zasadnicze szkoły zawodowe: łódzkie 32,1%, Polska 32,2%.
W zakresie szkolnictwa wyższego najważniejszymi wyzwaniami są obecnie dbałośd
o jakośd kształcenia, mobilnośd i trójstopniowa struktura studiów jako ważne elementy
wprowadzanego w krajach europejskich Procesu Bolooskiego, którego celem jest harmonizacja
szkolnictwa wyższego29 w Europie. Podstawowe cele szkolnictwa wyższego to: prowadzenie
badao naukowych, tworzenie i przekazywanie wiedzy studentom i otoczeniu, wyrabianie
umiejętności

oraz

kształtowanie

postaw

obywatelskich.

Zmieniające

się

otoczenie

i uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i technologiczne powodują koniecznośd ciągłych
przemian w sposobach działania uczelni.
29

Harmonizacja szkolnictwa wyższego – ujednolicenie systemu kształcenia wyższego poprzez utworzenie europejskiego systemu
stopni naukowych opartych na identycznych standardach i jakości
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W Polsce wielkim osiągnięciem jest upowszechnienie szkolnictwa wyższego. Poziom
powszechności studiów wyższych należy dziś u nas do najwyższych w Europie. Niemal połowa
młodzieży w wieku 19 lat podejmuje wyższe studia. Wydatki na szkolnictwo wyższe w relacji do
PKB w Polsce są porównywalne z innymi krajami UE, ale ze względu na masowośd, wydatki te
w przeliczeniu na 1 studenta są znacznie niższe od średniej unijnej30. Proces upowszechniania
się kształcenia na poziomie wyższym odbywa się w znacznej mierze oddolnie i żywiołowo,
poprzez zakładanie nowych, niepublicznych uczelni oraz dynamiczny rozwój studiów płatnych
na uczelniach publicznych. Masowe, tanie studia zdominowały działalnośd wielu uczelni,
wpływając niekorzystnie na jakośd kształcenia studentów oraz na ograniczenie badao
naukowych. Polskie uczelnie, szczególnie publiczne, charakteryzuje słaby związek z otoczeniem
społeczno-gospodarczym. W większości nie koncentrują one uwagi na potrzebach
przedsiębiorstw

stosujących

zaawansowane

technologie,

ani

też

na

potrzebach

31

społeczeostwa . Brakuje również powiązao między uczelniami a środowiskiem biznesowym
oraz sektorem przemysłu. Nadmiernie rozbudowana jest oferta studiów pedagogicznych,
ekonomiczno-administracyjnych oraz społecznych. Dostrzegany jest natomiast deficyt
młodzieży kształcącej się na kierunkach technicznych, przyrodniczych i naukach ścisłych,
a także ostatnio medycznych. W 2008 roku w województwie łódzkim na kierunkach
matematycznych, przyrodniczych i technicznych kształciło się jedynie 19,4% ogółu studentów.
Jest to odsetek mniejszy niż przeciętnie w Polsce (23,3%). Szkoły ekonomiczne skupiały
w regionie 36,6% studentów, uniwersytet 27,5%, a wyższe szkoły techniczne 16,2% ogółu
studentów. Warto zauważyd, że przy wzrastających potrzebach w zakresie opieki medycznej
nad starzejącą się i będącą w złej kondycji zdrowotnej społecznością regionu łódzkiego, spada
liczba personelu medycznego, a szpitale i inne placówki zdrowia bezskutecznie poszukują
lekarzy specjalistów i pielęgniarek. Przykłady te wskazują na pilną potrzebę zmiany struktury
kształcenia na łódzkich uczelniach.
Efekt słabego powiązania uczelni z otoczeniem zewnętrznym ma bardzo wymierne
konsekwencje w sferze badao naukowych. Polskie zespoły badawcze w sposób bardzo
ograniczony korzystają z funduszy unijnych przeznaczanych na sferę B+R (badania i rozwój),
które są dystrybuowane w procedurze konkursowej. Brak współpracy pomiędzy szkołami
wyższymi a światem gospodarczym utrudnia pozyskiwanie funduszy unijnych na prowadzenie
badao. Dowodem na to jest nieskutecznośd działao polskich zespołów badawczych
w 6 Programie Ramowym (lata 2002 – 2006), w którym polscy naukowcy odzyskali w postaci
grantów jedynie niewiele ponad połowę wkładu Polski do tego programu, co jest najgorszym
wynikiem w całej Unii Europejskiej. Kwota środków na badania będzie zwiększała się
w kolejnych perspektywach finansowych UE, a niska skutecznośd ubiegania się o środki unijne
przez rodzime środowiska naukowe może zepchnąd naukę polską na zupełny margines.

30
31

„Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce”; Ernst & Young
Założenia do nowelizacji Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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Kolejnym niebezpieczeostwem, przed którymi stoją szkoły wyższe jest niż
demograficzny. W ciągu najbliższych kilkunastu lat nastąpi znaczny spadek populacji w wieku
19 - 23 lata (o ok. 30%). Szczególnie w trudnej sytuacji znajdą się uczelnie niepubliczne oraz
szkoły w mniejszych ośrodkach miejskich. Infrastruktura szkolnictwa wyższego będzie się
jeszcze bardziej koncentrowad w największych aglomeracjach i dużych miastach.
W roku akademickim 2008/2009 w 456 szkołach wyższych wszystkich typów kształciło
się w Polsce 1 927,8 tys. studentów, w tym w 120 filiach, zamiejscowych podstawowych
jednostkach organizacyjnych 98,1 tys. studentów oraz w 104 zamiejscowych ośrodkach
dydaktycznych, punktach konsultacyjnych 21,3 tys. studentów.32

Na polskich uczelniach

kształciło się jedynie 15,8 tys. cudzoziemców (w województwie łódzkim 1 592), co świadczy
o niskim ich umiędzynarodowieniu nawet w porównaniu z innymi krajami Europy ŚrodkowoWschodniej. 7,4% ogółu studentów Polski, czyli 142,5 tys. to studenci z województwa
łódzkiego. Liczba studentów w Polsce spada już od 2007 roku (o 0,5%), natomiast w regionie
łódzkim do roku 2008 ciągle jeszcze rosła. Poszczególne województwa różnią się pod względem
poziomu i dynamiki relacji studentów do liczby mieszkaoców. Do liderów zaliczane
są województwa: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i łódzkie. Najmniej studentów na
10 tys. ludności przypada w województwie lubuskim (295) (wykres 74).
Wykres 74. Liczba studentów w Polsce na 10 tys. ludności w latach 2004 – 2008
800
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Źródło: Urząd Statystyczny w Łodzi

Kadra akademicka stanowi najważniejszy zasób uczelni. W 2008 roku nauczyciele
akademiccy stanowili 57% pracowników zatrudnionych w szkolnictwie wyższym. Poważnym
problemem szkolnictwa wyższego w Polsce jest wieloetatowośd i wielozatrudnienie
pracowników wyższych uczelni, co niekorzystnie wpływa na jakośd kształcenia studentów
i poziom badao naukowych. Niepokojącym zjawiskiem jest także podwyższający się wiek kadry
32

„Szkoły wyższe i ich finanse w 2008r.”, GUS
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akademickiej oraz luka pokoleniowa kadry w wieku średnim (40 – 50 lat), która powinna byd
siłą napędową szkolnictwa wyższego. W 2008 roku w regionie łódzkim pracowało 7 777
nauczycieli akademickich. Wśród kadry nauczycielskiej przeważali profesorowie (24,3%) oraz
asystenci (17,1%). Na 1 nauczyciela akademickiego przypadało w województwie łódzkim
18,3 studentów czyli mniej, niż przeciętnie w kraju (Polska 19,1). Najwięcej studentów na
1 nauczyciela akademickiego przypadało w 2008 roku w województwie świętokrzyskim (27,1)
i opolskim (23,5), a najmniej w województwie lubelskim (16,3) (mapa 50). W latach 2004 –
2008 liczba studentów przypadająca na 1 nauczyciela akademickiego zmniejszała się
(w regionie łódzkim z 19,2 do 18,3).
Mapa 50. Studenci i nauczyciele akademiccy w Polsce w 2008 roku
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Podsumowanie
1. Edukacja i szkolnictwo wyższe w regionie łódzkim stoją przed wyzwaniami
związanymi z sytuacją demograficzną - niżem roczników napływających do szkół
wszystkich szczebli poza przedszkolami:
Wychowanie przedszkolne jest słabą stroną polskiego systemu edukacji, a odsetek
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w Polsce jest jednym z najniższych
w Europie. Istnieją duże dysproporcje między odsetkiem dzieci uczęszczających do
placówek wychowania przedszkolnego między miastem a wsią. W województwie
odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym jest wyższy niż przeciętnie
w Polsce jednak wiele przedszkoli jest przeciążonych, a liczba dzieci do nich
uczęszczających przekracza znacznie liczbę miejsc. W najbliższych latach powinny
rozwijad się przede wszystkim placówki wychowania przedszkolnego.
W szkołach podstawowych w regionie poprawiają się warunki nauczani, następuje
upowszechnienie nauczania języka angielskiego jako przedmiotu obowiązkowego
oraz wzrost liczby komputerów z dostępem do Internetu. Wskaźniki komputeryzacji
szkół przekraczają średnie wskaźniki dla kraju.
Szkolnictwo ponadgimnazjalne w województwie charakteryzuje się wysokim
odsetkiem młodzieży uczęszczającej do liceów ogólnokształcących. Znacznie mniejsze
jest zainteresowanie kształceniem zawodowym na poziomie średnim i zasadniczym.
Oferta kształcenia w szkołach ponadgimnazjanych jest niedopasowana do potrzeb
regionalnego i lokalnych rynków pracy. Szkoły średnie i zasadnicze zawodowe wobec
zmniejszającej się liczby młodzieży, poprzez poprawę oferty edukacyjnej i dobór
kierunków kształcenia najbardziej atrakcyjnych na rynku pracy, będą zabiegały
o uczniów.
Wzrasta liczba słuchaczy szkół policealnych. Wśród uczniów tego typu szkół
dominują dorośli, których jest 10-krotnie więcej niż młodzieży. Dostęp do szkół
policealnych w mniejszych ośrodkach miejskich regionu jest ograniczony.
Szkolnictwo wyższe jest najbardziej prężnie rozwijającym się szczeblem kształcenia
w całym systemie edukacji. Województwo łódzkie należy do czołówki krajowej pod
względem współczynnika skolaryzacji oraz liczby studentów na 10 tys. ludności (4
miejsce w Polsce) i jest jednym z nielicznych regionów w Polsce, w których liczba
studentów ciągle rośnie. Niekorzystnym zjawiskiem jest zbyt niski odsetek
studentów kształcących się na kierunkach najbardziej pożądanych na rynku pracy.
Szkoły wyższe regionu są słabo powiązane z zewnętrznym otoczeniem społecznogospodarczym, a zwłaszcza ze sferą biznesu. Niekorzystny jest również fakt, że
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w regionie zaledwie 37% ogółu studentów kształci się w trybie stacjonarnym i wysoki
odsetek

studiujących

(46%)

uczy

się

na

uczelniach

niepublicznych,

charakteryzujących się niższym poziomem kształcenia niż szkoły publiczne. Szkoły
wyższe, na skutek malejącej liczby młodzieży w wieku 19 - 23 lata, poprzez poprawę
warunków i

jakości

kształcenia,

będą rywalizowały

o studentów, także

zagranicznych. Słabszym uczelniom niepublicznych, szczególnie w mniejszych
ośrodkach, może grozid likwidacja.
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3.5. KULTURA
Kontekst regionalny
Najważniejszą rolę w upowszechnianiu kultury oprócz obiektów zabytkowych pełnią
ogólnodostępne obiekty kulturalne, twórczo – poznawcze, którymi są teatry, kina, muzea,
galerie sztuki oraz biblioteki. Do ich najważniejszych zadao należą ochrona i popularyzacja
dziedzictwa kulturowego i kulturalnego oraz edukacja. W województwie łódzkim powyższe
zadania w głównej mierze spełnia jego stolica – Łódź, ogólnokrajowy ośrodek kultury
ubiegający się o miano Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Miasto o korzeniach
wielokulturowych skupia największą liczbę obiektów kulturalno – oświatowych, twórczych,
dziedzictwa kulturowego oraz różnego rodzaju festiwali i imprez kulturalnych.
Kina
Kinematografia jest jednym z głównych, o ile nie najważniejszym elementem łódzkiej
bazy kulturalnej. Największy wpływ na jej rozwój miało utworzenie w 1948 roku Paostwowej
Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera. Działalnośd PWSFTViT33
przez kilkadziesiąt lat stymulowała rozwój kultury filmowej w Łodzi i w województwie łódzkim.
W latach 2000 -2009 odbywał się w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęd
Filmowych PLUS CAMERIMAGE34, jeden z największych i najbardziej znanych festiwali
filmowych w Polsce, jedyny na świecie festiwal w całości poświęcony sztuce operatorskiej.
Z kinem związane jest również jedyne w kraju Muzeum Kinematografii, które gromadzi
i udostępnia eksponaty z zakresu sztuki i techniki filmowej, w tym archiwalnego sprzętu ze
wszystkimi wynalazkami z tej dziedziny. Łódź jest siedzibą kilkudziesięciu firm działających
w branży filmowej m.in. firmy producenckiej Opus Film oraz Toya Studios gdzie udźwiękawia
się ponad połowę polskich filmów. W Łodzi działa także Studio Se-ma-for Produkcja Filmowa
specjalizujące się w produkcji filmów animowanych. Do największych osiągnięd Se-ma-fora
należy zrealizowany wspólnie z brytyjską firmą BreakThru Films, nagrodzony Oskarem w 2008
roku, film „Piotruś i wilk”. Ponadto, od 2007 roku w Łodzi i na terenie województwa, działa
instytucja zajmująca się zapewnieniem kompleksowej pomocy filmowcom – Łódź Film
Commisssion35 (Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Komisarzy Filmowych - AFCI –

33

PWSFTViT jest organizatorem m.in. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych i Międzynarodowego Festiwalu Szkół
Filmowych i Telewizyjnych MEDIASCHOOL.
34
Festiwal PLUS CAMERIMAGE od 2010 r. będzie odbywał się w Bydgoszczy.
35

Do najważniejszych zadao Zespołu ds. Filmu należy zachęcanie do realizowania produkcji filmowych i telewizyjnych na terenie
miasta Łodzi i regionu. Łódź Film Commisssion służy bezpłatną pomocą filmowcom realizującym filmy fabularne, dokumentalne,
animowane, reklamy, wideoklipy, gry komputerowe – wyszukując lokalizację filmowe, dostarczając informacji o specjalistach
zajmujących się produkcją filmową, telewizyjną, multimedialną, a także firmach i instytucjach wspierających te branże (np. radcy
prawni, biura tłumaczeo, firmy cateringowe), dostarcza informacji nt. dostępnych zasobów miasta (np. hal produkcyjnych), służy
pomocą w uzyskiwaniu wszelkiego typu zezwoleo od służb miejskich. Od 2009 roku Łódź Film Commission pracowała przy
10 produkcjach filmowych. Do największych sukcesów zalicza pomoc udzieloną producentom oscarowego "Piotrusia i Wilka"
przy ich nowym filmie "Projekt Chopin", wsparcie realizacji trzech odcinków serialu "Londyoczycy" oraz pomoc udzieloną ekipie
filmu "Ukryci" w reżyserii Agnieszki Holland. (www.lodzfilmcommission.pl)
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Association of Film Commissioners International), która jest pierwszą tego typu jednostką
działającą na terenie kraju.
W województwie łódzkim w 2008 roku było 31 kin. W poszczególnych powiatach ich
liczba w latach 2004 – 2008 utrzymywała się na tym samym poziomie. Wyjątkiem jest powiat
rawski, w którym przybyło 1 kino i Piotrków Trybunalski gdzie 1 zostało zlikwidowane (wykres
75). Najwięcej kin znajduje się w Łodzi (10), co stanowi 32,26 % kin w regionie. W pozostałych
powiatach liczba kin waha się pomiędzy jednym a dwoma obiektami. W czterech powiatach:
rawskim, pajęczaoskim, radomszczaoskim i zgierskim znajdują się po dwa kina, natomiast
pozostałe powiaty mają tylko po jednym obiekcie. W 2008 roku nie posiadało kin 6 powiatów:
brzezioski, łaski, poddębicki, sieradzki, skierniewicki, zduoskowolski (mapa 51 ).
Wykres 75. Liczba kin w poszczególnych powiatach województwa w latach 2004-2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W analizowanym okresie, przy niezmienności liczby kin w województwie (31),
zwiększyła się ilośd sal kinowych o 17 (z 44 do 61), najwięcej w Łodzi o 16 sal (z 23 na 39)
oraz w Skierniewicach i powiecie rawskim (po 1 sali kinowej). Zmniejszyła się ilośd sal kinowych
w Piotrkowie Trybunalskim (z 2 na 1). Od ilości sal kinowych uzależniona jest także liczba
dostępnych miejsc w kinie, ich liczba zwiększyła się o 26,5% (z 10 419 do 13 177), najwięcej
w Łodzi o 2595 miejsc, w powiecie rawskim o 300, Skierniewicach o 130, powiecie łowickim
o 82. Zmniejszenie liczby miejsc na widowni nastąpiło w Piotrkowie Trybunalskim (o 230
miejsc) i powiecie radomszczaoskim (o 70 miejsc). Należy zauważyd, że w ostatnim czasie duże
kompleksy kinowe – multipleksy przyczyniły się do zwiększenia nie tylko liczby sal kinowych
(o 25), miejsc na widowniach (o 4 789) ale także liczby seansów(o 37 944) (tabela 29):
-

w Łodzi: „Silver Screen” dysponujące dziesięcioma salami kinowymi (1 841 miejsc),
„Cinema City” z piętnastoma salami, w tym jedną z trójwymiarowym ekranem IMAX
kino 3D (2 984 miejsca),
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-

w Piotrkowie Trybunalskim: „Helios” dysponujące pięcioma salami kinowymi
(1 054 miejsca)36.

Tabela 29. Kina i multikina w województwie w 2008 roku
Obiekty w województwie

Liczba obiektów

Liczba sal kinowych

Liczba miejsc

Liczba seansów

Kina

31

61

13 177

64 782

Multikina*

2

25

4 825

37 944

Razem

33

86

18 002

102 726

* nie uwzględniono multikina w Piotrkowie Trybunalskim otwartego w listopadzie 2009 r.

Mapa 51. Kina i miejsca na widowni w powiatach w 2008 roku

W województwie w latach 2004-2008 liczba seansów dzięki powstaniu dużych
kompleksów kinowych – multikin zwiększyła się o 54,3% (z 66 571 na 102 726). Najwięcej
zwiększyła się ich liczba w Łodzi, ponieważ tylko tam w 2008 roku znajdowały się multikina
(w 2008 roku było 56 458 seansów w kinach i 37 944 seansów w multikinach). Duży wzrost
nastąpił także w powiecie rawskim, gdzie liczba seansów zwiększyła się o 654 (z 12 na 666)
po utworzeniu drugiego kina. Największy spadek liczby seansów nastąpił w powiecie
radomszczaoskim – o 518 seansów.

36

Multikino w Piotrkowie Trybunalskim funkcjonuje od listopada 2009 r.
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Spadek lub wzrost seansów ma odzwierciedlenie w liczbie widzów kinowych (tabela
30). Według danych GUS w latach 2004 – 2008 liczba widzów kinowych zarówno w kinach jak
i multikinach w województwie zwiększyła się o 32,6% (z 2 563 656 na 3 398 843). Wzrost ten
nastąpił w pięciu powiatach (łódzkim grodzkim, łódzkim wschodnim, pabianickim,
piotrkowskim i rawskim). Najbardziej zwiększyła się liczba widzów w Łodzi (z 2 219 545
na 3 160 982) oraz w powiatach: łowickim (z 6 961 na 15 646) i rawskim (z 720 na 7 061).
Tabela 30. Liczba widzów kinowych w powiatach w latach 2004 – 2008
Liczba widzów kinowych

Powiat

2004

bełchatowski
brzezioski
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
Łódzki grodzki
łódzki wschodni
opoczyoski
pabianicki
pajęczaoski
piotrkowski
piotrkowski grodzki
poddębicki
radomszczaoski
rawski
sieradzki
skierniewicki
skierniewicki grodzki
tomaszowski
wieluoski
wieruszowski
zduoskowolski
zgierski
województwo

40 027
0
31 205
0
4 000
6 961
Kina 1 377 738
Multipleksy 841 807
8 447
5 678
3 100
6 994
684
64 572
52
38 074
720
0
0
77 880
33 872
12 257
2 868
0
6 720
2 563 656

2006
43 350
0
25 568
0
4 500
8 224
Kina 1 458 660
Multipleksy 1 053 083
6 576
6 740
4 200
4 307
633
62 048
0
23 789
260
0
0
90 268
15 642
11 546
1 001
12
5 410
2 825 817

2008
38 381
0
21 707
0
750
15 646
Kina 1 725 598
Multipleksy 1 435 384
5 675
4 953
3 200
3 147
1 028
36 374
0
10 576
7 061
0
0
58 303
15 472
9 764
2 043
0
3 781
3 398 843

Zmiana liczby widzów
kinowych
-1 646
0
-9 498
0
-3 250
8 685
Kina 347 860
Multipleksy 593 577
-2 772
-725
100
-3 847
344
-28 198
-52
-27 498
6 341
0
0
-19 577
-18 400
-2 493
-825
0
-2 939
835 187

Kolorem żółtym w tabeli zaznaczono powiaty, w których zwiększyła się liczba widzów kinowych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Powstałe ostatnio w dużych miastach województwa multikina były w analizowanym
okresie czasu (2004-2008) często odwiedzane przez widzów kinowych ze względu na:
szeroki wybór repertuaru (projekcja kilku filmów jednocześnie - wiele sal),
wyświetlanie niektórych projekcji w formacie 3D,
jakośd i komfort odbioru,
usytuowanie w centrach rozrywkowo – handlowych, które w dzisiejszych
czasach bywają miejscem spędzania wolnego czasu, mających do zaoferowania
wiele dodatkowych atrakcji.
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Biblioteki
Niezwykle ważnym elementem kształtowania świadomości kulturalnej a zarazem
obiektami o największej dostępności (częstotliwośd występowania, względy ekonomiczne)
są biblioteki i filie biblioteczne. Znajdują się one w każdym mieście, gminie (m.in. jako jednostki
samorządowe, na uczelniach, w szkołach, świetlicach, domach kultury).
W województwie w latach 2004-2008 liczba bibliotek wraz z filiami bibliotecznymi
zmniejszyła się o 11 (z 572 do 561) co stanowi 1,9%. Zmniejszenie ich liczby zauważalne jest
w siedmiu powiatach (wykres 76). Najwięcej w Łodzi i powiecie pajęczaoskim – po 3 jednostki,
natomiast w powiatach: bełchatowskim, łódzkim wschodnim, opoczyoskim, radomszczaoskim
i rawskim zamknięto po jednej placówce. Pozostałe powiaty utrzymywały swoją ilośd bibliotek.
Łódź, jako ważny ośrodek akademicki w 2008 roku posiadał najwięcej bibliotek
w województwie (82).
Wykres 76. Biblioteki i filie biblioteczne w powiatach w latach 2004, 2006, 2008
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba placówek bibliotecznych uzależniona jest także od wielkości powiatu (liczby
mieszkaoców), dlatego też najwięcej tych obiektów poza Łodzią znajduje się w powiecie
sieradzkim (41), piotrkowskim (38), zgierskim (35), kutnowskim i wieluoskim (po 31) oraz
radomszczaoskim (30). Najmniej bibliotek znajduje się w Piotrkowie Trybunalskim (3),
Skierniewicach (5) oraz w powiecie brzezioskim (6).
Przeliczając jednak liczbę bibliotek na 10 tysięcy mieszkaoców w poszczególnych
powiatach województwa okazuje się, że czołową pozycję zajmują powiaty: wieruszowski
(ze współczynnikiem 5,9), poddębicki (5,7) i skierniewicki (5,3) (mapa 52). Najniższa wartośd
tego

współczynnika

występuje

Skierniewicach (1,0) i Łodzi (1,1).
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Mapa 52. Liczba bibliotek na 10 tys. mieszkaoców w powiatach w 2008 roku

Od wielkości bibliotek uzależniona jest liczba zgromadzonego tam księgozbioru, w tym
liczba woluminów dostępnych dla czytelników. W 2008 roku największy księgozbiór
w województwie znajdował się w Łodzi (2 134 847), co wiąże się z największą koncentracją
bibliotek. Natomiast najmniejszy księgozbiór znajdował się w bibliotekach powiatu
brzezioskiego (127 831), w którym analogicznie znajdowała się najmniejsza ilośd placówek
bibliotecznych.
Wykres 77. Zmiana liczby księgozbioru w powiatach w latach 2004 - 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W całym województwie w ciągu czterech lat (2004 – 2008) księgozbiór zwiększył się
o 2,1 % (z 8 900 283 do 9 084 556 pozycji). Najwięcej w powiecie radomszczaoskim (o 35 994),
sieradzkim (o 31 824), łowickim (o 30 202), tomaszowskim (o 29 622). Natomiast liczba
księgozbioru zmniejszyła się w pięciu powiatach: najmniej w powiecie opoczyoskim (o 2 725),
najwięcej w pabianickim (o 20 110) i pajęczaoskim (o 15 984), tam też zmniejszyła się liczba
bibliotek. Natomiast w powiecie zduoskowolskim i Skierniewicach zmniejszyła się znacznie
liczba księgozbioru przy niezmiennej ilości bibliotek (zmniejszenie o 17 579 i o 15 884) (wykres
77).
Średnią wielkośd biblioteki w województwie można zobrazowad wskaźnikiem liczby
woluminów przypadających na jedną placówkę biblioteczną w poszczególnych powiatach
(wykres 78). Największa liczba woluminów przypadająca na jedną placówkę znajdowała się
w 2008 roku w Piotrkowie Trybunalskim. Świadczy to, że przy małej ilości bibliotek (3 placówki)
są one w posiadaniu dużej ilości pozycji książkowych (103 887 woluminów). Podobna sytuacja
przedstawiała się w Skierniewicach, na każdą z pięciu placówek bibliotecznych przypadło
po 42 689 pozycji książkowych. Najmniej woluminów przypadających na jedną placówkę
posiadał powiat wieruszowski (7 803) jednocześnie posiadając największą liczbę bibliotek
w przeliczeniu na 10 tys. mieszkaoców, co oznacza, że w powiecie wieruszowskim znajduje się
wiele bibliotek z małym księgozbiorem.
Wykres 78. Liczba woluminów przypadająca na 1 placówkę biblioteczną w powiatach
w latach 2004-2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 79. Zmiana liczby woluminów przypadająca na jedną placówkę biblioteczną
w powiatach w latach 2004-2008

zgierski

zduoskowolski

wieluoski

wieruszowski

tomaszowski

skierniewicki grodzki

skierniewicki

sieradzki

rawski

poddębicki

radomszczaoski

piotrkowski grodzki

piotrkowski

pajęczaoski

pabianicki

opoczyoski

łódzki wschodni

łódzki grodzki

łowicki

łęczycki

łaski

kutnowski

brzezioski

bełchatowski

6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
-1 000
-2 000
-3 000
-4 000

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W analizowanym okresie 2004-2008 zmiana liczby woluminów przypadających na
jedną placówkę biblioteczną przedstawiała się następująco: zmniejszenie liczby pozycji
książkowych nastąpiło w trzech powiatach, najwięcej w skierniewickim grodzkim (zmniejszenie
o 3 177 pozycje), zduoskowolskim (o 1099) i opoczyoskim (o 74). W pozostałych powiatach
zwiększyła się liczba woluminów. Najwięcej w Piotrkowie Trybunalskim o 5 352 pozycje
książkowe (wykres 79).
Niezwykle istotnym elementem bezpośrednio związanym z ilością bibliotek jest liczba
korzystających z nich czytelników (wykres 80).
Wykres 80. Liczba czytelników w ciągu roku w powiatach w latach 2004, 2006, 2008
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str. 187

SFERA SPOŁECZNA - JAKOŚĆ ŻYCIA

Tylko w 4 powiatach zwiększyła się liczba czytelników: w powiecie łaskim o 1 041 osób
(z 10 367 na 11 408), Piotrkowie Trybunalskim o 690 (z 21 761 na 22 451), powiecie
zduoskowolskim o 138 (z 9 487 na 9 625) i brzezioskim o 100 (z 5 247 na 5 347). W pozostałych
dwudziestu powiatach odnotowano ich zmniejszenie. Znacznie zmniejszyła się liczba
czytelników w Łodzi o 21 732 (z 144 616 na 122 884) co nie jest zjawiskiem pozytywnym
w rozwijającym się ośrodku akademickim. Przyczyną tego zjawiska nie jest z pewnością
redukcja liczby placówek bibliotecznych (w latach 2004-2008 zlikwidowano 3 placówki
biblioteczne), a rosnąca popularnośd i dostępnośd Internetu. Znaczne zmniejszenie liczby
czytelników nastąpiło również w powiecie sieradzkim o 6681 (z 34 611 na 27 930), pabianickim
o 5 145 (z 19 572 na 14 427) i wieluoskim o 4 369 (z 21 014 na 16 645) (wykres 81).
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Wykres 81. Zmiana liczby czytelników w ciągu roku w powiatach
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W województwie w 2008 roku w bibliotekach zarejestrowanych było 426 369
czytelników, gdzie średnia liczba czytelników na każde 10 000 ludności wynosiła 1 673 osoby.
Najwięcej czytelników w przeliczeniu na 10 tys. ludności było w Piotrkowie Trybunalskim
(2 873), chod miasto to posiada małą ilośd bibliotek (wykres 82). Przyczyną tego stanu jest duży
księgozbiór znajdujący się w posiadaniu piotrkowskich bibliotek oraz wzrastająca rola miasta
jako ośrodka akademickiego. Znaczną liczbą czytelników może poszczycid się również powiat
sieradzki (2 323), łaski (2 247), wieluoski (2 136) i radomszczaoski (2 122). W pozostałych
powiatach liczba czytelników w ciągu roku była poniżej 2 000. Najmniej czytelników było
w powiecie opoczyoskim (1 034), łowickim (1 117) i piotrkowskim (1 171).
Liczba wypożyczeo bibliotecznych przypadających na 1 czytelnika w powiatach w ciągu
roku utrzymuje się na podobnym poziomie. Świadczy to o systematyczności czytelników, którzy
są stałymi bywalcami bibliotek. Najwięcej wypożyczeo przypada na powiat piotrkowski (22,3
pozycji na rok).
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Najmniej wypożyczeo notuje się w powiecie brzezioskim (12,6), co jest zrozumiałe z uwagi
na bardzo małą liczbę czytelników w powiecie (5 347 w ciągu roku lecz 1744 czytelników
przypadających na 10 tys. ludności).
Wykres 82. Liczba czytelników przypadająca na 10 tys. ludności w ciągu roku w powiatach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Muzea
Istotnym elementem kształtującym oblicze kulturalne województwa łódzkiego a także
uatrakcyjniającym ofertę kulturalną regionu są muzea, galerie i salony sztuki. Atutem tych
placówek jest częste usytuowanie ich w obiektach zabytkowych.
Na obszarze województwa w 2008 roku znajdowało się 41 placówek muzealnych a ich
liczba nie zmieniła się w stosunku do roku 2004. Najwięcej muzeów mieści się w Łodzi (11).
Muzea te posiadają w swych zasobach wiele unikatowych eksponatów, którymi mogą
się poszczycid na arenie krajowej i zagranicznej. Wśród muzeów posiadających najbogatsze
i niepowtarzalne zbiory znajdują się m.in. w Muzeum Miasta Łodzi (w pałacu Izraela
Poznaoskiego), Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne jedyne w Polsce posiadające w swych
zbiorach m.in. eksponaty związane z teatrem i filmem lalkowym, Muzeum Kinematografii
z unikatowymi na skalę światową urządzeniami z epoki poprzedzającej wynalazek filmu,
Muzeum Sztuki (w neorenesansowym pałacu Maurycego Poznaoskiego) z unikatową na skalę
międzynarodową kolekcją sztuki nowoczesnej, Centralne Muzeum Włókiennictwa (w „Białej
Fabryce” Ludwika Geyera) z największą w Polsce i na świecie kolekcją tkaniny artystycznej.
W 2008 roku 4 powiaty (brzezioski, łódzki wschodni, pajęczaoski, wieruszowski) nie
posiadały na swoim obszarze instytucji muzealnej. W powiecie brzezioskim i wieruszowskim
zlikwidowano po jednej placówce muzealnej a 2 muzea w powiecie zduoskowolskim.
W piętnastu powiatach liczba muzeów nie zmieniła się w latach 2004 – 2008. Po jednym
muzeum zyskały Skierniewice oraz powiaty: radomszczaoski, sieradzki i skierniewicki (wykres
83).
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Wykres 83. Liczba muzeów w powiatach w latach 2004, 2006, 2008
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Do największych placówek muzealnych województwa (poza Łodzią) należą
m.in.: Muzeum Okręgowe w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum Ziemi Rawskiej w Rawie
Mazowieckiej, Muzeum Okręgowe w Sieradzu, Muzeum Regionalne w Opocznie, Muzeum
Ziemi Wieluoskiej w Wieluniu, Muzea w Łowiczu i Łęczycy.
W regionie łódzkim, w latach 2004-2008 zmniejszyła się liczba zwiedzających muzea
w ośmiu powiatach o 31 623 osoby (z 600 751 na 569 128). Dużym zainteresowaniem cieszyły
się muzea w Łodzi, tam jednak liczba zwiedzających zmniejszyła się o 50 914 (z 269 140
do 218 226). Mniejsze zainteresowanie muzeami było również w powiatach: zduoskowolskim
(zmniejszenie o 6 955 zwiedzających), kutnowskim (o 3 535), opoczyoskim (o 1 500), rawskim
(o 949), oraz nieznacznie w łowickim (o 14). W powiecie wieruszowskim i brzezioskim
zlikwidowano placówki muzealne. Bardzo dużym zainteresowaniem w latach 2004 - 2008
cieszyły się muzea w powiecie łowickim. W pozostałych 14 powiatach liczba osób
zwiedzających muzea zwiększyła się, najwięcej w powiecie łęczyckim o 9 772 (z 20 924 do
30 696), radomszczaoskim o 5 371 (z 14 096 do 19 467), zgierskim o 2 630 (z 5 537 do 8 167),
skierniewickim o 2622 (z 4 124 do 6 746), Piotrkowie Trybunalskim o 2 469 (z 19 459 do
21 928), sieradzkim o 2 195 (z 17 655 do 19 850). W Skierniewicach, w 2008 roku utworzono
muzeum, które zwiedziło 2 000 osób (wykres 84).
Muzea w województwie odwiedziło w 2008 roku 569 128 osób, gdzie średnio na każde
10 tys. ludności zdecydowało się na wizytę w muzeum 2 233 osób w ciągu całego roku.
Jak wynika z badao największym zainteresowaniem cieszyły się muzea w powiecie
łowickim, gdzie na 10 000 ludności przypadało 16 754 zwiedzających (wykres 85). Liczba
zwiedzających zwiększyła się w 2008 roku w muzeum w Łęczycy (powiat łęczycki).
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Wykres 84. Zwiedzający muzea w powiatach w latach 2004, 2006, 2008
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Wykres 85. Zwiedzający muzea w przeliczeniu na 10 tys. ludności w powiatach
w latach 2004, 2006, 2008
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Jedną z form działalności placówek muzealnych jest organizacja imprez edukacyjnych
i kulturalnych m.in.: lekcji muzealnych, prelekcji, seansów filmowych, koncertów. Imprezy te
kierowane są głównie do młodego odbiorcy i mają na celu zachęcid go do aktywnego
i kulturalnego spędzenia czasu wolnego. Imprezy organizowane przez placówki muzealne mają
stanowid alternatywę dla masowej rozrywki.
W latach 2004-2008 w województwie liczba imprez oświatowych organizowanych
na terenie placówek muzealnych zmniejszyła się o 895, co stanowi 17,2%. Przyczyniło się
do tego jedenaście powiatów.
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Najbardziej zmniejszyła się liczba tego typu imprez w muzeach w Łodzi, aż o 885 (z 3 016 do
2 131), co stanowi 29,3%, następnie w powiecie kutnowskim (o 103), tomaszowskim (o 97),
rawskim (o 90), brzezioskim (o 61), pabianickim (o 42), wieluoskim (o 34), zduoskowolskim
i zgierskim (o 20), łęczyckim (o 16), łaskim (o 9). W dziewięciu powiatach wzrosła aktywnośd
muzeów w organizowaniu imprez kulturalnych. Najwięcej zwiększyła się ich liczba w powiecie
sieradzkim o 220 (z 102 na 322) i bełchatowskim o 117 (z 75 na 192), w pozostałych powiatach
liczba

imprez

kulturalnych

organizowanych

przez

muzea

wzrosła

między

37 (w radomszczaoskim) a 8 (w poddębickim) (wykres 86).
Wykres 86. Imprezy oświatowe organizowane w muzeach w latach 2004, 2006, 2008
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Galerie i salony sztuki
Galerie i salony sztuki są jednym z głównych elementów w zakresie przekazu sztuki dla
szerszego kręgu odbiorców. Ich działalnośd ma istotny wpływ na kształtowanie życia
artystycznego. Dzięki kulturze i tradycji włókienniczej oraz obecności Akademii Stuk Pięknych w
Łodzi, na terenie województwa intensywnie rozwija się sztuka plastyczna. Obywają się tu jedne
z największych festiwali związanych ze sztuką plastyczną i modą, jak np.:
Międzynarodowy Festiwal Designu w Łodzi - pierwszy w Polsce festiwal w całości
poświęcony designowi,
Międzynarodowy Konkursu dla Projektantów Ubioru „Złota Nitka”, organizowany
od 1992 roku,
Fashion Philosophy Fashion Week Poland – największa impreza dotycząca mody
w Polsce,
Międzynarodowe Triennale Tkaniny - odbywa się w Łodzi od 1972 roku. Jest to
najstarsza i największa w świecie specjalistyczna wystawa - konkurs współczesnej
tkaniny artystycznej,
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Łódź BIENNALE - to międzynarodowa impreza łącząca w sobie wiele form wyrazu
takich jak: malarstwo, rzeźbę, grafikę, performance czy poezję czytaną.
Do najczęściej odwiedzanych i największych galerii znajdujących się w Łodzi można
zaliczyd: Miejską Galerię Sztuki (Galeria Chimera, Galeria Willa, Galeria Bałucka, Ośrodek
Propagandy Sztuki), Galerię Atlas Sztuki, Galerię Manhattan, Galerię ŁTF, Galerię FF. Galerie
i salony sztuki posiadają wiele różnorodnych eksponatów o dużej wartości artystycznej.
Do najważniejszych zbiorów należy zaliczyd ekspozycje z zakresu sztuki nowoczesnej.
Podstawowymi zadaniami tych placówek jest m.in. promowanie nowych artystów poprzez
udostępnienie im swoich powierzchni wystawienniczych.
W województwie liczba galerii i salonów sztuki zwiększyła się o 7 placówek (z 39 do
46). W 2008 roku znajdowały się one w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach oraz
w powiatach: pabianickim, sieradzkim, tomaszowskim i łowickim (wykres 87).
Zdecydowana większośd tych placówek znajduje się w Łodzi stanowiąc 80,4%
wszystkich tego typu placówek w województwie, co znalazło odzwierciedlenie w największej
liczbie zwiedzających. Liczba galerii zwiększyła się w Łodzi z 34 na 37 w porównaniu z 2004
rokiem (w 2006 roku liczba galerii była najwyższa – 38). Poza Łodzią liczba galerii zwiększyła się
także o jedną placówkę w czterech powiatach: pabianickim (z 2 na 3), piotrkowskim grodzkim
(z 1 na 2) oraz po jednej galerii w powiecie łowickim i tomaszowskim. W Skierniewicach
i powiecie sieradzkim liczba galerii nie uległa zmianie w latach 2004-2008.
Wykres 87. Galerie i salony sztuki w województwie w latach 2004 – 2008
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W województwie w 2008 roku galerie i salony sztuki odwiedziło 246 679 osób, liczba ta
znacznie zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2004 o 7 438.
Najwięcej zmniejszyła się liczba zwiedzających w Łodzi o 27536 (z 218 377 na 190 841),
Piotrkowie Trybunalskim o 3 250 (13 000 na 9 750) i powiecie sieradzkim o 1 252 (10 240 na
8 988). W pozostałych czterech powiatach odnotowano zwiększenie ich liczby, najwięcej
w powiecie tomaszowskim (o 10 000), pabianickim (o 9 350) i łowickim (o 5 000)
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Dla zobrazowania ilości osób zwiedzających galerie i salony sztuki przeliczono ich liczbę
na 10 tysięcy mieszkaoców w poszczególnych latach 2004, 2006, 2008. Łódź jako stolica
województwa znajdowała się na najwyższej pozycji w województwie, gdzie na każde 10 000
ludności zdecydowało się na wizytę w galerii 2 554 osób w ciągu roku. W pozostałych sześciu
powiatach liczba ta wyglądała następująco: w Skierniewicach ok. 1 785, w Piotrkowie
Trybunalskim ok. 1 247,6, powiecie pabianickim ok. 1 120 zwiedzających. Dane dotyczące
liczby osób zwiedzających galerie i salony sztuki przedstawia wykres 88.
Wykres 88. Zwiedzający galerie i salony sztuki w przeliczeniu na 10 tys. mieszkaoców
w latach 2004, 2006, 2008
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Teatry i instytucje muzyczne
Teatr jest jedynym miejscem gdzie człowiek ma możliwośd bezpośredniego kontaktu ze
sztuką wykonywaną „na żywo”. Kontakt ten jest niezwykle cenny zarówno dla widza jak
i aktora.
Znaczącym ośrodkiem kulturalnym i twórczym województwa o ponadregionalnym
zasięgu jest Łódź, z największą koncentracją placówek teatralnych w regionie. W Łodzi w 2008
roku znajdowało się 12 teatrów37 wraz z filharmonią, m.in.:


Teatr im. Stefana Jaracza – najstarszy (120 letni) a zarazem największy teatr
dramatyczny w kraju, a to za sprawą Europejskich Scen Teatru im. Stefana Jaracza
w regionie łódzkim, które powstały w:
-

Sieradzu (Miejski Dom Kultury),

-

Skierniewicach (Miejski Ośrodek Kultury),

-

Piotrkowie Trybunalskim (Miejski Ośrodek Kultury)

-

Radomsku (Miejski Dom Kultury).

