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11..  OOBBSSZZAARRYY  MMIIEEJJSSKKIIEE  

 

Ludnośd województwa łódzkiego skupiona jest w 177 gminach, w tym w 18 gminach 

miejskich, 25 gminach miejsko-wiejskich i 134 gminach wiejskich. Miejski system osadniczy 

tworzą 43 miasta. Wśród 18 gmin miejskich jedna - miasto Łódź - ma status miasta 

wojewódzkiego oraz powiatu grodzkiego i stolicy powiatu łódzkiego wschodniego. Oprócz 

Łodzi jeszcze 2 miasta – Piotrków Trybunalski i Skierniewice - mają status powiatów grodzkich 

i stolic powiatów ziemskich. Oprócz Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewic 15 gmin 

miejskich oraz 6 miast w gminach miejsko - wiejskich pełni jeszcze funkcje miast powiatowych. 

Reasumując, struktura administracyjna województwa obejmuje 1 miasto wojewódzkie, 

3 powiaty grodzkie, 21 powiatów ziemskich i 177 gmin. 
 

Mapa 263. Struktura administracyjna województwa 
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1.1. STRUKTURA WIELKOŚCIOWO - PRZESTRZENNA 

 

Struktura wielkościowo-przestrzenna miast województwa jest uwarunkowana 

czynnikami przyrodniczymi, historycznymi i społeczno-ekonomicznymi. Uwarunkowania 

przyrodnicze polegają na położeniu województwa na pograniczu pasa nizin Polski Środkowej 

i pasa wyżyn południowopolskich w strefie działu wodnego I-go rzędu między dorzeczami Wisły 

i Odry, na terenach międzydolinnych. Od zachodu, północy i wschodu obszar województwa 

ograniczony jest odpowiednio dolinami Warty, Bzury i Pilicy. Uwarunkowania historyczne 

związane są z położeniem regionu na obszarach pogranicznych głównych dzielnic historycznych 

Polski, a także wynikają z historycznego procesu rozwoju osadnictwa na obszarze dzisiejszego 

województwa łódzkiego. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze są natomiast skutkiem 

procesów dynamicznej industrializacji z przełomu XIX i XX wieku. 

Miasta województwa łódzkiego powstawały na ogół w okresie od XIII do XVI w. Tylko 

11 spośród obecnych miast  uzyskało prawa miejskie w okresie od XVIII do XXI w. Najmłodszym 

miastem jest Rzgów, który odzyskał prawa miejskie w 2005 roku. Miasta te zlokalizowane są na 

ogół w dolinach głównych rzek: Pilicy, Warty i Bzury. Dużo mniej miast występuje w obszarach 

międzydolinnych. Takie rozmieszczenie miast wynika z istniejących w starożytności 

i średniowieczu szlaków komunikacyjnych i atrakcji osadniczej, jaką była bliskośd rzeki. 

Natomiast główny grzbiet Wyżyny Łódzkiej, będący wododziałem I-go rzędu, został poddany 

procesom osadniczym najpóźniej. Skutkiem tego jest niezbyt gęsta sied miast w strefie na 

południe i południowy-zachód od Łodzi. 

W XIX i na początku XX wieku, szczególnie na obszarach bezpośrednio sąsiadujących 

z Łodzią, struktura wielkościowo-przestrzenna miast była wynikiem m.in. procesów 

industrializacji. Procesy te doprowadziły do powstawania nowych ośrodków przemysłowych 

oraz przekształceo strukturalnych ośrodków już istniejących. Dominujący udział w strukturze 

gospodarczo-przestrzennej miast miały ośrodki przemysłu lekkiego, słabo współpracujące 

ze sobą w początkowym okresie rozwoju. 

Różnorodnośd nakładających się zjawisk i procesów warunkujących rozwój sieci 

osadniczej województwa ukształtowała tę sied jako zbiór różnych układów osadniczych 

głównie na poziomie miast średnich i małych, dla których Łódź powinna stad się biegunem 

wzrostu oraz centrum integrującym mieszkaoców województwa w społecznośd regionalną. 

 

Liczba ludności jest jedną z najważniejszych cech struktury miast. Zrównoważona pod 

tym względem sied miast powinna posiadad określoną liczbę ośrodków miejskich odpowiedniej 

wielkości, zgodnie z regułą K. Zipfa119. Niestety, struktura wielkościowa miast województwa 

łódzkiego jest słabo zrównoważona (wykres 326). Charakteryzuje ją m.in.: 

 ogromna dominacja Łodzi i dysproporcja między Łodzią a następnymi w kolejności 

miastami, 

 brak innych miast liczących ponad 100 tys. mieszkaoców, 

                                                           
119

 Kostrubiec B.; 1971 – Analiza matematyczna zbioru osiedli województwa opolskiego; *w:+ S. Golachowski (red.) Struktury 

i procesy osadnicze, Opole-Wrocław. 
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 zaburzona struktura wielkościowa miast liczących mniej niż 15 tys. mieszkaoców, 

 bardzo zróżnicowany potencjał demograficzny miast powiatowych. 

 

Brak miast powyżej 100 tys. mieszkaoców (poza Łodzią) oraz niewielka liczba miast 

w przedziale 80 - 40 tys. mieszkaoców stwarza pewne niedogodności w funkcjonowaniu 

systemu osadniczego, bowiem miasta takie powinny: 

 byd regionalnymi i subregionalnymi ośrodkami równoważenia rozwoju lub biegunami 

wzrostu120, 

 pełnid rolę komplementarną lub substytucyjną w stosunku do struktury gospodarczej 

miasta centralnego, 

 tworzyd rynek zbytu dla produkowanych przez stolicę województwa usług centralnych 

i wyspecjalizowanych w sensie christallerowskim121. 

Natomiast miasta najmniejsze (poniżej 10 tys. mieszkaoców) mogą pełnid rolę: 

 rezerwuaru siły roboczej, 

 „sypialni”, 

 rynku zbytu dla miast większych (pow. 50 tys. mieszkaoców), 

 ośrodków turystyki i rekreacji o różnym zasięgu przestrzennego oddziaływania.  

 

Brak dobrze rozwiniętej sieci miast najmniejszych skutkuje brakiem zaplecza dla miast 

pełniących rolę ośrodków regionalnych lub subregionalnych, co powoduje słabszy rozwój tych 

miast. Problematyczna staje się również przypisana największym miastom województwa rola 

w strukturze funkcjonalno-przestrzennej systemu osadniczego. 

 

  

                                                           
120 Friedmann J., Alonso W. (eds.), 1964 – Regional development and planning. A leader. Cambridge, Mass., MIT Press. ; Perroux 

F., 1970 – Note on the concept of Growth Poles, *in:+ McKee D. L., Dean R. D., Leahy W. H., (eds.) “Regional Economics: Theory 

and Practice”, The Free Press, New York; Collie-Macmillan, London. 
121 Christaller W., (wyd. pol. 1963) – Ośrodki centralne w południowych Niemczech, *tłum. P. Eberhardt+, „PZLG” nr 1. Warszawa; 

Werwicki A., 1998 – Zmiany paradygmatu geografii usług., „Przegląd Geograficzny”, t. LXX, z. 3-4, PWN, Warszawa. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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Struktura przestrzenna miast województwa jest, podobnie jak struktura wielkościowa, 

słabo zrównoważon (mapa 263). Świadczy o tym zarówno zróżnicowana koncentracja 

ośrodków miejskich jak i odległości między nimi. Rozmieszczenie różnej wielkości miast 

w przestrzeni województwa charakteryzuje się: 

 zmniejszaniem się wielkości miast wraz z odległością od miasta centralnego. 

 nierównomiernym rozłożeniem dużych miast, które sąsiadują bezpośrednio z Łodzią 

albo skupiają się w środkowo-wschodniej części województwa, 

 brakiem większych ośrodków miejskich w południowo-zachodniej, południowo-

wschodniej i północno-wschodniej części województwa, 

 brakiem regularnej sieci miast w pasie na południowy-zachód od Łodzi. 