Istnienie tych zamiejscowych scen odgrywa istotną rolę w rozwoju kultury i integracji
całego regionu łódzkiego.
37

Dane wg GUS – w Łodzi w 2008 r. znajdowało się 12 teatrów wraz z Filharmonią Łódzką, natomiast wg danych z 2010 r.
z Departamentu Kultury i Edukacji - teatrów w Łodzi jest dziewięd.
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Teatr Wielki,



Teatr Nowy,



Teatr Lalek Arlekin,



Teatr Powszechny,



Teatr Lalki i Aktora Pinokio,



Teatr Studyjny (przy PWSFTViT),



oraz dwa teatry prywatne: Teatr V6 (pierwszy prywatny teatr w Łodzi i jedyna scena
musicalowa w mieście) oraz Teatr Mały (w C.H. Manufaktura).
W regionie bardzo silnie rozwija się nurt teatru alternatywnego, sięgającego tradycją

kooca lat osiemdziesiątych. Istnieje tu liczna grupa teatrów tego typu. Wśród nich są dwa
najstarsze i wciąż istniejące w Łodzi: Teatr Logos (istniejący od 1987 roku) i Teatr Of Manhattan
(istniejący od 1990 roku) oraz w Skierniewicach - Teatr Realistyczny, a także: Teatr Chorea,
Teatr Ognia i Papieru, Teatr Officium, Studio Teatralne Słup, Teatr Dziewiędsił, Teatr Napięcie,
Grupa Teatralna Verde czy w Zgierzu: Teatr Orfa i Teatr Art.51. Coraz częściej powstają w Łodzi
kolejne teatry, przyjmując formę prawną stowarzyszenia lub fundacji.
W regionie odbywa się wiele festiwali teatralnych o ponadregionalnej randze. Częśd
z nich odbywa się w Łodzi, m. in.: Festiwal Dialogu Czterech Kultur38, Łódzkie Spotkania
Teatralne, Łódzki Przegląd Teatrów Amatorskich ŁóPTA39, Łódzkie Spotkania Baletowe,
Międzynarodowy Festiwal Solistów Lalkarzy, Międzynarodowy Festiwal Sztuk Przyjemnych
i Nieprzyjemnych, Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej „TrotuArt”, Festiwal Szkół
Teatralnych, Ogólnopolski Przegląd Teatrów Dziecięcych „Dziatwa” (festiwal teatrów
dziecięcych, który funkcjonuje od 1979 roku), Letnia Scena Forum (jedyna letnia scena
teatralna w Łodzi) oraz Festiwal Kultury Chrześcijaoskiej – festiwal interdyscyplinarny,
w programie którego wystawiane są przedstawienia teatralne, baletowe, koncerty i wystawy.
Pozostałe cztery festiwale40 organizowane są w:
Bełchatowie – Jesienne Spotkania z BATem,
Skierniewicach – Poszukiwanie Alternatywy,
Kutnie – Jesienne Spotkania Teatralne,
Zgierzu – Zgierskie Spotkania Małych Teatrów.
Wśród instytucji muzycznych w Łodzi znajdują się:


Filharmonia Łódzka im. A. Rubinsteina, która organizuje różnego rodzaju
festiwale związane z muzyką, m.in:

38

-

Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Kolory Polski”,

-

Vena Music Festiwal,

-

Festiwal Muzyki Filmowej (w 2010 r. mający swoją XIII edycję)

Od 2010 roku festiwal zmienia nazwę na Łódź Czerech Kultur.

39

W Łodzi odbywa się - jeden z najstarszych i najważniejszych ogólnopolskich festiwali teatrów alternatywnych - Łódzkie
Spotkania Teatralne oraz Łópta – przegląd niższy rangą (ze względu na obejmowanie zakresem również teatrów amatorskich),
jednakże istniejący nieustannie od 1987 r. Festiwale te stymulują rozwój nurtu alternatywnego i offowego w Łodzi i regionie
łódzkim.
40
Dane ze strony internetowej http://e-teatr.pl
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Soundedit (międzynarodowy festiwal producentów muzycznych)

Akademia Muzyczna, która należy do wiodących uczelni muzycznych w Polsce
dzięki zaangarzowaniu wykładowców, studentów i absolwentów tej uczelni,
którzy odnoszą liczne sukcesy zdobywając nagrody w konkursach muzycznych na
szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Ponadto, Akademia Muzyczna
regularnie organizuje w Łodzi i regionie różnego rodzaju koncerty i festiwale41
o bardzo różnorodnym repertuarze (od baroku do współczesności).

W województwie w latach 2004-2008 ogólna liczba widzów i słuchaczy w teatrach
i instytucjach muzycznych zwiększyła się o 40 812 osób (z 311 331 na 352 143). Natomiast
średnio na każdy 1 000 ludności w 2008 r. zdecydowało się na wizytę w teatrze ok. 216 osób
w ciągu całego roku, liczba ta zwiększyła się o ok. 20 widzów i słuchaczy w porównaniu
z rokiem 2004 (wykres 89). Zwiększyła się również liczba przedstawieo o 136 (z 1 763 do
1 899).
Wykres 89. Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych na 1000 ludności
w województwie
220
2004
200

2006
2008

180
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby teatrów zmniejszyła się również liczba
miejsc na widowniach i salach stałych w teatrach i instytucjach muzycznych o 374 (z 4 293 na
3 919).
Kontekst krajowy
Kina
W Polsce, w latach 2004 - 2008 liczba kin z roku na rok jest coraz mniejsza. W 2008
roku ich liczba zmniejszyła się w 13 województwach, łącznie o 11,5% (63 kina). Jednak
województwo łódzkie w 2008 roku w odniesieniu do danych z 2004 roku utrzymało się na tym
samym poziomie z liczbą 31 kin (w 2006 roku liczba kin zwiększyła się o 4) i znajdowało się na
7 miejscu w skali kraju po województwach: śląskim, mazowieckim, małopolskim, dolnośląskim,
wielkopolskim i podkarpackim. W tym czasie zmianie nie uległa również liczba kin
w województwie śląskim i lubelskim.
41

Od maja do września 2010 r. odbywad się będzie Międzynarodowy Festiwal Chopinowski – Niedzielne Koncerty Plenerowe Na
Dziedziocu Pałacowym.
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Mapa 53. Kina i Multipleksy w Polsce w 2008 roku

Największą ilośd kin w 2008 roku posiadało województwo śląskie (56 - co stanowiło
11,6% kin w kraju) i mazowieckie (55), natomiast najmniejszą województwo świętokrzyskie
(11), opolskie (13) i lubuskie (14) (wykres 90).
W ostatnich latach dużą popularnośd zdobyły multipleksy, których najwięcej jest
w województwie mazowieckim (11) oraz śląskim (8). Natomiast cztery województwa nie
posiadają tego rodzaju obiektów. Są to województwa: warmiosko-mazurskie, podkarpackie,
opolskie oraz świętokrzyskie. Województwo łódzkie z 2 multipleksami znajduje się na 8 miejscu
w kraju (mapa 53).
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Wykres 90. Kina w województwach w Polsce w latach 2004, 2006, 2008
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Źródło: 0pracowanie własne na podstawie danych GUS

Pod względem liczby widzów w kinach i multipleksach pierwsze miejsce w kraju
zajmuje województwo mazowieckie (13 942 733) przy liczbie 66 kin wraz z Multipleksami,
drugie miejsce województwo śląskie, które przy zbliżonej liczbie obiektów kinowych (64)
do województwa mazowieckiego miało o 5 689 572 mniej widzów. Najmniejsza liczba widzów
kinowych znajdowała się w województwie świętokrzyskim (579 684) i opolskim (473 784), tam
też znajdowała się najmniejsza liczba kin.
Województwo łódzkie w 2008 roku pod względem liczby widzów kinowych ogółem
(kina i multipleksy) zajmowało 7 miejsce w skali kraju (3 398 843 – liczba widzów w 2008 roku),
lecz w przeliczeniu na 100 000 ludności znajdowało się na 8 pozycji, gdzie 133 348 osób
zdecydowało się na obejrzenie filmu w ciągu całego roku (wykres 91).
Wykres 91. Liczba widzów kinowych w przeliczeniu na 100 tys. ludności w Polsce w latach
2004-2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Należy również uznad, że przy tak dużej konkurencji jakimi są wypożyczalne filmów
(DVD), darmowe filmy w formie dodatków do gazet i czasopism oraz coraz większa liczba osób
posiadająca kina domowe - tradycyjny sposób oglądania filmów w kinach nie wyszedł z mody
i nadal jest popularnym sposobem spędzania wolnego czasu.
Reasumując, w województwie łódzkim jak i w całym kraju widad tendencje wzrostowe
liczby multipleksów, seansów, miejsc na widowni oraz widzów kinowych (tabela 31). Pomimo,
iż kin z roku na rok jest coraz mniej, to powstające multipleksy rekompensują tę stratę.
Są nowoczesne, posiadają wiele sal kinowych, gdzie jednocześnie mogą byd wyświetlane
różnego rodzaju projekcje filmowe (w tym trójwymiarowe). Stanowią ogromną konkurencję
dla kin jednosalowych ze względu na cyfrową technikę wyświetlania obrazu. Kina uczestniczące
w metodzie cyfrowej dystrybucji nie są uzależnione od obiegu fizycznych kopii filmowych
wykonanych w standardzie 35 mm. W latach 2009-2012 jednym z największych wyzwao,
pojawiającym się przed polskim rynkiem kinowym będzie przechodzenie na cyfrowe techniki
projekcji. Wg „Raportu o stanie polskiej kinematografii”42 z 2009 roku przygotowanego przez
Tadeusza Miczkę zakłada się, że koncerny kinowe i multipleksy dokonają tych radykalnych,
ale kosztownych zmian bez pomocy paostwa, natomiast konieczne będzie udzielanie pomocy
w tym zakresie ponad 550 kinom, które znajdują się w posiadaniu kilkuset podmiotów,
najczęściej samorządów terytorialnych. Dlatego PISF przeprowadza obecnie analizę rynku
kinowego pod tym kątem i przygotowuje Narodowy Program Cyfryzacji Kin (NPCK) wspierany
przez środki budżetu paostwa. Branża filmowa w województwie łódzkim wspierana przez
samorząd województwa w maju 2010 roku podjęła kroki w celu utworzenia Łódzkiej
Regionalnej Sieci Kin Cyfrowych.
Tabela 31. Kinematografiia w województwie i kraju w latach 2004-2008
Dane dotyczące kinematografii w województwie i kraju w latach 2004-2008

bez zmian

-

Zajmowane
miejsce w kraju
przez
województwo
łódzkie
VII

Liczba Multipleksy

+

+

VIII

Liczba seansów

+

+

Liczba miejsc na widowni

+

+

VIII
VII

Liczba widzów

+

+

VII

Wskaźniki

Liczba kin

Spadek (-) / wzrost (+)
w województwie
łódzkim

Spadek (-) / wzrost (+)
w kraju

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

42

Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako jeden z Raportów o Stanie Kultury
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Biblioteki
W każdym województwie zauważalny jest spadek liczby bibliotek. Ich liczba zmniejszyła
się o 233 placówki, co stanowi ok. 2,7%. Najwięcej bibliotek zmniejszyło się w województwie
mazowieckim (o 35), warmiosko-mazurskim (o 29), wielkopolskim (o 22), najmniej zaś
w województwie opolskim (o 5), małopolskim i podkarpackim (po 6), zachodniopomorskim
(o 7), lubuskim i świętokrzyskim (o 8). Województwo łódzkie w 2008 roku zajmowało pod
względem zlikwidowanych placówek bibliotecznych 7 pozycję w kraju (ubyło 11 bibliotek).
Przeliczając liczbę bibliotek na 100 tysięcy mieszkaoców najwyższy wskaźnik posiadało
województwo podkarpackie (33), opolskie (31), lubelskie (28), Najniższy wskaźnik posiadały
województwa: pomorskie (15) i małopolskie 19. Region łódzki ze wskaźnikiem 22 znajdował się
na 8 miejscu (mapa 54).
Średnią wielkośd biblioteki w kraju można zobrazowad wskaźnikiem liczby woluminów
przypadających na jedną bibliotekę w poszczególnych województwach. Największa liczba
woluminów przypadająca na jedną placówkę znajduje się w województwie śląskim (20 786,15
woluminów), najmniej posiadają województwa: lubelskie, podkarpackie i opolskie. W 2008
roku województwo łódzkie znajdowało się na 11 pozycji z 161 93,5 woluminami
przypadającymi na jedną placówkę (wykres 92).
Mapa 54. Liczba bibliotek na 100 tys. ludności w Polsce w 2008 roku
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Wykres 92. Liczba woluminów przypadająca na placówkę biblioteczną w kraju
w latach 2004, 2006, 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 93. Liczba czytelników w ciągu roku w województwach w latach 2004, 2006, 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2008 roku najwięcej czytelników było w województwie śląskim (918 032)
i mazowieckim (871 075), natomiast najmniej w województwie opolskim (158 209) i podlaskim
(163 503). Województwo łódzkie znajdowało się na 6 miejscu pod względem liczby czytelników
(426 369). Niepokojące jest to, iż w każdym województwie ich liczba zmniejszyła się w latach
2004-2008 co obrazuje (wykres 93, 94).
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Znaczne zmniejszenie liczby czytelników zauważalne jest w województwie śląskim
(o 172 459), z jednoczesnym zachowaniem największej ich liczby, przy niezmienności ilości
bibliotek przeliczonych na liczbę mieszkaoców. Najmniej zmniejszyła się ich liczba
w województwie opolskim, lecz właśnie to województwo znajduje się na ostatnim miejscu pod
względem liczby czytelników (wykres 94).
Reasumując, Łódzkie wpisuje się w trendy zauważalne w Polsce. Zarówno
w województwie łódzkim jak i kraju odnotowano w latach 2004 - 2008 spadek liczby bibliotek,
czytelników oraz wypożyczeo księgozbioru przypadającego na jednego czytelnika, natomiast
zwiększa się z roku na rok liczba księgozbioru, w tym liczba woluminów przypadająca na jedną
bibliotekę (tabela 32).
Tabela 32. Bibliotekarstwo w województwie i kraju w latach 2004-2008
Dane dotyczące muzealnictwa w województwie i kraju w latach 2004-2008
Wskaźniki

Spadek (-) / wzrost (+)
w województwie
łódzkim

Spadek (-) / wzrost (+)
w kraju

Zajmowane miejsce
w kraju przez
województwo łódzkie

Liczba bibliotek

-

-

VIII

Księgozbiór
Liczba woluminów przypadająca na
1 bibliotekę
Liczba czytelników w ciągu roku
Liczba wypożyczeo księgozbioru
przypadająca na 1 czytelnika

+

+

VI

+

+

VIII

-

-

VI

-

-

XI

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Muzea
W Polsce z roku na rok zwiększa się liczba muzeów. W latach 2004 – 2008 przybyło
75 placówek muzealnych (z 668 do 743). Jedynie w województwie lubelskim odnotowano
zmniejszenie ilości muzeów. Najwięcej muzeów powstało w województwie śląskim (17)
i dolnośląskim (16). Województwo łódzkie pozostało na tym samym poziomie – posiadało 41
placówek muzealnych i było na 7 miejscu w skali kraju, po województwach: małopolskim (108),
mazowieckim (102), wielkopolskim (84), dolnośląskim i śląskim (60) oraz pomorskim (57).
Najmniej jednostek muzealnych posiadają województwa: opolskie (13) i lubuskie (15)
(wykres 95, mapa 55).
Wykres 95. Muzea w Polsce w latach 2004, 2006, 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W kraju obserwuje się tendencje zwyżkowe osób zwiedzających muzea o 18,4%
(z 17 504 608 do 20 726 517). Zwiększenie liczby zwiedzających nastąpiło w jedenastu
województwach, z czego najwięcej w województwie małopolskim (o 1 170 655). W pięciu
województwach zmalała liczba osób zwiedzających muzea, pośród nich znajduje się
województwo łódzkie ze spadkiem 31 623 (tabela 33).
Pomimo, iż w województwie łódzkim znajdują się bardzo interesujące muzea jednak
nie cieszą się aż tak dużą popularnością wśród zwiedzających. Województwo łódzkie zajmuje
11 pozycję wśród liczby osób zwiedzających przypadająca na jedno muzeum (w 2008 roku na
jedno

muzeum

przypadało

13 881

zwiedzających

w

ciągu

roku).

Największym

zainteresowaniem cieszą się muzea w województwie: małopolskim (56 609 zwiedzających
przypada na 1 muzeum), pomorskim (33 099), mazowieckim (31 699). Najmniej zwiedzających
jest w województwie lubuskim (10 730 zwiedzających przypadających na 1 muzeum) co wiąże
się z małą ilością jednostek muzealnych (15) (wykres 96).
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Mapa 55. Muzea w Polsce w 2008 roku

Tabela 33. Liczba zwiedzających muzea w województwach w Polsce
Liczba zwiedzających muzea

Województwo

Spadek/ wzrost

2004

2006

2008

1 085 277

1 059 256

1 469 639

384 362

kujawsko-pomorskie

682 362

674 766

798 663

116 301

lubelskie

974 681

932 506

980 449

5 768

lubuskie

179 488

161 646

160 945

-18 543

łódzkie

600 751

541 630

569 128

-31 623

małopolskie

4 943 078

5 481 479

6 113 733

1 170 655

mazowieckie

2 849 870

2 872 054

3 233 246

383 376

opolskie

200 856

183 418

194 996

-5 860

podkarpackie

786 934

755 858

883 310

96 376

podlaskie

438 672

397 400

431 187

-7 485

pomorskie

1 803 533

1 901 959

1 886 652

83 119

śląskie

705 362

843 117

1 287 756

582 394

świętokrzyskie

376 715

462 883

688 513

311 798

warmiosko-mazurskie

422 412

421 330

513 534

91 122

1 074 554

1 163 058

1 155 744

81 190

380 063

338 909

359 022

-21 041

17 504 608

18 191 269

20 726 517

3 221 909

dolnośląskie

wielkopolskie
zachodniopomorskie
Polska

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 96. Liczba zwiedzających przypadających na jedno muzeum w kraju
w latach 2004, 2006, 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Coraz większą popularnością w kraju cieszą się imprezy oświatowe organizowane przez
placówki muzealne, spowodowało to systematyczny wzrost ich liczby – o 11% w ciągu pięciu
lat (2004-2008) (wykres 97).
Wykres 97. Liczba imprez oświatowych organizowanych w muzeach w kraju
w latach 2004, 2006, 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Niestety, w województwie łódzkim zauważalna jest tendencja odwrotna –
w porównaniu do roku 2008 liczba organizowanych imprez oświatowych w placówkach
muzealnych zmniejszyła się (o 17,2%). Najmniejszą aktywnośd przy organizacji imprez
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oświatowych w placówkach muzealnych wykazują województwa: lubuskie (1 089),
zachodniopomorskie (1 865), świętokrzyskie (1 944). Największą mazowieckie (24 637)
i małopolskie (15 780). Jednak w przeliczeniu organizowanych imprez oświatowych na jedno
muzeum w poszczególnych województwach okazuje się, że najmniej kulturalnych imprez
organizowanych przez muzea jest w województwie świętokrzyskim (w 2008 roku na jedno
muzeum w ciągu roku przypadały 72 imprezy), lubuskim (73), podlaskim (75) i wielkopolskim
(78). Najwięcej w województwie mazowieckim (242), kujawsko – pomorskim (207), warmiosko
– mazurskim (188). Województwo łódzkie, pomimo tak dużego spadku organizowanych imprez
(895), zajmuje 9 pozycję w kraju w zakresie imprez przypadających na jedno muzeum (w 2008
roku na jedno muzeum w ciągu roku przypadało 105 imprez). Największy spadek
organizowanych imprez w kraju zanotowano w województwie lubelskim (1 159) i łódzkim
(895). Natomiast największym wzrostem w 2008 roku wykazało się województwo śląskie
(wykres 98).
Wykres 98. Zmiana liczby organizowanych imprez kulturalnych przez muzea w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Galerie i salony sztuki
W Polsce z roku na rok przybywa galerii i salonów sztuki (z 274 na 331), co przekłada
się na ogólną liczbę zwiedzających, zainteresowanie galeriami zwiększyło się z 2 993 676 na
3 442 751 zwiedzających. Województwo łódzkie znajduje się na 2 miejscu w kraju pod
względem ilości galerii oraz na 6 miejscu pod względem osób zwiedzających, pomimo iż, liczba
odwiedzających galerie zmalała o 7 438 w latach 2004-2008.
Najwięcej galerii znajduje w województwie małopolskim (74), łódzkim (46)
i mazowieckim (42). Najmniejszą liczbę placówek posiadają opolskie (3), lubuskie (4)
i podkarpackie (5) (wykres 99). Jednak najwięcej zwiedzających w roku 2008 przypadało na
województwo mazowieckie (944 564), co mogło byd spowodowane wielkością metropolii
warszawskiej oraz ilością i różnorodnością oferty jaka była kierowana dla różnego rodzaju
odbiorców. Na uwagę zasługuje województwo opolskie, gdzie liczba zwiedzających znacznie się
zwiększyła w porównaniu z rokiem 2004 przy najmniejszej w kraju ilości galerii (wykres 100).
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Wykres 99. Galerie i salony sztuki w województwach w latach 2004, 2006, 2008
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Wykres 100. Liczba zwiedzających galerie i salony sztuki w województwach
w latach 2004, 2006, 2008
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W 2008 roku galerie i salony sztuki w Polsce odwiedziło 3 442 751 osób, średnio
na każde 100 000 ludności 9 028 osób zdecydowało się na odwiedzenie galerii. Województwo
łódzkie wśród osób zwiedzających galerie znalazło się na poziomie średniej krajowej (9 678
zwiedzających) zajmując 5 miejsce (wykres 101). Najwięcej zwiedzających w przeliczeniu na
100 000 ludności w Polsce znajdowało się w województwie opolskim, chod województwo
to posiada tylko 3 takie placówki.
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Wykres 101. Liczba zwiedzających galerie i salony sztuki w przeliczeniu na 100 000 ludności
w Polsce w latach 2004, 2006, 2008
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Województwo łódzkie na tle kraju zajmuje wysoką pozycję co do liczby galerii
i salonów sztuki oraz liczby osób je zwiedzających, wykazując największe zainteresowanie
spośród innych placówek kulturalnych (tabela 34).
Tabela 34. Galerie i salony sztuki w województwie i kraju w latach 2004-2008
Dane dotyczące galerii i salonów sztuki w województwie i kraju w latach 2004-2008
Wskaźniki
Liczba galerii i salonów sztuki
Liczba odwiedzających galerie
i salony sztuki
Liczba odwiedzających galerie
i salony sztuki / 100 tys. ludności

Spadek (-) / wzrost (+)
w województwie
łódzkim

Spadek (-) / wzrost (+)
w kraju

Zajmowane miejsce w kraju
przez województwo łódzkie

+

+

II

-

+

VI

-

+

V

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Teatry
W Polsce w latach 2004 - 2008 liczba teatrów zwiększyła się o 5% (ze 178 na 187).
Największą liczbą instytucji teatralnych i muzycznych może pochwalid się województwo
mazowieckie, gdzie również nastąpił ich największy wzrost (z 34 na 40). Natomiast
województwami o najmniejszej liczbie takich placówek są: lubuskie, opolskie, podkarpackie
i świętokrzyskie. Każde z nich posiada po 3 jednostki teatralne (wykres 102). Województwo
łódzkie zajmując 8 pozycję w skali kraju również znajduje się w grupie, gdzie liczba placówek
teatralnych zmniejszyła się z 13 na 12 (14 placówek teatralnych było w 2006 roku).
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Wykres 102. Liczba teatrów i instytucji muzycznych w kraju w latach 2004, 2006, 2008
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Skutkiem zmniejszenia liczby teatrów było zmniejszenie liczby miejsc na widowni
w salach stałych o 374 (z 4 293 na 3 919). Natomiast liczba przedstawieo i koncertów w salach
stałych wg siedziby zwiększyła się o 136 w skali roku (z 1 763 na 1 899). Najwyższą pozycję
(1 miejsce) w skali kraju pod względem liczby teatrów i instytucji muzycznych, miejsc na
widowni, liczby przedstawieo oraz widzów i słuchaczy zajmuje województwo mazowieckie.
Natomiast województwo łódzkie znajduje się przeważnie na średniej krajowej.
Wykres 103. Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych na 1 000 ludności
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W regionie łódzkim w 2008 roku liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach
muzycznych zwiększyła się o 40 812 osób (z 311 331 na 352 143) stanowiąc 5,3% ogółu widzów
w kraju, jednocześnie zajmując 8 miejsce.
W województwie łódzkim na każdy 1 000 ludności ok. 216 osób zdecydowało się
na uczestniczenie w spektaklach teatralnych i koncertach muzycznych w ciągu całego roku
(2008) plasując Łódzkie na 12 pozycji. Najwięcej widzów na 1 000 ludności miały placówki
teatralne w województwie mazowieckim (ok. 501 osób), zaś najmniej podkarpackie (ok. 114).
W Łódzkim, które w 2008 roku znajdowało się na odległym 12 miejscu w kraju liczba widzów
i słuchaczy w teatrach przypadająca na 1 000 ludności wynosiła 216 osób (wykres 103). Poniżej
tej liczby miały województwa: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie.
Natomiast liczba ludności przypadająca na jedno miejsce w teatrach i instytucjach
muzycznych w województwie łódzkim zwiększyła się o 48 osób (z 602 na 650) plasując Łódzkie
na 6 miejscu w skali kraju. Największa liczba osób przypadająca na 1 miejsce w teatrach
i instytucjach muzycznych znajdowała się w analizowanych latach 2004-2008 w województwie
lubelskim ok. 1 273, podkarpackim ok. 1 234 i świętokrzyskim ok. 1 025, najniższa zaś
w województwie mazowieckim ok. 307 (wykres 104).
Województwo łódzkie na tle kraju nie wygląda korzystnie pod względem liczby
teatrów, miejsc na widowni, widzów i słuchaczy. Plasuje się średnio na ósmej pozycji.
Natomiast znacznie wyższą pozycję zajmuje (piąte miejsce) pod względem liczby przedstawieo
i koncertów (tabela 35).
Tabela 35. Teatry i instytucje muzyczne w województwie i kraju w latach 2004-2008
Dane dotyczące teatrów i instytucji muzycznych w województwie i kraju w latach 2004-2008
Wskaźniki

Spadek (-) / wzrost (+)
w województwie
łódzkim
-

Spadek (-) /
wzrost (+)
w kraju
+

Zajmowane miejsce
w kraju przez
województwo łódzkie
VIII

-

+

VIII

+

+

V

+

+

VIII

+

+

XII

Liczba teatrów i instytucji muzycznych
Liczba miejsc na widowni w teatrach
i instytucjach muzycznych
Liczba przedstawieo i koncertów w teatrach
i instytucjach muzycznych
Liczba widzów i słuchaczy w teatrach
i instytucjach muzycznych
Liczba widzów i słuchaczy w teatrach
i instytucjach muzycznych na 1000 ludności
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 104. Ludnośd na 1 miejsce w teatrach i instytucjach muzycznych
w 2004, 2005, 2006 roku
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Podsumowanie
1. Województwo łódzkie nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału kulturowego
i nie buduje na nim swojej przewagi konkurencyjnej w skali kraju. Wpływa to na
niekorzystny wizerunek regionu i przyczynia się do zmniejszenia jego atrakcyjności:
Na przestrzeni lat 2004 – 2008 w województwie nastąpił największy w skali kraju
spadek liczby osób zwiedzających muzea (5,2%). Jest to zjawisko tym bardziej
niepokojące, że w 11 województwach zauważalna jest tendencja odwrotna.
W regionie zmniejszyła się także liczba imprez oświatowych organizowanych przez
muzea (o 17,2%), co jest również tendencją odwrotną niż w kraju.
W latach 2004 – 2008 w województwie zmniejszyła się liczba teatrów i instytucji
muzycznych, natomiast nieznacznie wzrosła liczba widzów i słuchaczy w tych
jednostkach. Pod względem uczestnictwa w spektaklach teatralnych i muzycznych
w przeliczeniu na 1 000 mieszkaoców województwo łódzkie plasuje się na 12 miejscu
w kraju.
W latach 2004 – 2008 w regionie zwiększyła się natomiast liczba galerii i salonów
sztuki, z 39 w 2004 roku do 46 w 2008 roku ( 2 miejsce w kraju). Niestety nie
przekłada się to na liczbę zwiedzających je osób (6 miejsce w kraju), bowiem od 2004
roku zanotowano spadek ich liczby (o2,9%). W tym samym czasie w kraju liczba
zwiedzających galerie i salony sztuki zwiększyła się o 15%.
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Niepokojącym zjawiskiem w analizowanym okresie 2004-2008 jest znaczne
zmniejszenie liczby czytelników w całym kraju a województwo łódzkie nie odstaje od
tego trendu. Na podobnym poziomie, lecz jednak z lekkim spadkiem utrzymuje się
liczba wypożyczeo bibliotecznych na jednego czytelnika w ciągu roku przy
zwiększającej się stopniowo liczbie księgozbioru (w tym woluminów). Z roku na rok
zauważa się również zmniejszenie liczby bibliotek zarówno w kraju jak
i w województwie łódzkim.
Do

obszarów

dysponujących

znaczną

bazą

kulturalną

i

jednocześnie

nie wykorzystujących istniejącego potencjału w tym zakresie należą:
Łódź i powiat kutnowski, gdzie liczba muzeów jest należy do największych
w regionie a jednocześnie zanotowano największy procentowy spadek liczby
zwiedzających je osób;
Łódź i Piotrków Trybunalski, gdzie liczba galerii i salonów sztuki należy do
największych a jednocześnie zanotowano największy procentowy spadek liczby
zwiedzających osób;
Problemem jest także dostępnośd niektórych rejonów województwa do usług kultury.
Do powiatów charakteryzujących się niską dostępnością do usług kultury należą:
powiat brzezioski, gdzie brak jest kina, galerii i salonu sztuki oraz muzeum;
powiat łódzki wschodni, gdzie brak jest muzeum oraz galerii i salonu sztuki a także
występuje niewielka liczba bibliotek w przeliczeniu na 10 tys. mieszkaoców;
powiaty: poddębicki, zduoskowolski, łaski i skierniewicki, gdzie nie ma kina oraz
galerii i salonu sztuki;
powiaty bełchatowski oraz pabianicki, gdzie brak jest galerii i salonu sztuki a także
zanotowano jedną z najmniejszych liczbę bibliotek w przeliczeniu na 10 tys.
mieszkaoców;
powiaty pajęczaoski i wieruszowski, w których brak jest muzeum oraz galerii
i salonu sztuki.
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3.6. SPORT I TURYSTYKA
Kontekst regionalny
Sport i rekreacja
Uprawianie sportu i prowadzenie aktywnego trybu życia staje się nie tylko kwestią
mody, ale również koniecznością, aby poprawid stan zdrowia, utrzymad kondycję fizyczną
i psychiczną. Dbałośd o higieniczny tryb życia w połączeniu z czynnym spędzaniem wolnego
czasu są niezbędne, aby sprostad wyzwaniom życia codziennego. Jednym z decydujących
czynników rozwoju sportu jest posiadanie dobrze rozwiniętej sieci obiektów sportowych
oraz zapewnienie dostępności i efektywności ich wykorzystania dla sportu kwalifikowanego
jak i sportu masowego. Analiza obecnego stanu bazy sportowej wykazuje, że województwo
łódzkie posiada dobrze rozwiniętą bazę w zakresie tzw. obiektów prostych. Różnice na
niekorzyśd notuje się w obiektach kubaturowych, specjalistycznych o wyższym stopniu
zaawansowania technicznego. Jednak należy zauważyd, że w ostatnich latach przedsięwzięcia
inwestycyjne w tym zakresie napawają optymizmem. Największy postęp notuje się w zakresie
budowy hal sportowych i pełnowymiarowych sal gimnastycznych. Ta grupa obiektów
sportowych

przeważa

w

zamierzeniach

inwestycyjnych

i

składanych

wnioskach

o dofinansowanie. W 2003 roku 12 gmin na terenie województwa nie posiadało sal
sportowych, a obecnie tylko jedna gmina nie posiada sali sportowej. W 2003 roku 31 gmin nie
posiadało pełnowymiarowych sal gimnastycznych, obecnie ta liczba zmalała do 13.
Zanotowano także postęp w budowie krytych pływalni (przybyło 9 i 2 aktualnie są budowane).
Niekorzystna sytuacja występuje natomiast w przypadku lodowisk sztucznie zamrażanych.
Wynika to z wysokich kosztów realizacji oraz eksploatacji tych obiektów. Aktualny stan
ilościowy podstawowych obiektów sportowych43 przedstawia się następująco:

43

-

1 395 boisk sportowych do gier (w tym 92 kompleksy sportowe typu Orlik),

-

894 sale gimnastyczne,

-

146 kortów tenisowych,

-

109 hali sportowych,

-

103 stadiony,

-

45 pływalnie kryte,

-

19 pływalni otwartych,

-

3 lodowiska kryte,

-

3 strzelnice,

-

3 tory łyżwiarskie,

-

3 tory łucznicze,

-

3 skateparki,

-

1 tor kajakowy,

-

1 tor kolarski.

Dane z Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki na dzieo 14 lipca 2010 r.
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Pewnym odzwierciedleniem aktywności społeczeostwa jest przynależnośd do klubów
sportowych. W województwie liczba klubów sportowych w latach 2004-2008 zwiększyła się
o 13,7% (z 742 na 844)44. Niemniej jednak w 3 powiatach (wieluoskim, zduoskowolskim
i łaskim) ich liczba zmalała. Najwięcej klubów (151 w 2008 roku) znajdowało się w Łodzi,
co wynika z wielkości miasta, panujących w nim tradycji sportowych oraz dużej rzeszy osób
chcących dwiczyd różne dyscypliny sportowe w klubach. Najmniej klubów sportowych było
w 2008 roku w powiecie brzezioskim (11), skierniewickim (13) i pajęczaoskim (14) (wykres
105).
Wykres 105. Kluby sportowe w powiatach 2004, 2006, 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W regionie łódzkim w 2007 r. uprawianych było 37 dyscyplin sportowych, a liczba zawodników
zrzeszona w klubach wynosiła 45 931 zawodników ogółem (wykres 106).