 

Obszar o największej gęstości miast w województwie obejmuje rejon Łódzkiej 

Aglomeracji Miejskiej. Quasi-dendryt sieci osadniczej wykazuje na tym obszarze najmniejsze   

(2-10 km) w województwie odległości do miasta najbliższego122. Układ miast tworzy tutaj 

wyraźną, silnie zurbanizowaną strefę. Podobne odległości do najbliższego miasta obserwuje się 

również pomiędzy Brzezinami a Koluszkami. Jednak w tym wypadku nie można mówid o strefie 

silnie zurbanizowanej. Stosunkowo słaba, ale wyraźna strefa zurbanizowana łączy natomiast 

Łódź z Koluszkami wzdłuż linii kolejowej. Podobnego zjawiska nie obserwuje się natomiast 

pomiędzy Łodzią a Brzezinami wzdłuż drogi krajowej 72. Strefa silniejszej urbanizacji kooczy się 

na wschód od Nowosolnej. Do Aglomeracji Łódzkiej zalicza się oprócz Łodzi: Tuszyn, Rzgów, 

Pabianice, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Zgierz, Ozorków, Stryków, Głowno, 

Brzeziny i Koluszki.  

Nieco większe odległości od miasta najbliższego (10-15 km) występują między 

miastami położonymi na peryferiach Aglomeracji Łódzkiej. Podobne odległości obserwuje się 

w kierunku północno-zachodnim od obszaru aglomeracji. Odległości geograficzne 

i komunikacyjne wzrastają od Łodzi w kierunku granic województwa. Najczęściej zawierają się 

one w granicach 15-20 km, a w południowej części województwa przekraczają 20 km. 

Niewielkie odległości od miasta najbliższego obserwuje się jedynie na zachód od Pabianic 

wzdłuż linii Łask – Zduoska Wola – Sieradz – Warta – Błaszki. Tak ukształtowane odległości 

między miastami powodują: 

 pewną izolację obszaru Aglomeracji Łódzkiej od reszty województwa, 

 powstawanie dylatacji w pasmach urbanizacji i utrudnienia w kształtowaniu się tych 

pasm pomiędzy obszarem Aglomeracji Łódzkiej a pozostałym obszarem województwa, 

zwłaszcza pasm południowego i wschodniego, 

 najbardziej czytelne ukształtowanie pasma zachodniego, 

 ograniczenia oddziaływania przestrzennego Łodzi i powiązao funkcjonalno-

przestrzennych pomiędzy Łodzią a pozostałymi obszarami województwa, zwłaszcza 

położonymi poza Aglomeracją Łódzką. 

  

                                                           
122 Jażdżewska I.; 2001 – Miejska sied osadnicza i jej przemiany; *w:+ Liszewski S. (red.) Zarys Monografii Województwa Łódzkiego, 

Łódzkie Tsow. Nauk.. Łódź. 
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1.2. WALORYZACJA MIAST 

 

Waloryzację miast przeprowadzono na podstawie analiz zmian potencjału społeczno – 

gospodarczego ośrodków miejskich w latach 2004 – 2008. Analizy te oparto na 30 wskaźnikach, 

które pogrupowano w 9 dziedzin a te z kolei w 3 sfery (tabela 155). Wartości bezwzględne 

wskaźników zestandaryzowano a następnie dla każdego miasta i każdej dziedziny obliczono 

wskaźnik cząstkowy Wci jako średnią wartości wskaźników standaryzowanych w tej dziedzinie. 

Średnia ze wskaźników cząstkowych dziedzin dała wartośd wskaźnika cząstkowego dla sfer 

a średnia wskaźników dla sfer stanowi wartośd wskaźnika syntetycznego Ws. Wskaźniki 

syntetyczne obliczono dla trzech horyzontów czasowych 2004, 2006 i 2008 i porównano 

ze sobą, co pozwoliło na prześledzenie zmian potencjału społeczno-gospodarczego każdego 

miasta w tym okresie. Ponadto przeanalizowano zmiany potencjału każdej z trzech sfer. 

Uzyskane wartości wskaźników cząstkowych i syntetycznych wskazują na względny 

(jednego miasta wobec drugiego) poziom zarówno potencjału społeczno-gospodarczego jak 

i poszczególnych sfer. Wynika to z przyjętej metody względnej odległości statystycznej jak 

i sposobu standaryzacji wskaźników bezwzględnych, które wskazują odległośd danego miasta 

od miasta o najniższej wartości danej cechy potencjału społeczno-gospodarczego.123 

 

Względny potencjał społeczno-gospodarczy miast 

Uszeregowanie miast według malejącej wartości wskaźnika syntetycznego tworzy 

waloryzację miast według ich potencjału społeczno-gospodarczego. Rozkłady statystyczne 

wartości wskaźników we wszystkich horyzontach czasowych są zbliżone do normalnego o czym 

świadczą zbliżone wartości średniej arytmetycznej i mediany (tabela 156). Wobec tego, na 

podstawie szeregu statystycznego wskaźników syntetycznych dla roku 2008 przyjęto, że 

wartośd wskaźnika Ws = 30 można uznad za średnią dla województwa. Całą populację miast 

podzielono zatem na sześd klas względnego potencjału społeczno-gospodarczego: 

1. poziom wiodący – Ws większy lub równy 55,00; 

2. poziom bardzo wysoki – Ws = <45,00 – 54,99) 

3. poziom wysoki – Ws = <35,00 – 44,99); 

4. poziom średni – Ws = <25,00 – 34,99); 

5. poziom niski – Ws = <15,00 – 24,99); 

6. poziom bardzo niski – Ws < 15. 

Wartości uzyskane dla roku 2008 stały się punktem odniesienia przy dalszej analizie 

wartości wskaźników syntetycznych i cząstkowych. Powyższą klasyfikację zastosowano także 

dla pozostałych horyzontów czasowych, sfer i dziedzin potencjału społeczno-gospodarczego, 

pomimo że zbiorowośd miast w latach 2004 i 2006 oraz w poszczególnych dziedzinach i sferach 

charakteryzuje się nieco innymi rozkładami statystycznymi wartości wskaźników syntetycznych 

i wskaźników cząstkowych.  