44

W 2007 r. (dane na czerwiec) liczba klubów w województwie łódzkim zmniejszyła się do 811 (wg opracowania „Potencjał
sportowy, baza, struktury organizacyjne i finansowanie sportu w aspekcie realizacji Programu Rozwoju Sportu w Województwie
Łódzkim” – dane z Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki).
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Wykres 106. Liczba klubów sportowych poszczególnych dyscyplin w województwie w 2007
roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Wiodącą i najbardziej popularną dyscypliną sportową jest piłka nożna. Dyscyplina
ta uprawiana jest w 312 klubach i zrzesza 28 932 zawodników. W rozgrywkach I ligi – Orange
Ekstraklasa – województwo reprezentowane jest przez trzy zespoły: BOT GKS Bełchatów,
ŁKS Łódź i Widzew Łódź.
Drugą najliczniej reprezentowaną dyscypliną jest piłka siatkowa, uprawiana
w 44 klubach i zrzeszająca 2 457 zawodników i zawodniczek. Wiodącym klubem jest KPS „Skra”
Bełchatów, Mistrz Polski i zdobywca Pucharu polski Seniorów w sezonie 2005/2006 oraz
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w sezonie 2006/2007. Młodsze grupy wiekowe również zasłużyły się dla województwa
zdobywając tytuł Mistrza Polski juniorów 2005/2006 oraz Mistrza Kadetów 2006/2007. Wiele
cennych wyników zanotowano również w siatkówce plażowej. Dużym zainteresowaniem cieszy
się lekkoatletyka – w 37 klubach zrzeszonych było 1 650 zawodników. Wiodącym klubem jest
AZS Łódź, który w 2006 roku awansował do I Ligi.
Jedenaście dyscyplin posiada od 20 do 30 klubów, są to: brydż (w województwie
w 2007 roku były 42 drużyny, w tym dwie w I lidze WZBS Łódź i GKS BOT Bełchatów), tenis
stołowy, szachy, zapasy (dyscyplina o bogatych tradycjach w województwie, największe
sukcesy odnotowano we współzawodnictwie dzieci i młodzieży uzyskując 29 medali w 2006
roku w Mistrzostwach Polski), koszykówka (z wieloletnią tradycją ostatnio przeżywa kryzys
w regionie), jeździectwo, piłka ręczna, kolarstwo, tenis ziemny i karate tradycyjne.
Siedem dyscyplin sportowych posiada od 10 do 19 klubów. Wśród nich było: pływanie
(od wielu lat łódzcy pływacy zaliczani są do czołówki najlepszych w kraju ustanawiając
kilkanaście rekordów Polski, również piłkarze wodni Łódzkiego Sportowego Towarzystwa
Waterpolowego wywalczyli do 2007 roku szósty tytuł z rzędu i dziesiąty w historii), strzelectwo
sportowe, podnoszenie ciężarów, boks, hokej na trawie, judo, bieg na orientację.
Od 3 do 9 klubów posiadają następujące dyscypliny sportowe: karate, taekwondo ITF
i WTF, łucznictwo, kręgle, łyżwiarstwo szybkie, kajaki i szermierka.
Trzy dyscypliny sportowe (łyżwiarstwo figurowe, gimnastyka artystyczna, badminton)
posiadają po dwa kluby, a pięd dyscyplin posiada tylko po jednym klubie: baseball (europejskiej
klasy obiekt w Kutnie, w którym zawodnicy osiągają bardzo dobre wyniki sportowe,
np. I miejsce na Mistrzostwach Polski Małej Ligi Baseballa w 2006 roku), rugby (zawodnicy
Klubu Sportowego „Budowlani” w 2006 i w 2007 roku zdobyli m.in. tytuł Mistrza Polski
Seniorów oraz Mistrza Polski Juniorów w latach 2004 i 2005), triatlon powstały w 2004 roku,
działający przy MKS „Metalowiec”, gimnastyka sportowa i pięciobój nowoczesny (dyscyplina
złożona z biegu, pływania, strzelania, szermierki, jazda konnej).
Wykres 107. Liczba dwiczących osób w klubach sportowych w województwie
w latach 2004-2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W województwie w latach 2004-2008 przy zwiększającej się ilości klubów nieznacznie
zwiększyła się również liczba osób dwiczących45 o ok. 3,0% (z 54 795 do 56 428). Zdecydowanie
największa liczba dwiczących znajdowała się w 2008 roku w Łodzi (13 996), zapewne ze
względu na ilośd klubów, a co za tym idzie możliwośd uprawiania różnych dyscyplin
sportowych. Na drugim miejscu znajdował się powiat zgierski (4 270), następnie powiat
sieradzki (3 335) i bełchatowski (2 926) (wykres 107). Najmniejsza liczba osób dwiczących
znajdowała się w powiecie brzezioskim (416) i skierniewickim (481). Liczba osób dwiczących
w klubach zwiększyła się w powiecie piotrkowskim o 832 osoby (z 1 905 do 2 737), łowickim
o 791 osób (z 1 043 do 1 834), opoczyoskim o 644 osoby (z 1 883 do 2 527) i tomaszowskim
o 566 osób (z 2 242 do 2 808). Natomiast w dziesięciu powiatach liczba osób dwiczących
zmniejszyła się, najwięcej w Łodzi o 1 501 osób (z 15497 do 13 996), w powiecie zgierskim (722
osoby) i wieluoskim (465 osób) (wykres 108).
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Wykres 108. Zmiana liczby dwiczących osób w powiatach w latach 2004-2008

spadek/wzrost liczby osób dwiczących

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 109. Liczba sekcji sportowych w powiatach w latach 2004-2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
45

Za osobę dwiczącą uważa się osobę zarejestrowaną w klubie sportowym. W kategorii dwiczących jedna osoba może byd
wykazywana wielokrotnie, jeśli uprawia kilka dyscyplin sportu.
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Pomimo wzrostu liczby klubów sportowych w regionie w latach 2004-2008 nastąpił
niewielki spadek liczby sekcji sportowych o 1,8% (ze 1 818 do 1 785). Największą liczbą
i zróżnicowaniem sekcji sportowych w analizowanym okresie charakteryzowała się Łódź. Tam
też najbardziej zmniejszyła się ich liczba (o 57; z 399 do 342). Poza tym znaczne zmniejszenie
sekcji sportowych odnotowano w powiatach: sieradzkim o 37 (ze 144 do 107) i wieluoskim
o 31 (ze 150 do 119). Mimo spadku ogólnej liczby sekcji sportowych w województwie
w 13 powiatach zwiększyła się ich liczba - najwięcej w powiatach: kutnowskim (o 24),
radomszczaoskim i opoczyoskim (po 19), zgierskim (o 16) oraz pabianickim (o 14). Interesujący
był przypadek Skierniewic, gdzie nastąpił dynamiczny wzrost liczby sekcji (o ok. 100%) w 2006
roku, natomiast w 2008 roku liczba ta zmalała do poziomu z 2004 roku (wykres 133). Znaczny
spadek liczby sekcji mógł mied związek z sytuacją ekonomiczną regionu. Brak strategicznych
sponsorów spowodował koniecznośd redukcji pewnych sekcji i utrzymanie tylko niektórych.
Wyznacznikiem popularyzacji i wzrostu tendencji aktywnego uprawiania sportu,
rozwoju fizycznego oraz zdrowego stylu życia jest realizacja programu „Moje Boisko Orlik –
2012”. Polega on na budowie ogólnodostępnych i bezpłatnych kompleksów sportowych.
Celem programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej, bezpiecznej
infrastruktury sportowej w każdej gminie. Kompleks boisk składa się z boiska piłkarskiego,
boiska wielofunkcyjnego (do koszykówki, piłki siatkowej) wraz z szatniami i zapleczem
socjalnym oraz oświetleniem obiektu. W wyniku przeprowadzonego w 2008 roku naboru do
realizacji programu swój udział zgłosiło 30 jednostek samorządu terytorialnego, w których
wybudowano 47 obiektów sportowych – „Orlików” (w roku 2009 ich liczba zwiększyła się
o następne 47). Najwięcej powstało ich w Łodzi (12), następnie w powiecie zgierskim (3).
Po 2 boiska wybudowano w 11 powiatach: kutnowskim, łódzkim wschodnim, opoczyoskim,
pabianickim,

pajęczaoskim,

radomszczaoskim,

rawskim,

tomaszowskim,

wieluoskim,

wieruszowskim oraz mieście Skierniewice. Jedynie w Piotrkowie Trybunalskim w 2008 roku nie
powstało żadne boisko (wykres 110).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Wykres 110. Liczba „Orlików” w województwie w 2008 roku
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W ostatnich latach sport w regionie rozwijał się dynamicznie. W latach 2004 – 2006
sportowcy reprezentujący region łódzki zdobyli 797 medali, w tym: 257 złotych, 248 srebrnych,
292 brązowych. Największymi sukcesami mogli cieszyd się juniorzy dzięki realizowanemu
„Programowi szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej”.
Do obiektów o szczególnym znaczeniu dla polskiego sportu zlokalizowanych na terenie
województwa łódzkiego zaliczyd należy :
-

Europejskie Centrum Baseballu w Kutnie,

-

tor dla kajaków górskich w Drzewicy,

-

tor kolarski przy KS „Społem” w Łodzi,

-

tor motocrossowy w Strykowie,

-

tor sztucznie mrożony – łyżwiarstwo szybkie w Tomaszowie Mazowieckim,

-

kompleks sportowy UŁ i AZS przy ul. Styrskiej/Lumumby/Telefonicznej w Łodzi (basen
kryty, hala sportowa, hala tenisowa, stadion LA, korty tenisowe),

-

tor żużlowy przy KS „Orzeł” w Łodzi,

-

Centralny Ośrodek Sportu (COS) w Spale, który od wielu lat posiada dobrą markę i jest
chętnie wykorzystywany przez sportowców,

-

hala sportowo – widowiskowa „Arena Łódź”46.

Na uwagę zasługują również:
-

pływalnia termalna w Uniejowie,

-

Centrum Japooskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”47,

-

Centrum Sportu i Rekreacji Słok Bełchtów,

-

kompleks sportowy z krytą pływalnią „Solpark” w Kleszczowie,

-

ośrodki jazdy konnej w Bogusławicach, Gajewnikach i Walewicach.
Szereg korzystnych tendencji w rozbudowie bazy sportowej województwa jest

wynikiem realizacji wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej finansowanego
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Region wzbogacił się o 218 nowych obiektów
sportowych, które otrzymały dofinansowanie w latach 1999 – 2009. Najwięcej powstało ich
w powiecie opoczyoskim (23), zaś najmniej w Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach
(wykres 111). Wyremontowano 45 obiektów sportowych, najwięcej w Łodzi (10), brak
wyremontowanych obiektów sportowych zauważalny jest w powiatach: bełchatowskim,
łódzkim wschodnim, piotrkowskim, rawskim, skierniewickim i wieruszowskim. Łącznie
dofinansowano 263 zadania inwestycyjne na ogólna kwotę 171 285 000 zł48. Ze środków tych
dofinansowano m.in. 134 sale gimnastyczne (mapa 56) i 81 hal gimnastycznych (mapa 57).

46

„Arena Łódź” – wielofunkcyjna, najnowsza łódzka inwestycja otwarta w 2009 r. w krótkim czasie stała się symbolem
rozpoznawalnym nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Jest miejscem, gdzie odbywa się wiele imprez najwyższej rangi (m.in.
w 2009 r. zorganizowano Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet i koszykówce mężczyzn).
47
Centrum Japooskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo - Stara Wieś” funkcjonuje od października 2009 r. w Starej Wsi (powiat
radomszczaoski).
48
Dane z Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (stan na rok 2009).
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Wykres 111. Liczba inwestycji dofinansowanych w latach 1999-2009 w powiatach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i turystyki

Mapa 56. Liczba sal gimnastycznych dofinansowanych w latach 1999-2009 w powiatach
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Mapa 57. Liczba hal gimnastycznych dofinansowanych w latach 1999-2009 w powiatach

Pomimo, iż dokonany bilans w wielu grupach obiektów wydaje się korzystny, to należy
mied na uwadze dekapitalizację urządzeo i obiektów sportowych, dlatego też, działania w tym
zakresie powinny byd skierowane przede wszystkim na:
- poprawę warunków sanitarnych dla osób uczestniczących w zajęciach sportowych,
- podniesienie warunków bezpieczeostwa uprawiania sportu oraz widzów na
imprezach sportowych,
- poprawę funkcjonalności i estetyki obiektów,
- dostosowanie do wymogów organizacji imprez sportowych.
Szlaki turystyczne
W całym kraju z roku na rok aktywny wypoczynek zyskuje nowych zwolenników.
Dla zaspokojenia części ich potrzeb w oparciu o walory przyrodnicze i antropogeniczne
wyznacza się trasy turystyczne. Jedną z jednostek zajmujących się wytyczaniem szlaków jest
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze.
Jak wynika z danych PTTK w regionie łódzkim w latach 2002-2009 zostały
wyznakowane trasy turystyczne o łącznej długości 3 481,4 km. Wśród nich dominują szlaki
rowerowe o łącznej długości 1 799,5 km, co stanowi 51,7% wszystkich szlaków
w województwie. Zlokalizowane są one w 20 powiatach, przy czym najwięcej kilometrów liczą
w powiecie wieruszowskim (330,1 km), wieluoskim (230,9 km), sieradzkim (182 km) i łęczyckim
(167 km).
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Tylko krótkie ich odcinki przebiegają przez powiaty grodzkie w Piotrkowie Trybunalskim (6 km)
i Skierniewicach (8km), zaś w 4 powiatach (łódzkim grodzkim, brzezioskim, radomszczaoskim
i rawskim) w ogóle nie występują.
Szlaki piesze przebiegają przez 19 powiatów a łączna ich długośd wynosi 1 589,6 km,
co stanowi 45,7 % wszystkich szlaków województwa wyznakowanych przez PTTK. Najwięcej
kilometrów liczą one w powiecie tomaszowskim (215 km), sieradzkim (210,3 km),
piotrkowskim i łódzkim wschodnim (po 183,7 km). Szlaki te nie występują w powiatach:
łowickim, pajęczaoskim, skierniewickim oraz w Piotrkowie Trybunalskim i Skierniewicach,
a w powiecie bełchatowskim ich długośd wynosi zaledwie 5 km.
Szlaki konne występują jedynie w powiecie wieruszowskim. Ich łączna długośd wynosi
92,3 km, co stanowi 2,6% wszystkich szlaków województwa wyznakowanych przez PTTK.
(wykres 112, wykres 113).
Wykres 112. Procentowy udział długości szlaków turystycznych województwa wg danych PTTK
(stan na 2009 r.)
0,004%
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4,50%0,03%
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wodne
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PTTK
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Wykres 113. Długośd szlaków turystycznych wg danych PTTK w powiatach (stan na 2009 rok)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PTTK z 2009 roku

Poza szlakami znakowanymi przez PTTK województwo na swoim terenie posiada także wiele
innych szlaków turystycznych wytyczonych przez różne organizacje (m.in. jednostki
samorządowe). Ich łączna długośd wynosi 5 297,7 km, należą do nich:
szlaki rowerowe – 3 193 km, co stanowi 60,2% wszystkich szlaków turystycznych
(znajdują się we wszystkich powiatach z wyjątkiem: rawskiego, łódzkiego wschodniego,
Piotrkowa Trybunalskiego),
szlaki piesze – 1 608 km, co stanowi 30,2% wszystkich szlaków turystycznych (znajdują
się one we wszystkich powiatach z wyjątkiem bełchatowskiego i kutnowskiego),
szlaki konne – 270 km, co stanowi 5,1% wszystkich szlaków turystycznych (znajdują się
one

w

powiatach:

wieruszowskim,

wieluoskim,

pajęczaoskim,

zgierskim,

zduoskowolskim, sieradzkim, skierniewickim oraz fragmentami w łowickim i łaskim),
szlaki wodne – 236 km, co stanowi 4,5% wszystkich szlaków turystycznych
(wyznakowane zostały na rzece Pilicy oraz częściowo na rzece Warcie i Grabi),
trasy narciarskie – 1 560 m, co stanowi 0,03% wszystkich szlaków turystycznych (na
Górze Kamieosk w powiecie radomszczaoskim).
szlak wodny górski – 194 m, co stanowi 0,004% wszystkich szlaków turystycznych
(wykres 114, mapa 58).
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Wykres 114. Procentowy udział długości szlaków turystycznych (stan na 2009 rok)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BPPWŁ w 2009 r. pozyskanych z Departamentu Kultury Fizycznej
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa łódzkiego, informatorów turystycznych, folderów
promocyjnych gmin i parków krajobrazowych oraz Nadleśnictw.

Mapa 58. Szlaki turystyczne w województwie (stan na rok 2009)

Turystyka
Przemysł turystyczny w Polsce w ostatnich latach mocno się rozwinął i jest obecnie
niezwykle istotnym elementem gospodarki narodowej. Stanowi pokaźne źródło dochodów
zarówno dla całego kraju jak i dla poszczególnych regionów. Nie dziwi zatem fakt, że każdy
region (powiat, województwo itp.) dąży do szybkiego rozwoju turystyki na swoim obszarze.
O atrakcyjności turystycznej danego miejsca decyduje poza walorami przyrodniczymi
i kulturowymi, dostępnośd komunikacyjna oraz zagospodarowanie turystyczne, na które
składają się: m.in. baza noclegowa, gastronomiczna i sportowo-rekreacyjna.
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Baza noclegowa
Wśród turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania można wyróżnid obiekty
skategoryzowane49 i nieskategoryzowane50, a także całoroczne i sezonowe. (wykres 115). Ich
liczba w województwie w latach 2004-2008 nieznacznie się zmniejszyła z 230 na 216, przy czym
warto zauważyd, że zwiększyła się liczba obiektów całorocznych (ze 176 do 180), natomiast
zmniejszyła się liczba obiektów sezonowych (z 54 do 36).
Wśród turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w 2008 roku największy
odsetek w województwie stanowiły hotele. Na drugim miejscu znajdowały się „inne obiekty
hotelarskie”, do których zaliczają się m. in. obiekty oferujące noclegi nie zarejestrowane
w Ewidencji Obiektów Hotelarskich MSiT. Warto zauważyd, że w dużej liczbie występowały
także ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, co może sugerowad, że w regionie prężnie rozwija
się turystyka biznesowa. Firmy na różnego rodzaju spotkania (sympozja, szkolenia itp.) bardzo
często wybierają bowiem właśnie tego typu obiekty.
Najwięcej całorocznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w 2008 roku
znajdowało się w Łodzi (36). Wynika to z wielkości miasta i pełnionych przez nie funkcji
metropolitalnych. Na drugim miejscu plasował się powiat tomaszowski, posiadający w swoich
granicach Spałę – miejscowośd o wybitnych walorach turystycznych, a na trzecim miejscu
powiat zgierski, gdzie znajdują się liczne miejscowości wypoczynkowo - letniskowe
(np. Grotniki). Najsłabiej pod względem całorocznych obiektów zbiorowego zakwaterowania
prezentowały się w 2008 roku powiaty: poddębicki i pajęczaoski (znajdowało się tam po
jednym takim obiekcie) oraz skierniewicki, gdzie tego typu obiekt w ogóle nie funkcjonował
(wykres 116). Wydaje się, że sytuacja najszybciej może ulec poprawie w powiecie poddębickim,
w którym niezwykle prężnie rozwija się miejscowośd Uniejów (znajdują się tam m.in. baseny
termalne i kasztel rycerski).

49

Obiekty skategoryzowane znajdują się w Ewidencji Obiektów Hotelarskich Ministerstwa Sportu i Turystyki, w ich skład wchodzą:
hotele, motele, pensjonaty domy wycieczkowe, schroniska, kempingi i pola biwakowe.
50
Obiekty nieskategoryzowane to m.in.: obiekty świadczące usługi hotelarskie, ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe, ośrodki
wczasowe, domki turystyczne, ośrodki wypoczynku weekendowego, domy pracy twórczej, kwatery prywatne oraz inne
niesklasyfikowane.
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Wykres 115. Procentowy udział liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania (całoroczne
i sezonowe) w województwie w 2008 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Województwo posiadało w 2008 roku łącznie 63 hotele51 (ich liczba zwiększyła się
o 13 obiektów w porównaniu z 2004 r.) (tabela 36). Znajdowały się one w 17 spośród 24
powiatów. Obiekty tego typu nie występowały w powiatach: łaskim, łowickim, pajęczaoskim,
poddębickim, skierniewickim, skierniewickim grodzkim oraz wieruszowskim. Najwięcej hoteli
(17) znajdowało się w Łodzi, na drugim miejscu plasował się powiat bełchatowski (6 hoteli),
a dalej powiaty: pabianicki, piotrkowski i zgierski (po 5 hoteli w każdym z nich) (wykres 124).
Należy zauważyd, że hotele występowały głównie w powiatach, których stolice stanowią
największe miasta regionu. Niezbyt korzystna jest struktura hoteli znajdujących się
w województwie łódzkim. W 2008 r. region nie posiadał żadnego obiektu najwyższej kategorii
– hoteli pięciogwiazdkowych, zaś hotele 4* występowały w liczbie zaledwie 2 (w powiecie
rawskim i tomaszowskim)52. Zdecydowanie przeważały obiekty o średnim standardzie (2* i 3*),
których łącznie było 51. Funkcjonowanie hoteli trzygwiazdkowych stanowi dobrą podstawę
do rozwoju turystyki biznesowej dzięki przystępnej cenie i stosunkowo dobrym standardzie.
Analiza potrzeb rynku wykazuje koniecznośd zlokalizowania w Łodzi hotelu najwyższej
kategorii.
51

Według stanu na dzieo 14 lipca 2010, decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego, zaszeregowano: 80 hoteli (w tym
3 czterogwiazdkowe, 42 trzygwiazdkowe, 24 dwugwiazdkowe, 11 jednogwiazdkowych); 6 moteli (w tym 2 dwugwiazdkowe
i 4 jednogwiazdkowe); 1 pensjonat trzygwiazdkowy; 1 kemping dwugwiazdkowy (działa sezonowo); 6 domów wycieczkowych
(w tym 4 kat. III i 2 kat. II); 7 schronisk młodzieżowych (w tym 2 kat. III, 2 kat. II i 3 kat. I); 1 pole biwakowe (działa sezonowo).
52
Od 2009 r. województwo łódzkie posiada 3 hotele czterogwiazdkowe: w powiecie rawskim w Ossie – Hotel Ossa - Congress &
Spa, powiecie tomaszowskim w Spale – Hotel Mościcki oraz w Łodzi – Hotel Andel’s).
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Tabela 36. Liczba hoteli, moteli i pensjonatów w województwie w latach 2004-2008
Obiekty
skategoryzowane

Kategoria obiektu

Hotele

kat.*****
kat.****
kat.***
kat.**
kat.*

Razem hotele

Motele

kat.*****
kat.****
kat.***
kat.**
kat.*

Razem motele

Pensjonaty

kat.*****
kat.****
kat.***
kat.**
kat.*
Razem pensjonaty

Razem obiekty skategoryzowane

Liczba obiektów skategoryzowanych
w poszczególnych latach
2004
2006
2008
1
2
19
22
29
18
20
22
13
9
10
50
52
63
2
2
2
3
4
4
5
6
6
2
1
2
1
0
57

59

69

Liczba miejsc noclegowych
2004

2006

2008

2 142
1 506
597
4 245

99
2498
1 561
446
4 604

401
3 222
1 991
485
6 099

110

188

178

110

188

178

283

91

0

283

91

0

4 647

4 883

6 277

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 116. Całoroczne obiekty zbiorowego zakwaterowania w powiatach w 2008 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Zdecydowanie gorzej prezentowała się sytuacja z motelami. W 2008 roku na terenie
województwa zlokalizowanych było zaledwie 6 moteli, przy czym znajdowały się one tylko
w 4 powiatach: wieluoskim (3 tego typu obiekty), oraz łódzkim grodzkim, łódzkim wschodnim
i radomszczaoskim (po 1) (wykres 117). Należy zauważyd, że były to wyłącznie motele o niskim
standardzie (1 i 2*) (tabela 36). Istnieje duże prawdopodobieostwo, że sytuacja ulegnie
poprawie w momencie oddania do użytku autostrad A1 i A2. Wówczas region łódzki stanie się
bowiem jednym z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Europie, co powinno sprzyjad
budowie nowych obiektów przystosowanych do obsługi kierowców (moteli). W 2008 roku
w województwie nie funkcjonował żaden pensjonat, podczas gdy w 2004 roku działały jeszcze
2 tego typu obiekty.
Generalnie w latach 2004-2008 w województwie nastąpiło zwiększenie liczby hoteli
i moteli, natomiast zmalała liczba pensjonatów (w 2008 roku nie było już żadnego).
Wykres 117. Hotele i motele w powiatach w 2008 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i Instytutu Turystyki

Pomimo nieznacznego spadku ogólnej liczby obiektów zbiorowego zakwaterowania
w latach 2004-2008, liczba miejsc noclegowych dostępnych na terenie województwa
zwiększyła się. Jest to spowodowane zwiększeniem liczby obiektów całorocznych (zwłaszcza
hoteli), które z reguły są większe i dysponują znaczną ilością łóżek. Należy zaznaczyd, że
obecnie ogólnoświatowym trendem we współczesnym hotelarstwie jest powstawanie dużych
obiektów hotelowych.
W województwie najwięcej miejsc noclegowych znajdowało się w 2008 roku w Łodzi.
Dobrze pod tym względem prezentowały się także powiaty: tomaszowski, bełchatowski
i zgierski. Z kolei najmniej miejsc noclegowych występowało w powiatach: pajęczaoskim,
łęczyckim i opoczyoskim (mapa 59).
Liczba udzielonych noclegów ogółem zwiększyła się w analizowanym okresie
o ok. 42,5% (z 1 308 377 do 1 864 377 ). Najwięcej noclegów w 2008 roku udzielono w Łodzi
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(651 869, z czego turystom zagranicznym 139 194), w powiecie tomaszowskim (298 468
z czego turystom zagranicznym 12 191), w bełchatowskim (161 603 z czego turystom
zagranicznym 37 376), w piotrkowskim grodzkim (112 449 z czego turystom zagranicznym
13 286) i w zgierskim (110 920 z czego turystom zagranicznym 10 902). Najmniej w powiecie
pajęczaoskim (1 341), skierniewickim grodzkim (7 033) i łęczyckim (8 455).
Bardzo ważnym wskaźnikiem w hotelarstwie jest wykorzystanie miejsc noclegowych,
czyli procentowy stosunek liczby udzielonych noclegów do liczby miejsc noclegowych
dostępnych na danym obszarze w danym czasie. W województwie najwyższym wskaźnikiem
charakteryzował się powiat łęczycki (63,6% wykorzystanych miejsc noclegowych) (mapa 60).
Wynikało to zapewne z bardzo małej liczby miejsc noclegowych dostępnych na jego obszarze.
Na drugim miejscu z 43,1% wykorzystanych miejsc noclegowych znajdował się powiat łódzki
grodzki. Najgorzej sytuacja przedstawiała się w powiatach: poddębickim, zduoskowolskim
i skierniewickim grodzkim.
Mapa 59. Miejsca noclegowe i udzielone noclegi w województwie w 2008 roku
według powiatów
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Mapa 60. Wykorzystanie miejsc noclegowych w województwie w 2008 roku
według powiatów

Mapa 61. Turyści krajowi i zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego
zakwaterowania w 2008 roku
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W województwie nastąpiło zwiększenie ich liczby z 589 825 do 891 886 osób. Z uwagi na
największą koncentrację bazy noclegowej w Łodzi również liczba korzystających osób
z noclegów była tam największa (329 433). Kolejne miejsce pod względem liczby osób
korzystających z noclegów w 2008 r. zajęły powiaty: tomaszowski (130 341 osób korzystających
z noclegów), bełchatowski (65 661) i zgierski (63 563). Z kolei najmniej osób skorzystało
z noclegów na terenie powiatu pajęczaoskiego (mapa 61).
Wśród osób korzystających z noclegów w latach 2004-2008 największym i ciągle
rosnącym zainteresowaniem cieszyły się hotele.
Wykres 118. Turyści krajowi i zagraniczni korzystający z noclegów w 2008 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zdecydowanie najwięcej osób (zarówno turystów krajowych jak i zagranicznych)
skorzystało z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w Łodzi. Na drugim miejscu
pod tym względem uplasował się w 2008 roku powiat tomaszowski. Z kolei najmniej osób
skorzystało z tego typu obiektów w powiecie pajęczaoskim (wykres 118). Znacznie większą
grupę nocujących (prawie 90%) w latach 2004-2008 stanowili turyści krajowi (ich liczba
zwiększyła się w tym czasie o 36% (z 497 273 do 776 527). Turyści zagraniczni stanowili
nieznaczny odsetek (10,1%) osób odwiedzających region. Za pozytyw należy jednak uznad fakt,
że ich liczba w analizowanym okresie wzrosła o 19,8% (z 92 552 do 115 359). Największą liczbę
turystów zagranicznych odnotowano w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim (wykres 119).
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Wykres 119. Zmiana liczby turystów zagranicznych korzystający z noclegów w 2008 roku
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Interesująco prezentuje się analiza danych dotyczących liczby udzielonych noclegów
w poszczególnych powiatach w przeliczeniu na 1 tys. mieszkaoców. W takim ujęciu najlepsza
sytuacja była w powiecie tomaszowskim (w przeliczeniu na 1 tys. mieszkaoców udzielono tam
w 2008 roku 2 479 noclegów), w bełchatowskim (1 430) oraz w piotrkowskim (1 244). Najmniej
noclegów w przeliczeniu na 1 tys. mieszkaoców udzielono w 2008 roku w powiecie
pajęczaoskim (wykres 120).
Wykres 120. Udzielone noclegi na 1 tys. mieszkaoców w powiatach
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Gospodarstwa agroturystyczne
Oferta gospodarstw agroturystycznych skierowana jest dla grupy turystów, którzy
poszukują spokojnego sposobu spędzania wolnego czasu z dala od miejskiego zgiełku.
Bezpośredni kontakt z przyrodą, możliwośd poznania wiejskiego życia, aktywne spędzanie
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wolnego czasu (przejażdżki rowerowe, spływy kajakowe, jazda konna, kuligi), zapoznanie się
z regionalnymi potrawami53 i produktami własnej produkcji oraz niższy koszt noclegów
to główne przyczyny dużej popularności agroturystyki. Dynamicznie rozwijająca się w ostatnich
latach branża agroturystyczna ma coraz więcej zwolenników. W latach 2004-2008 liczba
gospodarstw agroturystycznych w województwie wzrosła o ok. 400% (z 73 do 293). Istotnym
czynnikiem wpływającym na ich powstawanie jest atrakcyjne położenie w sąsiedztwie
zbiorników wodnych, rzek, lasów, parków krajobrazowych. Promocją, rozpowszechnianiem
możliwości korzystania z wypoczynku spędzanego na wsi oraz rozpowszechnianiem tradycji
kulturowych, zajmują się stowarzyszenia agroturystyczne poszczególnych regionów, Lokalne
Grupy Działania, które powstają poprzez połączenie kilku gmin oraz organizowane konkursy.
Gospodarstwa agroturystyczne w województwie mogą brad udział w konkursie Złota
54

Grusza , który ma na celu promowanie agroturystyki i propagowanie pozarolniczej działalności
gospodarczej. Wyłonione w regionie najlepsze gospodarstwa nagrodzone zostały statuetką
Złotej Gruszy. W 2009 roku pierwsze miejsce otrzymało gospodarstwo agroturystyczne
„Przystao” w Zalesiu (powiat brzezioski), drugie miejsce – Łaznowska Wola (powiat
tomaszowski), trzecie miejsce – Bogusławice (powiat piotrkowski). Oprócz nagród głównych
komisja przyznała pięd wyróżnieo.
Wykres 121. Gospodarstwa agroturystyczne w powiatach
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Zdecydowanie najwięcej gospodarstw agroturystycznych (49) znajdowało się w 2008
roku w powiecie opoczyoskim. Dobrze pod tym względem prezentowały się także powiaty:
53

Produkty regionalne opisano w rozdziale Tożsamośd Regionalna (tabela 17, str. 115)

54

Konkurs organizowany jest przez Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa łódzkiego
przy współudziale Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.
55
Dane Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi pozyskane z urzędów gmin - badania ankietowe oraz
na podstawie informatora turystycznego województwa łódzkiego (2008)
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poddębicki, wieluoski, zgierski, skierniewicki, piotrkowski, tomaszowski i wieruszowski –
w każdym z nich funkcjonowało przynajmniej 20 gospodarstw agroturystycznych. Z kolei
powiaty grodzkie - Łódź, Piotrków Trybunalski i Skierniewice - ze względu na miejski charakter,
nie posiadały żadnych gospodarstw agroturystycznych. (wykres 121). W większości powiatów
(z wyjątkiem kutnowskiego i powiatów grodzkich) w latach 2004-2008 liczba gospodarstw
agroturystycznych znacznie się zwiększyła (wykres 122). Najwięcej w powiecie opoczyoskim,
skierniewickim, poddębickim i zgierskim. W przypadku powiatu opoczyoskiego i poddębickiego
mogło to byd spowodowane rozwojem turystyki wokół największych zbiorników wodnych
(odpowiednio Sulejowskiego i Jeziorsko) oraz wzrostem popularności kajakarstwa na rzece
Pilicy i Warcie. Natomiast w przypadku powiatu skierniewickiego i zgierskiego przyczyn wzrostu
należałoby upatrywad w rozwoju na tych obszarach turystyki konnej, która w ostatnich latach
stała się bardzo modna. W związku z tym, powstało wiele obiektów przystosowanych do
obsługi turystów uprawiających jeździectwo konne (stajnie, stadniny, ośrodki jeździeckie oraz
gospodarstwa agroturystyczne mające w ofercie jazdę konną). W 2009 roku w regionie
funkcjonowało ok. 175 ośrodków związanych z turystyką konną. Ich koncentracja zauważalna
była w centralnej części województwa. Najwięcej ich znajdowało się w powiecie zgierskim (30).
Wśród powiatów wyróżniają się również łódzki wschodni (15), łódzki grodzki (13), piotrkowski
(10).
Wykres 122. Zmiana liczby gospodarstw agroturystycznych w powiatach w latach 2004-2008
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Gospodarstwa agroturystyczne stanowią zaplecze dla projektowanego Łódzkiego
Szlaku Konnego łączącego ośrodki jazdy konnej chętne do współpracy i dalszego rozwoju
turystyki konnej. Wśród wiodących ośrodków znajdują się: Walewice, Bogusławice oraz
Gajewniki.
56

Dane Biura Planowania Przestrzennego województwa Łódzkiego w Łodzi zbierane poprzez przysłane ankiety z poszczególnych
gmin oraz informatora turystycznego województwa łódzkiego (2008).
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Wykres 123. Liczba ośrodków związanych z turystyką konną (stan na 2009 rok)
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Mapa 62. Ośrodki związane z turystyką konną (stan na 2009 rok)
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Gastronomia
Ważnym elementem zagospodarowania turystycznego jest baza gastronomiczna. W jej
skład wchodzą restauracje, kawiarnie, bary, stołówki i punkty gastronomiczne. W poniższej
analizie uwzględniono tylko placówki znajdujące się w obiektach zbiorowego zakwaterowania
(brak innych danych). W analizowanym okresie 2004-2008, w województwie nieznacznie
zwiększyła się liczba placówek gastronomicznych z 268 do 271. Liczba restauracji zwiększyła się
o 28,4%, (z 88 na 113), liczba barów i kawiarni o 4,6% (z 86 na 90). Natomiast zmalała liczba
stołówek (z 47 na 35) i punktów gastronomicznych (z 47 na 33). Należy pamiętad, że wielu
turystów z całą pewnością korzystało z placówek gastronomicznych znajdujących się poza
obiektami zbiorowego zakwaterowania.
Certyfikowane produkty turystyczne
Organizowany co roku przez Polską Organizację Turystyczną konkurs na najlepszy
produkt turystyczny ma na celu wyłonienie nowych i interesujących projektów, które mogą
stanowid o atrakcyjności polskiej oferty turystycznej. Każdy wyróżniony produkt otrzymuje
specjalny certyfikat. Dzięki nim budowany jest turystyczny wizerunek Polski oraz rośnie
świadomośd odnośnie walorów turystycznych naszego kraju. Mimo to, jak wynika z badao TNS
OBOB (przeprowadzanych na próbie 5 tys. osób - ankietowanymi byli: mieszkaocy Łodzi,
województwa, innych miast oraz cudzoziemcy) wizerunek Łodzi nie jest odbierany pozytywnie
pomimo ciekawej historii, dziedzictwa kulturowego oraz dogodnego położenia w centrum
Polski. Łódź nie jest postrzegana jako ciekawe i atrakcyjne miasto57, kojarzona jest
z włókiennictwem, klubami piłkarskimi oraz jako miasto wielu kultur i religii. Uważa się, że
miasto jest mało wyraziste, wyniosłe, bierne i nie posiada wyróżników 58.
Pomimo przyznanych certyfikatów zarówno w Łodzi jak i w regionie, produkty znajdują
się w różnych fazach rozwoju. Większośd z nich znajduje się w fazie wprowadzania na rynek
i fazie wzrostu.
Do roku 2008 roku w województwie 9 produktów turystycznych zostało nagrodzonych
Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej (mapa 63). Należały do nich:
1. Festiwal Dialogu Czterech Kultur w Łodzi (2004 r.)
2. Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim (2005 r.) (zdjęcie 1)
3. Ulica Piotrkowska-Letni Salon Łodzi (2005 r.)
4. ArtBus - Kulturalna Linia Autobusowa (2006 r.)
5. Manufaktura Łódzka. W Królestwie Izraela Poznaoskiego (2006 r.)
6. Trasa Turystyczna „Bunkier w Konewce” (2006 r.) (zdjęcie 2)
7. Wędrowny Festiwal „Kolory Polski” (2007 r.)
8. Spalski Jarmark Antyków i Rękodzieła Ludowego (2007 r.)
9. Explorers Festival – światowe indywidualności (2008 r.)

57
58

Najlepiej oceniany jest Kraków, po nim Warszawa, Gdaosk i Wrocław.
Na podstawie artykułu z Gazety Wyborczej „Łódź to mało wyraźna wyspa” z dn. 16 czerwca 2010 r.
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Liczba produktów stopniowo przyrasta. Podczas gdy w 2004 roku województwo miało
tylko jeden produkt turystyczny z certyfikatem POT, to w 2006 roku dysponowało już
sześcioma takimi produktami. Natomiast w 2009 roku posiadało 10 certyfikowanych
produktów turystycznych (certyfikat POT-u otrzymał Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów
Zdjęd Filmowych Plus Camerimage).
Mapa 63. Certyfikowane produkty turystyczne – miejsce występowania

Zdjęcie 1. Tomaszów Mazowiecki. Skansen rzeki Pilicy

Zdjęcie 2. Konewka. Bunkier

Fot. R. Leśniak – Kordzioska

Fot. R. Leśniak – Kordzioska
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Organizatorzy turystyki
Według stanu na dzieo 14 lipca 2010 roku, w województwie zarejestrowano
153 podmioty gospodarcze, które są uprawnione do organizowania imprez turystycznych
i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.
Tylko nieliczne z nich zajmują się organizowaniem turystyki przyjazdowej (brak danych
szczegółowych co do konkretnej liczby – szacuje się, że jest to marginalna działalnośd, 2-3 biura
turystyczne). W tej liczbie (153 zarejestrowanych organizatorów i pośredników) nie
uwzględniono agentów turystycznych, którzy rejestrują działalnośd w gminie (osoby fizyczne)
bądź w KRS (spółki prawa handlowego).
Około 50,0 % z zarejestrowanych organizatorów turystyki zajmuje się organizowaniem
wycieczek szkolnych i zielonych szkół, których miejscem kilkudniowego pobytu są ośrodki
zlokalizowane na terenie województwa.
Ponadto, w ewidencji pilotów i przewodników turystycznych zarejestrowano:
2 210 pilotów wycieczek,
510 przewodników miejskich i terenowych,
82 przewodników górskich (stan na dzieo 14 lipca 2010).
Można zauważyd wzrastające zainteresowanie pracą w turystyce, szczególnie wśród osób
młodych, które jeszcze nie podjęły zatrudnienia (np. w roku 2008 nadano uprawnienia
124 pilotom wycieczek, w 2009 – 142, natomiast do 14 lipca 2010 nadano uprawnienia
105 pilotom wycieczek)59.
Ruch turystyczny
W niniejszej analizie oparto się na raporcie60 „Ruch turystyczny w województwie
łódzkim w 2008 roku”, opracowanym przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa
Łódzkiego. Z raportu wynika, że w 2008 roku województwo łódzkie szacunkowo odwiedziło
ok. 2 300 000 osób, przy czym zdecydowaną większośd (blisko 90%) stanowili goście krajowi.
Za pozytywny przejaw należy uznad fakt, że pośród wszystkich odwiedzających było aż ok. 83%
turystów, a tylko ok. 17,0% odwiedzających jednodniowych61. W konsekwencji oznaczało to,
że większośd gości zatrzymała się w regionie na okres dłuższy niż jeden dzieo. 47,0%
odwiedzających krajowych i aż 70,0% odwiedzających turystów zagranicznych skorzystało tu
przynajmniej z 2 noclegów. Długośd pobytu nie przełożyła się jednak w sposób znaczący
na wysokośd wydatkowanych kwot. Większośd odwiedzających województwo podczas pobytu
wydało mniej niż 50 zł na osobę. Do większych wydatków skłonni byli turyści zagraniczni62.
59

Dane na dzieo 14 lipca z Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

60

W raporcie zostały wykorzystane dane dwojakiego rodzaju: powszechnie dostępne (zwłaszcza pochodzące z Głównego Urzędu
Statystycznego) oraz uzyskane w wyniku przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich (ankiet).
61
UNWTO dzieli odwiedzających na turystów, a więc osoby, które podczas swojego pobytu skorzystały na danym obszarze
przynajmniej z jednego noclegu w publicznych lub prywatnych obiektach noclegowych, u rodziny/znajomych lub we własnych
drugich domach/mieszkaniach oraz na odwiedzających jednodniowych, czyli osoby, które z takiego noclegu nie skorzystały (do
nich zalicza się jednak osoby nocujące w środkach transportu).
62
W 2009 r. województwo łódzkie odwiedziło szacunkowo 3 136 615 osób, z czego aż 97% stanowili odwiedzający krajowi.
Większośd odwiedzających (blisko 55 %) stanowili odwiedzający jednodniowi. Podobnie jak w 2008 r. długośd pobytu nie
przełożyła się w sposób znaczący na wysokośd wydatkowanych kwot.
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Znaczna częśd migracji turystycznych odbywała się wewnątrz województwa –
tzn. osoby z poszczególnych części naszego regionu przemieszczały się w inne jego zakątki
(np. z Piotrkowa Trybunalskiego do Łodzi). Takie osoby stanowiły aż 33,4% ogółu
odwiedzających krajowych. Spory odsetek gości krajowych pochodził także z 2 województw
ościennych: mazowieckiego (19,1% wszystkich odwiedzających) i śląskiego (10,5%). Najmniej
turystów przyjechało do województwa łódzkiego z województwa podlaskiego i lubuskiego.
Z kolei w przypadku odwiedzających zagranicznych największy ich odsetek stanowili w 2008
roku Niemcy i Brytyjczycy (odpowiednio 25,2% i 19,9% ogółu przyjeżdżających). Warto
zaznaczyd, że województwo łódzkie odwiedziły łącznie osoby z 25 krajów, w tym z tak
odległych jak Korea Południowa czy Chiny63.
Zarówno w przypadku turystów krajowych jak i zagranicznych większośd stanowili
mężczyźni. Potwierdziły się także obserwacje, że w celach turystycznych podróżują przede
wszystkim osoby dośd zamożne – zdecydowana większośd ankietowanych osób oceniła swój
status materialny jako dobry lub średni, przy czym lepiej swoją sytuację finansową postrzegali
goście z zagranicy. Większośd turystów (zarówno krajowych jak i zagranicznych) podróżowała
w gronie rodzinnym lub w towarzystwie przyjaciół. Stosunkowo niewielki odsetek stanowiły
grupy zorganizowane. Większośd odwiedzających (ponad 63,0% ogółu, przede wszystkim
turyści krajowi) zorganizowała przyjazd samodzielnie, bez pośrednictwa biur turystycznych czy
innych instytucji. Blisko 95% uczestników krajowego ruchu turystycznego przyjechało w 2008
roku bezpośrednio ze swojego miejsca zamieszkania, w przypadku odwiedzających
zagranicznych odsetek ten był mniejszy i wynosił 68,0%. Głównym celem przyjazdu turystów
zagranicznych były przede wszystkim: sprawy służbowe (28,0% ankietowanych), przejazd
tranzytowy (12,0%) oraz odwiedziny krewnych i znajomych (10%) (wykres 124). Niestety
niewielu gości z zagranicy przyjechało, aby zwiedzid zabytki regionu czy też wziąd udział
w imprezie kulturalnej. Natomiast goście krajowi odwiedzili region głównie po to, aby
wypocząd (27,0%), załatwid sprawy służbowe (17,0%) oraz spotkad się z krewnymi
lub znajomymi.