                                                           
123 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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Tabela 155. Mierniki i wskaźniki zastosowane w analizie potencjału społeczno-gospodarczego  

                      miast 

Sfera Dziedzina 
Wskaźniki Mierniki 

Lp. Nazwa Lp. Nazwa 

P
o

te
n

cj
ał

 s
p

o
łe

cz
n

y 

Demografia 

1 Liczba ludności 1 Liczba ludności 

2 Współczynnik przyrostu naturalnego 2 Przyrost naturalny 

3 Współczynnik salda migracji 3 i 4 
Saldo migracji zewnętrznych; saldo migracji 

wewnętrznych 

4 Udział ludności w wieku poprodukcyjnym 5 Liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

5 Wskaźnik obciążenia demograficznego 6 i 7 
Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym; Liczba 

osób w wieku produkcyjnym 

6 Współczynnik feminizacji w grupie wiekowej 25-34 lat 8 i 9 
Liczba mężczyzn w wieku 25-34 lata; Liczba kobiet 

w wieku 25-34 lata 

Wykształcenie 

7 Średni wynik egzaminu gimnazjalnego 10 Średni wynik egzaminu gimnazjalnego 

8 Odsetek wyników egzaminu gimnazjalnego pow. 80% 11 
Odsetek wyników egzaminu gimnazjalnego pow. 

80% 

Zamożnośd 

9 Wydatki budżetów gmin na 1 mieszkaoca 12 Wydatki budżetu gminy* 

10 
Liczba bezrobotnych na 100 osób w wieku 

produkcyjnych 
13 Liczba bezrobotnych* 

11 Powierzchnia użytkowa mieszkao/ osobę 14 Pow. użytkowa mieszk./ os. 

In
fr

as
tr

u
kt

u
ra

  s
p

o
łe

cz
n

a 
i u

sł
u

gi
 p

o
n

ad
lo

ka
ln

e
 

Szkolnictwo 

12 
Liczba gimnazjów dla młodzieży/ 1000 osób w wieku 

przedprodukcyjnym 
15 Liczba gimnazjów dla młodzieży 

13 

Liczba liceów, szkół ponadpodstawowych i 

ponadgimnazjalnych / 1000 osób w wieku 

przedprodukcyjnym 

16 
Liczba liceów, szkół ponadpodstawowych 

i ponadgimnazjalnych dla młodzieży 

14 
Liczba szkół pomaturalnych i policealnych dla młodzieży 

i dorosłych/ 1000 osób w wieku produkcyjnym 
17 

Liczba szkół pomaturalnych i policealnych dla 

młodzieży i dorosłych 

Opieka 

medyczna 

15 Liczba mieszkaoców na 1 aptekę 18 Liczba aptek 

16 Liczba mieszkaoców na 1 ZOZ 19 Liczba ZOZ 

17 
Liczba miejsc w domach opieki społecznej/ 1000 

mieszkaoców 
20 Liczba miejsc w domach opieki społecznej 

Usługi 

kulturotwórcze 

i turystyczne 

18 Liczba mieszkaoców na 1 bibliotekę 21 Liczba bibliotek (punktów bibliotecznych) 

19 Liczba miejsc w kinach na 1000 mieszkaoców 22 Liczba miejsc w kinach 

20 Liczba zwiedzających muzea/ 1000 mieszkaoców 23 Liczba zwiedzających muzea 

21 

Liczba miejsc noclegowych w hotelach, motelach, 

pensjonatach i innych obiektach noclegowych/ 1000 

mieszkaoców 

24 
Liczba miejsc noclegowych w hotelach, motelach, 

pensjonatach i innych obiektach noclegowych 

P
o

te
n

cj
ał

  g
o

sp
o

d
ar

cz
y 

Tereny ŁSSE 

22 Powierzchnia terenów ŁSSE 25 Powierzchnia terenów ŁSSE 

23 
Udział wykorzystanych terenów w powierzchni ogólnej 

ŁSSE 
26 Powierzchnia wykorzystanych terenów ŁSSE 

Podmioty 

gospodarcze 

24 
Liczba podmiotów gospodarki narodowej/ 1000 

mieszkaoców 
27 Liczba podmiotów gospodarki narodowej 

25 
Liczba średnich I dużych podmiotów sekcji K/ 1000 

mieszkaoców 
28 i 29 

Liczba średnich podmiotów sekcji K; Liczba dużych 

podmiotów sekcji K 

26 Liczba mikroprzedsiębiorstw przemysłowych/ 1 km2 31 i 32 
Liczba mikroprzedsiębiorstw przemysłowych; 

Powierzchnia miasta 

27 Liczba małych  przedsiębiorstw przemysłowych/ 1 km2. 33 Liczba małych przedsiębiorstw przemysłowych 

28 
Liczba średnich i dużych przedsiębiorstw 

przemysłowych/ 1 km2. 
34 i 35 

Liczba średnich przedsiębiorstw przemysłowych; 

Liczba dużych przedsiębiorstw przemysłowych 

Specjalizacja 

gospodarki 

29 
Liczba zatrudnionych w usługach rynkowych/ liczby 

zatrudnionych w usługach nierynkowych 
36 i 37 

Liczba zatrudnionych w usługach rynkowych; Liczba 

zatrudnionych w usługach nierynkowych ** 

30 
Liczba zatrudnionych w usługach/ liczby zatrudnionych 

w przemyśle i budownictwie 
38 i 39 

Liczba zatrudnionych w przemyśle**; Liczba 

zatrudnionych w budownictwie 

*) w przypadku gmin  miejsko-wiejskich brak danych dla miast; przeliczono wartości dla całej gminy w stosunku do 

liczby jej ludności; 

 **) bez podmiotów poniżej 9 zatrudnionych oraz prowadzących gospodarstwa indywidualne. 

Źródło: Opracowanie własne  
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Obliczone wskaźniki syntetyczne opisujące względny potencjał społeczno-gospodarczy 

miast w 2008 roku dały dośd zaskakujące wyniki (tabela 156, wykres 327). Co prawda 

największy potencjał społeczno-gospodarczy charakteryzuje Łódź ale jej odległośd statystyczna 

od drugiego w kolejności Strykowa wynosi tylko 5,14 pkt. a pierwsze miasto powiatowe – 

Wieluo - zajmuje trzecią pozycję i jest oddalone od Łodzi o ponad 8,5 pkt.   

Jedynie dwa miasta, Łódź i Stryków, zanotowały bardzo wysoki poziom potencjału 

społeczno-gospodarczego. Jednocześnie miasta te charakteryzują się odmiennym statusem 

administracyjnym (miasto wojewódzkie i miasto gminne) oraz zdecydowanie różną liczbą 

ludności (odpowiednio 747 tys. i 3,5 tys.). Potencjał społeczno-gospodarczy następnych ośmiu 

miast określono jako wysoki, przy czym pięd z tych miast - Wieluo, Rawa Mazowiecka, Łowicz, 

Piotrków Trybunalski i Łęczyca - są miastami powiatowymi, a pozostałe trzy - Rzgów, 

Aleksandrów Łódzki i Biała Rawska - mają status miast w gminach miejsko-wiejskich. Wśród 

miast o wysokim potencjale społeczno-gospodarczym tylko jedno, Piotrków Trybunalski, który 

jest drugim co do wielkości miastem województwa, ma liczbę ludności większą niż 40 tys. Pięd 

ośrodków należy do miast średniej wielkości (15-40 tys. mieszkaoców) a dwa - Rzgów i Biała 

Rawska - do miast najmniejszych (poniżej 5 tys. mieszkaoców). Pozostałe miasta powiatowe 

i większośd miast gmin oraz miast w gminach miejsko-wiejskich charakteryzuje się średnim 

potencjałem społeczno-gospodarczym. 

Wśród miast powiatowych o średnim poziomie potencjału społeczno-gospodarczego 

można wydzielid grupę miast o potencjale wyraźnie większym niż średnia wojewódzka, 

zbliżonym do potencjału wysokiego oraz grupę miast o potencjale niższym od średniej 

wojewódzkiej. W tej pierwszej grupie znajdują się: Kutno, Skierniewice, Sieradz i Radomsko, 

czyli miasta należące do dużych miast województwa, których liczba ludności przekracza 40 tys. 