63

W 2009 r. znaczna częśd migracji turystycznych odbywała się wewnątrz województwa łódzkiego (blisko 1/3). Odwiedzający
często przyjeżdżali też z województwa mazowieckiego (22% ogółu). Odwiedzający zagraniczni pochodzili zaś przede wszystkim
z Niemiec (28,2% ogółu), a w dalszej kolejności z Francji (6,8%) oraz Wielkiej Brytanii (6,0%).
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Wykres 124. Deklarowane główne cele przyjazdów do województwa łódzkiego w 2008 roku
odwiedzający zagraniczni
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu ROTWŁ pt „Ruch turystyczny w województwie łódzkim w 2008 r.”

Większośd turystów w celu dotarcia do województwa łódzkiego wykorzystała
samochód. W przypadku odwiedzających zagranicznych istotnym środkiem transportu okazał
się także samolot (skorzystało z niego 36,0% ankietowanych z zagranicy). Niewiele osób
przyjechało pociągiem, autobusem linii regularnej, busem czy autokarem turystycznym. Turyści
przyjeżdżający do województwa wybierali na nocleg przede wszystkim hotele (łącznie ponad
20% ankietowanych), przy czym preferowane były one zwłaszcza przez cudzoziemców (ponad
52%). Odwiedzający nocowali także u rodziny i znajomych (ponad 16%) oraz w swoich drugich
domach/mieszkaniach (15,0%, opcja zdecydowanie częściej wskazywana przez turystów
z Polski). Wśród odwiedzających najliczniejszą grupę (ponad 1/3) stanowiły osoby, które były
w regionie łódzkim kilka razy. Mniejszy udział posiadali deklarujący częste wizyty
w województwie (ponad 28%), zaś najmniejszy był odsetek osób przyjeżdżających po raz
pierwszy (ok. 21%) i drugi (ok. 16%). Taki rozkład odpowiedzi może świadczyd o tym, że region
łódzki jest na tyle atrakcyjny, że ludzie chętnie wracają tu ponownie. Podczas pobytu turyści
krajowi najczęściej odwiedzali Łódź (12,8% ankietowanych) a następnie Spałę (w tym Konewkę)
i Tomaszów Mazowiecki (w tym Niebieskie Źródła) (po 8,0% ankietowanych). Dużym
zainteresowaniem cieszyły się również: Smardzewice, Łęczyca, Rawa Mazowiecka i Sulejów
(mapa 64). Wśród turystów zagranicznych najpopularniejsza była również Łódź – w 2008 roku
odwiedziło ją 25,8% cudzoziemców. Następny w kolejności Bełchatów odwiedziło 7,8% ogółu
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gości z zagranicy. Warto też zaznaczyd, że prawie 25% cudzoziemców przejeżdżało przez
województwo tranzytem i nie odwiedziło żadnego miejsca w regionie.
Mapa 64. Miejsca w województwie odwiedzane przez turystów krajowych w 2008 roku

Kontekst krajowy
Sport i rekreacja
Zarówno w województwie łódzkim jak i w całym kraju coraz więcej osób chce uprawiad
różne dyscypliny sportu. W analizowanym okresie (2004-2008) w Polsce zauważalne były
tendencje wzrostowe w zakresie rozwoju sportu i turystyki. Zwiększyła się liczba klubów,
dwiczących osób, sekcji sportowych, trenerów, instruktorów i „Orlików”. W większości
tendencje te dotyczyły również województwa łódzkiego, niemniej jednak należy zauważyd,
że w regionie łódzkim zmniejszyła się liczba sekcji sportowych i trenerów.
Wśród najpopularniejszych dyscyplin sportowych w kraju dominuje piłka nożna
(wykres 125), a liczba uprawiających tę dyscyplinę64 wzrosła w latach 2004-2008 o 68 088 osób
(z 285 038 do 353 126). Województwo łódzkie pod względem liczby osób uprawiających piłkę
nożną znajduje się na 8 pozycji w kraju z 22 444 osobami dwiczącymi w 2008 roku. Na drugim
64

Liczba osób uprawiających piłkę nożną liczona jest łącznie z piłką nożną halową i plażową.
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miejscu pod względem popularności znajduje się piłka siatkowa a liczba osób dwiczących
w klubach w kraju wzrosła o 34 189 (z 78 468 do 112 657). W regionie łódzkim w 2008 roku
zarejestrowanych były 7 924 osoby dwiczące siatkówkę, lecz zainteresowanie tą dyscypliną
i ogólna liczba dwiczących zmniejszyły się (o 963 osób; z 4 150 do 3 187). Zwiększyła się
natomiast liczba dwiczących w koszykówkę (w województwie łódzkim w 2008 roku było 3 187
dwiczących).
Wykres 125. Liczba osób dwiczących w klubach najpopularniejsze dyscypliny sportowe
w 2008 roku w Polsce
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rośnie również zainteresowanie piłką ręczną, liczba dwiczących w kraju zwiększyła się
w 2008 roku o 9 472, natomiast w województwie łódzkim o 1 334 osoby. Mniej popularną
dyscypliną sportową, która jest uprawiana w regionie łódzkim jest baseball. Sekcja baseballu
znajduje się w Kutnie a liczba dwiczących w 2008 roku wynosiła 58 osób, co plasuje region na
10 miejscu w kraju (tabela 37).
W całej Polsce dynamicznie rozwijają się obiekty sportowe - „Orliki”. W roku 2008
powstało 566 tego typu obiektów sportowych, natomiast rok później ich liczba zwiększyła się
o 718. Województwo łódzkie zajmowało 3 miejsce z 47 nowymi obiektami sportowymi,
natomiast w 2009 roku 7 lokatę posiadając 94 obiekty. Największą aktywnośd w realizowaniu
programu „Moje Boisko Orlik – 2012” wykazywały województwa: wielkopolskie gdzie
do 2009 roku powstało 141 nowych obiektów sportowych, mazowieckie, gdzie zrealizowano
119 obiektów, zachodniopomorskie (109 obiektów). Najmniej Orlików powstało do tego czasu
w województwie opolskim (21 obiektów).
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Tabela 37. Sport w klubach sportowych i „Orliki” w województwie i kraju w latach 2004-2008
Spadek (-) /
wzrost (+)
w województwie
łódzkim

Spadek (-) /
wzrost (+)
w kraju

Zajmowane miejsce
w kraju przez
województwo łódzkie
w 2008 r.

Liczba klubów

+

+

VIII

Liczba dwiczących osób

+

+

VIII

Liczba sekcji sportowych

-

+

VII

Liczba trenerów

-

+

VII

Liczba instruktorów

+

+

XIII

Liczba orlików

+

+

III*

Liczba trenujących koszykówkę

-

+

X

Liczba trenujących piłkę nożną (łącznie z
halową i plażową)

+

+

VII

Liczba trenujących piłkę ręczną

+

+

X

Liczba trenujących piłkę siatkową (łącznie z
plażową)

+

+

VII

Liczba trenujących rugby

+

+

VI

Wskaźniki

Liczba trenujących baseball

Dane tylko na 2008 rok

X

*województwo łódzkie w 2009 r. zajmowało siódme miejsce.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS oraz Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki UM.

Szlaki turystyczne
Jak wynika z danych PTTK łączna ilośd kilometrów znakowanych tras turystycznych
w Polsce wynosi 78 780 km. Najwięcej jest szlaków pieszych nizinnych (40 247,4 km,
stanowiących 51% wszystkich szlaków), w drugiej kolejności rowerowych (21 536,8 km,
stanowiących 27,3% wszystkich szlaków). Zdecydowanie mniej jest pozostałych typów szlaków
– łączna długośd żadnego z nich nie przekracza 3 tys. kilometrów, przy czym najmniej jest tras
narciarskich - 397,5 km (0,5% wszystkich szlaków) (wykres 126).
Wykres 126. Udział długości szlaków turystycznych w Polsce (stan na 2009 rok)
1,9%

0,5% 3,5%
2,2%
piesze nizinne
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rowerowe

27,3%
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kajakowe
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narciarskie
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13,5%
*szlaki piesze i rowerowe, które utrzymywane są ze środków samorządów, będące pod opieką PTTK i wytyczone
według instrukcji PTTK
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PTTK z 2009
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Najwięcej kilometrów wyznakowanych tras turystycznych przez PTTK w 2009 roku
posiadały województwa: śląskie (7 614,1 km), wielkopolskie (7 494,4), małopolskie (6 490,7)
oraz dolnośląskie (6 167,7), najmniej zaś województwo opolskie (1 450,8). Województwo
łódzkie prezentowało się pod tym względem stosunkowo słabo i zajmowało 12 miejsce w skali
kraju z łączną liczbą szlaków turystycznych 3 481,4 km. ( wykres 127).
Wykres 127. Długości szlaków turystycznych w Polsce (stan na 2009 rok)
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według instrukcji PTTK.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PTTK z 2009 r.

Baza noclegowa
W Polsce podobnie jak i w województwie łódzkim w latach 2004-2008 liczba obiektów
zbiorowego zakwaterowania nieznacznie zmniejszyła się o 1,6% (z 6 972 do 6 857 w kraju),
wzrosła natomiast liczba obiektów o wyższym standardzie, w tym: hoteli, moteli i pensjonatów
o ok. 18,3% (z 1 559 do 1 844) (tabela 38). Warto zwrócid uwagę, że pomimo spadku ogólnej
liczby obiektów noclegowych zwiększyła się liczba miejsc noclegowych o 2,1% (z 584 672
do 596 998). Oznacza to, że powstają coraz to większe obiekty hotelarskie – jest to trend
ogólnoświatowy spowodowany m.in. wzrostem cen działek budowlanych. W Polsce
w 2008 roku największą liczbę obiektów noclegowych skategoryzowanych o wyższym
standardzie (hotele, motele, pensjonaty) posiadały województwa: małopolskie (277),
dolnośląskie (229) i wielkopolskie (194), najmniejszą zaś podlaskie (27) i opolskie (31)
(tabela 38). Województwo łódzkie z liczbą 69 obiektów zajmowało 11 miejsce w liczbie hoteli
i 7 miejsce w liczbie moteli).
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Tabela 38. Obiekty zbiorowego zakwaterowania w poszczególnych województwach w Polsce
Jednostka terytorialna

ogółem
2006
694
317
314
300
229
819
331
114
335
176
797
426
111
365
516
850
6 694

2004
727
352
352
304
230
873
352
127
294
188
800
454
124
341
540
914
6 972

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmiosko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Polska

Obiekty zbiorowego zakwaterowania
hotele, motele, pensjonaty
2008
2004
2006
2008
736
200
214
229
306
79
89
93
298
42
52
61
335
64
67
82
216
57
59
69
872
228
230
277
325
141
134
147
116
33
29
31
355
57
72
83
166
28
27
27
822
120
134
149
423
125
121
126
123
47
50
53
384
110
112
114
540
145
158
197
840
83
98
106
6 857
1 559
1 646
1 844

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Liczba hoteli w Polsce zwiększyła się o 30,8% (z 1 054 do 1 379), najwięcej
w województwie małopolskim o 59 (ze 138 na 197), najmniej w województwie opolskim tylko
o 3 hotele (z 19 na 22). W regionie łódzkim liczba hoteli zwiększyła się o 13 (z 50 na 63)
(wykres 128). Szczególnie dynamicznie rozwijały się hotele pięciogwiazdkowe. Ich liczba
w Polsce w latach 2004-2008 zwiększyła się o ponad 100% (z 13 do 27). W 2008 roku
znajdowały się one w sześciu województwach: mazowieckim (11) małopolskim (6), pomorskim
(4) śląskim (3), dolnośląskim (2) i wielkopolskim (1). Na obszarze województwa łódzkiego
hotele pięciogwiazdkowe nie są zlokalizowane. W kraju znacznie zwiększyła się także liczba
hoteli czterogwiazdkowych (z 63 do 114), niestety województwo łódzkie także pod tym
względem pozostało daleko w tyle posiadając w 2008 roku jedynie 2 hotele tego typu (3 – po
otwarciu w 2009 roku hotelu Andel`s w Łodzi).
Wykres 128. Liczba hoteli wszystkich kategorii w kraju w latach 2004-2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W Polsce jak i w województwie łódzkim w 2008 roku największą grupę stanowiły
hotele trzy- i dwugwiazdkowe (odpowiednio 609 i 459). Łódzkie w tej kategorii znajdowało się
na 11 miejscu w kraju (51 hoteli trzy- i dwugwiazdkowych). Natomiast ogólna liczba moteli
w kraju w latach 2004 – 2008 zmniejszyła się (ze 116 do 106). W 2008 roku najwięcej moteli
znajdowało się w województwach wielkopolskim (19) i lubelskim (12), zaś najmniej w opolskim
i podlaskim – po 2 motele. Województwo łódzkie posiadało 6 moteli (wykres 129). Region
łódzki jako jedyny w kraju nie posiadał w 2008 roku pensjonatów (wykres 130).
Wykres 129. Liczba moteli w województwach w latach 2004-2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Wykres 130. Liczba pensjonatów w województwach w latach 2004-2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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W 2008 roku na terenie Polski dostępnych było 596 998 miejsc noclegowych. Najlepszą
sytuację pod tym względem posiadały województwa charakteryzujące się znaczącymi walorami
turystycznymi tj. obszary nadmorskie, górskie i pojezierne (mapa 65) oraz województwo
mazowieckie, na terenie którego niezwykle znaczącym ośrodkiem przyciągającym ruch
turystyczny była Warszawa. Bardzo skromną bazę noclegową posiadały natomiast
województwa: opolskie, świętokrzyskie i podlaskie.
Analizując liczbę udzielonych noclegów wyraźnie widad, że najlepiej pod tym względem
prezentowały się województwa powszechnie uważane za atrakcyjne turystycznie. Najwięcej
noclegów udzielono w województwie zachodniopomorskim, na dalszych miejscach uplasowały
się województwa: pomorskie i małopolskie. Najmniej noclegów udzielono w województwach:
opolskim, świętokrzyskim i podlaskim. Województwo łódzkie prezentowało się co najwyżej
przeciętnie (mapa 65). Podobna sytuacja wyglądała w przypadku udzielonych noclegów
przeliczonych na 1 tys. ludności – również tutaj najlepiej prezentowały się województwa
o dużej atrakcyjności turystycznej: zachodniopomorskie, pomorskie i małopolskie. Niestety pod
tym względem bardzo słabo wypadło województwo łódzkie zajmując 15 miejsce w kraju
(tabela 39).
Mapa 65. Miejsca noclegowe i udzielone noclegi w województwach w 2008 roku
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Tabela 39. Udzielone noclegi na 1 tys. ludności w województwach w latach 2004-2006 wg
obiektów zbiorowego zakwaterowania
województwo

Ogółem obiekty zbiorowego
zakwaterowania
2004
2006
2008

DOLNOŚLĄSKIE

1 624

1 696

1 818

KUJAWSKO-POMORSKIE

Hotele

Motele

Pensjonaty

2008

2008

2008

Inne obiekty
hotelarskie
2008

728

17

52

138

1 048

1 287

1 399

355

8

9

53

LUBELSKIE

584

592

720

195

18

15

98

LUBUSKIE

1 172

1 261

1 511

500

43

19

237

ŁÓDZKIE

506

578

731

314

11

11

112

MAŁOPOLSKIE

2 172

2 312

2 420

969

11

135

59

MAZOWIECKIE

787

868

981

746

4

3

41

OPOLSKIE

463

503

616

161

10

6

85

PODKARPACKIE

638

777

899

188

7

22

96

PODLASKIE

659

704

762

253

11

4

130

POMORSKIE

2 344

2 530

2 778

629

9

53

102

670

910

933

351

2

8

127

ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIOSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE

461

626

843

291

23

19

29

1 447

1 598

1 724

737

4

21

125

722

763

889

452

19

12

82

ZACHODNIOPOMORSKIE

5 244

5 385

5 927

812

26

61

271

POLSKA

20 543

22 388

24 949

7 682

222

450

1 784

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Nieco inaczej sytuacja wyglądała w przypadku analizy wskaźnika wykorzystania miejsc
noclegowych. W tym ujęciu województwa nadmorskie, górskie i pojezierne nie prezentowały
się już najlepiej. Wynika to z faktu, że częśd bazy noclegowej przystosowana jest tam jedynie
do sezonowej obsługi turystów. Z kolei najwyższy wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych
w 2008 roku zanotowano w województwach, których stolice stanowią ważne ośrodki turystyki
miejskiej (m.in. mazowieckie, małopolskie, śląskie) (mapa 66).
W całym kraju coraz więcej turystów korzysta z noclegów w obiektach zbiorowego
zakwaterowania, ich liczba zwiększyła się o 24,2% (z 15 746 498 do 19 556 102). Najwięcej
osób skorzystało z noclegów w województwie mazowieckim i małopolskim. Niższą pozycję
posiadały

województwa:

śląskie,

dolnośląskie

i

zachodniopomorskie.

Wśród

osób

korzystających z noclegów dośd duży odsetek stanowili turyści zagraniczni, chod na przestrzeni
analizowanych lat nieco się on zmniejszył o 4,3 p.p. Najwięcej turystów zagranicznych
nocowało w województwie małopolskim (828 956) i mazowieckim (809 563). Natomiast
najmniej w województwie świętokrzyskim (24 689) (mapa 67). Województwo łódzkie pod tym
względem znajdowało się na 10 miejscu w skali kraju z 115 359 nocującymi turystami
zagranicznymi w 2008 roku. Wśród obiektów zbiorowego zakwaterowania w 2008 roku
zdecydowanie najchętniej wybierane przez turystów zagranicznych były hotele (wybrało je
91,7% osób).
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Mapa 66. Wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce w 2008 roku

Mapa 67. Turyści korzystający z obiektów zbiorowego zakwaterowania w 2008 roku

str. 249

SFERA SPOŁECZNA - JAKOŚĆ ŻYCIA

Z przeprowadzonych analiz wynika, że baza noclegowa w województwie łódzkim nie
wygląda najlepiej – wszystkie wskaźniki w latach 2004-2008 znajdowały się poniżej średniej
krajowej, zarówno liczba obiektów i miejsc noclegowych, jak również stopieo wykorzystania ich
przez turystów krajowych oraz zagranicznych. Najniższe miejsce region posiadał pod względem
udzielonych noclegów w przeliczeniu na 1 tys. ludności (tabela 40).
Tabela 40. Obiekty zbiorowego zakwaterowania w latach 2004-2008
Wskaźniki

Spadek (-) / wzrost (+)
w województwie
łódzkim

Spadek (-) /
wzrost (+)
w kraju

+

+

Zajmowane miejsce
w kraju przez
województwo łódzkie
w 2008 r.
XIII
XII

+

+

XII

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

XI
IX
IX
X
XI
XIV
X

Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania ogółem
Liczba całorocznych obiektów zbiorowego zakwaterowania
Liczba obiektów skategoryzowanych o wysokim
standardzie (hotele, motele, pensjonaty)
Liczba miejsc noclegowych całorocznych
Liczba miejsc noclegowych (hotele, motele)
Liczba osób korzystających z noclegów
Liczba korzystających z noclegów turystów zagranicznych
Liczba udzielonych noclegów ogółem
Udzielone noclegi na 1 tys. ludności
Liczba udzielonych noclegów turystom zagranicznym

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Gastronomia
W Polsce baza gastronomiczna w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania
w latach 2004-2008 zwiększyła się o 6,3%, (z 7 045 do 7 517). Liczba restauracji zwiększyła się
o 21,40%, natomiast zmniejszyła się liczba stołówek. Przyczyną tego stanu rzeczy był zapewne
niski poziom świadczonych usług w tego typu obiektach. Należy pamiętad, że znaczna częśd
turystów korzysta z bazy gastronomicznej zlokalizowanej poza obiektami noclegowymi.
Wykres 130a. Przychody z działalności gastronomicznej (w tys.) w kraju w latach 2004-2008
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

2004

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
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Ważnym aspektem jest przychód uzyskiwany z działalności gastronomicznej
(wykres 130a). W analizowanych latach zdecydowanie największy był on w województwie
mazowieckim, dalej plasowało się województwo dolnośląskie i śląskie. Region łódzki pod tym
względem prezentował się przeciętnie.
Certyfikowane produkty turystyczne
W Polsce w 2008 roku funkcjonowało 107 produktów turystycznych nagrodzonych
Certyfikatem POT, a województwo łódzkie znajdowało się na 4-5 miejscu w kraju razem
województwem zachodniopomorskim (tabela 41). W 2009 roku liczba certyfikowanych
produktów turystycznych w kraju zwiększyła się do 121, przy czym region łódzki zachował
swoją lokatę lokatę. Cyklicznośd trwania konkursu przyczynia się do stopniowego wzrostu
liczby produktów z certyfikatem POT, które można uznad za atrakcje o dużym znaczeniu w skali
kraju. Oferta najlepszych produktów turystycznych Polski jest bardzo zróżnicowana. Wśród
wszystkich nagrodzonych produktów znalazły się zarówno imprezy, obiekty, jak i różnego
rodzaju szlaki i trasy turystyczne (w tym po tak oryginalnych miejscach jak bunkry, schrony
czy kopalnie).

Przygotowana

oferta

produktów

turystycznych

adresowana

jest

do zróżnicowanej grupy odbiorców (turystów).
Tabela 41. Certyfikowane produkty turystyczne w województwach
województwo
dolnośląskie
kujawsko -pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmiosko - mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
Polska

2003
3
1
2
1
1
4
3
1
1
2
1
1
21

Liczba certyfikatów POT przyznanych produktom turystycznym w Polsce
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
3
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
1
1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
1
1
2
1
23
21
17
13
12
14

Razem
12
3
5
5
10
7
6
2
7
11
11
7
9
7
7
10
121

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Organizacji Turystycznej

Projekty turystyczne w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Na liście projektów indywidualnych w ramach PO Innowacyjna Gospodarka starających
się o dofinansowanie znalazło się 20 projektów. Województwo łódzkie zgłosiło projekt
„Turystyka w siodle – infrastruktura innowacyjnego i unikatowego produktu turystycznego”,
w ramach którego ma zostad wytyczony najdłuższy w Polsce szlak konny o łącznej długości
ok. 1 800 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą (mapa 67a).
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Mapa 67a. Projekty indywidualne z zakresu turystyki w ramach POIG

Wskaźnik syntetyczny
W celu określenia pozycji województwa łódzkiego pod względem rozwoju
infrastruktury turystycznej wyliczono wskaźnik syntetyczny65, który jest średnią arytmetyczną
poszczególnych pięciu zmiennych (wykres 131), tj.:
liczby miejsc noclegowych w hotelach, motelach, pensjonatach,
liczby osób korzystających z noclegów w hotelach, motelach, pensjonatach,
odsetka turystów zagranicznych korzystających z noclegów w hotelach, motelach,
pensjonatach,
liczby placówek gastronomicznych wg województw,
wielkości przychodów z działalności gastronomicznej w tys. zł.

65

Celem zastosowania wskaźnika syntetycznego jest zastąpienie kilku zmiennych jedną liczbą w celu czytelnego przedstawienia
danego zjawiska (zagospodarowania turystycznego).
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Wykres 131. Wskaźnik syntetyczny rozwoju funkcji turystycznej w Polsce w latach 2004-2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych UM w Łodzi

Analizując wartośd wskaźnika syntetycznego rozwój infrastruktury turystycznej
w województwie łódzkim znajduje się poniżej średniej krajowej. W roku 2008 roku
zanotowano niewielką poprawę, co jednak nie zmienia pozycji województwa łódzkiego
(10 miejsce w kraju). Ujemne wartości wskazują na słaby rozwój infrastruktury turystycznej
i duży dystans do województw z czołówki (mazowieckiego, małopolskiego).
Mapa 68. Poziom rozwoju infrastruktury turystycznej w województwach w 2008 roku
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Podsumowanie
1. W województwie łódzkim zauważalna jest niewielka poprawa w zakresie
rozwoju infrastruktury turystycznej, jednak nadal poziom rozwoju usług
turystycznych jest poniżej średniej krajowej. Pośrednio wynika to z faktu, że
województwo nie w pełni wykorzystuje swoje atuty dla rozwoju turystyki i nie
stanowi obszaru zainteresowao dla szerokiego grona turystów. W roku 2008
roku zanotowano niewielką poprawę, co jednak nie wpłynęło na zmianę pozycji
województwa w skali kraju.
W latach 2004 – 2008 w województwie nastąpił wzrost liczby obiektów
skategoryzowanych o wysokim standardzie, jednak w 2008 roku region zajmował
pod tym względem dalekie 12 miejsce w kraju (11 pozycja w 2004 roku). Wzrosła
także liczba całorocznych miejsc noclegowych ogółem ale nie przełożyło się to na
poprawę pozycji regionu wśród innych województw w Polsce (11 miejsce w kraju
zarówno w roku 2004 jak i 2008).
Na przestrzeni lat 2004 – 2008 nastąpił wzrost liczby udzielonych noclegów
ogółem, ale podobnie jak w przypadku miejsc noclegowych, województwo
zajmowało pod tym względem 11 miejsce w kraju. Na lepszym 5 miejscu region
łódzki plasował się pod względem wykorzystania miejsc noclegowych.
Najbardziej dynamicznie rozwijały się gospodarstwa agroturystyczne, których
liczba

wzrosła

to zapewne

w analizowanym

rosnącym

okresie

4-krotnie.

zapotrzebowaniem

na

Spowodowane

wypoczynek

było

weekendowy

i pobytowy na obszarach wiejskich oraz niższymi kosztami noclegu.
Nieznacznie wzrosła liczba placówek gastronomicznych w obiektach zbiorowego
zakwaterowania. Największy poziom wzrostu zauważalny był w przypadku liczby
restauracji. Warto odnotowad także wzrost przychodów z działalności
gastronomicznej.
W ostatnich latach w regionie zauważalny był wzrost zainteresowania sportem
i rekreacją. Od 2004 roku nastąpił wzrost liczby klubów sportowych (742 w 2004
roku, 844 w 2008 roku) oraz liczby dwiczących osób (54 795 w 2004 roku, 56 428
w 2008 roku). W 2008 roku województwo zajmowało pod tym względem
8 miejsce w kraju. Sztandarowym projektem w zakresie popularyzacji sportu
na terenie Polski jest program „Moje Boisko – Orlik 2012”, w ramach którego
powstało

(i ciągle

powstaje)

wiele

nowoczesnych

boisk

sportowych.

Województwo łódzkie zajęło wysoką pozycję w wykorzystaniu środków
finansowych przeznaczonych na jego realizację.
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Niezwykle ważne jest budowanie nowych obiektów sportowych. W Łodzi
w ostatnim czasie powstała wielofunkcyjna hala Atlas Arena, w której można
rozgrywad imprezy najwyższej rangi. Do popularyzacji sportu przyczyniło się
także przyznanie Polsce prawa współorganizacji (wraz z Ukrainą) piłkarskich
mistrzostw Europy w 2012 r., dzięki temu w wielu polskich miastach powstaje
bądź

jest

modernizowana

infrastruktura

sportowa.

Niestety

tylko

w marginalnym stopniu dotyczy to regionu łódzkiego.
Atrakcyjnośd turystyczna województwa łódzkiego poprawia się poprzez nowe
produkty turystyczne z certyfikatem POT. W latach 2004 – 2009 w regionie
nastąpił znaczny wzrost liczby certyfikowanych produktów turystycznych
(1 w 2004 roku, 10 w 2009 roku) mogących byd atrakcjami turystycznymi w skali
kraju.
W 2009 roku województwo łódzkie pod względem liczby kilometrów
wyznakowanych szlaków turystycznych zajmowało 13 miejsce w Polsce.
Do obszarów o potencjale rozwojowym w zakresie zagospodarowania turystycznego
zaliczono:
Łódź i powiat bełchatowski, charakteryzujące się największą liczbą obiektów
noclegowych bazy noclegowej, największą liczbą obiektów bazy sportowej oraz
najwyższymi wskaźnikami ruchu turystycznego;
powiaty zgierski i wieluoski, charakteryzujące się największą liczbą obiektów
noclegowych bazy noclegowej, największą liczbą obiektów bazy sportowej oraz
największą liczbą gospodarstw agroturystycznych;
powiat tomaszowski, gdzie liczba obiektów noclegowych bazy noclegowej oraz
liczba gospodarstw agroturystycznych należą do największych a także występują
najwyższe wskaźniki ruchu turystycznego;
powiat wieruszowski, gdzie do największych w regionie należą liczba obiektów
bazy sportowej oraz liczba gospodarstw agroturystycznych.
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3.7. ŁAD PRZESTRZENNY
Kontekst regionalny
Ład

przestrzenny

jest

sposobem

harmonijnego

ukształtowania

przestrzeni

z uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych, przyrodniczych i kulturowych.
Właściwe ukształtowanie przestrzeni zapewnia jej uporządkowanie i zachowanie walorów
kompozycyjno-estetycznych. Polega to między innymi na odpowiednim rozmieszczeniu
poszczególnych funkcji, które bezkonfliktowo sąsiadują ze sobą i zapewniają optymalne
wykorzystanie przestrzeni. Jednym z podstawowych narzędzi kształtujących ład przestrzenny
jest planowanie przestrzenne. Gospodarka przestrzenna i związane z nią planowanie
miejscowe

należą

do

zadao

własnych

samorządów

gminnych,

które

stosownie

do indywidualnych uwarunkowao naturalnych i kulturowych każdej gminy oraz potrzeb
lokalnej społeczności, kształtują własną politykę w tym zakresie. Politykę przestrzenną gmin
oraz lokalne zasady gospodarowania przestrzenią określają studia uwarunkowao i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

(SUiKZP).

Miejscowe

plany

zagospodarowania

przestrzennego mają natomiast na celu ustalenie przeznaczenia terenów oraz określenie
sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Jako jedyne spośród wszystkich dokumentów
planistycznych stanowią prawo miejscowe, przez co traktowane są jako najważniejszy
dokument w kontekście dbałości o ład przestrzenny w skali lokalnej.
Głównym problemem, od wielu lat obserwowanym w województwie łódzkim, jest
nieadekwatne do potrzeb, nadmierne wyznaczanie przez gminy terenów pod nowe inwestycje.
Skutkuje to niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się zabudowy, często na tereny cenne
przyrodniczo i krajobrazowo, wzrostem kosztów infrastrukturalnych oraz chaosem
przestrzennym. Zjawisko nasilającej się suburbanizacji jest szczególnie widoczne w centrum
województwa, gdzie chaotyczna urbanizacja obszarów wiejskich często powoduje konflikty
przestrzenne. Konsekwencją tych działao jest utrata walorów lokalizacyjnych miejsca i spadek
atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej.
Od 2005 roku wszystkie gminy województwa posiadają obowiązujące studia
uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W wykonanych studiach
zagospodarowania przestrzennego, pod koniec 2008 roku, samorządy przewidywały, że ponad
264 tys. ha powierzchni województwa (ok. 14,5%) może byd wykorzystane pod inwestycje,
w tym ponad 191 tys. ha pod zabudowę mieszkaniową, ponad 42 tys. ha pod zabudowę
produkcyjno-usługową oraz ponad 30 tys. ha na cele letniskowo-rekreacyjne.
Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową stanowią 10,50% powierzchni
województwa, przy czym najwyższy wskaźnik osiągnięty został w powiecie skierniewickim
grodzkim (34,12%). Od 20% do 30% powierzchni powiatów przeznaczono pod zabudowę
w pozostałych dwóch powiatach grodzkich: łódzkim i piotrkowskim. Najmniej, bo zaledwie
do 10% powierzchni, przeznaczyły pod zabudowę mieszkaniową powiaty położone
w północnej, zachodniej i południowej części regionu: kutnowski, łęczycki, poddębicki,
sieradzki, wieruszowski, wieluoski, pajęczaoski, radomszczaoski, opoczyoski oraz bełchatowski,
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piotrkowski i tomaszowski. Są to generalnie powiaty rolnicze, o dużym udziale terenów
o wysokich walorach przyrodniczych, objętych ochroną prawną i wyłączonych z zabudowy lub
najbardziej zalesione w województwie (mapa 69).
Wyznaczone w studiach tereny produkcyjno-usługowe obejmują około 2,31%
powierzchni województwa. Najwyższy wskaźnik osiągnięty został w powiecie skierniewickim
grodzkim 17,18%. W przedziale wartości od 10 do 15% znalazł się powiat łódzki wschodni,
a od 5% do 10% pozostałe dwa powiaty grodzkie: łódzki i piotrkowski. W kolejnej grupie
znalazły się powiaty: kutnowski, zgierski, brzezioski, bełchatowski i rawski, w których
omawiany wskaźnik wyniósł od 2,5% do 5%. Pozostałe 15 powiatów województwa nie posiada
więcej jak 2,5% powierzchni terenów wyznaczonych w studiach pod zabudowę produkcyjnousługową (mapa 70).
Tereny

letniskowo-rekreacyjne,

wyznaczone

w

studiach

zagospodarowania

przestrzennego, zajmują zaledwie około 1,71% powierzchni województwa. Najwięcej terenów
wyznaczono w powiatach zlokalizowanych w części centralnej i północno-wschodniej
województwa: zgierskim, łowickim, rawskim – ponad 3% oraz pabianickim, łódzkim wschodnim
i skierniewickim – od 2% do 3% czyli w strefach obsługi dwóch metropolii: łódzkiej
i warszawskiej (mapa 71).
Mapa 69. Udział terenów mieszkaniowych wyznaczonych w SUiKZP gmin
w powierzchni powiatu ogółem w 2008 roku
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Mapa 70. Udział terenów produkcyjno - usługowych wyznaczonych w SUiKZP gmin
w powierzchni powiatu ogółem w 2008 roku

Mapa 71. Udział terenów letniskowo - rekreacyjnych wyznaczonych w SUiKZP gmin
w powierzchni powiatu ogółem w 2008 roku
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Plany miejscowe, będące aktami prawa miejscowego, w 2004 roku obejmowały
jedynie 18,31% ogólnej powierzchni województwa. Przyczyną tego było wejście w życie ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku i wygaśnięcie
mocy prawnej planów miejscowych uchwalonych przed 1 stycznia 1995 roku, które pokrywały
100% powierzchni wszystkich gmin województwa. Do roku 2008 powierzchnia objęta
miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w województwie sukcesywnie rosła
i obejmowała 26,19% w 2006 roku oraz 28,13% w 2008 roku. Największym udziałem
powierzchni objętych planami miejscowymi w ogólnej powierzchni powiatu charakteryzował
się od 2004 roku powiat rawski (62,31%). W 2006 roku do grupy tej dołączył także powiat
łęczycki (62,11%) a w 2008 roku powiat pajęczaoski (61,91%). Generalnie, od 2004 roku
powierzchnie terenów objętych planami miejscowymi wzrastały głównie w powiatach
centralnej i wschodniej części województwa łódzkiego. Najmniejszymi udziałami powierzchni
objętych planami miejscowymi, gdzie wartości wskaźnika we wszystkich analizowanych
przekrojach czasowych nie przekroczyły 10%, cechują się powiaty: poddębicki, sieradzki,
zduoskowolski, radomszczaoski i piotrkowski ziemski (mapy 72, 73, 74).
W uchwalonych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego najczęściej
przeznaczano obszary pod funkcję mieszkaniową. Znacznie mniej terenów przeznaczano pod
zabudowę produkcyjno-usługową oraz rekreacyjno-letniskową. W przypadku żadnej funkcji nie
objęto planami miejscowymi całej powierzchni wskazanej w studiach uwarunkowao
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Mapa 72. Udział powierzchni terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w powierzchni powiatu ogółem w 2004 roku
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Mapa 73. Udział powierzchni terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w powierzchni powiatu ogółem w 2006 roku