W drugiej grupie miast znajduje się m.in. 5 miast liczących powyżej 40 tys. mieszkaoców, 

z których najniższą wartośd wskaźnika syntetycznego (29,02) ma czwarte co do wielkości 

miasto województwa – Tomaszów Mazowiecki. Najniższe wartości wskaźnika syntetycznego 

wśród miast powiatowych charakteryzują natomiast Opoczno (26,74) a także Pajęczno 

i Brzeziny (odpowiednio 28,76 i 27,91).  

Spośród miast położonych w gminach miejsko-wiejskich mających średni poziom 

potencjału społeczno-gospodarczego cztery - Tuszyn, Błaszki, Koluszki i Przedbórz - miały 

wartości wskaźników syntetycznych większą niż średnia wojewódzka.  

Dwa miasta o średnim w skali województwa zaludnieniu - Ozorków i Konstantynów 

Łódzki - miały wartości wskaźników syntetycznych bliskie najniższym wartościom poziomu 

średniego, a Głowno - miasto o podobnym statusie administracyjnym i liczbie ludności, miało 

wartośd tego wskaźnika wskazującą na niski poziom potencjału społeczno-gospodarczego.  

Oprócz Głowna, niski względny poziom potencjału społeczno-gospodarczego miało 

5 miast województwa: Działoszyn, Sulejów, Zelów, Krośniewice i Żychlin. Wartości wskaźników 

syntetycznych dla tych miast wahają się odpowiednio od 23,53 do 15,83, przy czym najsłabszą 

pozycję miały Krośniewice i Żychlin, które znacznie odbiegały od pozostałych miast o niskim 

potencjale społeczno-gospodarczym, a wartości wskaźników syntetycznych są w ich przypadku 

niższe niż 20,00. 
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Z waloryzacji miast pod względem względnego poziomu potencjału społeczno-

gospodarczego wynika, że wartośd syntetycznego wskaźnika potencjału społeczno-

gospodarczego dla większości ośrodków przyjmuje wartości zbliżone do średniej wojewódzkiej. 

Poziom potencjału społeczno-gospodarczego miast województwa wykazuje przy tym słabą 

korelację (wskaźnik Pearsona = 0,36) ze statusem administracyjnym miast oraz średni stopieo 

korelacji z liczbą ludności (wskaźnik Pearsona = 0,49)124.  

W wielu wypadkach miasta sąsiadujące w hierarchii charakteryzują się niewielkimi 

różnicami wartości wskaźnika syntetycznego. Przy na ogół średnim poziomie potencjału 

społeczno-gospodarczego sugeruje to, że wzajemne pozycje miast w waloryzacji mogą wynikad 

z przypadkowych, jednorocznych wahao wartości kilku mierników a nie z wieloletniej tendencji 

i faktycznych, wyraźnych różnic w poszczególnych dziedzinach potencjału społeczno-

gospodarczego. Pomimo tego rozpiętośd przedziału zmienności (35,81 pkt.) świadczy o dużej 

dysproporcji w rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego między miastami. 

Ponadto wydaje się, że małe różnice między miastami w wartości wskaźnika 

syntetycznego wynikają ze zbliżonego poziomu rozwoju funkcji endogenicznych w tych 

ośrodkach. Natomiast duże różnice w wartości wskaźnika syntetycznego wynikają z różnic 

między miastami w rozwoju funkcji egzogenicznych egzemplifikowanych przez duże i średnie 

przedsiębiorstwa oraz strukturę zatrudnienia. Większy poziom rozwoju funkcji egzogenicznych 

charakteryzuje raczej większe miasta. Miasta te mogą mied również nieco wyższy poziom 

rozwoju infrastruktury społecznej czyli nieco wyższy poziom rozwoju funkcji endogenicznych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
124

 Wyjaśnienia dotyczące wskaźnika Pearsona znajdują się w słowniku. 
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Tabela 156. Porównanie wartości wskaźników syntetycznych Ws w latach 2004, 2006, 2008 

Miasto 
2004 2006 2008 

Ws ranga Ws ranga Ws ranga 

ŁÓDŹ 52,70 1 48,79 1 51,64 1 

Stryków 36,66 9 37,11 6 46,50 2 

WIELUO 40,66 2 38,52 3 43,06 3 

Rzgów     41,04 2 41,42 4 

RAWA MAZOWIECKA 34,68 15 32,17 17 39,58 5 

Aleksandrów Łódzki 34,36 16 38,15 4 39,32 6 

ŁOWICZ 40,55 4 37,69 5 38,80 7 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 35,59 12 36,51 7 38,23 8 

Biała Rawska 33,98 19 30,64 22 35,08 9 

ŁĘCZYCA 40,60 3 34,39 10 35,08 10 

KUTNO 35,22 14 30,65 21 34,85 11 

SKIERNIEWICE 36,97 7 34,03 11 34,23 12 

SIERADZ 35,36 13 34,69 9 33,98 13 

RADOMSKO 30,24 32 26,14 35 33,79 14 

Tuszyn 33,77 21 32,68 14 33,33 15 

Błaszki 37,21 6 35,89 8 32,46 16 

Koluszki 32,77 23 30,87 20 32,08 17 

Przedbórz 29,66 33 32,70 13 31,51 18 

PODDĘBICE 32,24 25 29,51 27 31,28 19 

BEŁCHATÓW 31,36 29 30,04 25 31,20 20 

ZDUOSKA WOLA 32,67 24 28,62 29 30,92 21 

ZGIERZ 34,08 18 32,18 16 30,92 22 

PABIANICE 32,96 22 33,17 12 30,88 23 

Warta 36,67 8 30,56 23 30,34 24 

Złoczew 30,26 31 29,43 28 30,29 25 

ŁASK 31,15 30 28,49 30 29,80 26 

WIERUSZÓW 39,28 5 31,44 19 29,38 27 

TOMASZÓW MAZOWIECKI 36,19 10 28,07 31 29,02 28 

PAJĘCZNO 28,33 35 27,01 33 28,76 29 

OZORKÓW 33,78 20 28,03 32 28,61 30 

BRZEZINY 34,29 17 29,72 26 27,91 31 

Szadek 29,49 34 30,34 24 27,30 32 

Uniejów 35,95 11 31,57 18 27,11 33 

Kamieosk 32,02 26 32,26 15 26,98 34 

OPOCZNO 31,65 27 25,48 36 26,74 35 

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 22,32 39 23,11 40 26,08 36 

Drzewica 24,79 37 23,88 39 25,52 37 

Działoszyn 27,87 36 26,43 34 23,53 38 

GŁOWNO 24,04 38 23,95 38 23,48 39 

Sulejów 31,42 28 24,60 37 22,77 40 

Zelów 19,38 41 19,70 42 21,70 41 

Krośniewice 22,09 40 21,63 41 19,85 42 

Żychlin 19,13 42 14,08 43 15,83 43 

średnia 32,72   30,60   31,42   

mediana 33,36   30,64   30,92   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego  w Łodzi, PKE i Zarządu ŁSSE 
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Wykres 327. Odległości statystyczne między wg wartości wskaźnika syntetycznego Ws  

         w 2008 roku na tle statusu administracyjnego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS  
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Mapa 264. Zmiany potencjału społeczno – gospodarczego miast wg wartości  

      wskaźnika syntetycznego Ws w latach 2004 - 2008 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z US w Łodzi, PKE i ŁSSE 
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Analizy wykazały, że lata 2004-2008 charakteryzują się brakiem jednolitych tendencji 

zmian potencjału społeczno-gospodarczego w miastach województwa. Pod względem tych 

tendencji można natomiast wydzielid dwa podokresy.  

Pierwszy z nich obejmujący lata 2004-2006, charakteryzuje się raczej spadkiem 

wartości wskaźników syntetycznych w większości miast, na co wskazują mniejsze wartości 

średniej i mediany wskaźników syntetycznych w 2006 roku w porównaniu do 2004 roku (tabela 

156). Spadek ten zaobserwowano w  34 miastach województwa i objął on większośd 

najważniejszych elementów potencjału społeczno-gospodarczego. Jedynie w Aleksandrowie 

Łódzkim, Kamieosku, Konstantynowie Łódzkim, Pabianicach, Piotrkowie Trybunalskim, 

Przedborzu, Strykowie, Szadku i Zelowie zaobserwowano wzrost względnego potencjału 

społeczno-gospodarczego w tym okresie. Największy wzrost tego potencjału zaobserwowano 

w Aleksandrowie Łódzkim a stosunkowo wysoki w Przedborzu. Natomiast największymi 

spadkami, ponad 6,00 pkt., charakteryzowały się: Tomaszów Mazowiecki i Wieruszów, a nieco 

mniejszymi, powyżej 4,00 pkt.: Brzeziny, Kutno, Łęczyca, Opoczno, Ozorków, Radomsko, 

Sulejów, Uniejów, Warta, Zduoska Wola i Żychlin. Dośd znacznym spadkiem wartości wskaźnika 

syntetycznego (niecałe 4.00 pkt.) charakteryzowała się również Łódź. 

W latach 2006-2008 nastąpiło odwrócenie niekorzystnych tendencji w rozwoju 

potencjału społeczno-gospodarczego w większości miast regionu. Jedynie 15 ośrodków 

charakteryzowało się spadkiem względnego poziomu potencjału społeczno-gospodarczego. 

Spadki te nie były ponadto tak znaczne jak w latach 2004-2006. Jedynie w przypadku dwóch 

miast - Kamieoska i Uniejowa - wartości wskaźników syntetycznych zmniejszyły się o ponad 

4,00 pkt., a w przypadku kolejnych 5: Błaszek, Szadku, Działoszyna. Pabianic i Wieruszowa 

spadki wartości wskaźnika Ws zawierały się w przedziale (4,00 do 2,00 pkt.). Spośród tych 15 

miast 4 nie odnotowały w poprzednim podokresie spadków poziomu względnego potencjału 

społeczno-gospodarczego. Są to: Przedbórz, który w latach 2004 – 2006 charakteryzował się 

drugim po Aleksandrowie Łódzkim wzrostem wartości wskaźnika syntetycznego, a także 

Kamieosk, Pabianice i Szadek, w których w latach 2004-2006 zaobserwowano niewielkie 

wzrosty wartości wskaźnika Ws. 

Porównując tendencje zmian poziomu względnego potencjału społeczno-

ekonomicznego w latach 2004 - 2008 w miastach, w których zaobserwowano spadki tego 

poziomu w latach 2006-2008 , można wyróżnid trzy grupy ośrodków (mapa 264, wykres 328): 

1. korzystnego hamowania tendencji spadkowych, 

2. pogłębiania tendencji spadkowych, 

3. negatywnego odwrócenia tendencji. 

Do pierwszej grupy, w której spadki wartości wskaźnika Ws w latach 2006-2008 są 

mniejsze niż w latach 2004-2006, należą: Brzeziny, Sulejów, Warta, Wieruszów i Zgierz.  

Druga grupa miast charakteryzuje się większymi wielkościami spadków wartości 

wskaźnika syntetycznego w latach 2006-2008 niż w okresie 2004-2006 i należą do niej: 

Głowno, Krośniewice, Sieradz, Działoszyn, Błaszki i Uniejów. Do grupy tej można zaliczyd 

również miasta, w przypadku których zaobserwowano w latach 2006-2008 spadki wartości 
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wskaźnika syntetycznego przy bardzo niewielkich wzrostach w latach 2004-2006. Miastami 

tymi są Kamieosk i Pabianice.  

Trzecią grupę reprezentują: Przedbórz i Szadek, których wyraźny wzrost wartości 

wskaźnika syntetycznego w latach 2004-2006 został w okresie następnym zastąpiony 

wyraźnym spadkiem. 

W latach 2006-2008 zaobserwowano jednocześnie znaczne wzrosty poziomu 

względnego potencjału społeczno-gospodarczego w 28 miastach województwa (tabela 156, 

mapa 264, wykres 328). W trzech miastach - Radomsku, Rawie Mazowieckiej i Strykowie -

wzrosty wartości wskaźnika syntetycznego przekroczyły 7,00 pkt., przy czym największe były 

w Strykowie – ponad 9,00 pkt. W kolejnych trzech miastach: Białej Rawskiej, Kutnie i Wieluniu 

wzrosty wartości wskaźnika syntetycznego były większe niż 4,00 pkt., a w czterech - 

Konstantynowie Łódzkim, Łodzi, Zelowie i Zduoskiej Woli - zawierały się w granicach od 3,00 do 

2,00 pkt. Najniższymi wzrostami wartości wskaźnika Ws w latach 2006-2008 charakteryzowały 

się Skierniewice (ok. 0,20 pkt.), a wielkości wzrostów od ok. 1,00 do ok. 0,40 pkt., 

charakteryzują odpowiednio Tomaszów Mazowiecki, Złoczew, Łęczycę, Tuszyn, Ozorków 

i Rzgów. W pozostałych 11 miastach zaobserwowano wzrosty wartości wskaźników 

syntetycznych w granicach 1,00-2,00 pkt. 

Tak duże wzrosty wartości wskaźników syntetycznych spowodowały, że ogólna suma 

wzrostów znacznie przekroczyła ogólną sumę spadków wartości wskaźnika Ws. Spowodowało 

to wzrost wartości średniej arytmetycznej i mediany co świadczy o odwróceniu niekorzystnych 

tendencji. 

Miasta, w których w omawianym okresie zaobserwowano wzrost wartości wskaźnika 

syntetycznego, w zależności od zmian poziomu względnego potencjału społeczno-

gospodarczego w latach 2004 - 2008 można podzielid na cztery grupy: 

1. wzmacniania tendencji wzrostu; 

2. korzystnego odwrócenia tendencji; 

3. korzystnego hamowania tendencji spadkowych; 

4. niekorzystnego hamowania tendencji wzrostu. 

Do pierwszej z tych grup należą Stryków, Konstantynów Łódzki, Zelów, Piotrków 

Trybunalski, w których w latach 2006-2008 zaobserwowano wzrosty wartości wskaźnika 

syntetycznego większe niż w latach 2004-2006, czyli wzrosła dynamika rozwoju względnego 

potencjału społeczno- gospodarczego.  