Mapa 74. Udział powierzchni terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego w powierzchni powiatu ogółem w 2008 roku
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Tereny mieszkaniowe objęte planami miejscowymi stanowiły średnio w województwie
prawie 33% terenów wskazanych na ten cel w studiach. Największe wartości osiągnięto
w powiecie łódzkim wschodnim – ponad 75%. W kolejnych 7 powiatach: łęczyckim, zgierskim,
pabianickim, brzezioskim, pajęczaoskim, rawskim i skierniewickim grodzkim omawiana wartośd
przekroczyła 50%. Powiaty te pokrywają się z jednostkami, w których w ogóle największe
powierzchnie objęto planami miejscowymi, a jednocześnie są to powiaty, w których najwięcej
gmin posiada plany miejscowe obejmujące całą jednostkę w jej granicach administracyjnych.
Najmniej terenów mieszkaniowych, wskazanych w studiach, zostało uprawomocnionych
w planach miejscowych do kooca 2008 roku w powiatach: sieradzkim, poddębickim,
piotrkowskim i radomszczaoskim. Może to świadczyd o nie do kooca trafionych rozwiązaniach
przestrzennych proponowanych w studiach, omijanych poprzez zastosowanie innych narzędzi
polityki przestrzennej – decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu –
umożliwiających realizację doraźnych potrzeb gmin bez konieczności bardziej kompleksowego
rozpatrywania jej przestrzeni (mapa 75).
Mapa 75. Tereny mieszkaniowe wyznaczone SUiKZP gmin objęte miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego w 2008 roku

Z około 2,3% powierzchni województwa, wskazanych w studiach pod rozwój funkcji
produkcyjno-usługowej, tylko niewiele ponad 25%, zostało do kooca 2008 roku objęte planami
miejscowymi. Najwięcej w powiecie pabianickim (prawie 62%) a następnie w powiatach:
rawskim (50,7%), pajęczaoskim (49,8%) i zgierskim (48,6%) (mapa 76).
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Mapa 76. Tereny produkcyjno - usługowe wyznaczone w SUiKZP gmin objęte miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego w 2008 roku

Mapa 77. Tereny letniskowo - rekreacyjne wyznaczone w SUiKZP gmin objęte miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego w 2008 roku
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Na cele letniskowo – rekreacyjne przeznaczono w planach miejscowych niewiele ponad
13% terenów wskazanych pod tę funkcję w studiach gmin. Również w poszczególnych
powiatach wskaźnik ten nie osiąga zbyt wysokich wartości. Jedynie w powiecie łódzkim
wschodnim przekroczył wartośd 52%. W 8 kolejnych powiatach nie osiągnął już poziomu 40%
a w kolejnych 5 – 20%. Specyficzną sytuacją odznaczały się powiaty grodzkie województwa,
gdzie w studiach nie wyznaczono wydzielonej funkcji letniskowo-rekreacyjnej lub wyznaczono
pod nią niewielkie powierzchnie. W rzeczywistości – funkcja ta została ukryta w zapisach
dotyczących terenów mieszkaniowych, co zostało potwierdzone przez ustalenia planów
miejscowych (mapa 77).
Tempo przyrostu powierzchni objętych planami miejscowymi nie jest adekwatne
do liczby uchwalanych planów, co może świadczyd o dominacji stosunkowo niewielkich
powierzchniowo planów, co czyni je mniej stabilnym narzędziem polityki przestrzennej i może
prowadzid do niepożądanej fragmentacji obszaru gminy na niespójne elementy, wynikające
z doraźnych potrzeb. W latach 2004 - 2008 uchwalono w województwie ogółem 374
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przy czym na koniec 2004 roku liczba
uchwalonych planów wynosiła 1 039, na koniec 2006 roku 1 221 natomiast na koniec 2008
roku 1413. W 2004 roku najwięcej planów miejscowych miały uchwalone powiaty:
tomaszowski i rawski (powyżej 75), przy czym w 2006 roku powiat rawski przekroczył już liczbę
100 planów i taką pozycję utrzymał również w 2008 roku. Do powiatu tomaszowskiego
dołączyły natomiast w 2006 roku powiaty: łowicki, zgierski, pabianicki, a w 2008 roku również
skierniewicki ziemski. Najmniej planów miejscowych (do 25) uchwalono do kooca 2008 roku w
powiatach: łęczyckim i wieruszowskim. W 2006 roku z grupy tej wypadły powiaty: łaski,
brzezioski i opoczyoski. Od 2004 roku sukcesywnie maleje liczba gmin nie posiadających
żadnego planu miejscowego. W 2004 roku na terenie województwa łódzkiego było takich gmin
21. W 2006 roku liczba gmin nie posiadających żadnych planów miejscowych spadła do 15,
natomiast w 2008 roku do 11 (mapy 78, 79, 80).
Plany miejscowe nie są dokumentami statycznymi. Samorządy gminne podejmują
kolejne uchwały, a plany podlegają uchylaniu w czasie procedury tworzenia kolejnych planów
w całości lub części, obejmowanego przez nie terenu. Duża liczba kolejnych uchwalanych
planów miejscowych, szczególnie nakładających się powierzchniowo na wcześniejsze plany,
może świadczyd o małej stabilności polityki przestrzennej i inwestycyjnej w tych obszarach,
uzależnionej wyłącznie od doraźnych potrzeb gminy. Ma to szczególne znaczenie na obszarach
rozwijających się w sposób najbardziej dynamiczny, gdzie występuje największy napór
inwestycyjny. Na koniec 2004 roku z uchwalonych do tego czasu na terenie całego
województwa łódzkiego 1 039 planów miejscowych obowiązywało tak naprawdę niecałe 97%
tj. 1 004 plany, w 2006 roku obowiązywało 1 159 planów czyli około 95%, a w 2008 roku –
1 332 plany czyli około 94% ogółu uchwalonych planów.
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Mapa 78. Liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
do kooca 2004 roku

Mapa 79. Liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
do kooca 2006 roku
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Mapa 80. Liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
do kooca 2008 roku

Mapa 81. Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących
w 2004 roku
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Mapa 82. Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących
w 2006 roku

Mapa 83. Liczba miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących
w 2008 roku
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W 2004 roku najwięcej obowiązujących planów miejscowych odnotowano w powiecie
tomaszowskim (77), w 2006 roku w powiatach rawskim (90) i tomaszowskim (80), a w 2008
roku w powiatach: rawskim (133), łowickim (90), tomaszowskim (81), zgierskim (80)
i pabianickim (79) (mapy 81, 82, 83).
Jednym z istotnych mechanizmów przywracających ład przestrzenny na terenach
zdegradowanych jest prowadzenie działao rewitalizacyjnych66. Wg danych Wojewódzkiego
Urzędu

Ochrony

Zabytków67

na

terenie

województwa

przeprowadzono

ogółem

69 przedsięwzięd rewitalizacyjnych (w tym rewaloryzacyjnych, restauratorskich). Najwięcej
z nich dotyczyło założeo zieleni: parków, cmentarzy i alei (25) oraz układów urbanistycznych
(23). Pozostałe inicjatywy związane były z obiektami (9), układami ruralistycznymi (7) oraz
obszarami (5) (wykres 132).
Wykres 132. Działania rewitalizacyjne w województwie
Układy urbanistyczne
10%

7%

13%

36%

34%

Założenia zieleni: parki,
cmentarze, aleje
Obiekty
Układy ruralistyczne
Obszary

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zebranych
w latach 2008 - 2009 r.

Najwięcej działao rewitalizacyjnych w 2009 roku miało miejsce w powiatach: łowickim
(7), rawskim (6) oraz łódzkim grodzkim, skierniewickim, tomaszowskim i zduoskowolskim
(po 5). Z kolei żadnego tego typu przedsięwzięcia nie zrealizowano na terenie powiatu łaskiego
(wykres 133, mapa 84). W ostatnich latach działania rewitalizacyjne i rewaloryzacyjne
podejmowane są coraz częściej, a samorządy lokalne tworzą Lokalne Programy Rewitalizacji.
Największą złożonością problemów rewitalizacyjnych charakteryzują się przestrzenie miejskie,
w tym największe miasta województwa (pow. 25 tys. mieszkaoców). W dwunastu miastach
regionu (Kutno, Skierniewice, Łódź, Bełchatów, Łowicz, Piotrków Trybunalski, Tomaszów
Mazowiecki, Pabianice, Zgierz, Radomsko, Sieradz, Zduoska Wola) łączna powierzchnia
wskazana do rewitalizacji wynosiła w 2009 roku 3 520,46 ha co stanowi 4,83% ich
powierzchni.68
66

Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast,
przyczyniający się do poprawy jakości życia mieszkaoców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz do ożywienia gospodarczego
i odbudowy więzi społecznych. (definicja wg Forum Rewitalizacji).
67
Dane zbierane w latach 2008 - 2009 r.
68

na podstawie opracowania BPPWŁ „Identyfikacja obszarów wymagających rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego
powyżej 25 000 mieszkaoców”, Łódź 2009 r.

str. 267

SFERA SPOŁECZNA - JAKOŚĆ ŻYCIA

Największą bezwzględną powierzchnię 2 182 ha69 mają obszary wyznaczone w Łodzi.
Największy udział obszarów przeznaczonych do rewitalizacji w ogólnej powierzchni miasta –
10,23% wskazano natomiast w Zduoskiej Woli. Najmniejszą powierzchnię obszarów
przeznaczonych do rewitalizacji – 24,03 ha wskazano w Kutnie i jednocześnie powierzchnia
tych obszarów stanowi najmniejszy odsetek – 0,71% powierzchni ogólnej spośród wszystkich
12 miast.
Mapa 84. Podjęte i wymagane działania w zakresie kształtowania ładu przestrzennego

69

zgodnie z uchwałą nr XXXIV/568/04 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 lipca 2004r w sprawie przyjęcia Uproszczonego lokalnego
programu rewitalizacji wybranych terenów śródmiejskich oraz pofabrycznych Łodzi na lata2004-2013.

str. 268

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007 – 2020
DIAGNOZA STRATEGICZNA

Wykres 133. Działania rewitalizacyjne w powiatach w latach 2008-2009
8
7
6
5
4
3
2
1

Układy urbanistyczne
Obiekty
Obszary

zgierski

zduoskowolski

wieruszowski

wieluoski

tomaszowski

skierniewicki

skierniewicki grodzki

sieradzki

rawski

radomszczaoski

poddębicki

piotrkowski

piotrkowski grodzki

pajęczaoski

pabianicki

opoczyoski

łódzki wschodni

łódzki grodzki

łowicki

łęczycki

łaski

kutnowski

brzezioski

bełchatowski

0

Układy ruralistyczne
Założenia zieleni: parki, cmentarze, aleje
Razem w powiatach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WUOZ w Łodzi zebranych w latach 2008 - 2009 r.

W strukturze typologicznej obszarów wskazanych do rewitalizacji dominuje typ
zdegradowanych obszarów mieszkaniowych. Tego typu tereny dominują również na obszarach
sklasyfikowanych jako typ mieszany i inny. Obydwa typy stanowią ok. 60% powierzchni
obszarów wskazanych do rewitalizacji. Ich udział w strukturze typologicznej wynika
ze wskazywania do rewitalizacji w większości miast obszarów śródmiejskich. Obszary te
zajmują

największe

powierzchnie

i

obejmują

najczęściej

całe

historyczne

układy

rozplanowania. Charakteryzuje je największy poziom degradacji na co składa się skala i wysoki
stopieo koncentracji problemów technicznych i społecznych. Zdegradowane obszary
mieszkaniowe dominują w Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie, Radomsku i Zduoskiej Woli,
a w Sieradzu ich udział w powierzchni przeważa nad innymi typami obszarów. Dominacja
obszarów mieszanych w Łowiczu i Tomaszowie Mazowieckim, a także w Łodzi wynika
ze specyfiki funkcjonalnej. Z tego punktu widzenia na obszarach wskazanych do rewitalizacji
w tych miastach dominują tereny mieszkaniowo-usługowe (wykres 134).
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Wykres 134. Struktura powierzchni obszarów wymagających rewitalizacji wg ich typów
i struktura zdegradowanych obszarów mieszkaniowych wg rodzajów zabudowy
dla 11 miast z wyjątkiem Łodzi

Źródło: „Identyfikacja obszarów wymagających rewitalizacji w miastach województwa łódzkiego powyżej 25 000
mieszkaoców”, maszynopis BPPWŁ, Łódź 2009 r.

Wyjątkami pod względem przeważającego typu obszarów wskazanych do rewitalizacji
są Kutno, Pabianice, Skierniewice i Zgierz, gdzie większośd stanowią publiczne tereny zielone.
Duże powierzchnie tego typu obszarów (niecałe 40%) wskazano również w Sieradzu. Takie
decyzje wpłynęły na drugie miejsce publicznych terenów zielonych w strukturze typologicznej
obszarów. Tego typu obszary są ważnym miejscem wypoczynku i rozrywki mieszkaoców,
czynnikiem kształtującym poczucie tożsamości lokalnej, a także elementem promocji miasta.
W niektórych przypadkach np. w Bełchatowie Łowiczu, Pabianicach, Skierniewicach
i Tomaszowie Mazowieckim publiczne tereny zielone stanowią łączniki funkcjonalne między
poszczególnymi częściami śródmieścia albo między śródmieściem a pozostałą częścią miasta.
Pewne zdziwienie może budzid fakt, że w województwie o tak intensywnym rozwoju
przemysłu, który był podstawą rozwoju miast do kooca lat dziewięddziesiątych XX wieku i który
w większości uległ likwidacji, tak niewielki udział wśród obszarów wskazanych do rewitalizacji
mają tereny poprzemysłowe. Duże powierzchnie tego typu obszarów wskazano jedynie
w Pabianicach, Sieradzu, Tomaszowie Mazowieckim, a przede wszystkim w Zduoskiej Woli.
Zjawisko to ma trzy przyczyny. Po pierwsze tereny poprzemysłowe pełnią obecnie funkcje
terenów usługowych albo usługowo-przemysłowych, a ich struktura własności nie sprzyja
działaniom rewitalizacyjnym władz miasta. Po drugie tereny poprzemysłowe mogą nie
wpływad znacząco na funkcjonowanie obszarów śródmiejskich ze względu na brak
bezpośredniego sąsiedztwa. W takiej sytuacji są one niekiedy przewidziane do rewitalizacji
w dalszej kolejności. Trzecią przyczyną może byd przemieszanie tkanki mieszkaniowej
i poprzemysłowej w śródmieściu co kwalifikowało takie obszary do typu mieszany i inny.
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Kontekst krajowy
Procesy przestrzenne zachodzące na terenie województwa łódzkiego nie odbiegają
znacząco od zjawisk mających miejsce w całej polskiej przestrzeni. Największe konsekwencje
przestrzenne mają procesy metropolizacji obszaru kraju, których jednym z aspektów są
procesy suburbanizacji oraz rozpraszania zabudowy. Współczesny rozwój obszarów
podmiejskich to nie tylko efekt migracji ludności wiejskiej do miast i włączanie tych obszarów
w granice miasta, ale również odpływu ludności miejskiej ze stref wewnętrznych miast
i osiedlania się w strefach podmiejskich. Zachodzące procesy znajdują swoje odzwierciedlenie
w zmianach krajobrazu podmiejskiego i architektury tych obszarów. Im dalej w kierunku
peryferii miast, tym mniejsze zachodzą zmiany funkcjonalne i strukturalne.
Problem

w

skali

kraju

stanowi

także

zjawisko

rozlewania

się

obszarów

zurbanizowanych przy niskiej intensywności wykorzystania terenu. Skutkuje to zwiększonym
poziomem prywatnego transportu, powiększonym zużyciem energii, zwiększonymi kosztami
infrastruktury i usług oraz negatywnymi skutkami wobec środowiska naturalnego.
Przeciwdziałanie temu zjawisku może byd skuteczne tylko w przypadku stosowania
efektywnych instrumentów planowania przestrzennego, wspieranych przez współpracę między
jednostkami administracyjnymi. A pod tym względem województwo łódzkie wyróżnia się
pozytywnie.
Według dostępnych danych (Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju,
Warszawa 2007) na koniec 2005r 98,2% gmin w Polsce posiadało studia uwarunkowao
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, podczas gdy w województwie łódzkim
wszystkie czyli 100%.
W koocu 2005r plany miejscowe posiadało już około 82% gmin w kraju, podczas gdy
w województwie łódzkim około 87% gmin.
Na koniec 2005 roku plany miejscowe pokrywały 19,7% powierzchni kraju, natomiast
w województwie łódzkim wskaźnik ten wynosił w stosunku do powierzchni województwa
23,26%.
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Podsumowanie
1. Istotnym problemem kształtowania przestrzeni województwa są nasilające się
procesy suburbanizacji, szczególnie widoczne w centralnej części regionu.
Na terenie województwa zachodzi również negatywne zjawisko nadmiernego
wyznaczania

przez

gminy

terenów

pod

nowe

inwestycje,

skutkujące

rozpraszaniem się zabudowy, wzrostem kosztów infrastrukturalnych oraz
ogólnym chaosem przestrzennym.
2. Jednak planowanie przestrzenne w regionie jest coraz lepiej wykorzystywanym
narzędziem kształtującym ład przestrzenny:
Sukcesywnie rośnie powierzchnia terenów objętych miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego (chod nadal stanowi niewielką częśd terenów
wskazanych do zainwestowania w studiach uwarunkowao

i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gmin). W latach 2004 - 2008 zwiększyła się
ona od 18,31% w 2004 roku do 28,13% w 2008 roku. Powiatami, w których
pokrycie powierzchni miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
jest najmniejsze są: piotrkowski, sieradzki, radomszczaoski, zduoskowolski,
poddębicki i wieruszowski.
Powierzchnia terenów przeznaczonych w studiach uwarunkowao i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin pod inwestycje w 2008 roku wynosiła
ok. 14,5% powierzchni województwa, w tym 10,5% pod funkcje mieszkaniowe,
2,31% pod funkcje produkcyjno – usługowe, 1,71% pod funkcje letniskowo –
rekreacyjne.
3. Niekorzystną tendencją zauważalną w planowaniu przestrzennym jest częsta
zmiennośd uchwalanych planów miejscowych, która może świadczyd o małej
stabilności polityki przestrzennej i inwestycyjnej w tych obszarach, uzależnionej
wyłącznie od doraźnych potrzeb gminy.
4. Korzystną tendencję można zaobserwowad w zakresie podejmowania działao
rewitalizacyjnych i rewaloryzacyjnych. Samorządy lokalne (zwłaszcza większych
miast regionu) dostrzegają potrzebę rewitalizacji przestrzeni miejskich i realizują
je w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji.
W miastach powyżej 25 tys. mieszkaoców wśród obszarów wskazanych do
rewitalizacji dominują zdegradowane obszary mieszkaniowe.
Działania

rewitalizacyjne

wg

WUOZ

zostały

w

ostatnich

przeprowadzone w ramach 69 przedsięwzięd rewitalizacyjnych.
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3.8. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
Znaczący wpływ na jakośd życia mieszkaoców ma stan środowiska. Jest on także miarą
atrakcyjności regionu. Dlatego tak istotne jest zidentyfikowanie najważniejszych problemów
mogących stanowid zagrożenia środowiskowe i podjęcie działao zmierzających do ich likwidacji
bądź minimalizacji. Na obszarze województwa łódzkiego występuje szereg zagrożeo dla
środowiska mogących w sposób bezpośredni bądź pośredni wpływad na komfort i jakośd życia.
Do najważniejszych z nich zaliczono: problemy z zakresu gospodarki odpadami,
zanieczyszczenie wód oraz zagrożenie powodziowe, zanieczyszczenie powietrza, zagrożenie
hałasem, promieniowanie elektromagnetyczne oraz przechowywanie i transport substancji
i materiałów niebezpiecznych.
Kontekst regionalny
Gospodarka odpadami
Powstawanie odpadów staje

się

coraz większym

problemem

ze względu

na zwiększającą się produkcję dóbr konsumpcyjnych oraz coraz szybszy postęp technologiczny,
powodujący krótszą „długośd życia” niektórych grup produktów, szczególnie tych służących
do powszechnego użytku. Zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 do ważnych
długofalowych działao zaliczono: ograniczanie ogólnej ilości wszystkich wytwarzanych
odpadów, zwiększenie udziału odzysku oraz zmniejszenie ilości wszystkich odpadów
kierowanych na składowiska odpadów, zamknięcie wszystkich składowisk niespełniających
wymagao technicznych, a także wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Od 2004 roku w województwie łódzkim można zaobserwowad pozytywną tendencję
spadku ilości wytwarzanych odpadów ogółem od 5 545,6 tys. Mg odpadów w 2004 roku,
poprzez 4 890,1 tys. Mg odpadów w roku 2006 do 4 483,6 tys. Mg odpadów w roku 2008 (dane
z Głównego Urzędu Statystycznego).
Odpady komunalne70
Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe
oraz obiekty infrastruktury związane z: handlem, usługami i rzemiosłem, a także zakłady
produkcyjne i obiekty użyteczności publicznej (w części socjalnej), targowiska itd., co jest
szczególnie ważne w dużych ośrodkach miejskich takich jak Łódź ze względu na rozwinięty
sektor usług związanych ze szkolnictwem, administracją, gastronomią, hotelarstwem oraz
dużymi centrami handlowymi. Zgodnie z danymi z Wojewódzkiej Bazy Danych Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi w 2008 roku na terenie województwa zebrano ok. 706 tys. Mg tych
odpadów, przy czym 72% ludności województwa było objęte zbieraniem odpadów
komunalnych. Przeprowadzona ankietyzacja jednostek samorządu terytorialnego wykazała,
że wytworzono ok. 851,9 tys. Mg odpadów komunalnych (tabela 42).
70

Definicja zgodnie art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
z późniejszymi zmianami) umieszczona w słowniczku
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Mapa 85. Ilośd odpadów komunalnych zebranych od mieszkaoców w powiatach w 2008 roku

W 2008 roku w stosunku do roku 2004 nastąpił wzrost ilości odpadów komunalnych
zebranych od mieszkaoców o 27,6% (ok. 553,3 tys. Mg), zaś w stosunku do roku 2006 o 25%
(ok. 562,5 tys. Mg). Największe ilości odpadów w 2008 roku zebrano w Łodzi (51,1%) oraz
powiatach o największej liczbie mieszkaoców: pabianickim (5,7%), zgierskim (4,4%),
i bełchatowskim (3,7%), a także w powiecie radomszczaoskim (4,1%) (mapa 85).
Zgodnie z danymi GUS w 2008 roku na terenie województwa łódzkiego wytworzono
861 tys. Mg odpadów komunalnych oraz zebrano 626,2 tys. Mg tych odpadów (w 2006 r. –
769,4 tys. Mg, w 2004 r. – 661,3 tys. Mg).
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach w art. 10 nakazuje zbieranie odpadów
w sposób selektywny, a także w art. 11 ust. 1 zakazuje mieszania odpadów niebezpiecznych
różnych

rodzajów

oraz

mieszania

odpadów

niebezpiecznych

z odpadami

innymi

niż niebezpieczne. Dotyczy to zarówno wytwarzających odpady (przemysł, handel, ludnośd),
jak i przedsiębiorstwa oczyszczania. Wytwórca odpadów71 ponosi odpowiedzialnośd za zgodny
z zasadami ochrony środowiska sposób postępowania z nimi oraz ponosi koszty odbioru
i unieszkodliwienia odpadów. Takie działania pozwalają na wykorzystanie ich jako surowców
wtórnych, a więc odzyskanie i zawrócenie do obiegu produkcyjnego – recykling.

71

Definicja zgodnie art.3 ust.3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
z późniejszymi zmianami) umieszczona w słowniczku.
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Niestety

w województwie

brak

jest

systemów

selektywnego

zbierania

odpadów

niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.
Tabela 42. Zestawienie powiatów województwa łódzkiego wraz z danymi o procencie ludności
objętej

zbieraniem

odpadów,

ilości

zebranych

i wytworzonych

odpadów

komunalnych w latach 2004–2008 [Mg]
Lp.

Powiat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

bełchatowski
brzezioski
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki grodzki
łódzki wschodni
opoczyoski
pabianicki
pajęczaoski
piotrkowski
piotrkowski
grodzki
poddębicki
radomszczaoski
rawski
sieradzki
skierniewicki
skierniewicki
grodzki
tomaszowski
wieluoski
wieruszowski
zduoskowolski
zgierski
Razem

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ilośd odpadów
wytworzonych
w 2008 r.[Mg]
39 022
8 517
25 390
7 423
14 812
16 585
21 051
11 846
63 400
12 345
14 712
15 557

% ludności objętej zorganizowanym zbieraniem
odpadów komunalnych *%+
2004 r.
2006 r.
2008 r.
49,00
60,00
67,00
64,00
69,00
52,00
62,20
74,84
72,00
73,00
82,00
87,00
brak danych
59,00
64,00
76,00
71,00
72,00
78,00
82,00
100,00
77,00
81,00
70,00
brak danych
65,50
72,00
49,50
73,00
63,00
50,00
brak danych
44,00
brak danych
brak danych
77,00

Roczna ilośd odpadów zebranych od
mieszkaoców w powiecie [Mg]
2004 r.
2006 r.
2008 r.
22537
26881
26 145
5210
3604
4 429
17550
19625
18 281
6556
9584
6 458
8021
6093
9 480
8837
11844
11 941
288727
306411
360 899
9018
7532
14 736
12797
13972
8 529
18561
32873
39 942
4014
brak danych
5 432
10378
brak danych
11 328

46 820

75,00

93,00

78,00

25294

26206

20 300

14 909
23 119
5 942
25 707
11 131

29,80
50,45
34,14
brak danych
58,90

62,00
brak danych
58,00
brak danych
72,00

73,00
61,00
85,00
73,00
73,00

2832
25991
2331
3026
2562

6117
brak danych
9146
brak danych
1952

11 357
28 560
12 673
16 877
4 338

9 371

brak danych

49,04

100,00

6057

6047

15 555

23 757
37 993
360 899
26 026
15 555
851 889

75,50
57,00
69,80
78,00
64,70
61,68

82,80
brak danych
78,00
73,30
62,80
70,96

70,00
77,00
49,00
69,00
82,00
72,00

23082
5364
2938
18120
23449
553 252

24201
brak danych
5936
2757
41720
562 501

17 995
8 571
4 592
16 392
31 154
705 965

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2011, Wojewódzka Baza Danych Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi

W latach 2004 - 2008 zaobserwowano, że ilośd zebranych selektywnie odpadów
z gospodarstw domowych jest wciąż niewielka, chod stopniowo wzrasta z 5 936,1 Mg odpadów
(co stanowiło 0,9% masy zebranych odpadów komunalnych w 2004 roku) do 22 652,2 Mg,
co stanowiło 3,6% masy zebranych odpadów komunalnych w 2008 roku, natomiast w 2006
roku - 11 362,2 Mg odpadów (1,5% masy zebranych odpadów komunalnych). W 2008 roku
podmioty zajmujące się gospodarką odpadami wyselekcjonowały ogółem ok. 46,3 tys. Mg
odpadów, czyli 7,4% masy zebranych odpadów komunalnych, co oznacza, że na 1 mieszkaoca
województwa wyselekcjonowano ogółem w 2008 roku ok. 18 kg odpadów. (w 2006r. – 24,8
tys. Mg, czyli ok. 4%, w 2004r. – ok. 12,9 tys. Mg czyli 2,1%)72 (tabela 43, wykres 135).
Należy stwierdzid, że widoczny wzrost w tym zakresie jest zbyt wolny i efekty nie
odzwierciedlają oczekiwao, gdyż w krajach Unii Europejskiej poziom ten osiąga 20%.
72

Główny Urząd Statystyczny
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Tabela 43. Ilośd selektywnie zbieranych odpadów na terenie województwa
w latach 2004 - 2008 [Mg]
Rodzaj
wyselekcjonowanych
odpadów
Papier i tektura
Szkło
Tworzywa sztuczne
Metale
Tekstylia
Niebezpieczne
Wielkogabarytowe
Zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny
Ogółem

ogółem

2004 r.
z gospodarstw
domowych

ogółem

2 948,4
3 013,1
1 320,3
2 470,2
1 310,6
2,2
-

902,8
2 260,5
930,5
113,1
1 307,1
1,2
-

7 080,2
3 904,7
1 858,4
335,0
1 783,7
1,6
926,7

-

-

31,5

12 878,4

5 936,1

24 784,6

2006 r.
z gospodarstw
domowych
Ilośd *Mg+
1 628,2
2 981,6
1 225,3
81,1
1 755,6
1,5
169,4

ogółem

2008 r.
z gospodarstw
domowych

7 723,1
10 059,0
4 807,7
438,6
2 894,1
8,3
4 712,8

2 266,6
7 672,3
3 401,5
124,7
2 873,7
5,6
2 894,7

28,8

69,3

47,5

11 362,2

46 286,9

22 652,2

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wykres 135. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie z gospodarstw
domowych w latach 2004 – 2008 na terenie województwa [Mg]
5,6

16000

2873,7

niebezpieczne

14000

2266,6

Ilośd odpadów *Mg+

12000

tekstylia

10000
papier i tektura

1,5

8000
6000

1,2
1307,1

4000
2000
0
Lata

1755,6

szkło

1628,2
124,7

902,8
2260,5

7672,3

metale

2981,6

113,1

81,1

930,5

1225,3

2004

2006

3401,5
tworzywa sztuczne

2008

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Na przestrzeni lat 2004 - 2008 nastąpił wzrost ilości odpadów komunalnych poddanych
procesom odzysku z 260,7 tys. Mg w 2004 roku, (27,5% masy wytworzonych odpadów
komunalnych), do 356,8 tys. Mg w 2008 roku czyli 39,08% masy wytworzonych odpadów
komunalnych (w 2006 roku było to 200,6 tys. Mg czyli 26% masy odpadów) oraz spadek ilości
odpadów komunalnych unieszkodliwionych poprzez składowanie z 673,5 tys. Mg w 2004 roku,
co stanowiło 71,1% masy wytworzonych odpadów komunalnych, do 518,6 tys. Mg w 2008 roku
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czyli 59,24% masy wytworzonych odpadów komunalnych (2006 r. – 557,8 tys. Mg czyli 72,3%
masy odpadów)73 (wykres 136).
Należy podkreślid, że odnotowano niewielki wzrost ilości odpadów komunalnych
ulegających

biodegradacji,

poddanych

procesowi

przekształcania

biologicznego

–

kompostowania (z 12,5 tys. Mg czyli 1,3% całości wytwarzanych odpadów komunalnych
w 2004 r. do 14,6 tys. Mg czyli 1,67% w 2008 r., w 2006 r. – 12,7 tys. Mg tj. ok. 1,7%). Zgodnie
z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 do 2010 roku powinien nastąpid spadek ilości
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów
do 75% masy odpadów wytworzonych w 1995 roku, do 2013 roku do 50% masy odpadów
wytworzonych w 1995 roku, zaś do 2020 roku do 35% masy odpadów wytworzonych
w 1995 roku. Wiąże się to z koniecznością stosowania metod recyklingu, budowy nowych
instalacji do kompostowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, produkcji
biogazu oraz wprowadzania innych działao, które zmierzają do odzysku materiałów i energii,
tak aby zmniejszyd w przyszłości ilośd tych odpadów kierowanych na składowiska.
Wykres 136. Struktura gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2004 – 2008
na terenie województwa *% odpadów wytworzonych+

% odpadów wytworzonych

71,1%
60
45
27,5%

30
15

26%
0,01%

0,1%
1,3%

39,08%

1,69%

0,01%
1,67%

0
Lata

kompostowanie

59,24%

72,3%

75

2004

2006

unieszkodliwione w inny sposób

2008
odzysk

unieszkodliwione poprzez składowanie

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z „Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim
w 2008 r.”, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2009 i Wojewódzkiej Bazy Danych Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi

73

Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2009, Wojewódzka
Baza Danych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

str. 277

SFERA SPOŁECZNA - JAKOŚĆ ŻYCIA

Odpady niebezpieczne74
Odpady te powstają zarówno w tzw. sektorze gospodarczym (przemysł, rolnictwo,
rzemiosło i usługi), a także w gospodarstwach domowych. W 2008 roku na terenie
województwa łódzkiego wytworzono ok. 31,73 tys. Mg odpadów niebezpiecznych. Daje
to ponad 3-krotny wzrost ich ilości w stosunku do 2004 i 2006 roku, kiedy to wytworzono
odpowiednio: ok. 9,21 tys. Mg i ok. 9,04 tys. Mg odpadów niebezpiecznych (wykres 137)75.
Największe ilości odpadów niebezpiecznych wytworzono w 2008 roku w powiatach
rozwiniętych gospodarczo: bełchatowskim (29,7%), łódzkim grodzkim (22%), zgierskim (10,8%),
kutnowskim (10,24%), radomszczaoskim (5,3%) i łowickim (3,28%) (mapa 86, wykres 138).
Na przestrzeni lat 2004 - 2008 nastąpił ponad 20-krotny wzrost ilości odpadów
niebezpiecznych poddanych procesom odzysku z ok. 1,48 tys. Mg w 2004 roku, co stanowiło
16% masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych do ok. 32,27 tys. Mg w 2008 roku czyli
101,7%76 masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych oraz ponad 6-krotny wzrost ilości
odpadów niebezpiecznych poddanych unieszkodliwianiu poprzez składowanie z ok. 0,7 tys. Mg
w 2004 roku, co stanowiło 7,8% masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych do ok. 4,5 tys.
Mg w 2008 roku czyli 14,2% masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych. Ponadto
odnotowano wzrost ilości odpadów niebezpiecznych unieszkodliwionych poza składowaniem
(m.in. poprzez spalanie i procesy fizyko – chemiczne) z ok. 6,9 tys. Mg w 2004 r. (75,3% masy
wytworzonych odpadów) do ok. 7,5 tys. Mg w 2008 r. (24% masy wytworzonych odpadów) 77
(tabela 44, wykres 137). Dodatkowo w 2004 roku zmagazynowano 0,08 tys. Mg odpadów
niebezpiecznych (0,9% masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych), zaś w 2006 roku
0,2 tys. Mg tych odpadów (1,3% masy wytworzonych odpadów niebezpiecznych)78 (wykres
137).

74

Definicja zgodnie art.3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251
z późniejszymi zmianami) umieszczona w słowniku.
75
Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004, 2006 i 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2005,
2007 i 2009.
76
W instalacjach na terenie województwa łódzkiego dodatkowo poddano odzyskowi odpady niebezpieczne nie wytworzone na
jego terenie.
77
Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004, 2006 i 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2005,
2007 i 2009.
78
Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004 i 2006 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2005 i 2007
i 2008 r., Biblioteka Monitoring Środowiska, Łódź 2005, 2007, 2009.

str. 278

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007 – 2020
DIAGNOZA STRATEGICZNA

Wykres 137. Struktura gospodarowania odpadami niebezpiecznymi na terenie województwa
w latach 2004 - 2008 *% odpadów wytworzonych+
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z „Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004,
2006”

Wykres 138. Ilośd odpadów niebezpiecznych wytworzonych na terenie powiatów
w latach 2004 - 2008 [Mg]

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004, 2006 i 2008 r., Biblioteka Monitoringu
Środowiska, Łódź 2005, 2007 i 2009

str. 279

SFERA SPOŁECZNA - JAKOŚĆ ŻYCIA

Mapa 86. Ilośd odpadów niebezpiecznych wytworzonych w powiatach w 2008 roku
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Tabela 44. Ilośd i metody zagospodarowania odpadów niebezpiecznych w województwie w latach 2004 – 2008 [Mg/rok]
Lp.

Powiat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

bełchatowski
brzezioski
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki grodzki
łódzki wschodni
opoczyoski
pabianicki
pajęczaoski
piotrkowski
piotrkowski
grodzki
poddębicki
radomszczaoski
rawski
sieradzki
skierniewicki
skierniewicki
grodzki
tomaszowski
wieluoski
wieruszowski
zduoskowolski
zgierski
Razem

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ilośd wytworzonych odpadów *Mg/rok+

Ilośd odzyskanych odpadów *Mg/rok+

Ilośd unieszkodliwionych poza składowaniem
odpadów*Mg/rok+
2004 r.
2006 r.
2008 r.
597,0
400,0
3 815,6
19,0
0,8
0,0
90,1
215,6
285,1
15,5
19,8
0,0
22,0
39,1
0,0
10,8
43,2
0,0
3 045,3
2829,0
2 200,0
7,8
3,9
0,0
82,4
468,0
0,0
235,1
281,0
0,0
1,1
6,2
0,0
37,4
37,8
0,0

Ilośd unieszkodliwionych przez składowanie
odpadów *Mg/rok+
2004 r.
2006 r.
2008 r.
264,7
38,5
2 861,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2004 r.
1 288,6
20,0
233,7
15,7
36,6
23,5
3 446,5
181,8
110,8
261,7
40,4
37,9

2006 r.
1 053,8
0,9
349,9
21,3
44,1
173,6
3 394,1
7,5
477,4
295,4
54,6
38,9

2008 r.
9 417,9
94,3
3 248,0
157,7
262,6
1 039,9
6 975,8
546,6
98,7
655,3
138,3
157,4

2004 r.
417,7
0,8
132,7
0,2
6,4
11,0
380,6
158,9
27,5
26,6
34,8
0,4

2006 r.
614,6
0,02
128,0
1,5
3,6
55,6
552,6
1,1
6,6
14,3
35,5
1,0

2008 r.
1 285,8
2,9
2 094,5
104,6
0,0
1 468,4
8 325,6
32,6
0,0
0,0
0,0
13 126,9

134,7

341,9

819,6

80,1

28,3

1 090,7

53,1

310,8

0,3

0,0

0,0

0,0

9,2
626,4
33,0
48,6
26,4

9,2
1 354,1
38,3
74,2
3,7

66,6
1 682,2
586,9
386,4
65,2

0,4
71,7
15,8
6,7
1,7

0,1
167,1
10,0
5,8
2,7

0,0
2 435,0
32,0
269,0

8,7
108,7
16,8
40,9
24,1

9,1
451,7
28,3
66,6
0,4

0,0
1 012,2
0,0
0,0
0,0

0,0
445,5
0,0
0,0
0,0

0,0
733,3
0,0
0,0
0,0

0,0
1 632,4
0,0
0,0
0,0

101,9

161,2

302,4

37,3

44,5

26,1

64,5

116,7

71,0

0,0

0,0

0,0

2 243,0
22,0
44,3
28,9
195,3
9 210,9

144,8
515,0
75,3
46,6
361,3
9 037,1

576,7
745,9
104,0
172,3
3 427,8
31 728,5

13,5
1,7
31,7
4,6
13,0
1 475,8

13,1
13,7
45,1
10,1
13,4
1 768,32

283,5
0,0
0,0
219,8
1 475,3
32 272,7

2 228,4
20,2
12,7
24,2
168,5
6 934,3

128,5
501,3
30,0
35,7
347,3
6 370,8

0,0
0,0
0,0
0,0
127,0
7 511,2

0,0
0,0
0,0
0,0
3,7
717,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
780,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 493,5

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004, 2006 i 2008 r., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2005, 2007 i 2009. Wojewódzka Baza Danych Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi
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Zgodnie z wieloletnim programem pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu
na lata 2009 - 2032”, który został ustanowiony Uchwałą nr 39/2010 z dnia 15.03.2010 r.
zmieniającą Uchwałę Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14. 07.2009 r., do 2032 r. należy
całkowicie usunąd i unieszkodliwid wyroby zawierające azbest, zaś do 2012 roku należy
przeprowadzid pełną i rzetelną inwentaryzację tych wyrobów. Inwentaryzacja azbestu
i wyrobów zawierających azbest przeprowadzona na terenie województwa łódzkiego przez
urzędy miast i gmin na koniec 2008 roku wykazała 2,3 mln Mg 79.
Odpady inne niż niebezpieczne
Odpady inne niż niebezpieczne stanowią największy strumieo odpadów wytwarzanych
w województwie łódzkim. Odpady te powstają głównie w tzw. sektorze gospodarczym, za który
uważa się poszczególne branże przemysłu, rolnictwo, rzemiosło i niektóre usługi. Ogółem
w 2008 roku na terenie województwa wytworzono ok. 6 717,8 tys. Mg odpadów innych
niż niebezpieczne (w 2004 – ok. 7 187,3tys.Mg, w 2006 – ok. 5 871,6 tys. Mg). Na przestrzeni
lat 2004 - 2008 nastąpił spadek ilości tych odpadów poddanych procesom odzysku z ok.
4 187,9 tys. Mg w 2004 roku (58,3% masy wytworzonych odpadów) do ok. 2 785,7 tys. Mg
w 2008 roku (41,5% masy wytworzonych odpadów) oraz wzrost ilości odpadów
unieszkodliwionych poprzez składowanie z ok. 2 916,5 tys. Mg w 2004 roku (40,6% masy
wytworzonych odpadów) do ok. 4 853,4 tys. Mg w 2008 roku (72,2% masy wytworzonych
odpadów). Na bardzo niskim i stabilnym poziomie utrzymywało się unieszkodliwianie poza
składowaniem, któremu w 2004 r. poddano ok. 41,8 tys. Mg odpadów innych niż
niebezpieczne (0,6% masy wytworzonych odpadów), zaś w 2008 r. ok. 57,8 tys. Mg (0,9%
wytworzonych odpadów innych niż niebezpieczne)80 (tabela 45, wykres 139).
Wykres 139. Struktura gospodarowania odpadami innymi niż niebezpieczne na terenie
województwa w latach 2004 - 2008 *% odpadów wytworzonych+
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wojewódzkiej Bazy Danych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
79
80

Urząd Marszałkowski w Łodzi (ankietyzacja samorządów terytorialnych)
Wojewódzka Baza Danych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
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Tabela 45. Ilośd i metody zagospodarowania odpadów innych niż niebezpieczne w województwie w latach 2004 – 2008 [Mg/rok]
Lp.

Powiat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

bełchatowski
brzezioski
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki grodzki
łódzki wschodni
opoczyoski
pabianicki
pajęczaoski
piotrkowski
piotrkowski
grodzki
poddębicki
radomszczaoski
rawski
sieradzki
skierniewicki
skierniewicki
grodzki
tomaszowski
wieluoski
wieruszowski
zduoskowolski
zgierski
Razem

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ilośd wytworzonych odpadów *Mg/rok+

Ilośd odzyskanych odpadów *Mg/rok]

Ilośd unieszkodliwionych poza składowaniem
odpadów*Mg/rok+
2004 r.
2006 r.
2008 r.
316,6
297,4
224,7
15,1
0,0
0,0
18 429,3
0,0
23,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 500,3
5 382,6
7 191,6
334,3
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
580,3
387,6
746,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Ilośd unieszkodliwionych przez składowanie
odpadów *Mg/rok+
2004 r.
2006 r.
2008 r.
2 211 328,2
808 633,9
4 056 564,0
,0
1 853,0
4 253,0
75 135,1
223 424,5
118 799,2
0,0
0,0
0,0
0,0
4 980,8
4 563,6
6 594,2
0,0
7 717,8
79 685,7
70 859,6
144 340,4
2 909,0
3 592,6
1 952,4
10 178,3
1 772,1
6 872,9
8 968,0
0,0
0,0
34 776,5
21 959,4
27 815,8
6 514,5
5 520,4
23 723,5

2004 r.
5 140 474,5
1 573,7
368 838,3
9 177,9
1 266,7
153 876,0
530 083,8
59 780,3
62 054,8
23 730,6
10 569,6
20 866,7

2006 r.
3 551 441,9
11 988,3
348 831,0
5 157,4
19 237,6
185 438,7
710 855,9
28 907,3
69 981,9
30 171,5
28 561,1
20 077,1

2008 r.
4 433 580,1
9 537,8
170 170,9
9 115,9
7 371,1
134 400,6
854 917,3
40 557,3
77 376,0
33 146,9
43 013,1
46 004,7

2004 r.
2 486 595,1
52,9
48 423,1
73,5
0,0
8 944,5
361 540,0
186,9
32 469,9
10 431,3
180 243,5
11 086,3

2006 r.
1 807 135,5
198,6
64 763,5
32 015,6
885,0
142 719,7
301 854,4
5 457,4
36 265,4
929,3
235 977,0
58 225,4

2008 r.
321 047,7
32 763,6
121 565,3
44 455,7
11 240,0
132 287,2
396 676,9
35 008,7
66 799,6
6 089,5
393 227,3
229 514,3

62 752,4

74 663,5

57 933,3

27 896,5

43 270,1

51 182,8

0,0

3,8

0,0

33 467,8

38 876,5

1 913,4

1 108,2
104 135,3
16 049,8
18 026,3
14 416,0

27 795,7
33 367,0
18 228,3
15 513,4
19 375,6

25 910,8
37 808,9
27 132,8
17 710,6
66 449,4

0,0
473 156,3
23 952,1
1 419,0
1 972,8

0,0
72 844,1
22 483,6
5 903,9
5 098,8

20,5
56 113,7
60 039,5
15 983,0
72 549,2

0,0
1 246,3
3 472,2
873,0
0,0

1 058,6
267,0
4 026,0
2 252,6
0,0

1 446,0
253,6
5 205,6
4 513,1
0,0

827,2
377 785,8
13 141,8
11 336,5
0,0

815,1
135 355,8
8 296,7
9 844,8
7 790,3

638,9
330 579,7
11 808,6
9 816,4
42 466,2

33 639,9

60 487,5

25 011,2

7 027,8

37 078,1

5 293,7

0,0

0,0

11,3

5 870,1

0,0

0,0

188 906,0
14 636,6
43 018,1
44 721,7
263 582,9
7 187 286,1

250 612,2
25 912,8
132 790,8
30 937,7
171 257,8
5 871 592,0

347 470,7
26 484,0
74 924,0
33 534,3
118 200,8
6 717 762,6

181 005,3
56,7
47 590,5
17 265,3
263 516,8
4 187 906,1

194 023,3
651,2
97 589,3
7 291,6
347 590,4
3 520 251,2

253 595,1
5 200,1
413 880,2
27 735,8
33 484,5
2 785 753,9

828,8
0,0
4 460,0
0,0
5 793,5
41 849,7

556,7
0,0
1 644,0
0,0
4 014,8
20 104,7

33 776,5
0,0
116,0
0,0
4 299,4
57 807,8

1 084,0
6 737,7
2 288,2
17 066,1
10 831,6
2 916 526,3

1 668,3
412,0
2 404,2
20 358,7
11 398,4
2 389 817,1

34 725,8
269,5
2 630,4
13 324,9
8 607,4
4 853 383,8

Źródło: Wojewódzka Baza Danych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
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Składowiska odpadów oraz inne instalacje do unieszkodliwiania i odzysku odpadów
Na koniec 2008 roku na terenie województwa działało 50 legalnych składowisk przyjmujących
odpady komunalne, 1 składowisko odpadów niebezpiecznych (Jadwinówka, gm. Radomsko), 1 składowisko
odpadów obojętnych (Kalinko, gm. Rzgów), 8 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
(Lubieo, gm. Kleszczów z wydzieloną kwaterą na odpady niebezpieczne; Piaski, gm. Kleszczów; Rogowiec,
gm. Kleszczów; GOŚ Laguny, gm. Pabianice; Podkałek, gm. Sulejów; Wieruszów, m. Wieruszów; ZWiK Zgierz
Sp. z o.o., m. Zgierz; Zgierz Energetyka Boruta Sp. z o. o., m. Zgierz), które nie przyjmowały odpadów
komunalnych. W stosunku do 2006 roku zamknięto 5 składowisk przyjmujących odpady komunalne oraz
1 składowisko odpadów niebezpiecznych, zaś w porównaniu z 2004 rokiem działało o 18 składowisk mniej
przyjmujących odpady komunalne oraz o 5 składowisk mniej przyjmujących odpady nie będące odpadami
komunalnymi.81 (tabela 46). Ponadto w 2008 roku na terenie województwa istniało 7 instalacji do segregacji
odpadów komunalnych, 5 kompostowni do zagospodarowywania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji82, 1 spalarnia odpadów niebezpiecznych oraz 36 podmiotów gospodarczych zajmujących się
odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych (mapa 87).
Mapa 87. Składowiska odpadów oraz inne instalacje do unieszkodliwiania i odzysku odpadów
w województwie w 2008 roku

81
82

Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004, 2006 i 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2005, 2007 i 2009
Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2009
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Tabela 46. Wykaz składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na których były składowane odpady komunalne według powiatów
w latach 2004 - 2008
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Powiat
bełchatowski
brzezioski
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki grodzki
łódzki wschodni
opoczyoski
pabianicki
pajęczaoski
piotrkowski
piotrkowski
grodzki
poddębicki
radomszczaoski
rawski
sieradzki
skierniewicki
skierniewicki
grodzki
tomaszowski
wieluoski
wieruszowski
zduoskowolski
zgierski
Łącznie

Ilośd
eksploatowanych
[szt]
2
2
3
2
3
2
1
3
3
3
8

2004 r.
Ilośd odpadów
składowanych
[m3/rok]
85 270
4 936
453 680
666
24 031
27 510
74 336
20 350
671 096
49 061
84 160

Udział odpadów
w składowanych
ogółem *%+
2,2
0,1
11,6
0,02
0,6
0,7
1,9
0,5
17,1
1,3
2,1

Ilośd
eksploatowanych
[szt]
3
1
3
1
2
2
3
3
3
8

2006 r.
Ilośd odpadów
składowanych
[Mg/rok]
84 513
1 853
224 783
480
4 981
8 501
4 356
13 021
27 849
23 262

Udział odpadów
w składowanych
ogółem *%+
13,9
0,3
36,9
0,1
0,8
1,4
0,7
2,1
4,6
3,8

Ilośd
eksploatowanych
[szt]
3
1
3
1
2
2
1
2
3
2
7

2008 r.
Ilośd odpadów
składowanych
[Mg/rok]
45 172
4 304
118 799
641
4 563
7 946
57 993
3 297
8 193
27 816
7 841

Udział odpadów
w składowanych
ogółem *%+
6,00
0,57
15,80
0,08
0,61
1,05
7,71
0,44
1,09
3,70
1,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5
4
2
3
1

8 551
1 895 979
45 380
67 681
23 480

0,2
48,3
1,18
1,7
0,6

4
4
2
1
1

2 782
136 590
17 988
10 122
6 447

0,5
22,4
2,9
1,7
1,1

3
3
2
1
1

2 037
330 545
11 807
9 816
42 466

0,27
43,96
1,57
1,31
5,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
6
4
1
3
68

202 487
72 133
26 480
34 430
52 382
3 924 079

5,2
1,8
0,7
0,9
1,3
100

3
5
4
1
1
55

1 140
7 632
5 059
20 215
7 240
608 814

0,2
1,3
0,8
3,3
1,2
100

3
4
4
1
1
50

34 726
7 936
4 122
13 325
8 541
751 886

4,62
1,06
0,55
1,77
1,16
100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z „Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004, 2006 i 2008 r.”, Biblioteka Monitoringu Środowiska,
Łódź 2005, 2007 i 2009
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Na pozostałych składowiskach zlokalizowanych na terenie województwa zdeponowano
w 2008 roku następujące ilości odpadów nie będących odpadami komunalnymi:83
1. 1 632 Mg odpadów niebezpiecznych (w tym azbestu) na składowisku odpadów
niebezpiecznych w Jadwinówce, gm. Radomsko,
2. 4 331 820 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, w tym:


248 Mg na składowisku odpadów obojętnych w Kalinku, gm. Rzgów,



3 644 061,52 Mg na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
z kwaterą na składowanie odpadów niebezpiecznych (azbestu) „Lubieo” BOT
Elektrownia „Bełchatów” S.A., gm. Kleszczów,



209 628 Mg na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych „Piaski”
BOT Elektrowni „Bełchatów”, gm. Kleszczów,



9 885,02 Mg na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
w Rogowcu, gm. Kleszczów,



86 360,30 Mg na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych GOŚ
Laguny, Łódź, ul. Sanitariuszek 66,



15 886 Mg na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych
w Podkałku, gm. Sulejów,



810 Mg na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych Pfleiderer
Prospan S.A. w Wieruszowie,



7 253 Mg na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych ZWiK Zgierz
Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Łukasioskiego 1/13,



66 Mg na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych Energetyki
Boruta Sp. z o.o. w Zgierzu.

W latach 2003 - 2008 zdeponowano łącznie na składowiskach odpadów niebezpiecznych ok.
27,5 tys. Mg odpadów zawierających azbest, w tym w latach: 2003 – 2004 ok. 9,9 tys. Mg, 2005
– 2006 ok. 7,4 tys. Mg, 2007 - 2008 ok. 10,2 tys. Mg tych odpadów. 84
Wskaźnik udziału odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych, które nie
były odpadami komunalnymi w 2008 roku był najwyższy w powiatach: bełchatowskim (90%),
łódzkim wschodnim (55%), piotrkowskim grodzkim (25,3%), tomaszowskim (22,7%) i zgierskim
(22,3%), przy średniej dla województwa wynoszącej 65,3%85 (wykres 140 ).

83
84
85

Wojewódzka Baza Danych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
Wojewódzka Baza Danych Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
Bank Danych Regionalnych, GUS
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Wykres 140. Udział odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych *z wyłączeniem
komunalnych] w latach 2004 - 2008 w powiatach [%]
100

2004
2006
2008
60

40

20

Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

Zagrożenia środowiskowe wynikające z niewłaściwej gospodarki odpadami
Znaczne zagrożenie dla wód gruntowych i powierzchniowych oraz gleb stanowią
wyłączone z eksploatacji niezrekultywowane, składowiska, na których były składowane odpady
komunalne (23) oraz odpady inne niż odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne (6).
Takie zagrożenie stanowiły także eksploatowane w 2008 roku składowiska, na których były
deponowane odpady komunalne, niespełniające wymagao technicznych: przeznaczone do
zamknięcia (17) oraz wymagające modernizacji (9) (mapa 88).
Ogromne zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na możliwośd skażenia wód
podziemnych i powierzchniowych wskutek niewłaściwego składowania stanowią tzw.
mogilniki, w których zdeponowano przeterminowane środki ochrony roślin. (w 2008 r. – 14 szt.
wg WIOŚ - mapa 88)86. Zgodnie z Krajowym planem gospodarki odpadami 2010 mogilniki
należy usunąd do kooca 2010 roku. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął działania
zmierzające do likwidacji wszystkich mogilników na terenie województwa.
Większośd mogilników sytuowano na nieużytkach, czyli piaszczystych gruntach, które
odznaczają się wysoką przepuszczalnością i stanowią strefy zasilania zbiorników wód
podziemnych. Na terenie województwa 10 mogilników znajduje się na terenach Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych, w tym: 3 na Obszarach Najwyższej Ochrony Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych (Jadwinówka, gm. Radomsko, Modlna, gm. Ozorków
86

Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2004, 2006 i 2008 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2005,
2007 i 2009
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i Przerąb/Wola Przerębska, gm. Masłowice) oraz 2 na Obszarach Wysokiej Ochrony Głównych
Zbiorników Wód Podziemnych (Bogumiłów, gm. Sieradz i Ładzice, gm. Ładzice). Pozostałe
5 mogilników zlokalizowanych na terenach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych to:
Chorzyna, gm. Osjaków, Pawłówek, gm. Dłutów, Sierzchów I i II, gm. Bolimów oraz
Sulmierzyce, gm. Sulmierzyce.
Mapa 88. Niewłaściwa gospodarka odpadami w powiatach w 2008 roku

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym gminy mają obowiązek kontrolowad ilośd
zawieranych

umów

przez

właścicieli

nieruchomości

z podmiotami

gospodarczymi

odbierającymi odpady komunalne, które powinny byd zawarte ze wszystkimi mieszkaocami
województwa (w 2008 r. ok. 72%). Obecnie gmina nie ma możliwości kontroli i ingerencji
w działalnośd podmiotów gospodarczych prowadzących działalnośd w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Są one zobowiązane są do unieszkodliwiania
odpadów na legalnych składowiskach, zamiast tego często składują je w miejscach
nielegalnego składowania np.: w lasach, nad rzekami. Często tę praktykę stosują również
wytwórcy odpadów, którzy powinni ponosid koszty ich unieszkodliwiania. Jest to związane
z niewystarczającym

monitoringiem

w odniesieniu

do

sektora

małych

i średnich

przedsiębiorstw wytwarzających odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Również
indywidualni

wytwórcy

odpadów

komunalnych

pozbywają

się

ich

w

miejscach

nieprzystosowanych lub wykorzystują je we własnym zakresie (np. do spalania w piecach c.o.
czy paleniskach domowych) w celu uniknięcia opłat za odbieranie tych odpadów.
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Zagrożenie czystości wód
Głównym źródłem zanieczyszczeo wód powierzchniowych są ścieki komunalne, które
stanowią

znaczący

procent

w

ogólnej

ilości

ścieków

wymagających

oczyszczania

odprowadzanych do rzek. Ich udział na przestrzeni lat 2004 – 2008 nieznacznie malał – od
82,2% do 79,7% (tabela 47).
Tabela 47. Ilośd ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi
w województwie w latach 2004, 2006, 2008 [hm3]
2004

WYSZCZEGÓLNIENIE
OGÓŁEM
odprowadzane bezpośrednio z zakładów
w tym wody chłodnicze
odprowadzane siecią kanalizacyjną
w tym ścieki wymagające oczyszczania

2006
[hm3]
127,4
24,4
0,2
103,0
127,2

124,0
22,5
0,6
101,5
123,4

2008
123,9
25,2
0,1
98,7
123,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 48. Ilośd ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczanych i nieoczyszczanych
odprowadzanych do wód lub do ziemi w województwie w latach 2004, 2006, 2008
ŚCIEKI OCZYSZCZANE

RAZEM

MECHA
NICZNIE

RAZEM

CHEMICZNIE
I BIOLOGICZNIE

LATA

[hm3]
2004
2006
2008

123,4
127,2
123,8

111,7
117,9
114,7

ŚCIEKI NIEOCZYSZCZANE

Z PODWYŻSZONYM
USUWANIEM
BIOGENÓW

RAZEM

14,1
16,0
13,2

61,3
60,4
9,7

Z SIECI
KANALIZACYJNEJ

[hm3]

%
90,5
92,7
92.6

Z ZAKŁAD
ÓW
PRZEMYSŁ
OWYCH

24,5
24,6
69,8

11,7
9,2
9,1

0,5
0,5
1,2

11,2
8,7
7,9

%
ścieków
nieoczysz
czonych
95,7
94,6
86,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W analizowanym okresie procentowa ilośd oczyszczanych ścieków wzrosła nieznacznie,
bo o 2,1% do 92,6%, zdecydowanie natomiast poprawiła się jakośd ich oczyszczania tzn.
technologia oczyszczania biologicznego i chemicznego została wzbogacona o element
podwyższonego usuwania biogenów (azotu i fosforu). Ilośd ścieków oczyszczanych lepszą
metodą wzrosła w tym czasie ponad 45% tzn. od 24,5% oczyszczanych ścieków
z podwyższonym usuwaniem biogenów do 69,8% (tabela 48, wykres 141).
Spadła również o blisko 8% ilośd ścieków nieoczyszczanych, pochodzących z sieci
kanalizacyjnej, co świadczy o rozbudowie systemów kanalizacyjnych i uruchamianiu kolejnych
oczyszczalni.
W latach 2004 – 2008 ilośd nieczystości ciekłych z szamb wywiezionych do oczyszczalni
w województwie wzrosła o ok. 31% w stosunku do okresu początkowego. Wzrost ilości
wywiezionych nieczystości świadczy o porządkowaniu gospodarki ściekowej i zmniejszaniu się
ilości ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych niezgodnie z przepisami („na dziko”) do wód
lub

ziemi.

Skutecznośd

metod

oczyszczania

ścieków

odprowadzanych

do

wód

powierzchniowych polega na maksymalnej redukcji ładunków zanieczyszczeo odprowadzanych
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wraz ze ściekami. Efekty poprawy widoczne są przy porównaniu wskaźników określających
ładunki zanieczyszczeo w ściekach, jakie odprowadzane były w 2004 roku w stosunku do ich
wielkości w 2008 roku.
Wykres 141. Struktura oczyszczania ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych lub
do ziemi w województwie w 2008 roku
7,30%

ścieki oczyszczane mechanicznie

13,20%
9,70%

ścieki oczyszczane biologicznie i chemicznie
ścieki oczyszczane z podwyższonym
usuwaniem biogenów

69,80%

ścieki nieoczyszczane

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Zmiany wskaźników określających ładunki zanieczyszczeo w ściekach po oczyszczeniu
na przestrzeni analizowanych lat w powiatach przedstawia mapa 89. Redukcję wszystkich
wskaźników zanieczyszczeo w ściekach odprowadzanych z oczyszczalni uzyskano jedynie
w powiatach: grodzkich (łódzkim, piotrkowskim i skierniewickim) oraz wieluoskim,
bełchatowskim, łaskim, opoczyoskim i kutnowskim, czyli w ok. 1/3 województwa. W powiecie
skierniewickim nie można stwierdzid wielkości zmian z powodu braku danych do porównao
z lat poprzednich. W powiatach poddębickim i pajęczaoskim stwierdzono wręcz wzrost
zanieczyszczeo w oczyszczonych ściekach, co świadczy o spadku sprawności funkcjonujących
tam oczyszczalni i konieczności modernizacji oczyszczalni w zakresie technologii oczyszczania
ścieków bądź budowy nowocześniejszych oczyszczalni.
Zagrożeniem dla czystości wód jest również funkcjonowanie systemów kanalizacji
ogólnospławnej tzn. odprowadzającej ścieki komunalne i wody opadowe wspólnym kanałem.
Przy większych opadach powoduje to przeciążenie oczyszczalni tzn. często wielkości dopływu
na

oczyszczalnie

ścieków

komunalnych wraz

z

wodami opadowymi

przekraczają

przepustowośd danej oczyszczalni, co skutkuje osłabieniem efektu oczyszczania i tym samym
zwiększeniem ładunku zanieczyszczeo odprowadzanych wraz z oczyszczonymi ściekami do
odbiorników. W przypadku funkcjonowania na sieci ogólnospławnej tzw. przelewów
burzowych (Łódź), przy większych spływach deszczowych rozrzedzone nieoczyszczone ścieki
dostają się bezpośrednio do wód powierzchniowych, powodując ich zanieczyszczenie.
Kolejnym

czynnikiem

wpływającym

na

zwiększenie

zanieczyszczeo

wód

powierzchniowych są spływy powierzchniowe z tzw. ścieków opadowych i wód roztopowych
z powierzchni utwardzonych np. jezdni, parkingów. Ścieki opadowe powstają poprzez
rozpuszczenie w opadach atmosferycznych pyłów, produktów niespalonego paliwa i in.
substancji stałych i gazowych znajdujących się w atmosferze. Dodatkowo spłukują one
zanieczyszczenia znajdujące się na obszarach użytkowanych rolniczo i powierzchniach
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utwardzonych (np. pozostałości po nawozach, środkach chemicznych i substancjach
ropopochodnych) bezpośrednio do rzek czy cieków, często bez uprzedniego ich
podczyszczania.
Mapa 89. Zmiana ładunków zanieczyszczeo w ściekach oczyszczonych w powiatach
w latach 2004 – 2008

Zagrożenie powodziowe i melioracje
Obszar województwa położony jest w zlewniach trzech dużych rzek. Istotny problem
zagrożenia powodziowego pojawia się głównie na Warcie, Pilicy i Bzurze. Dwie z nich – Warta
i Pilica - przenoszą wody z południowej (wyżynnej) części kraju, co w połączeniu ze spływem
wód wezbraniowych z części ich dorzecza leżącej na terenie województwa łódzkiego stanowi
wielokrotnie o zagrożeniu powodziowym w regionie. Powodzie występujące w regionie mają
charakter zjawisk pojawiających się w czasie intensywnych wiosennych roztopów (powodzie
roztopowe), podczas nawalnych deszczy (powodzie opadowe) oraz zatorów lodowych
(powodzie zatorowe). Problem stanowi fakt, iż większośd zlewni cząstkowych województwa
charakteryzuje się małą zdolnością retencyjną, długie odcinki rzek i cieków są skanalizowane,
wody odprowadzane są w szybkim tempie powodując powstawanie powodzi na większych
odbiornikach, takich jak Warta lub Pilica. Dodatkowo poziom retencjonowania wód,
ze względu na niedostatek odpowiednich obiektów, jest niewielki. Innymi czynnikami
wpływającymi na zjawiska powodziowe są rzeźba terenu, stopieo zalesienia, istnienie rowów
melioracyjnych, progów, kanałów mogących pełnid funkcje zabezpieczające. Oprócz tego
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istnieją również starorzecza, mokradła i bagna, jako naturalne elementy środowiska
podtrzymujące zasoby wodne i zmniejszające zagrożenie powodziowe.
Aktualnie w województwie istnieje ok. 596 stref możliwych zagrożeo, wytypowanych
na podstawie analizy istniejącego zagospodarowania przestrzeni i zasięgów obszarów
zagrożenia powodziowego wodą o P=1%. Obejmują one między innymi tereny zabudowy
różnego typu w zasięgu wód powodziowych. Ze stref tych wyróżniono obszary problemowye
szczególnie zagrożone powodzią (wykres 142, mapa 89a).
Wykres 142. Powierzchnia terenów zagrożenia powodziowego wodą o P=1% w rozbiciu na
powiaty w roku 2010
12000,0
10000,0
8000,0
6000,0
4000,0
2000,0

Źródło: Baza danych BPPWŁ w Łodzi na podstawie danych z RZGW Poznao i RZGW Warszawa

Obszary zagrożone powodziami w poszczególnych zlewniach głównych rzek
województwa przedstawiają się następująco:
Zlewnia rzeki Warty:
1. rz. Warta - obszary zagrożenia powodziowego (1%) występują na całym jej przebiegu przez
województwo, ze szczególnym nasileniem w następujących gminach: Gidle, Nowa
Brzeźnica,

Radomsko,

Działoszyn,

Siemkowice,

Konopnica,

Widawa,

Zapolice,

m. gm. Sieradz oraz Warta (powyżej Zbiornika Jeziorsko)
2. rz. Żeglina - strefy zagrożenia powodziowego (1%) i podtopieo występują na całym jej
przebiegu
3. rz. Widawka - obszary zagrożenia występują szczególnie w dolnym (ujściowym) jej biegu
4. rz. Grabia - obszary te zaczynają się od gminy Drużbice. Zlokalizowane SA na całym jej
przebiegu aż do ujścia do rzeki Widawki
5. rz. Ner - obciążona szczególnie dużymi spływami wód burzowych i roztopowych z terenu
Aglomeracji

Łódzkiej.

Strefa

zagrożenia

powodziowego

występuje

w

miastach:

Konstantynowie Łódzkim i Poddębice oraz gminach: Lutomiersk, Poddębice, Wartkowice
i Świnice Warckie
6. rz. Prosna - na odcinku rzeki przepływającym przez województwo zagrożenie powodziowe
występuje w m. gm. Wieruszów oraz gminach: Mokrsko, Łubnice, Bolesławiec i Galewice.
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Zlewnia rzeki Bzury:
1. rz. Bzura - to rzeka z szeroką doliną (silnie zmeliorowaną). Zagrożenie powodziowe
występuje w jej granicach na terenie gmin: Bolimów, Nieborów, Łowicz, Zduny,
Bedlno, Parzęczew, Aleksandrów Łódzki i m. Łowicz
2. rz. Ochnia - tereny zagrozenia powodziowego występują w samej (dośd wąskiej)
dolinie rzeki, zwłaszcza na terenach m. Kutna oraz gmin: Kutno i Nowe Ostrowy
3. rz. Rawka - potencjalne obszary zagrożenia powodziowego występują w dolinie rzeki
w gminach: Nowy Kawęczyn, Rawa Mazowiecka i Żelechlinek
Zlewnia rzeki Pilicy:
4. rz. Pilica - odcinki zagrożenia powodziowego występują powyżej i poniżej Zbiornika
Sulejowskiego.

Tereny

wzdłuż

rzeki

nie

są

zabezpieczone

wałami

przeciwpowodziowymi. Za szczególnie zagrożony uznaje się obszar położony przy
ujściu rzeki Luciąży oraz rejon m. Tomaszowa Mazowieckiego. Obszar miasta położony
w dolinie Pilicy powinien byd szczególnie zabezpieczony , zwłaszcza przez zrzutami wód
ze Zbiornika Sulejowskiego. Obszary zagrożenia powodziowego występują również
w gminach: Rzeczyca, Poświętne, Inowłódz, Tomaszów Mazowiecki, Aleksandrów,
Ręczno, Przedbórz, Żytno i Wielgomłyny
5. rz. Luciąża - spływ wód burzowych i roztopowych ze zurbanizowanych powierzchni m.
Piotrkowa Trybunalskiego potęguje wezbrania na rzece zwłaszcza przy jej odcinku
ujściowym do Pilicy oraz dalej w stronę Zbiornika Sulejowskiego. Obszary zagrożenia
powodziowego występują w gminach: Sulejów, Rozprza, Łęki szlacheckie i Masłowice.
6. rz. Czarna Maleniecka - kilkanaście miejsc zagrożenia powodziowego w dolinie tej
rzeki występuje w gminach: Aleksandrów, Parady ż i Żarnów
7. rz. Wolbórka - miejsca zagrożenia powodziowego zlokalizowane są wzdłuż doliny tej
rzeki na terenie m. Tomaszowa Mazowieckiego i gmin: Tuszyn, Czarnocin, Wolbórz,
Będków, Tomaszów Mazowiecki
8. rz. Drzewiczka -

potencjalne

obszary

zagrożenia

powodziowego

występują

w m. Opocznie oraz na terenie gm. Drzewica (przed zbiornikiem retencyjnym).
W województwie istnieje kilka dużych zbiorników retencyjnych magazynujących wody
i jednocześnie posiadających dośd dużą pojemnośd od 3,8 mln m3 do 202,8 mln m3. Zakłada się
możliwośd wystąpienia awarii, w postaci przerwania zapór 4 takich obiektów. Są to zbiorniki
Jeziorsko, Sulejów, Cieszanowice i Miedzna.
Prawdopodobieostwo wystąpienia tego typu awarii i powodzi poniżej zbiorników nie
jest duże, jednak istnieje, a ich skutki mogą byd trudne do naprawienia. Awarie te mogłyby
doprowadzid do zatopienia dużych terenów poniżej zapór, o powierzchni nawet
do kilkudziesięciu km2 i zagrożenia życia kilku tysięcy osób. Według danych Komendy
Wojewódzkiej Paostwowej Straży Pożarnej w Łodzi w wyniku katastrofalnych opadów
i roztopów, obszar możliwych zagrożeo na terenie województwa w wyniku katastrofalnych
wezbrao wynosi ok. 240 km2.
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Magazyny

wojewódzkie

zabezpieczenia

przeciwpowodziowego

i

kryzysowego

(gromadzące środki i zasoby służące celom ochrony kryzysowej, w tym przeciwpowodziowej,
są zlokalizowane w czterech obiektach tj.: Białaczowie (powiat opoczyoski), Poddębicach,
Wieluniu i Chojnem (powiat sieradzki). Są one sukcesywnie powiększane i uzupełniane.
Mapa 89a. Obszary zagrożenia powodziowego

Tabela 49. Zestawienie melioracji podstawowych
Melioracje podstawowe
Rzeki i kanały – długośd
Rzeki i kanały uregulowane - długośd
Wały długośd
Obszar chroniony wałami

km
km
km
tys. ha

2004
3823
2256
163
10,6

Rok
2006
3823
2256
163
10,6

2005
3823
2256
163
10,6

2007
3822
2262
163
10,6

2008
3823
227
163
10,6

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2004 – 2008, Rocznik Statystyczny: Ochrona Środowiska GUS 2005 – 2009

Tabela 50. Zestawienie melioracji podstawowych wymagających odbudowy lub modernizacji
Melioracje podstawowe wymagające odbudowy lub
modernizacji
Rzeki
km
Wały
km
Użytki rolne ogółem z urządzeniami
wymagającymi odbudowy lub
tys. ha
modernizacji

Rok
2004
339
68

2005
339
59

2006
339
59

2007
342
59

2008
1621
53

44,2

45

45

46,9

44,7

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS 2004 – 2008, Rocznik Statystyczny: Ochrona Środowiska GUS 2005 – 2009
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Należy stwierdzid, że na przestrzeni lat 2004 – 2008 długośd odcinków rzek i kanałów
uregulowanych wzrosła od 2 256 km do 2 277 km, długośd istniejących obwałowao nie uległa
zmianie i wynosi 163 km, obszar chroniony wałami wynosi 10 600 ha, wzrosła długośd
odcinków rzek wymagających modernizacji (regulacji) z 339 km do 1 621 km. Na skutek
przeprowadzonych prac zmalała długośd wałów przeznaczonych do odbudowy lub
modernizacji z 68 km do 53 km. Prawie na tym samym poziomie ok.44 tys. ha utrzymała się
powierzchnia użytków rolnych z urządzeniami wymagającymi odbudowy lub modernizacji.
Ogólnie zauważalny jest niedobór inwestycji w nowe zabezpieczenia przeciwpowodziowe
i modernizację już istniejących.
Główne rodzaje działao mających na celu eliminację zagrożenia powodziowego lub
jego częściowe ograniczenie to:
Działania zmierzające do zwiększenia retencji naturalnej poprzez: wzrost zdolności
retencyjnych terenów leśnych (dolesienia, przebudowa drzewostanów kierunku zgodności
z siedliskiem, ograniczenie wyrębów w dolinach rzek i cieków oraz odtwarzanie
biologicznej obudowy cieków), wzrost retencji na terenach zmeliorowanych lub
planowanych do zmeliorowania (odbudowa zastawek na rowach melioracyjnych,
niemeliorowanie torfowisk, podmokłych łąk oraz pastwisk), wzrost retencji glebowej
(zwiększenie udziału próchnicy w glebie, stosowanie orki w poprzek stoku, tworzenie
śródpolnych oczek wodnych). Utrzymanie gospodarki rolnej województwa łódzkiego
na odpowiednim poziomie wymaga istnienia sprawnych i funkcjonalnych systemów
melioracyjnych.

Nieodpowiednie

gospodarowanie

na

obszarach

zmeliorowanych

polegające na tworzeniu odwodnieo doprowadziło do pogorszenia ich jakości. Szczególnie
niekorzystna sytuacja występuje w północnej i północno-zachodniej części województwa.
Obecnie jedynym skutecznym sposobem łagodzenia skutków suszy i niedoborów wody jest
magazynowanie jej w zbiornikach retencyjnych, które opóźniają odpływ oraz zmniejszają
odpływ powierzchniowy na korzyśd gruntowego zwiększając zapas tych wód. Aktualnie
jedynie 3,2% całej powierzchni użytków rolnych wyposażonych jest w urządzenia
nawadniające (w tym 0,03% na gruntach ornych) a województwo łódzkie zakwalifikowane
jest do stref o dużych i największych potrzebach rozwoju retencji wód. Chociaż
powierzchnia gruntów nawadnianych w województwie rośnie, nadal jest niewystarczająca
w stosunku do istniejących potrzeb (tabela 49, 50).
Działania mające na celu zwiększenie retencji sztucznej realizacja programu małej retencji
(budowa

i modernizacja zbiorników

retencyjnych, budowa

polderów, budowa

i modernizacja wałów przeciwpowodziowych, odtworzenie obiektów małej retencji
korytowej, budowa tzw. „kanałów ulgi”).
Działania zapobiegawcze i prewencyjne: całkowity zakaz wznoszenia obiektów
budowlanych (mieszkalnych i innych) na obszarach zagrożenia powodziowego, stopniowe
przenoszenie zabudowy na wyżej położone, tereny, budowa ewentualnych opasek lub
wałów pierścieniowych wokół obiektów, których przeniesienie nie jest możliwe,
usprawnienie systemów wczesnego ostrzegania przeciwpowodziowego.
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Zanieczyszczenie powietrza
Powietrze stanowi jeden z głównych elementów środowiska, w którym przebiega
większośd procesów mających wpływ na życie organizmów. Za jego pośrednictwem
dostarczany jest m.in. tlen niezbędny do oddychania większości organizmów, jak również
dwutlenek węgla niezbędny do przeprowadzenia procesu fotosyntezy w komórkach roślin.
Ze względu na powszechnośd występowania oraz brak naturalnych barier przenikania
substancji gazowych i pyłowych, powietrze w porównaniu do innych komponentów
środowiska (litosfera, hydrosfera) jest narażone na przyjmowanie dużego ładunku
zanieczyszczeo, który w wyniku ruchów mas powietrza łatwiej się rozprzestrzenia i ma większy
zasięg. Emisja zanieczyszczeo do atmosfery może mied miejsce w wyniku naturalnych
procesów występujących na ziemi (pożary lasów, erozja gleb i skał, wybuchy wulkanów) lub
działalności człowieka. Zanieczyszczenia powietrza pochodzenia antropogenicznego można
podzielid na:
punktowe (emisja punktowa), których źródłami są głównie energetyczne procesy
spalania paliw kopalnych, jak również przemysłowe procesy technologiczne,
komunikacyjne (emisja liniowa), pochodzące z transportu drogowego, lotniczego,
wodnego oraz kolejowego,
powierzchniowe (emisja powierzchniowa), których składowe to zanieczyszczenia
pochodzące z palenisk domowych oraz powstałych w wyniku gromadzenia i utylizacji
ścieków i odpadów.
Emisja punktowa
Emisja punktowa stanowi ponad 50% całkowitej emisji zanieczyszczeo powietrza
w województwie. Do głównych zanieczyszczeo emitowanych do atmosfery ze źródeł
punktowych na jego terenie należą (oprócz dwutlenku węgla (CO2) stanowiącego ponad 99%
ogółu zanieczyszczeo punktowych powietrza), dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2),
tlenek węgla (CO) oraz pyły. Głównymi emitentami na obszarze województwa są wytwórcy
energii elektrycznej i cieplnej (tabela 51):
PGE Elektrownia „Bełchatów” S.A., której udział w emisji głównych zanieczyszczeo
gazowych w 2008 roku w skali województwa wyniósł 75,6%, a pyłowych 50,9%,
Zespół Elektrociepłowni „Dalkia Łódź” S.A., której udział w emisji głównych
zanieczyszczeo gazowych w 2008 roku w skali województwa ukształtował się
na poziomie 10,7%, a pyłowych 5,3% (mapa 90).
W 2008 roku główne zanieczyszczenia emitowane do powietrza ze źródeł punktowych
w województwie w kolejności wielkości strumieni kształtowały się odpowiednio (wykres 143):
SO2 – 50% (77 413,7 t/rok)
NO2 – 33% (52 071,4 t/rok)
pyły – 12% (18 549,7 t/rok)
CO – 5% (7 606,8 t/rok).
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Mapa 90. Rozmieszczenie zakładów emitujących najwięcej zanieczyszczeo w 2008 roku

Tabela 51. Zakłady emitujące najwięcej zanieczyszczeo w 2008 roku – emisja równoważna
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ZAKŁAD
PGE Elektrownia Bełchatów S.A.
Dalkia Łódź S.A.
Cementownia Warta S.A.
Zakład Energetyki cieplnej Sp. z o.o. Pabianice
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Sieradzu
Elektrociepłownia Zduoska Wola Sp. z o.o.
Pfleiderer Prospan S.A.
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Trybunalskim
Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Wieluniu
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kutnie
Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Skierniewicach
Zakład Gospodarki Ciepłowniczej Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „NASZ DOM” w Opocznie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku
„Energetyka Boruta” Sp. z o.o. w Zgierzu
Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Oddział Cukrownia Dobrzelin S.A. w Dobrzelinie
SOLAN S.A. Głowno
„OPOCZNO” S.A. Producent Płytek Ceramicznych
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Chrzanowie Oddział w Radomsku
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przodownik” w Tomaszowie Mazowieckim
„COMEX” Sp. z o.o.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska WART-MILK w Sieradzu
Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o.
Agros Nova Sp. z o.o.
„Optex” S.A.
Zakład Energetyczny Płock, Multienergetyczne Przedsiębiorstwo Sieciowe Sp. z o.o.
Oddział Żychlin
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej PGKiM Sp. z o.o.
w Aleksandrowie Łódzkim

EMISJA RÓWNOWAŻNA
[T/ROK]
83 623,3
12 822,4
1 766,2
705,8
490,0
447,0
405,9
401,5
350,2
311,9
294,3
286,1
284,8
264,9
263,4
213,2
180,4
177,1
162,4
146,5
146
142,4
137,9
134
125,5
124,6
116,0

Źródło: WIOŚ w Łodzi
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Wykres 143. Struktura emisji głównych zanieczyszczeo do powietrza ze źródeł punktowych
w województwie w latach 2004 – 2008
12%
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodz

Według danych WIOŚ w Łodzi, ogólna emisja zanieczyszczeo emitowanych z emitorów
punktowych (bez CO2) w województwie w latach 2004 - 2008 miała wyraźną tendencję
malejącą i wynosiła odpowiednio w 2004 roku 239 611,2 t/rok, w 2006 roku 213 862,1 t/rok
oraz 155 641,8 t/rok w roku 2008. Wartości te wskazują, że ilośd substancji uwalnianych
do atmosfery w analizowanym okresie spadła o 65% (wykres 144).
Wykres 144. Emisja głównych zanieczyszczeo powietrza (bez CO2) emitowanych z emitorów
punktowych w województwie w latach 2004 – 2008 [t/rok]
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Tabela 52. Emisja głównych zanieczyszczeo ze źródeł punktowych w powiatach województwa *t/rok+ w latach 2004 – 2008
2004
LP.