Drugą grupę stanowią miasta, w których spadek wartości wskaźnika syntetycznego 

w latach 2004-2006 został w latach 2006-2008 zastąpiony wzrostami wartości tego wskaźnika 

równymi 2,00 lub więcej pkt. a w przypadku mniejszych wzrostów są one prawie równe 

wcześniejszym spadkom. Do grupy tej należą Radomsko, Rawa Mazowiecka, Warta, Biała 

Rawska, Kutno, Łódź, Zduoska Wola, Pajęczno, Drzewica, Koluszki, Bełchatów i Złoczew.   
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Wykres 329. Odległości statystyczne między miastami wg wartości wskaźnika  syntetycznego  

          Ws w 2004 roku na tle statusu administracyjnego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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Wykres 330. Odległości statystyczne między miastami województwa wg wartości wskaźnika 

                     syntetycznego Ws w 2006 roku na tle statusu administracyjnego 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS 
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Do grupy trzeciej należą Poddębice, Żychlin, Opoczno, Łowicz, Tomaszów Mazowiecki, 

Łęczyca, Tuszyn, Ozorków i Skierniewice. W miastach tych, podobnie jak w grupie drugiej 

wzrosty wartości wskaźnika Ws w latach 2006-2008 zastąpiły spadki obserwowane 

w poprzednim okresie, ale wzrosty te były znacznie mniejsze niż wcześniejsze spadki, nie 

przekraczały 2,00 pkt. a często były minimalne.  

Do grupy czwartej należy jedynie Aleksandrów Łódzki, którego wzrost wartości 

wskaźnika syntetycznego w latach 2006-2008 jest znacznie niższy niż w okresie poprzednim. 

W mieście tym maleje więc dynamika wzrostu względnego potencjału społeczno-

gospodarczego.  

Struktura przestrzenna województwa łódzkiego pod względem poziomu potencjału 

społeczno-gospodarczego i jego zmian wykazuje cechy zrównoważenia i jednolitości 

przestrzennej. Sytuacja taka spowodowana jest średnim i wysokim poziomem względnego 

potencjału społeczno-gospodarczego wszystkich miast powiatowych i większości miast 

gminnych. Bliższa analiza wspomnianej struktury wskazuje jednak na pewne zróżnicowanie 

przestrzenne (mapa 264). Przede wszystkim daje się zauważyd kształtowanie silnego centrum 

społeczno-gospodarczego jakim jest obszar kształtowania powiązao funkcjonalnych 

Aglomeracji Łódzkiej. W centrum tym koncentrują się liczne miasta różnej wielkości i o różnym 

statusie administracyjnym, charakteryzujące się bardzo wysokim, wysokim i średnim 

poziomem potencjału społeczno-gospodarczego, w tym Łódź. Obszar ten nie jest jednak 

wewnętrznie jednolity i podlega obecnie dwóm procesom zmieniającym strukturę 

przestrzenną jego potencjału społeczno-gospodarczego. Po pierwsze słabnie jego północno-

wschodnie pogranicze, co można wnioskowad z niskiego i zmniejszającego się poziomu 

potencjału społeczno-gospodarczego Głowna, słabnącej pozycji Brzezin oraz niepewnych 

tendencji w rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego Ozorkowa i Łęczycy. Drugim 

procesem jest sukcesja funkcjonalna polegająca na wzroście znaczenia małych miast takich jak 

Stryków, Rzgów, Konstantynów Łódzki i Aleksandrów Łódzki kosztem dużych miast, czyli 

Pabianic i Zgierza. 

Na pozostałym obszarze województwa można wyróżnid cztery obszary 

o zróżnicowanym poziomie rozwoju systemu osadniczego. Obszarami tymi są częśd środkowo-

zachodnia, południowo-wschodnia, północno-wschodnia i południowo-zachodnia. 

Częśd środkowo-zachodnia charakteryzuje się słabnącym potencjałem społeczno-

gospodarczym miast. Świadczy o tym zmniejszający się poziom tego potencjału we wszystkich 

miastach powiatu sieradzkiego łącznie z Sieradzem, słabnąca rola Uniejowa oraz znaczne 

spadki potencjału społeczno-gospodarczego Zduoskiej Woli, Szadku, Łasku i Poddębic pomimo 

odwrócenia tej tendencji w latach 2006-2008. Na pełniejszą ocenę tych procesów pozwolą 

analizy przeprowadzane cyklicznie w latach następnych.  

Podobne procesy jak w części środkowo-zachodniej obserwuje się również w części 

południowo-wschodniej regionu, gdzie niepokojący jest znaczny spadek roli Tomaszowa 

Mazowieckiego i Opoczna w latach 2004-2006 oraz znaczny spadek znaczenia Sulejowa 

w latach 2004 – 2008. Rozwój społeczno-gospodarczy tej części województwa zależy teraz 

głównie od potencjału Piotrkowa Trybunalskiego. Jest możliwe, że odwrócenie tendencji 
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spadkowych w przypadku Tomaszowa Mazowieckiego i Opoczna obserwowane w latach 2006-

2008 będzie kontynuowane w latach następnych, co odwróciłoby procesy peryferyzacji 

omawianego obszaru. 

Częśd północno-wschodnia ma dobrze rozwinięty system miast o znacznym potencjale 

społeczno-gospodarczym. Sytuacja taka jest wynikiem silnej pozycji Kutna, Łowicza, Skierniewic 

i Rawy Mazowieckiej, a także wzrastającego potencjału Białej Rawskiej. Wzrastający potencjał 

Kutna rekompensuje niskie potencjały Krośniewic i Żychlina, a wzrastające potencjały Łowicza 

i Rawy Mazowieckiej wspomagają przeżywające pewną stagnację Skierniewice. Kontynuacja 

w latach następnych wzrostowych tendencji w Łęczycy dodatkowo wzmocni miasta w tej części 

województwa. 

Obszar południowo-zachodni charakteryzuje się wzrostem potencjału i roli miast. 

Liderem tego obszaru jest niewątpliwie Wieluo, ale następuje również wzrost znaczenia 

Radomska i Bełchatowa. Tendencje wzrostowe obserwuje się również w przypadku Pajęczna. 

Problemem tego obszaru jest rzadka sied ośrodków miejskich oraz znaczne spadki potencjału 

Kamieoska i Wieruszowa. 

Analiza waloryzacji miast wykonana dla lat 2004, 2006 i 2008 wykazuje, że zarówno 

wśród miast o najniższym poziomie względnego potencjału społeczno-gospodarczego jak 

i wśród miast o poziomie najwyższym nie zachodziły w omawianych latach większe zmiany. 

W latach 2004-2008 można jednak zaobserwowad nieustanny awans Aleksandrowa Łódzkiego 

i Strykowa oraz Konstantynowa Łódzkiego, Piotrkowa Trybunalskiego, Pajęczna i Radomska, 

a od 2006 roku Rzgowa. W tym czasie zmniejszała się natomiast rola Żychlina, Krośniewic, 

Głowna, Opoczna, Sieradza, Brzezin i Wieruszowa.  

Charakterystyczne jest również silne różnicowanie się miast gminnych pod względem 

potencjału społeczno-gospodarczego. Najbardziej dynamiczne miasta gminne mają potencjały 

społeczno-gospodarcze większe niż większośd miast powiatowych. Jednocześnie w tej grupie 

znajdują się miasta, które coraz bardziej tracą dystans do miast o średnim poziomie potencjału 

społeczno-gospodarczego. Podobną tendencję różnicowania na liderów i outsiderów 

obserwuje się w grupie miast powiatowych. Tendencje te nasiliły się zwłaszcza w latach 2006 – 

2008.  

 

Waloryzacja miast według sfer rozwoju społeczno-gospodarczego 

Sfera I – Potencjał społeczny 

Jest to sfera, która charakteryzuje się średnim stopniem zróżnicowania. Rozpiętośd 

przedziału zmienności wskaźników cząstkowych (Wci) zawarta jest pomiędzy 61,03 a 16,08, 

czyli wynosi 44,95 pkt. (mapa 265, wykres 331).  