POWIATY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

bełchatowski
brzezioski
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki grodzki
łódzki wschodni
opoczyoski
pabianicki
pajęczaoski
piotrkowski
piotrkowski
grodzki
poddębicki
radomszczaoski
rawski
sieradzki
skierniewicki
skierniewicki
grodzki
tomaszowski
wieluoski
wieruszowski
zduoskowolski
zgierski
OGÓŁEM ŁÓDZKIE

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

2006
RODZAJ ZANIECZYSZCZENIA [T/ROK]
NO2
CO
42 109,8
7 448,3
15,3
37,6
138,7
292,8
41,3
233,3
8,4
73,7
83,7
136,5
5 539,9
746,2
27,2
57,9
215,3
407,8
211,2
384,8
1 919,2
3 538,6
27,1
100,5

SO2
139 839,3
15,2
494,8
58,4
33,9
288,3
12 774,2
93,1
364,8
742,2
143,3
76,0

NO2
40 155,3
13,7
190,6
22,6
15,6
108,3
5 833,4
31,6
204,1
227,9
1 422,3
31,0

CO
14 684,7
41,3
453,3
70,6
175,6
297,6
489,7
211,5
403,9
430,8
1 557,0
140,5

PYŁ
3 241,7
15,6
269,0
24,2
41,8
129,3
967,7
52,9
625,3
412,0
186,0
53,6

SO2
11 4207,8
15,8
338,1
135,9
19,4
295,3
14 363,1
72,6
346,2
700,9
299,2
25,1

419,7

151,6

205,8

216,0

466,8

197,3

5,5
640,0
42,8
504,7
5,7

3,8
173,1
18,6
150,7
1,1

55,4
324,9
166,0
130,9
26,8

3,9
254,6
30,3
138,0
14,2

7,5
365,9
39,0
473,0
12,5

450,2

164,7

416,5

123,4

475,7
312,5
81,8
517,5
1 038,9
159 418,4

120,1
122,5
388,5
129,3
342,8
50 023,14

357,7
137,5
635,3
146,1
510,7
22 069,95

250,7
211,1
374,8
139,6
324,4
8 099,81

2008
PYŁ
3 696,4
14,5
151,0
41,5
36,3
88,2
766,1
40,1
480,5
281,7
86,1
30,7

SO2
61 334,8
15,8
601,3
158,0
26,2
214,0
10 109,7
87,2
322,0
580,1
270,1
43,2

NO2
41 048,6
15,7
272,1
51,2
15,2
69,3
5 342,9
37,1
278,0
244,2
2 781,2
38,7

CO
3 807,9
11,7
242,6
62,2
44,8
83,6
456,2
56,8
627,2
204,4
162,5
26,0

PYŁ
8 310,1
31,2
503,6
256,9
114,3
245,5
502,6
139,1
366,3
477,1
4 284,9
148,9

305,4

260,8

425,4

167,3

227,1

177,3

6,6
119,3
16,2
115,8
3,2

49,8
281,7
127,4
142,8
19,3

37,1
178,9
87,7
126,6
8,1

7,7
387,6
28,0
519,1
10,8

6,0
117,3
13,7
139,4
5,1

31,7
164,7
36,2
208,8
9,7

41,6
252,8
117,2
144,0
33,2

677,2

190,0

404,4

81,5

399,5

166,2

125,8

310,6

430,9
377,2
180,7
535,4
888,3
135 273,6

156,3
140,4
686,8
114,0
320,8
52 403,8119

390,4
152,0
1 559,0
76,0
785,0
17 751,32

276,7
202,6
969,9
150,6
339,5
8 433,29

482,8
321,9
87,2
404,8
576,5
77 413,7

256,4
124,3
508,7
124,4
248,4
52 071,4

237,6
126,5
274,7
164,6
213,5
7 606,8

607,2
120,9
627,7
130,8
605,9
18 549,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi
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W ogólnej ilości wyemitowanych z emitorów punktowych zanieczyszczeo atmosfery
w latach 2004 - 2008 wyraźnie zaznaczył się spadek emisji tlenku węgla(o około 65 p.p.) oraz
dwutlenku siarki (o około 50 p.p.). Emisja dwutlenku azotu w analizowanym okresie
utrzymywała się na podobnym poziomie (ponad 50 tys. t/rok). Niepokojącym zjawiskiem był
ponad dwukrotny wzrost zanieczyszczeo pyłowych w roku 2008. Przyczyną takiego stanu
rzeczy jest spalanie węgla gorszej jakości w Elektrowni Bełchatów, warunki meteorologiczne
oraz zwiększone zapotrzebowanie przemysłowe na energię.
Spośród powiatów w emisji punktowej we wszystkich rodzajach zanieczyszczeo
dominował powiat bełchatowski, chociaż w zakresie emisji dwutlenku siarki (SO2) w 2008 roku
odnotowano ponad 50% jej spadek w stosunku do roku 2004 (tabela 52).
Poziom emisji SO2 w powiecie łódzkim grodzkim utrzymywał się w latach 2004-2008
na znacznie wyższym poziomie niż w pozostałych powiatach województwa, w których
odnotowano minimalny spadek emisji SO2, za wyjątkiem powiatów: łaskiego (wzrost o 170 p.p.
w stosunku do roku 2004), pajęczaoskiego (wzrost o 88 p.p. w stosunku do roku 2004)
i kutnowskiego (wzrost o 22 p.p. w stosunku do roku 2004) (mapa 91).
Mapa 91. Emisja punktowa SO2 w województwie według powiatów w 2008 roku [t/rok]
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W emisji zanieczyszczeo powietrza dwutlenkiem azotu (NO2) również dominował
powiat bełchatowski, w którym wielkośd emisji utrzymywała się na poziomie około 40 tys.
t/rok. Z pozostałych powiatów zwiększoną emisję odnotowano w powiatach łódzkim grodzkim
(około 5 tys. t/rok) oraz pajęczaoskim (wzrost z 1 422,3 t/rok w 2004 roku do 2 781,2 t/rok
w 2008 roku, tj. o około 51 p. p.). Tendencję wzrostową, chod na mniejszą skalę, odnotowano
m.in. na terenie powiatów wieruszowskiego, tomaszowskiego, kutnowskiego, łaskiego
i opoczyoskiego (mapa 92).
Mapa 92. Emisja punktowa NO2 w województwie według powiatów w 2008 roku [t/rok]

Największą emisję tlenku węgla (CO) zanotowano na terenie powiatu bełchatowskiego,
chociaż w latach 2004 – 2008 nastąpiła znaczna jego redukcja – o około 74 p.p. Wzrost
zanieczyszczenia CO odnotowano w powiecie opoczyoskim, natomiast znaczny, prawie
dziesięciokrotny, spadek stwierdzono w powiecie pajęczaoskim (z 1 557,0 t/rok w 2004 roku
do 162,5 t/rok w 2008 roku - mapa 93).
Emisja zanieczyszczeo pyłowych miała tendencję wzrostową, co szczególnie widoczne
było w powiecie bełchatowskim (z 3 241,7 t/rok w 2004 roku do 8 310,1 t/rok w 2008 roku,
tj. o około 156 p. p.). Natomiast w powiecie pajęczaoskim zanotowano bardzo wyraźny,
bo ponad 20-krotny, wzrost tych zanieczyszczeo (z 186,0 t/rok w 2004 roku do 4 284,9 t/rok).
Ogólnie zauważa się sukcesywny wzrost emisji pyłów ze źródeł punktowych za wyjątkiem
powiatów: łódzkiego grodzkiego, opoczyoskiego i piotrkowskiego grodzkiego (mapa 94).
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Mapa 93. Emisja punktowa CO w województwie według powiatów w 2008 roku [t/rok]

Mapa 94. Emisja punktowa pyłu w województwie według powiatów w 2008 roku [t/rok]
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Emisja powierzchniowa
Największy

negatywny

wpływ

na

stan

powietrza

w miastach

ma

emisja

powierzchniowa pochodząca z niskich emitorów odprowadzających pyłowe i gazowe produkty
spalania, szczególnie w sezonie grzewczym. Stara zabudowa w centrach miast regionu (poza
zasięgiem miejskiej sieci cieplnej) ma charakter zwarty, z charakterystycznymi podwórkami
„studniami”, co utrudnia proces wentylacji i prowadzi do kumulowania się dużych ładunków
groźnych substancji na niewielkiej przestrzeni, o dużej gęstości zaludnienia. Na terenach poza
miastami występują korzystniejsze warunki przewietrzania. Jednocześnie obszary te mają
utrudniony

dostęp

do

sieci

ciepłowniczych

i gazowych.

Dane

o wielkości

emisji

powierzchniowej w województwie łódzkim zostały oszacowane w oparciu o informacje
o liczbie ludności w obwodach spisowych, powierzchni ogrzewanej i rodzaju paliwa
w indywidualnych systemach grzewczych (tabela 53).
Tabela 53. Emisja powierzchniowa podstawowych zanieczyszczeo w województwie
w latach 2004 – 2008 [t/rok]
RODZAJ ZANIECZYSZCZENIA
DWUTLENEK SIARKI (SO2)
TLENKI AZOTU (NOX)
TLENEK WĘGLA (CO)
PYŁ ZAWIESZONY (PM10)
OGÓŁEM ŁÓDZKIE

2004
8 651
3 777
9 013
28 721
50 162

2006
8 651
3 777
9 013
28 721
50 162

2008
11 987
6 462
18 932
28 038
65 419

Źródło: WIOŚ w Łodzi
Według interpretacji WIOŚ wartośd emisji za rok 2006 została przyjęta jak dla roku 2004 - z uwagi na fakt, iż
ewentualne zmiany jej wielkości wynikające z rozbudowy gospodarstw domowych i związanego z tym zwiększenia
powierzchni grzewczej zostały zniwelowane łagodną zimą w roku 2006.

Emisja powierzchniowa w województwie łódzkim na przestrzeni pięciu lat wzrosła
z 50 162 t/rok do wartości 65 419 t/rok, czyli blisko o 1/3 (wykres 145). W ogólnej ilości
wyemitowanych głównych zanieczyszczeo powierzchniowych do atmosfery w latach 2004 2008 odnotowano wyraźny wzrost emisji tlenku węgla, którego ilośd w 2008 roku podwoiła się
w stosunku do lat poprzednich. W analizowanym okresie zwiększyła się również emisja
tlenków azotu (o 71 p. p.) i dwutlenku siarki (prawie o 39 p. p.) Emisja pyłu zawieszonego
nieznacznie spadła (o około 3 p. p.). Największy strumieo masowy w emisji powierzchniowej
w 2008 roku stanowił pył zawieszony, którego udział wyniósł 43% (28 038 t/rok). Pozostałe
strumienie stanowiły odpowiednio:
CO – 29% [18 932 t/rok],
SO2 – 18% [11 987 t/rok],
NOx – 10% [6 462 t/rok].
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Wykres 145. Struktura i poziom emisji powierzchniowej w województwie w latach 2004 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi

Emisja liniowa
Najważniejszym źródłem emisji liniowej w województwie jest transport samochodowy.
Substancje emitowane z silników pojazdów oddziałują na stan czystości powietrza szczególnie
w najbliższym otoczeniu dróg, a ich wpływ maleje wraz z odległością. W ostatnim okresie
nabiera znaczenia również transport lotniczy, związany z intensyfikacją lotów krajowych
i międzynarodowych (rozpoczyna się rozbudowa Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta
o kolejny – III Terminal). Ilośd zarejestrowanych pojazdów w województwie łódzkim
w analizowanym przedziale czasowym sukcesywnie rosła:
-

samochodów osobowych – o 31 p.p., tj. z 800 710 do 1 050 445,

-

samochodów ciężarowych – o 10 p.p., tj. z 162 323 do 179 219.
Wielkośd emisji ze źródeł liniowych szacowana była na podstawie informacji o rodzaju i

ilości samochodów na poszczególnych odcinkach dróg oraz wartości współczynników emisji.
Zgodnie z informacją uzyskaną w WIOŚ w Łodzi, w 2008 roku do oszacowania emisji liniowej
wykorzystano kilka zestawów wskaźników:
-

wskaźniki emisji pochodzącej ze spalania paliw w silniku, opracowane i aktualizowane
przez profesora Z. Chłopka, zatwierdzone przez Krajowe Centrum Inwentaryzacji Emisji
(,,Wskaźniki dla inwentaryzacji emisji’’, Instytut Ochrony Środowiska, ,,Pojazdy
Samochodowe i Ochrona Środowiska Naturalnego’’, Wydawnictwo Komunikacji
i Łączności; Z. Chłopek),

-

wskaźniki dotyczące pyłu pochodzącego ze ścierania opon, okładzin hamulcowych oraz
nawierzchni jezdni uzależnione od typu pojazdów– System RAINS,

-

wskaźniki emisji pochodzącej z zabrudzenia jezdni, ,,WRAP Fugitive Dust Handbook,
2007 Denver.
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Dlatego też, wielkośd emisji liniowej w 2008 roku była mniejsza od prezentowanej
w latach 2004 i 2006, co nie odzwierciedla trendu w tym zakresie (tabela 54). Ze względu
na zmieniające się metody szacowania emisji liniowej interpretacja danych nie była możliwa
w odniesieniu do roku 2004 i 2006.
Największe

skupiska

zanieczyszczeo

ogniskują

się

w

głównych

węzłach

komunikacyjnych miast województwa: Piotrkowa Trybunalskiego, Łodzi, Skierniewic,
Radomska i Tomaszowa Mazowieckiego. Ze względu na niskie źródło emisji i ograniczającą
ulice zabudowę, emisja liniowa ma znaczący wpływ na stan czystości powietrza w miastach.
Według szacunków emisji wyznaczonej na podstawie natężenia ruchu największe wartości dla
emisji liniowej skupiają się w rejonie tras przelotowych, w analizach tych nie wzięto jednak pod
uwagę emisji powstałej na skutek tworzenia się zatrzymao ruchu - korków (WIOŚ w Łodzi –
mapa 95).
Mapa 95. Emisja liniowa równoważna w województwie w 2008 roku [t/rok]

str. 305

SFERA SPOŁECZNA - JAKOŚĆ ŻYCIA

Tabela 54. Emisja liniowa według głównych grup zanieczyszczeo w województwie w ujęciu
powiatowym w 2008 roku [g/s]
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

POWIAT
bełchatowski
brzezioski
kutnowski
łaski
łęczycki
łowicki
łódzki grodzki
łódzki wschodni
opoczyoski
pabianicki
pajęczaoski
piotrkowski
piotrkowski grodzki
poddębicki
radomszczaoski
rawski
sieradzki
skierniewicki
skierniewicki grodzki
tomaszowski
wieluoski
wieruszowski
zduoskowolski
zgierski
Ogółem łódzkie

SO2
0,060067
0,022258
0,077387
0,033059
0,034669
0,063904
0,436627
0,049617
0,044856
0,035953
0,019487
1,560289
0,029952
0,036258
0,09598
0,055286
0,071262
0,137229
0,003973
0,08894
0,05278
0,029581
0,019464
0,068555
3,127433

RODZAJ ZANIECZYSZCZENIA [G/S]
NOX
CO
22,46654
50,18984
6,78214
22,17186
31,65102
57,04075
10,79089
32,41517
12,87541
29,45227
24,69602
50,84787
102,4293
613,5327
17,21881
46,08421
15,96185
39,16813
11,0891
37,15236
6,386516
18,94518
508,956
1584,99
9,717778
34,88351
12,27476
34,24469
36,42207
78,25725
19,76346
46,21458
24,90918
63,99456
50,6449
124,2842
1,248021
4,031233
33,38883
74,31213
19,25128
45,20021
11,09339
24,50692
6,769179
17,87379
23,87933
62,63291
1 020,666
3 192,426

PYŁ
0,569428
0,206783
0,778198
3,981605
5,149879
10,18648
2,728727
0,458138
0,423839
3,967317
2,34855
208,1803
5,626185
4,595527
14,75194
8,11086
9,601969
22,89058
0,447149
13,41742
7,600809
4,475178
2,601831
9,269555
342,3682

Źródło: WIOŚ w Łodzi

Zagrożenia środowiska pochodzące od układu komunikacyjnego rozpatrzono
w czterech grupach zanieczyszczeo: SO2, NOx, CO i pył. W 2008 roku w emisji liniowej we
wszystkich rodzajach zanieczyszczeo wśród powiatów województwa przodował powiat
piotrkowski, na drugim miejscu uplasował się powiat łódzki grodzki, następnie skierniewicki,
radomszczaoski i tomaszowski. Taką koncentrację zanieczyszczeo w zakresie emisji liniowej
tłumaczy przebieg głównych szlaków komunikacyjnych w województwie, wzdłuż których
stężenia zanieczyszczeo były najwyższe.
Największe zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki pochodzenia komunikacyjnego
w 2008 roku stwierdzono w powiecie piotrkowskim (prawie czterokrotnie wyższe stężenie od
powiatu łódzkiego grodzkiego). Na trzeciej pozycji znalazł się powiat skierniewicki, w którym
wartośd była blisko dwunastokrotnie niższa od wartości wykazanej dla powiatu piotrkowskiego
(mapa 96).
W

przypadku

zanieczyszczenia

powietrza

tlenkami

azotu

pochodzenia

komunikacyjnego w 2008 roku w powiecie piotrkowskim odnotowano prawie pięciokrotnie
wyższą emisję niż w powiecie łódzkim grodzkim oraz blisko dziesięciokrotnie wyższą
od wartości wykazanej dla powiatu skierniewickiego (mapa 97).
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Mapa 96. Emisja liniowa SO2 w województwie według powiatów w 2008 roku [g/s]

Mapa 97. Emisja liniowa NOx w województwie według powiatów w 2008 roku [g/s]
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Pod względem emisji do atmosfery tlenku węgla (pochodzącego z silników
spalinowych) w 2008 roku również dominował powiat piotrkowski z 2,5-krotnie wyższym
stężeniem niż w powiecie łódzkim grodzkim i prawie trzynastokrotnie wyższym niż w powiecie
skierniewickim (mapa 98).
Mapa 98. Emisja liniowa CO w województwie według powiatów w 2008 roku [g/s]

Największe zanieczyszczenie pyłem, pochodzącym od układu komunikacyjnego,
w 2008 roku stwierdzono w powiecie piotrkowskim z dziewięciokrotnie wyższą emisją niż
w powiecie łódzkim grodzkim. Na trzecim miejscu znalazł się natomiast powiat
radomszczaoski, na obszarze którego emisja była ponad czternastokrotnie niższa od wartości
wykazanej dla powiatu piotrkowskiego (mapa 99).
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Mapa 99. Emisja liniowa pyłu w województwie według powiatów w 2008 roku [g/s]

Programy ochrony powietrza
Minister Środowiska Rozporządzeniem z dnia 6 marca 2008 roku (Dz. U. Nr 52
poz. 310) dokonał podziału kraju na strefy oceny jakości powietrza, w których dokonuje się
oceny jego jakości pod kątem zawartości SO2, tlenków azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu
zawieszonego PM10 oraz zawartego w nim ołowiu, arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu oraz
ozonu. Monitorowanie i sporządzanie jakości ocen powietrza wykonywane jest przez
Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska. Obszar województwa podzielono na strefy
według dwóch kryteriów ustanowionych:
w celu ochrony roślin (strefy: łęczycko – zgierska, piotrkowsko – radomszczaoska,
sieradzko – wieluoska, skierniewicko – łowicka i łódzka),
w celu ochrony zdrowia (strefy: aglomeracja łódzka, miasto Piotrków Trybunalski,
miasto Skierniewice, łęczycko – zgierska, piotrkowsko – radomszczaoska, sieradzko –
wieluoska i łódzka-(mapa 100).
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Mapa 100. Strefy oceny jakości powietrza w 2008 roku z uwzględnieniem kryteriów w celu
ochrony zdrowia

Strefy wydzielone ze względu na ochronę zdrowia ludzi różnią się od stref
wyznaczonych ze względu na ochronę roślin. W ocenie powietrza (według kryteriów dla
ochrony roślin) nie bierze się pod uwagę poziomu imisji substancji w powietrzu z obszarów
aglomeracji oraz miast na prawach powiatów. Jednocześnie obszar województwa to tzw. strefa
łódzka (z wyłączeniem Aglomeracji Łódzkiej) dla oceny jakości powietrza pod kątem zawartości
ozonu. Porównanie klas stref oceny jakości powietrza w województwie dla 2008 roku z latami
2004 i 2006 było niemożliwe ze względu na inny podział (do 2008 roku każdy powiat stanowił
strefę). Klasyfikacja stref wykonywana jest co roku na podstawie oceny poziomu substancji
w powietrzu, a jej wynikiem jest określenie jednej klasy strefy ze względu na ochronę zdrowia
i jednej klasy ze względu na ochronę roślin (z wyjątkiem stref grodzkich). Klasyfikacji stref
dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeo na
obszarze każdej strefy, następnie określa się klasę wynikową dla danej strefy. Od roku 2010
klasyfikacja stref nie określa klasy B, z którą wiązała się możliwośd przekraczania standardów
jakości powietrza o określony margines tolerancji. W tabeli 55 przedstawiono w skrócie zasady
zaliczania strefy do określonej klasy (A, C), która zależy od stężeo zanieczyszczeo
występujących na jej obszarze. W przypadku, gdy nie są spełnione określone kryteria,
wdrażany jest program ochrony powietrza, w ramach którego określa się obszar przekroczeo
oraz zakres działao mających na celu poprawę jakości powietrza w obrębie wyznaczonego
obszaru.
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Od 1 stycznia 2008 roku organem właściwym do określania programów ochrony
powietrza na mocy art. 91 uts. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska jest Sejmik Województwa (jest to zadanie rządowe). Przed rokiem 2008 programy
ochrony powietrza określane były przez Wojewodę Łódzkiego w drodze rozporządzenia.
Tabela 55. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeo zanieczyszczenia,
uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza
POZIOM STĘŻEO
nieprzekraczający wartości poziomu
dopuszczalnego/docelowego/celu długoterminowego*
powyżej wartości poziomu
dopuszczalnego/docelowego/celu długoterminowego*

KLASA STREFY

WYMAGANE DZIAŁANIA

A
C

brak
-

określenie obszarów przekroczeo wartości kryterialnych
działania na rzecz poprawy jakości powietrza
opracowanie programu ochrony powietrza (POP)

*z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeo określonych w RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji w powietrzu
Źródło: WIOŚ w Łodzi

Z rocznych ocen jakości powietrza wykonanych za lata 2004 – 2009 przez WIOŚ w Łodzi
wynika, że w analizowanym okresie we wszystkich strefach przekroczane były standardy
jakości powietrza pyłu zawieszonego PM10 (oprócz strefy miasto Skierniewice, którą w 2009
roku zaliczono do klasy A oraz strefy łęczycko – zgierskiej obejmującej miasto Kutno, w której
przekroczone zostały poziomy docelowe dobowej i średniej rocznej wartości - mapa 101, 102).
W roku 2009 w strefach aglomeracja łódzka (miasta: Łódź, Pabianice i Zgierz) i łęczycko –
zgierskiej (miasto Kutno) zostały przekroczone poziomy docelowe benzo(a)pirenu (mapa 103).
Mapa 101. Obszary przekroczeo dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu
PM10 w województwie w latach 2004 - 2009
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Mapa 102. Obszary przekroczeo średniej rocznej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia
pyłu PM10 w województwie w latach 2004 - 2009

Mapa 103. Obszary przekroczeo rocznej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia
benzo(a)pirenu w pyle PM10 w województwie w 2008 i 2009 roku
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Istotnym zagadnieniem związanym z jakością powietrza jest wysokie stężenie ozonu
troposferycznego, któremu sprzyja silne nasłonecznienie, umożliwiające fotolizę NO2, wysoka
temperatura i niska wilgotnośd powietrza oraz brak wiatru. W latach 2005 – 2008 zarówno
strefa łódzka jak i aglomeracja łódzka (obejmująca miasta Łódź, Pabianice, Zgierz,
Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki) miały dla ozonu klasę wynikową C. W 2009 roku
nie stwierdzono przekroczeo poziomu dopuszczalnego ze względu na ochronę zdrowia.
Występowanie

epizodów

wzmożonej

imisji

ozonu

troposferycznego

ma

charakter

wielkoobszarowy. Dlatego też ewentualne działania naprawcze zmierzające do eliminacji
epizodów smogu fotochemicznego powinny mied charakter ogólnokrajowy.
Roczna ocena jakości powietrza w województwie za rok 2009 wykazała, że na
ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 narażonych było 914,6 tys. osób
zamieszkujących obszar o łącznej powierzchni 218,5 km2 (w roku 2004 odpowiednio 173,0 tys.
osób na obszarze 31,0 km2). Skutki przekroczeo poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, a więc
zwiększona zapadalnośd na choroby układu oddechowego, krążenia oraz schorzeo o podłożu
immunologicznym dotyczą zwłaszcza mieszkaoców dzielnic śródmiejskich większości miast ze
zwartą zabudową ulic o dużym natężeniu ruchu komunikacyjnego. W 2009 roku odnotowano
wzrost liczby ludności narażonej na oddziaływanie B(a)P w stosunku do roku 2008 z 697,1 tys.
do 789,5 tys. (o 13 p. p.), zamieszkującej powierzchnię 192 km2. Oznacza to, że zagrożenie
jakości powietrza związane z nadmierną koncentracją wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych jest poważnym problemem dużych miast. Przyczyną występowania wysokich
wartości stężenia tych substancji jest niska emisja kumulująca się w rejonie zabudowy
śródmiejskiej i podmiejskiej oraz nielegalne spalanie odpadów komunalnych w paleniskach
domowych (tabela 56).
Tabela 56. Powierzchnia obszarów przekroczeo poziomów dopuszczalnych substancji
w powietrzu z liczbą ludności w latach 2004 – 2009
SUBSTANCJA
Pył zawieszony
PM10 (24h)
Benzoalfapiren
B(a)P
NO2
Ozon
O3

ROK

OBSZARY
PRZEKROCZEO

Powierzchnia [km2]
Liczba mieszkaoców
[tys.]
Powierzchnia [km2]
Liczba mieszkaoców
[tys.]
Powierzchnia [km2]
Liczba mieszkaoców
[tys.]
Powierzchnia [km2]
Liczba mieszkaoców
[tys.]

2004
31,0

2005
46,9

2006
69,0

2007
20,9

2008
63,1

2009
218,5

173,0

348,0

432,0

218,0

381,7

914,6

-

-

-

-

273,2

192,0

-

-

-

-

697,1

789,5

-

-

6,0

-

-

-

-

-

19,5

-

-

-

-

17 948,1

17 947,6

18 219,0

18 219,0

-

-

1 628,9

1 886,2

2 555,9

2 548,9

-

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Ogólna powierzchnia województwa
[km2]
Ogólna liczba ludności *tys.+

18 219,0

18 219,0

18 219,0

18 219,0

18 219,0

18 219,0

2 587,7

2 577,5

2 566,2

2 555,9

2 548,9

2 541,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi i BDR
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W latach 2004 – 2009 w strefach nie odnotowano przekroczeo standardów jakości
powietrza w pozostałych grupach zanieczyszczeo, dla których określono poziomy docelowe
i poziomy celu długoterminowego.
W roku 2008 zanotowano stężenie dwutlenku azotu (NO2) w aglomeracji łódzkiej
powyżej wartości dopuszczalnej (lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej
o margines tolerancji) odpowiadające klasie B. Pomiary stężenia dwutlenku azotu w roku 2009
nie przekraczały wartości poziomu dopuszczalnego.
Wyniki z modelowania wskazują, iż w strefie aglomeracja łódzka, w stężeniach NO2
o okresie uśredniania wyników pomiarów za rok kalendarzowy, na znacznym jej obszarze,
głównie w centralnej części, przeważa emisja liniowa. Na obrzeżach aglomeracji łódzkiej
zaznacza się dominacja emisji napływowej, a w niektórych obszarach, głównie w dzielnicy
Śródmieście w Łodzi oraz w Pabianicach przeważa emisja powierzchniowa z emisją punktową.
Udział emisji liniowej w stężeniach całkowitych osiągał do 70% w dzielnicy Łódź - Widzew.
Wpływ komunikacji jest największy wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych aglomeracji
łódzkiej (mapa 104, 105).
Mapa 104. Rozkład stężeo NO2 o okresie uśredniania wyników pomiarów 1 h pochodzących od
całkowitej emisji na terenie strefy aglomeracja łódzka w 2008 roku

 na podstawie pomiarów WIOŚ metodą niereferencyjną (klasa B)
 standard jakości powietrza w zakresie NO2 1h = 200 µg/m3
Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Łódzka w zakresie zanieczyszczenia tlenkami azotu –
Aktualizacja na 2008 rok. BSiPP „EKOMETRIA”, Gdaosk 2009 rok.
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Mapa 105. Rozkład stężeo NO2 o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy
pochodzących od całkowitej emisji na terenie strefy aglomeracja łódzka
w 2008 roku

 na podstawie pomiarów WIOŚ metodą niereferencyjną (klasa B)
 standard jakości powietrza w zakresie NO2 rok = 40 µg/m3
Źródło: Program ochrony powietrza dla strefy Aglomeracja Łódzka w zakresie zanieczyszczenia tlenkami azotu –
Aktualizacja na 2008 rok. BSiPP „EKOMETRIA”, Gdaosk 2009 rok.

Wyniki klasyfikacji strefy przedstawione w rocznych ocenach jakości powietrza
stanowiły podstawę do opracowania programów ochrony powietrza. Do 2008 roku programy
te powoływał wojewoda w drodze rozporządzenia, które były aktami prawa miejscowego, a od
roku 2009 uchwalane są przez Sejmik Województwa Łódzkiego. Z uwagi na przekroczenia
poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz dwutlenku azotu obowiązują
Programy Ochrony Powietrza dla stref (tabela 57, 58):
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Tabela 57. Wykaz stref województwa łódzkiego, w których uchwalono Programy Ochrony
Powietrza ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych
pyłu zawieszonego PM10 (stan na 23.08.2010 r.)
L.P.

NAZWA STREFY

OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM

NR UCHWAŁY/
ROZPORZĄDZENIA

NR DZ. URZ. W.Ł.

1

strefa aglomeracja łódzka

Łódź, Pabianice, Zgierz

3/2005
z 1.04.2005 r.

101 poz. 1004
z 11.04.05 r.

2

strefa miasto Piotrków
Trybunalski

Piotrków Trybunalski –
miasto na prawach powiatu

7/2007
z 5.04.2007 r.

103 poz. 923
z 14.04.2007 r.

3

strefa piotrkowsko radomszczaoska

powiat radomszczaoski –
miasto Radomsko

XXXVII/1014/09
z 26.02.2009 r.

106 poz. 1052
z 27.04.2009 r.

4

strefa sieradzko – wieluoska

powiat zduoskowolski –
miasto Zduoska Wola

XXXVII/1015/09
z 26.02.2009 r.

106 poz. 1053
z 27.04.2009 r.

5

strefa sieradzko – wieluoska

powiat sieradzki –
miasto Sieradz

XXXVII/1016/09
z 26.02.2009 r.

106 poz. 1054
z 27.04.2009 r.

6

strefa miasto Skierniewice

Skierniewice –miasto na prawach
powiatu

XL/1115/09
z 12.05.2009 r.

167 poz. 1551
z 18.06.2009 r.

7

strefa skierniewicko - łowicka

powiat brzezioski –
miasto Brzeziny

XL/1116/09
z 12.05.2009 r.

167 poz. 1552
z 18.06.2009 r.

8

strefa sieradzko – wieluoska

powiat wieluoski –
miasto Wieluo

XLIV/1247/09
z 25.08.2009 r.

283 poz. 2404
z 22.09.2009 r.

9

strefa piotrkowsko radomszczaoska

powiat opoczyoski –
miasto Opoczno

XLIX/1450/09
z 22.12.2009 r.

22 poz. 146
z 25.01.2010 r.

10

strefa łęczycko - zgierska

powiat kutnowski –
miasto Kutno

LII/1511/10
z 16.03.2010 r.

162 poz. 1325
z 5.06.2010 r.

11

strefa piotrkowsko radomszczaoska

powiat tomaszowski –
miasto Tomaszów Mazowiecki

LIV/1518/10
z 19.04.2010 r.

139 poz. 1161
z 14.05.2010 r.

12

strefa skierniewicko - łowicka

powiat rawski –
miasto Rawa Mazowiecka

LVIII/1582/10
z 29.06.2010 r.

-

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi. Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska
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Tabela 58. Wykaz stref województwa łódzkiego, w których uchwalono Programy Ochrony
Powietrza ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych dwutlenku azotu
(stan na 23.08.2010 r.)
L.P.

NAZWA STREFY

OBSZAR OBJĘTY PROGRAMEM

1

strefa aglomeracja łódzka

Łódź, Pabianice, Zgierz

NR UCHWAŁY/
ROZPORZĄDZENIA
3/2005
z 1.04.2005 r.

NR DZ. URZ. W.Ł.
101 poz. 1004
z 11.04.2005 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi. Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przyczyną przekroczeo pyłu zawieszonego PM10 i benzoalfapirenu jest spalanie węgla
niskiej jakości lub nielegalnych odpadów w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach.
Znaczny udział ma również emisja niezorganizowana pochodząca od układu komunikacyjnego.
Wysokie stężenie NO2 związane jest głównie ze wzmożonym ruchem drogowym centrów miast
i ważniejszych arterii komunikacyjnych. Dlatego działania naprawcze programów ochrony
powietrza dla obszarów przekroczeo mające na celu osiągnięcie właściwych standardów
jakości powietrza zmierzają m.in. do:
-

centralizacji i modernizacji systemów zaopatrzenia w energię grzewczą,

-

wprowadzania bezemisyjnych technologii grzewczych,

-

likwidacji urządzeo grzewczych o niskiej sprawności i w złym stanie technicznym,

-

termomodernizacji budynków,

-

uwzględniania

w studiach

uwarunkowao

i kierunków

zagospodarowania

przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
ustaleo zagospodarowania terenu umożliwiającego ograniczenie emisji i poprawę
przewietrzania miasta,
-

eliminacji stref przemysłowych z centrów miast,

-

stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) zapewniających racjonalne
wykorzystanie materiałów i surowców,

-

budowy obwodnic drogowych eliminujących ruch komunikacyjny tranzytowy
z centrów miast,

-

udrożnienia ruchu drogowego i zwiększenia jego płynności,

-

tworzenia pasów zieleni izolacyjnej,

-

wymiany nieutwardzonych nawierzchni dróg na nawierzchnie utwardzone,

-

rozwoju systemów zbiorowego transportu publicznego,

-

budowy systemów bezpiecznych parkingów na obrzeżach miast,

-

budowy systemów ścieżek rowerowych,

-

zmiany czynnika grzewczego (konwencjonalnego) na niekonwencjonalny,

-

wzrostu udziału odnawialnych źródeł energii w jej wytwarzaniu,

-

zmniejszenia strat związanych z przesyłem energii,

-

poprawy

i rozbudowy

systemów

monitorujących

zanieczyszczenie

powietrza

w województwie,
-

propagowania w społeczeostwie właściwej wiedzy na temat oszczędzania energii
i spalania paliw o niskiej jakości,

-

promowania niskoemisyjnych i bezemisyjnych źródeł energii.
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Zagrożenie hałasem
Rozpatrując zagadnienie ochrony środowiska przed hałasem można wyróżnid dwa jego
rodzaje: hałas przemysłowy oraz hałas komunikacyjny.
Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy występuje zarówno na obszarach silnie zurbanizowanych dużych
aglomeracji, jak i terenach podmiejskich. Odznacza się stosunkowo małym zasięgiem
oddziaływania, a przekroczenia dopuszczalnych poziomów ograniczają się tylko do kilku
sąsiednich posesji. Uciążliwośd tego rodzaju hałasu wynika głównie z mieszkalnego
przeznaczenia terenów w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów produkcyjnych. Ze względu na
niewielkie wymiary źródeł hałasu przemysłowego, ich uciążliwośd dla środowiska może byd
ograniczona poprzez stosowanie rozwiązao technologicznych w postaci np. tłumików
akustycznych, zastosowanie szczelniejszych akustycznie obudów maszyn lub zwiększanie
izolacyjnych właściwości pomieszczeo, w których one pracują.
Hałas przemysłowy nie stwarza większych problemów mieszkaocom, gdyż system
lokalizacji nowych inwestycji i sporządzania ocen ich oddziaływania na środowisko oraz
kontroli i nakładanych kar pozwala na znaczne jego ograniczanie. Dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu
powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie
elektroenergetyczne, wyrażane są wskaźnikami LDWN i LN, które mają zastosowanie
do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem (tabela 59).
W latach 2002 – 2006 (pięcioletni cykl badao zagrożenia środowiska hałasem)
na terenie województwa skontrolowano 165 zakładów emitujących hałas. W 94 z nich
odnotowano przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu zarówno w porze
dziennej jak i nocnej. W większości zakładów przekroczenia zawierały się w przedziale od 0,1 –
10 dB. Tylko w dwóch skontrolowanych zakładach stwierdzono przekroczenia powyżej 20 dB
(w dzieo). W analizowanym okresie 8 zakładów dostosowało poziom emisji hałasu
do obowiązujących norm. W kolejnym rozpoczętym cyklu badao zagrożeo środowiska hałasem
(do kooca roku 2008) skontrolowano 103 zakłady. Przekroczone normy emisji hałasu
odnotowano w 75 z nich. Tylko dwa zakłady dostosowały się do dopuszczalnych poziomów
(tabela 60).
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Tabela 59. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
DOPUSZCZALNY DŁUGOOKRESOWY ŚREDNI POZIOM DŹWIĘKU A W D B
POZOSTAŁE OBIEKTY I DZIAŁALNOŚD
DROGI LUB LINIE KOLEJOWE1)
BĘDĄCA ŹRÓDŁEM HAŁASU

LP.

LDWN

RODZAJ TERENU

LN

LDWN

LN

PRZEDZIAŁ CZASU
PRZEDZIAŁ CZASU
PRZEDZIAŁ CZASU
PRZEDZIAŁ CZASU
ODNIESIENIA RÓWNY ODNIESIENIA RÓWNY ODNIESIENIA RÓWNY ODNIESIENIA RÓWNY
WSZYSTKIM DOBOM WSZYSTKIM POROM WSZYSTKIM DOBOM WSZYSTKIM POROM
W ROKU

NOCY

W ROKU

NOCY

50

45

45

40

55

50

50

40

60

50

55

45

65

55

55

45

a)
b)
a)

Strefa ochronna „A" uzdrowiska
Tereny szpitali poza miastem
Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży
c)
Tereny domów opieki społecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania
zbiorowego
b) Tereny zabudowy zagrodowej
c)
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-usługowe
Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkaoców2)

1

2

3

4

Źródło: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826)
Objaśnienia:
Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem
drogowym i kolei linowych.
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkaoców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z
koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują
dzielnice o liczbie mieszkaoców pow. 100 tys., można wyznaczyd w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli
charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych,
handlowych i usługowych.

Tabela 60. Ilośd skontrolowanych zakładów emitujących hałas oraz odnotowanych przekroczeo

NOC

DZIEO

NOC

DZIEO

NOC

2002 - 2006

165

94

56

32

15

24

23

5

11

-

4

2

-

268

8

2007 - 2008

103

75

55

24

21

15

10

9

8

-

-

2

2

211

2

DOPUSZCZALNYCH

DZIEO

SIĘ DO POZIOMÓW

NOC

POMIAROWYCH

DZIEO

PONAD 20

NOC

15 – 20

DZIEO

10 - 15

% RAZEM Z NOC

5– 10

RAZEM

0,1 – 5

LICZBA PUNKTÓW

PRZEKRACZAJĄCE POZIOMY DOPUSZCZALNE [DB]
OGÓŁEM

PRZEDZIAŁ CZASOWY

ZAKŁADY SKONTROLOWANE

ZAKŁADY, KTÓRE DOSTOSOWAŁY

dopuszczalnych norm emisji hałasu w województwie w latach 2002 – 2008

Źródło: GUS
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Hałas komunikacyjny
Hałas drogowy ze względu na skalę, jak również powszechnośd występowania, jest
jednym z najbardziej istotnych i odczuwalnych czynników degradujących środowisko z jakim
spotykają się mieszkaocy miast i terenów miejskich. Zagrożenie to jest proporcjonalne do tzw.
wskaźnika presji motoryzacji, wiążącego gęstośd sieci drogowej i natężenia ruchu w tej sieci
z potencjalną liczbą ludności objętej uciążliwościami wywoływanymi przez środki transportu.
W latach 2004 – 2008 odnotowano wyraźny wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów
samochodowych i ciągników, co bezpośrednio wpłynęło na natężenie ruchu, będącego jednym
z głównych czynników kształtujących klimat akustyczny. W roku 2008 w województwie
odnotowano 1 440 637 zarejestrowanych pojazdów, co daje blisko 25 p.p. wzrost ich liczby
w stosunku do roku 2004 (wykres 146).
Wykres 146. Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych i ciągników w województwie
w latach 2004 – 2008
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Źródło: GUS-BDR

Wśród czynników, które mają znaczący wpływ na poziom hałasu emitowanego przez
środki transportu znajdują się również: udział pojazdów ciężkich w strumieniu pojazdów,
prędkośd, z jaką poruszają się pojazdy, płynnośd ruchu, stan techniczny pojazdów oraz
nawierzchni, charakter i wysokośd zabudowy istniejącej przy drodze, inne elementy
występujące w bezpośrednim sąsiedztwie drogi (ekrany akustyczne, zieleo). Pomiary poziomu
hałasu wykonane, w pięcioletnim cyklu badao zagrożenia środowiska hałasem w latach 2002 –
2006, w wybranych miastach województwa, wykazały we wszystkich punktach pomiarowych
przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Najwyższe ponadnormatywne natężenie
dźwięku, zawierające się w przedziale od 15 – 20 dB odnotowano w punktach pomiarowych
zlokalizowanych na terenie Kutna, Łasku, Łowicza, Sieradza oraz Zduoskiej Woli (tabela 61).
Pomiary

poziomu

hałasu

wykonane,

w roku

2008,

w wybranych

miastach

województwa łódzkiego, również wykazały przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu we
wszystkich punktach pomiarowych. Najwyższe ponadnormatywne natężenie dźwięku,
zawierające się w przedziale od 10 – 15 dB odnotowano jedynie na terenie Piotrkowa
Trybunalskiego. W większości wybranych punktów pomiarowych poziom emisji hałasu
drogowego był przekroczony o wartości rzędu 5 -10 dB (tabela 62).
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Tabela 61. Hałas drogowy w dzieo w wybranych miastach województwa w latach 2002 – 2006
SKONTROLOWANYCH

[KM]
Bełchatów
Biała Rawska
Błaszki
Bolimów
Brzeziny
Kutno
Łask
Łódź
Łowicz
Piotrków
Trybunalski
Sieradz
Zduoska Wola
Żychlin

% OGÓŁEM

ŚREDNIE
WAŻONE
NATĘŻENIE

88,0
71,0
b.d.
35,5
37,0
64,0
64,0
345,0
b.d.

9,3
1,6
0,6
0,4
3,0
14,1
10,6
0,5
1,5

10,6
2,3
b.d.
1,1
8,1
22,0
16,6
0,1
b.d.

b.d.

1,3

b.d.

0,8

61,5

-

-

0,8

b.d.
b.d.
61,0

1,5
3,6
4,6

b.d.
b.d.
7,5

1,5
3,6
4,2

100,0
100,0
91,3

1,8

2,4

1,0
2,4
-

d
B

OGÓŁEM

DŁUGOŚD ULIC W MIEŚCIE
PRZY KTÓRYCH EMISJA HAŁASU PRZEKRACZAŁA MAKSYMALNY POZIOM
DOPUSZCZALNY [60 DB]
RAZEM
W%
[KM]
SKONTROLOWANYCH
9,3
100,0
1,3
8,0
1,6
100,0
1,1
0,5
0,6
100,0
0,6
0,4
100,0
0,4
3,0
100,0
0,3
1,6
1,1
14,1
100,0
3,2
5,2
4,1
1,6
10,6
100,0
0,8
8,8
1,0
0,5
100,0
0,5
1,5
100,0
1,5

0,
1
–
5
5
d
–
B
10
10
d
–
B
15
15
d
–
B
20
d
>2
B
0

MIASTA

W TYM

RUCHU
[POJAZDY/H]

-

834
238
498
122
593
479
585
477
633

-

-

b.d.

0,5
1,2
-

-

1 031
959
219

Źródło: GUS.

Tabela 62. Hałas drogowy w dzieo w wybranych miastach województwa w roku 2008
OGÓŁEM

[W KM]
Łódź

1,0

0,1

1,0

100,0

-

1,0

-

-

-

814

b.d.

4,4

b.d.

1,4

100,0

-

2,3

2,1

-

-

69

64,0

2,0

3,1

2,0

100,0

1,0

1,0

-

-

-

396

b.d.
b.d.

1,8
2,0

b.d.
b.d.

1,8
2,0

100,0
100,0

-

1,8
2,0

-

-

-

1 065
1 160

a

SKONTROLOWANYCH

Źródło: GUS.
a – według mapy akustycznej

Promieniowanie elektromagnetyczne
Promieniowanie

elektromagnetyczne

to

jeden

z

podstawowych

rodzajów

zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Obok naturalnych źródeł promieniowania, jakimi
są promieniowanie ziemskie i kosmiczne, człowiek i inne organizmy żywe narażone są
na działanie

promieniowania

elektromagnetycznego

pochodzącego

ze

źródeł

antropogenicznych. Źródłem promieniowania elektromagnetycznego są wszelkie urządzenia
wykorzystujące energię elektryczną m.in.: urządzenia łączności osobistej (stacje bazowe
telefonii komórkowej GSM/UMTS), urządzenia radiokomunikacyjne (stacje nadawcze radiowe
i telewizyjne), urządzenia transmisyjne (danych i sygnałów), linie i stacje wysokiego napięcia,
urządzenia radiolokacyjne i radiodostępowe.
Aktualny stan nauki nie pozwala na jednoznaczne zdefiniowanie negatywnego wpływu
promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie. Polega on głównie na oddziaływaniu
termicznym

RUCHU

RAZEM KM

1 140,0

Piotrków
Trybunalski
Rawa
Mazowiecka
Sieradz
Skierniewice

ŚREDNIE
WAŻONE
NATĘŻENIE

% OGÓŁEM

tj. wzroście

temperatury

tkanek,

przyspieszającym

zmiany

patologiczne

w komórkach organizmów żywych. Stopieo wzrostu temperatury zależą od wielkości natężenia
pola i częstotliwości oraz od skuteczności termoregulacji danej osoby (cecha osobnicza).
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Promieniowanie o bardzo dużym natężeniu wywołuje podrażnienia skóry, alergie oraz zmiany
nowotworowe.
Na przełomie 2008/2009 roku na terenie województwa funkcjonowało 17 nadajników
RTV, 42 nadajniki radiowe (w 2007 roku 37), 1 187 stacji bazowych GSM 900 MHz (w 2007 roku
783), 479 stacji bazowych GSM 1 800 MHz (w 2007 roku 306) oraz 757 stacji bazowych UMTS
(w 2007 roku 197). W ciągu dwóch lat liczba nadajników GSM/UMTS niemal się podwoiła,
natomiast liczba nadajników RTV nie uległa zwiększeniu. W obrębie samej Łodzi znajduje się
40% nadajników GSM i 62% nadajników UMTS z terenu województwa łódzkiego. Prognozuje
się, że w najbliższym czasie liczba nadajników RTV utrzyma się na obecnym poziomie aż do
momentu wprowadzenia w kraju telewizji i radia cyfrowego. Wprowadzenie tego rodzaju
transmisji znacznie ograniczy liczbę nadajników RTV (do kilku na obszarze kraju). Spowoduje
to likwidację naziemnych nadajników RTV w województwie, a tym samym obniżenie natężenia
promieniowania elektromagnetycznego (PEM) w miejscach ich lokalizacji.
Wielkości dopuszczalnych natężeo pól promieniowania elektromagnetycznego
określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Określono w nim
dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla terenów zabudowy oraz miejsc
dostępnych dla ludności i odnoszą się do różnych zakresów częstotliwości pól od 50 Hz
do 300 GHz. Z punktu widzenia monitoringu środowiska jako najbardziej niebezpieczny dla
organizmów żywych jest zakres częstotliwości od 3 MHz do 300 GHz. Dopuszczalne natężenie
pola elektromagnetycznego dla danego zakresu wynosi 7 V/m dla składowej elektrycznej
i 0,1 W/m2 dla gęstości mocy.
Wartości

natężenia

promieniowania

elektromagnetycznego

w województwie

utrzymują się na stosunkowo niskich poziomach. Maksymalnie sięgały w 2008 roku 32,4%
dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej oraz 14% dopuszczalnej wartości składowej
magnetycznej.

Przeprowadzone

przez

WIOŚ

pomiary

nie

zanotowały

przekroczeo

dopuszczalnych norm promieniowania elektromagnetycznego na obszarze województwa
(mapa 106, tabela 63).
Tabela 63. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w latach 2004 - 2008
ROK
LOKALIZACJA PUNKTÓW

2004

7
-

19
2

-

15
15

-

15

NIE WYSTĄPIŁY

NIE WYSTĄPIŁY

NIE WYSTĄPIŁY

7

21

45

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych WIOŚ w Łodzi
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LICZBA PUNKTÓW POMIAROWYCH(OGÓŁEM)

POMIAROWYCH

Aglomeracja łódzka
Pozostała częśd województwa
Centralne dzielnice lub osiedla
w miastach o liczbie
mieszkaoców >50 tys.
Pozostałe miasta
województwa
Tereny wiejskie
Miejsca i obszary przekroczeo
dopuszczalnych natężeo pól
elektromagnetycznych
Ogółem

2006
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Mapa 106. Rozmieszczenie punktów pomiarowych promieniowania elektromagnetycznego
w województwie w 2008 roku

Eksploatacja materiałów i substancji niebezpiecznych, stanowiących zagrożenie dla
organizmów żywych i środowiska
Zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego mogą mied miejsce
w wyniku niewłaściwej eksploatacji i wykorzystania materiałów i substancji niebezpiecznych
w produkcji przemysłowej, ich magazynowaniu, transporcie lub celowej działalności
zmierzającej do pozbycia się ich niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Występowanie
w zakładzie przemysłowym substancji i materiałów niebezpiecznych, w konkretnej ilości,
związanych z jego funkcjonowaniem decyduje o zaliczeniu do jednostek o dużym lub
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Również transport tych
substancji drogami publicznymi lub kolejowymi, za pośrednictwem cystern samochodowych
lub kolejowych, stwarza ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Niektóre substancje jak np. ropa
naftowa lub produkty jej przerobu, a także gaz ziemny przesyłane są za pomocą rurociągów.
Zgodnie ze sprawozdaniami rocznymi Komendy Wojewódzkiej Paostwowej Straży Pożarnej
w Łodzi oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi na obszarze
województwa łódzkiego w latach 2004 – 2008 funkcjonowało 4 - 5 zakładów zaliczanych do
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii, 15 – 20 zakładów o zwiększonym ryzyku
wystąpienia tych awarii oraz 63 – 89 zakładów, w których przechowywano, związane z ich
działalnością, duże ilości materiałów niebezpiecznych, mogących spowodowad zagrożenie dla
środowiska i zdrowia ludzi, również poza ich terenem (wykres 147).
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Wykres 147. Liczba zakładów, w których przechowywano materiały i substancje niebezpieczne
w latach 2004 - 2008
100

POZOSTAŁE ZAKŁADY
PRZECHOWUJĄCE MATERIAŁY I

80

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

89

60

63

63

ZAKŁADY ZWIĘKSZONEGO RYZYKA
PRZECHOWUJĄCE MATERIAŁY I

40

SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

20
0

15
4

16
4

20

2004

2006

2008

ZAKŁADY DUŻEGO RYZYKA

5

PRZECHOWUJĄCE MATERIAŁY I
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z KWPSP w Łodzi

Za najczęstsze przyczyny poważnych awarii w zakresie przechowywania i transportu
materiałów niebezpiecznych należy uznad:
-

wzrastającą ilośd i częstotliwośd przewożonych materiałów

-

niewłaściwe składowanie i eksploatację na terenie zakładów przemysłowych
i magazynów,

-

brak możliwości skierowania ich przewozu przez obszary mniej zamieszkałe
spowodowaną brakiem obwodnic wokół miast i większych ośrodków wiejskich oraz
małą gęstością sieci drogowej.

Tabela 64. Poważne awarie przemysłowe na terenie województwa w latach 2004 – 2008
ROK
PRZYPADKI WYSTĄPIENIA POWAŻNYCH AWARII

2004

2006

2008

-

1

1

2

1

-

2

2

1

ZWIĄZANYCH Z PRZECHOWYWANIEM MATERIAŁÓW
I SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW
I SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

OGÓŁEM

Źródło: Komenda Wojewódzka Paostwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Wzrastająca produkcja przemysłowa i związany z nią wzrost przewozów ładunków
niebezpiecznych nie spowodował wzrostu liczby poważnych awarii, wynikającej z faktu
przechowywania, wykorzystywania i transportu materiałów i substancji niebezpiecznych.
Zdarzenia te miały zazwyczaj wymiar lokalny przy niewielkich skutkach ubocznych dla
środowiska i potencjalnie niewielkim zagrożeniu (tabela 64, wykres 148).
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Wykres 148. Awarie przemysłowe związane z wykorzystaniem w produkcji, przechowywaniem
i transportem materiałów i substancji niebezpiecznych w latach 2004 – 2008

2
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AWARIE ZWIĄZANE Z

1

TRANSPORTEM
MATERIAŁÓW
NIEBEZPIECZNYCH

0
2004

2006

2008

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Wojewódzkiej Paostwowej Straży Pożarnej w Łodzi

Kontekst krajowy
Gospodarka odpadami
W 2008 roku na terenie województwa łódzkiego wytworzono łącznie 4 483,6 tys. Mg
odpadów (8. miejsce w kraju), co stanowiło 3,59% odpadów wytworzonych w Polsce ogółem
(124 974,6 tys. Mg). w 2006 roku w województwie łącznie powstało 4 890,1 tys. Mg odpadów,
które stanowiły 3,67% odpadów wytworzonych w Polsce (133 339,9 tys. Mg) i dało to 8 miejsce
w kraju. W 2004 roku w województwie łódzkim wytworzono ogółem 5 545,6 tys. Mg odpadów,
co stanowiło 4,14% odpadów wytworzonych w Polsce (133 789,2 tys. Mg) - 6 miejsce w kraju
(mapa 107).
W 2008 roku w Polsce wytworzono 12 194 tys. Mg odpadów komunalnych, zaś
w województwie łódzkim 861 tys. Mg (5. miejsce w kraju)87. Zebrano 10 036,41 tys. Mg
odpadów komunalnych na terenie kraju, zaś na terenie województwa łódzkiego 626,2 tys. Mg,
co dało 5 miejsce w Polsce (w tym selektywnie ogółem zebrano w województwie 46 289,9 Mg,
przy ilości dla Polski 682 481,8 Mg, co dało 6 miejsce w kraju)88. Na przestrzeni lat 2004 - 2008
województwo łódzkie plasowało się na 5 miejscu w kraju pod względem ilości odpadów
komunalnych zebranych na 1 mieszkaoca w ciągu roku. Wskaźnik w 2008 roku wynosił 245
kg/mieszkaoca (Polska 263 kg/mieszkaoca), w 2006 roku było to 299 kg/mieszkaoca (Polska
259 kg/mieszkaoca), zaś w 2004 roku - 256 kg/mieszkaoca (Polska 256 kg/mieszkaoca).
Wskazane różnice w ilości zbieranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego
mieszkaoca w różnych województwach, mogą mied swoje podłoże w występujących różnicach
w zamożności społeczeostwa, co wpływa na konsumpcję i ilośd wytwarzanych odpadów
komunalnych, jak również może to byd związane z pozbywaniem się odpadów komunalnych
w sposób niewłaściwy w celu uniknięcia opłat za odbieranie tych odpadów (mapa 108).

87
88

Ochrona Środowiska 2009, GUS, Warszawa 2009
Główny Urząd Statystyczny.
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Mapa 107. Ilośd odpadów ogółem wytworzonych w województwach w 2008 roku

Mapa 108. Ilośd odpadów komunalnych zebranych w województwach w 2008 roku
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W latach 2004 - 2008 wystąpił niewielki postęp w selektywnym zbieraniu odpadów
z gospodarstw domowych z 5,9 tys. Mg w 2004 roku (10 miejsce w kraju, przy łącznej ilości dla
Polski 166,1 tys. Mg) do 22,6 tys. Mg w 2008 roku (8 miejsce w kraju, przy łącznej ilości tych
odpadów dla Polski – 451,5 tys. Mg). W 2006 roku zebrano selektywnie od mieszkaoców 11,4
tys. Mg odpadów (10 miejsce w kraju, przy łącznej ilości dla Polski 259,2 tys. Mg).89
W Polsce z zebranych ogółem odpadów komunalnych w 2008 roku ok. 10 mln Mg,
wyselekcjonowano ok. 50 tys. Mg (6,8%), co oznacza, że na statystycznego Polaka przypadło
jedynie ok. 18 kg wyselekcjonowanych odpadów rocznie (wykres 149).
Wykres 149. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie z gospodarstw
domowych na terenie Polski w 2008 roku [Mg]
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Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wskaźnik ilości odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych w 2008 roku,
które nie były odpadami komunalnymi w województwie łódzkim był najwyższy w Polsce
i wyniósł 65,3%, przy średniej krajowej 17,7%. W stosunku do lat 2004 - 2006 nastąpił ponad
2 krotny wzrost tego wskaźnika. W 2006 roku wynosił on 28,8% (3 miejsce w kraju, przy
średniej krajowej 15,2%), zaś w 2004 roku 31,1% (2 miejsce w kraju, przy średniej krajowej
13,8% (wykres 150).90
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90

Główny Urząd Statystyczny
Regionalna Baza Danych, GUS
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Wykres 150. Udział odpadów składowanych w ilości odpadów wytworzonych (z wyłączeniem
komunalnych) w Polsce w latach 2004 - 2008 [%]
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Źródło: Bank Danych Regionalnych, GUS

Zagrożenie czystości wód
W zakresie zagrożeo czystości wód należy stwierdzid, że ładunki zanieczyszczeo
w ściekach po oczyszczeniu w naszym województwie na przestrzeni lat 2004 – 2008 znacznie
się zmniejszyły. Świadczą o tym wielkości wskaźników zanieczyszczeo w ściekach
po oczyszczeniu, których redukcja wyniosła: BZT5 (Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen
pięciodobowe) - 46% (dla kraju - 50%); ChZT (Chemiczne zapotrzebowanie na tlen) - 22% (dla
kraju - 25%); zawiesina - 53% (dla kraju - 49%); azot ogólny - 50% (dla kraju - 30%); fosfor
ogólny - 35% (dla kraju - 42%). W porównaniu do średnich krajowych widoczna jest wyraźna
dominacja redukcji azotu ogólnego (biogen), wynikająca ze znaczącego wzrostu ilości ścieków
w województwie oczyszczanych metodą z podwyższonym usuwaniem biogenów (w latach
2004 – 2008 w województwie odnotowano wzrost ilości procentowej oczyszczanych tą metodą
ścieków z 24,5% do 69,8% przy średniej krajowej wynoszącej 45,1% (tabela 65). W skali kraju
region łódzki wyprzedziły jedynie województwa: podlaskie (77,5%) i warmiosko – mazurskie
(77,1%).
W 2008 roku procentowa ilośd oczyszczanych ścieków w województwie wzrosła
do 92,6% i zbliżyła się do średniej krajowej wynoszącej wówczas 92,9%.
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Tabela 65. Ilośd ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczanych i nieoczyszczanych
odprowadzanych do wód lub do ziemi w województwie i w kraju w 2008 r.

% ścieków
nieoczyszczonych

[hm3]

RAZEM

Z SIECI
KANALIZACYJNEJ

LATA

Z ZAKŁADÓW PRZ
EMYSŁOWYCH

Z PODWYŻSZONY
M USUWANIEM
BIOGENÓW

RAZEM

ŚCIEKI NIEOCZYSZCZANE

CHEMICZNIE
I BIOLO-GICZNIE

RAZEM

MECHANICZNIE

ŚCIEKI OCZYSZCZANE

[hm3]

%

ŁÓDZKIE

123,8

114,7

92.6

13,2

9,7

69,8

9,1

1,2

7,9

86,8

POLSKA

2236,6

2077,0

92,9

31,6

23,2

45,1

159,6

74,6

85,0

53,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

W 2008 roku największą ilośd ścieków wymagających oczyszczenia w kraju
odprowadziło województwo śląskie (362,7 hm3), łódzkie w tym rankingu zajęło 8 miejsce
(123,8 hm3). Województwo śląskie również przodowało w odprowadzanej ilości ścieków
nieoczyszczonych (54,3 hm3). Region łódzki pod tym względem zajmował 5 miejsce w kraju
z ilością 9,1 hm3 (w 2004 roku 4 miejsce z ilością 11,7 hm3). W zakresie ilości ścieków
oczyszczanych w 2008 roku województwo łódzkie zajęło dopiero 12 pozycję (92,7%), podczas
gdy województwo kujawsko – pomorskie uzyskało poziom 100% oczyszczanych ścieków.
Województwo łódzkie odprowadziło w 2008 roku 5,5% ścieków w skali kraju, 5,4%
oczyszczanych, z czego z podwyższonym usuwaniem biogenów 8,5% w skali kraju (w 2004 roku
tylko 4,1%).
W latach 2004 – 2008 ilośd nieczystości ciekłych z szamb wywiezionych do oczyszczalni
w województwie wzrosła ok. 31% w stosunku do okresu początkowego, tj. nieco poniżej
średniej krajowej, która wynosiła 38% (w województwie mazowieckim – 62%).
Zanieczyszczenie powietrza
W zakresie zanieczyszczenia powietrza województwo łódzkie ze względu na znaczne
poziomy emisji punktowej znajduje się w czołówce krajowych emitentów.
Według danych GUS za rok 2008 województwo łódzkie pod względem emisji gazów
uplasowało się na 5 miejscu w kraju za województwami: śląskim, wielkopolskim, mazowieckim
oraz małopolskim. Z zakładów szczególnie uciążliwych wyemitowano 144,4 tysiące ton gazów
(bez CO2), co stanowiło 8,1% ogólnokrajowej emisji. Natomiast emisja dwutlenku siarki (SO2)
w województwie

wyniosła

76,7

tys.

ton,

co umieściło

je

na

czwartym

miejscu

za województwami: wielkopolskim, śląskim i mazowieckim. Pod względem emisji pyłów
do atmosfery

województwo

łódzkie

uplasowało

się

na

drugim

miejscu

w

kraju

(za województwem śląskim) z roczną emisją na poziomie 6,8 tys. ton (8,9%, (tabela 66, mapa
109, 110, 111).
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Tabela 66. Emisja zanieczyszczeo atmosfery z zakładów szczególnie uciążliwych
w poszczególnych województwach *w tys. ton/rok] w 2008 roku
EMISJA
WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
LUBUSKIE
ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKIE
MAZOWIECKIE
OPOLSKIE
PODKARPACKIE
PODLASKIE
POMORSKIE
ŚLĄSKIE
ŚWIĘTOKRZYSKIE
WARMIOSKO-MAZURSKIE
WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKIE
POLSKA

GAZY OGÓŁEM
(BEZ CO2)
87,9
59,1
32,9
29,1
144,4
156,2
156,9
59,8
20,8
11,2
34,9
695,2
84,3
9,5
160,1
42,9
1 785,2

UDZIAŁ %

SO2

UDZIAŁ %

PYŁY

UDZIAŁ %

4,9
3,3
1,8
1,6
8,1
8,7
8,8
3,3
1,2
0,6
2,0
38,9
4,7
0,5
9,0
2,4
100

54,1
24,2
15,6
2,7
76,7
34,5
88,5
12,5
10,4
3,7
20
94,9
29,1
4,1
110,6
22
603,6

9,0
4,0
2,6
0,4
12,7
5,7
14,7
2,1
1,7
0,6
3,3
15,7
4,8
0,7
18,3
3,6
100

6,4
5,2
3,4
1,4
6,8
5,7
6,7
3,1
2,3
1,3
3,3
14,1
4
1,4
6,6
5,1
76,8

8,3
6,8
4,4
1,8
8,9
7,4
8,7
4,0
3,0
1,7
4,3
18,4
5,2
1,8
8,6
6,6
100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Mapa 109. Emisja gazów z zakładów szczególnie uciążliwych w województwach w 2008 roku
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Mapa 110. Emisja dwutlenku siarki (SO2) z zakładów szczególnie uciążliwych wg województw
w 2008 roku

Mapa 111. Emisja pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych wg województw w 2008 roku
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Zagadnienia związane z emisją hałasu, promieniowaniem elektromagnetycznym oraz
eksploatacją i transportem materiałów i substancji niebezpiecznych nie zostały przedstawione
w kontekście krajowym ze względu na niewystarczającą ilośd miarodajnych i porównywalnych
danych.
Podsumowanie
1.

Zagospodarowanie odpadów w województwie łódzkim charakteryzuje się
niską efektywnością, zwłaszcza w zakresie ich selektywnej zbiórki, odzysku
i unieszkodliwiania w sposób inny niż składowanie, a dotychczasowe
działania w tym zakresie uznad należy za niewystarczające i zdecydowanie
odbiegające od przyjętych zobowiązao w skali kraju. Zauważalne tendencje
pozytywne wymagają zdecydowanej intensyfikacji działao.
Województwo charakteryzuje się niskim wskaźnikiem selektywnej zbiórki
odpadów z gospodarstw domowych, wynoszącym w 2008 roku jedynie 4%.
Na przestrzeni lat 2004 – 2008 w regionie łódzkim nastąpił 6 krotny wzrost
ilości odpadów niebezpiecznych poddanych składowaniu na składowiskach.
W latach 2004 – 2008 zanotowano także spadek ilości odpadów innych niż
niebezpieczne poddanych procesom odzysku, a tym samym wzrost ilości
odpadów innych niż niebezpieczne unieszkodliwianych poprzez składowanie
( 40,6% w 2004 roku, 72,2% w 2008 roku).
W województwie zanotowano również spadek ilości odpadów komunalnych
zebranych na 1 mieszkaoca (256 kg w 2004 roku, 245 kg w 2008 roku).
Brak jest zasadniczych zmian w sposobie zagospodarowania odpadów
komunalnych.

Większośd

odpadów

komunalnych

nadal

była

unieszkodliwiania poprzez składowanie, chociaż jego udział powoli spada
(z 71,1% w 2004 r. do 59,2% w 2008 r.), natomiast nadal zbyt mały udział
tych odpadów poddawany był procesom odzysku (w 2008 r. ok. 39%).
Niezgodny z warunkami technicznymi i wymogami w tym zakresie jest stan
znacznej części składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
na których były składowane odpady komunalne (52% funkcjonujących
w 2008 r.). Miał miejsce brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku
i unieszkodliwiana odpadów (poza składowaniem), w tym w szczególności
dla odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów innych
niż
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poddawanych procesom: biologicznego, mechanicznego i termicznego
przekształcania.
Za tendencje pozytywne, mogące prowadzid do poprawy stanu gospodarki
odpadami w regionie w przyszłości uznano:
spadek ilości odpadów wytwarzanych ogółem;
wzrost ilości odpadów komunalnych poddanych odzyskowi o 20 p.p.
(do 40% w 2008 roku), skutkujący spadkiem ilości tych odpadów
składowanych na składowiskach;
minimalny,

ale

wzrastający

wskaźnik

odpadów

poddawanych

biodegradacji ( w latach 2004 – 2008 o 0,3 p.p.).
Ze względu na systemowy charakter gospodarki odpadami zagadnienia te nie mogą
byd rozpatrywane w skali powiatowej a podejmowane działania powinny mied
charakter kompleksowy i zintegrowany w skali regionu.
2. Istnieje dalsza potrzeba przebudowy systemów kanalizacji ogólnospławnej
na systemy rozdzielcze polegająca na rozdzieleniu ścieków komunalnych od
wód opadowych i prowadzeniu ich oddzielnymi kanałami. W omawianym
okresie w województwie zaobserwowano:
-

nieznaczny wzrost ilości oczyszczanych ścieków w ogólnej ilości ścieków
odprowadzanych do wód lub do ziemi

-

poprawę jakości oczyszczania ścieków komunalnych w oczyszczalniach
poprzez

wprowadzanie

dodatkowo

do

technologii

oczyszczania

podwyższonego usuwania biogenów: azotu i fosforu (ponad 45% wzrost
oczyszczanych ścieków tą metodą).
3. Problem zagrożenia powodziowego dotyczy województwa łódzkiego tak, jak
wielu innych regionów w Polsce. W regionie pojawiają się głównie wezbrania
typu opadowego, roztopowego i zatorowego, co powoduje zagrożenie
powodziowe na większych rzekach. Niezwykle istotne jest zwiększanie
zabezpieczenia przeciwpowodziowego poprzez budowę nowych urządzeo
hydrotechnicznych.
-

Województwo ma uregulowanych ok. 60% długości wszystkich rzek i cieków,
posiada najkrótszą w kraju długośd wałów przeciwpowodziowych (163 km),
która w latach 2004 – 2008 nie uległa zwiększeniu, oraz ok. 50% obszaru
możliwych zagrożeo powodziowych chronionego przed skutkami powodzi.
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-

Na obszarze województwa występuje zbyt mała dynamika działao w zakresie
realizacji nowych zabezpieczeo chroniących przed powodzią. W latach 2004 2008 zrealizowano odpowiednio: 2 obiekty w 2004 roku z przyrostem
pojemności 670,0 dam3, 3 obiekty w 2005 roku z przyrostem pojemności 654
dam3, 17 obiektów (budowli piętrzących) w 2008 roku, które dały przyrost
pojemności retencyjnej 15 dam3.

-

Region posiada ok. 1/3 długości wszystkich wałów ogółem jaka wymaga
odbudowy lub modernizacji, co świadczy o istotnie obniżonym stopniu
bezpieczeostwa.

Ze względu na kompleksowy charakter zjawiska jakim jest zagrożenie powodziowe,
zagadnienia to nie może byd rozpatrywane w skali powiatowej a podejmowane
działania powinny mied charakter systemowy i zintegrowany w skali regionu.
4. Ze względu na małe zasoby wód powierzchniowych i pojawiający się
okresowo problem suszy i deficytu wód w województwie łódzkim, istnieje
duże zapotrzebowanie na prowadzenie nawodnieo użytków rolnych
i gruntów leśnych. Analizując dane z lat 2004 – 2008 należy stwierdzid,
że województwo łódzkie posiada małą powierzchnię terenów nawadnianych.
-

Województwo charakteryzuje się przeciętną na tle Polski powierzchnią
użytków

rolnych

ogółem

z

urządzeniami

melioracji

podstawowych

wymagającymi odbudowy lub modernizacji.
5. W latach 2004 – 2008 emisja zanieczyszczeo emitowanych z emitorów
punktowych (bez CO2) w województwie łódzkim miała wyraźną tendencję
malejącą. Ilośd substancji uwalnianych do atmosfery w analizowanym
okresie spadła o 65%. W ogólnej ilości wyemitowanych do atmosfery
zanieczyszczeo w latach 2004 - 2008 wyraźnie zaznaczył się spadek tlenku
węgla i w mniejszym stopniu dwutlenku siarki. W latach 2004 – 2006 emisja
pyłów utrzymywała się na poziomie ponad 8 tys. ton, po czym w roku 2008
odnotowano ponad dwukrotny jej wzrost (do wartości 18 549,7 ton). Spadki
emisji SO2 i CO w regionie są odzwierciedleniem sukcesywnej redukcji tych
zanieczyszczeo w Elektrowni Bełchatów wyposażonej we własne instalacje
odsiarczania. Znaczne ograniczenie emisji SO2 i pyłu odnotowano w 2008
roku w Elektrociepłowniach Dalkia S.A., w których zmieniono dotychczasowe
paliwo na węgiel niskozasiarczony, a pod koniec 2007 roku uruchomiono
instalację odsiarczania w EC-4.

str. 334

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007 – 2020
DIAGNOZA STRATEGICZNA

6. Emisja powierzchniowa w województwie na przestrzeni pięciu lat wzrosła
blisko o 1/3. W ogólnej ilości wyemitowanych głównych powierzchniowych
zanieczyszczeo do atmosfery w latach 2004 - 2008 odnotowano wyraźny
wzrost emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz tlenku węgla, którego
ilośd w 2008 roku podwoiła się w stosunku do lat

poprzednich.

W analizowanym okresie nieznacznie spadła (o około 3 p.p.) emisja pyłu
zawieszonego.
7. Metody szacowania emisji liniowej, ulegające zmianom zmierzającym do jak
najlepszego odzwierciedlenia rzeczywistej emisji, nie pozwalają na
interpretację danych w odniesieniu do roku 2004 i 2006. Jednakże
w odróżnieniu od emisji punktowej wykazuje ona wyraźną tendencję
wzrostową,

która

wiąże

się

ze wzrostem

liczby

zarejestrowanych

samochodów, co z kolei wpływa na intensyfikację ruchu samochodowego.
W 2008

roku najwyższe

zanieczyszczeo

wartości

pochodzenia

emisji

we

komunikacyjnego

wszystkich
(SO2,

NOx,

grupach
CO

i pył)

odnotowano w powiecie piotrkowskim, gdzie za taką koncentrację
zanieczyszczeo odpowiada przebieg głównych szlaków komunikacyjnych
w województwie, wzdłuż których stężenia zanieczyszczeo są najwyższe.
8. W roku 2009 w żadnej ze stref oceny jakości powietrza stężenia gazów
i metali ciężkich nie przekroczyły wartości dopuszczalnych i zawarły się
w klasie A.

Ponadnormatywne

stężenia

pyłu

zawieszonego

PM10

w atmosferze stwierdzono we wszystkich strefach (klasa C), za wyjątkiem
strefy miasto Skierniewice (klasa A). W latach 2008 - 2009 aglomerację
łódzką zaliczono do klasy C ze względu na odnotowane przekroczenia
dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, po raz
pierwszy w tej klasie znalazło się miasto Kutno (rok 2009). Oznacza to, że
poważnym problemem w dużych miastach jest zagrożenie jakości powietrza
związane z nadmierną koncentracją wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych. W ostatnich latach istotnym zagadnieniem związanym
z jakością powietrza jest wysokie stężenie ozonu troposferycznego. W latach
2005 – 2008 zarówno strefa łódzka jak i aglomeracja łódzka miały dla ozonu
klasę wynikową C, a w roku 2009 nie stwierdzono przekroczeo poziomu
dopuszczalnego.

Występowanie

epizodów

wzmożonej

imisji

ozonu

troposferycznego ma charakter wielkoobszarowy. Dlatego też ewentualne
działania

naprawcze

zmierzające

do

eliminacji

epizodów

smogu

fotochemicznego powinny mied charakter ogólnokrajowy.
9. Na terenach miast oraz w sąsiedztwie dróg województwa dominuje hałas
o ponadnormatywnych

wartościach

natężenia.

Stosowane,

podczas

modernizacji lub budowy nowych odcinków dróg, ekrany akustyczne
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poprawiają jakośd życia mieszkaoców, chod nie w każdym przypadku
gwarantują

dotrzymanie

norm.

Na

obecnym

etapie

rozwoju

technologicznego brak jest środków technicznych, które pozwalałyby na
znaczne ograniczenie emisji hałasu drogowego do środowiska. Jedną
z najbardziej skutecznych metod redukcji poziomów hałasu w miastach jest
wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza ich obręb, co może byd
zrealizowane jedynie poprzez wybudowanie obwodnic.
10. W przypadku lokalizacji nowych inwestycji, system kontroli i nakładanych kar
oraz obowiązek sporządzania ocen oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko pozwala znacznie zredukowad uciążliwości związane z emisją
hałasu przemysłowego. Natomiast na terenach, gdzie już funkcjonują zakłady
przemysłowe uciążliwośd tego rodzaju hałasu wpływa niekorzystnie na
klimat akustyczny terenów mieszkaniowych położonych w bezpośrednim
sąsiedztwie tych obiektów. W wyniku badao zagrożeo środowiska hałasem
przeprowadzonych w latach 2006 – 2008 w województwie spośród
75 zakładów, w których zostały przekroczone normy emisji hałasu, tylko dwa
dostosowały poziom emisji hałasu do wartości dopuszczalnych.
11. Wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego w województwie
utrzymują się na stosunkowo niskich poziomach. Przeprowadzone przez
WIOŚ w Łodzi pomiary nie zanotowały przekroczeo dopuszczalnych norm
w tym zakresie.
12. Wzrost produkcji przemysłowej i wynikający z niego fakt zwiększenia ilości
zarówno wykorzystywanych, jak i przechowywanych materiałów i substancji
niebezpiecznych, a także zwiększona częstotliwośd transportu ładunków
niebezpiecznych nie spowodował wzrostu liczby poważnych awarii.
Zdarzenia, które zaistniały miały zazwyczaj wymiar lokalny przy niewielkich
skutkach ubocznych dla środowiska i potencjalnie niewielkim zagrożeniu.
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