Największą wartością wskaźnika cząstkowego dla tej sfery charakteryzuje się Łódź, 

a najmniejszą Żychlin. Oprócz Łodzi, tylko cztery miasta, Skierniewice, Łowicz, Rzgów i Tuszyn 

charakteryzują się wartościami wskaźnika cząstkowego większymi od 55,00 pkt. czyli poziom 

rozwoju tej sfery można uznad w tych miastach za wiodący. 
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Kolejnych 9 miast posiada bardzo wysoki poziom rozwoju potencjału społecznego, 

14 ośrodków charakteryzuje się wysokim poziomem rozwoju tego potencjału, 13 miast ma 

poziom średni, a 2 - Krośniewice i Żychlin - charakteryzują się niskim poziomem rozwoju 

omawianej sfery. 

W latach 2004 – 2008 w większości miast zaobserwowano niewielkie wzrosty wartości 

wskaźników cząstkowych dla omawianej sfery, przy czym w przypadku wielu miast największe 

wartości wskaźnika cząstkowego obserwowano w roku 2006. Z wyjątkiem Kamieoska 

i Strykowa różnice między wartościami wskaźników dla lat 2006 a 2008 nie były jednak zbyt 

duże. W przypadku tych dwóch miast w 2006 zajmowały one pozycję w pierwszej dziesiątce 

miast województwa, a ich ówczesny poziom rozwoju sfery I był bardzo wysoki. Obecnie miasta 

te mają średni poziom rozwoju sfery I. Niektóre miasta charakteryzują się znacznym spadkiem 

poziomu rozwoju tej sfery. Są to: Brzeziny, Sulejów, Uniejów, Wieruszów, Łęczyca i Warta. 

Z wyjątkiem Łęczycy spadki poziomu rozwoju sfery I zachodziły w omawianych miastach 

zarówno w latach 2004-2006, jak i 2006-2008. Analiza tendencji zmian w rozwoju tej sfery 

wskazuje, że ma ona duży wpływ na ostateczną wartośd wskaźnika syntetycznego. Zmiany te 

przyczyniały się raczej do znacznego spadku wartości wskaźnika syntetycznego zwłaszcza 

w latach 2004-2006, niż do jego wzrostów w latach 2006-2008. 

Wskaźnik cząstkowy dla sfery I jest średnią arytmetyczną wskaźników z trzech dziedzin: 

demografia, wykształcenie i zamożnośd. Najbardziej wyrównanymi wskaźnikami charakteryzuje 

się dziedzina demografia, a najmniej dziedzina wykształcenie. 

Wartości wskaźników dla dziedziny „Demografia” wahają się od 62,06 w przypadku 

Bełchatowa do 21,30 w przypadku Błaszek. Jedynie Bełchatów ma wiodący poziom rozwoju tej 

dziedziny, co wynika z wysokiej stopy przyrostu naturalnego i młodej struktury społeczeostwa. 

Problemem miasta jest jednak ujemne saldo migracji. Ponadto 6 miast ma bardzo wysoki 

poziom rozwoju tej dziedziny, a tylko trzy: Błaszki, Żychlin i Uniejów poziom niski. Większośd 

miast województwa charakteryzuje się zbliżonym do średniego poziomem rozwoju tej 

dziedziny.  

Najbardziej zróżnicowaną dziedziną strefy I jest wykształcenie. Przedział zmienności 

w przypadku tej dziedziny zawiera się między 100 dla Łowicza a 7,25 dla Uniejowa. Dziedzinę tę 

charakteryzują znaczne różnice wartości wskaźników w poszczególnych miastach dla kolejnych 

horyzontów czasowych. Dominującą tendencją są duże wzrosty wartości wskaźnika, ale w kilku 

przypadkach obserwuje się bardzo wysokie wartości spadków. Największe spadki 

obserwowane są w tych samych miastach, w których obserwowano spadki wartości wskaźnika 

cząstkowego dla sfery I. 

Podobną sytuację, chociaż mniejsze zróżnicowanie wartości wskaźników można 

zauważyd w dziedzinie zamożnośd. 
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Mapa 265. Zmiany poziomu rozwoju sfery I – Potencjał społeczny w miastach wg wartości  

      wskaźnika cząstkowego Wci w latach 2004-2008
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Sfera II – Infrastruktura społeczna i usługi ponadlokalne 

Sfera II charakteryzuje się najmniejszym stopniem zróżnicowania wartości wskaźników 

cząstkowych. Rozpiętośd przedziału zmienności waha się od 54,24 dla Przedborza do 18,51 dla 

Aleksandrowa Łódzkiego, czyli wartośd przedziału zmienności wynosi 35,73 (mapa 266, wykres 

332). W zakresie sfery II żadne miasto w województwie nie charakteryzuje się wiodącym 

poziomem rozwoju. Bardzo wysoki poziom rozwoju tej sfery, oprócz Przedborza 

zaobserwowano w Błaszkach i Strykowie. Bardzo niski poziom sfery II zanotowano natomiast, 

oprócz Aleksandrowa Łódzkiego, w Zelowie, Pabianicach, Bełchatowie, Zgierzu, Żychlinie 

i Opocznie. W większości miast (24) poziom rozwoju omawianej sfery można określid jako 

średni. 

Zarówno w latach 2004 – 2006, jak i 2006 – 2008 w większości miast obserwuje się 

spadek poziomu rozwoju tej sfery. Jedynie miasta o najwyższym poziomie rozwoju sfery II, czyli 

Przedbórz, Stryków, Złoczew i Łęczyca oraz Pajęczno, Tomaszów Mazowiecki, Piotrków 

Trybunalski i Skierniewice, mające średni poziom rozwoju, zdołały odrobid częściowo w latach 

2006-2008 spadek jaki zanotowano w latach 2004 – 2006. Podobny proces zaobserwowano 

również w Zelowie i Bełchatowie, mających niski poziom rozwoju omawianej sfery. 

Zbliżone wartości wskaźników cząstkowych i opisany spadek ich wartości w większości 

miast można interpretowad jako zbliżanie się miast do poziomu rozwoju najgorszego z miast 

w tej sferze. Czyli w miastach o stosunkowo dobrym wyposażeniu w infrastrukturę społeczną 

nie jest ona dalej rozwijana. 

Spośród trzech dziedzin składających się na sferę II najniższymi wartościami 

charakteryzuje się dziedzina „Szkolnictwo”, najwyższymi wartościami wskaźników 

charakteryzuje się dziedzina „Opieka medyczna”, a wartościami pośrednimi dziedzina „Usługi 

kulturotwórcze i turystyczne”. Wartości wskaźników we wszystkich tych dziedzinach mają 

podobny, mało zróżnicowany charakter co świadczy o tym, że na ogólną wartośd wskaźnika 

cząstkowego sfery II wszystkie dziedziny miały podobny wpływ. 

W dziedzinach „Szkolnictwo” i „Opieka medyczna” obserwowano w okresie 

badawczym spadki wartości wskaźnika syntetycznego podobnie jak w całej sferze II. 

W dziedzinie „Szkolnictwo” największe spadki obserwowano w Tomaszowie Mazowieckim, 

Działoszynie, Pajęcznie, Szadku i Kutnie.  

W dziedzinie „Opieka medyczna” spadki te najbardziej dotknęły Opoczno, Działoszyn, 

Aleksandrów Łódzki, Sulejów, Zgierz, Łowicz i Szadek.  

W dziedzinie „Usługi kulturotwórcze” w latach 2004 – 2008 nie zaobserwowano 

natomiast żadnych znaczących zmian. 

Powyższe dane świadczą, że w zakresie podstawowej opieki medycznej i dostępności 

do szkół miasta mają wystarczająco do swoich potrzeb rozwinięte funkcje endogeniczne. 

Zmniejszenie wartości wskaźników w tych dziedzinach w wielu miastach może wynikad ze 

zmniejszenia się liczby ludności albo z oszczędnościowej polityki paostwa i gmin w tym 

zakresie. Jednak takie tendencje w większych miastach należy interpretowad jako 

ograniczające rozwój zasięgu przestrzennego oddziaływania miast. Stagnacja w dziedzinie 

„Usługi kulturotwórcze” potwierdza tę interpretację. 
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Mapa 266. Zmiany poziomu rozwoju sfery II – Infrastruktura społeczna i usługi ponadlokalne  

      w miastach wg wartości wskaźnika cząstkowego Wci w latach 2004 - 2008 
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Sfera III – Potencjał gospodarczy 

Sfera III charakteryzuje się największym zróżnicowaniem wartości wskaźników 

cząstkowych, chociaż przyjmują one na ogół niskie wartości. Rozpiętośd przedziału zmienności 

waha się od 62,93 dla Łodzi do 4,78 dla Kamieoska. Rozpiętośd ta wynosi więc 58,15. W sferze 

tej tylko Łódź ma wiodący, a Aleksandrów Łódzki i Stryków bardzo wysoki poziom rozwoju. 

Oprócz tego po 6 miast ma wysoki i średni poziom rozwoju potencjału gospodarczego. 

Pozostałe miasta charakteryzują się niskim albo bardzo niskim poziomem rozwoju sfery III 

(mapa 267, wykres 333). W większości ośrodków zaobserwowano spadki wartości wskaźnika 

cząstkowego zarówno w latach 2004-2006 jak i 2006-2008. Największe spadki zanotowano 

w Ozorkowie, Tomaszowie Mazowieckim, Pabianicach, Białej Rawskiej i Skierniewicach. 

Jedynie w miastach o najwyższych wartościach wskaźników cząstkowych w 2008 roku 

zanotowano wzrosty wartości tego wskaźnika w latach 2004-2006, a w latach 2006-2008 

wzrosty albo niewielkie spadki. Ciągły wzrost o rosnącej dynamice w całym okresie 

charakteryzował jedynie Stryków, co świadczy o gwałtownym rozwoju gospodarczym tego 

miasta. Zaskakująca jest pozycja Pabianic, gdzie koncentracja podmiotów gospodarczych jest 

największa, ale struktura gospodarki jest wadliwa. Jest ona oparta głównie na przemyśle, mały 

jest natomiast rozwój usług, zwłaszcza rynkowych. Rangę Pabianic obniża też brak ŁSSE. 

Spośród trzech dziedzin składających się na sferę III największym zróżnicowaniem 

charakteryzuje się dziedzina „Tereny ŁSSE”. Dzieli ona wyraźnie miasta na dwie grupy 

i decydująco wpływa na wartośd wskaźnika cząstkowego dla sfery III. Dziedzinę tę 

charakteryzują bardzo duże wzrosty wartości. Jedynie w Tomaszowie Mazowieckim, Ozorkowie 

i Aleksandrowie Łódzkim zaobserwowano spadki w latach 2004 – 2008. Wynikają one 

z uruchomienia większych powierzchniowo terenów strefy albo ze wzrostu ich 

zagospodarowania w innych miastach.  

Silnie różnicującą dziedziną, ale o stosunkowo wysokich wartościach wskaźników, jest 

dziedzina „Podmioty gospodarcze”. W dziedzinie tej podobna liczba miast ma wysoki, średni 

i niski poziom rozwoju. Najlepiej rozwinięta jest ta dziedzina w Łodzi i Pabianicach, a najgorzej 

w Sulejowie i Kamieosku. Dziedzinę te charakteryzują spadki wartości wskaźników, które 

zaobserwowano w zdecydowanej większości miast. Zachodziły one głównie w latach 2004 – 

2006 a wzrosty w latach 2006-2008 nie zrekompensowały wcześniejszej tendencji. Większośd 

miast, w tym Łódź i Pabianice, charakteryzował jednak spadek poziomu rozwoju tej dziedziny 

w obydwu okresach badawczych. Świadczy to nie tyle o zmniejszaniu się koncentracji 

podmiotów gospodarczych w tych miastach ale raczej o wzroście liczby podmiotów 

w miastach, w których nastąpił wzrost wartości wskaźnika cząstkowego.  

Trzecia dziedzina – „Specjalizacja gospodarki” charakteryzuje się niskimi wartościami 

wskaźników i bardzo dużymi ich spadkami, zwłaszcza w latach 2004-2006. Jedynie Stryków, 

Rzgów i Warta, które przodują w rozwoju tej dziedziny, notowały wysokie wzrosty wartości 

wskaźników. Sytuacja taka świadczy o przestarzałej strukturze gospodarczej miast regionu, 

w której dominuje przemysł, brakuje natomiast usług rynkowych, głównie wyższego rzędu. 

W dominujących w tej dziedzinie miastach istotne w strukturze gospodarczej są właśnie usługi. 

W Strykowie transportowe i logistyczne, w Rzgowie handlowe, a w Warcie medyczne. 
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Mapa 267. Zmiany poziomu rozwoju sfery III – Potencjał gospodarczy w miastach 

       wg wartości wskaźnika cząstkowego Wci w latach 2004 - 2008 
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Zmiany roli miast w strukturze funkcjonalno-przestrzennej systemu osadniczego 

Waloryzacja miast pod względem ich potencjału społeczno-gospodarczego i analiza 

zmian tego potencjału w poszczególnych sferach umożliwiła skonstruowanie typologii miast wg 

poziomu ich potencjału społecznego i funkcjonalnego. Typologia ta wskazuje jednocześnie rolę 

miast strukturze funkcjonalno-przestrzennej województwa. 

Przyjęto, że sfera II – „Infrastruktura społeczna i usługi ponadlokalne” i III –„Potencjał 

gospodarczy” odpowiadają w przybliżeniu dwóm elementom bazy ekonomicznej miast, które 

kształtują odpowiednio funkcje endogeniczne i egzogeniczne. Infrastruktura społeczna 

zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkaoców w zakresie opieki medycznej, edukacji i kultury 

co odpowiada pojęciu funkcji endogenicznych. Należy jednak zauważyd, że należąca do tej 

sfery dziedzina „Usługi turystyczne i kulturotwórcze” współtworzy również funkcje 

egzogeniczne. Sfera „Potencjał gospodarczy” przedstawia natomiast poziom przedsiębiorczości 

miasta, jego sektorową strukturę gospodarczą oraz w przybliżeniu poziom usług dla 

przedsiębiorstw, a więc elementy, które wpływają na kształtowanie się zasięgu przestrzennego 

miasta i jego funkcji endogenicznych. Sfera I – „Potencjał społeczny” charakteryzuje natomiast 

wyposażenie społeczne miasta, czyli z jednej strony kapitał społeczny będący czynnikiem 

rozwoju funkcji egzogenicznych jak i liczbę mieszkaoców, którzy tworzą rynek zbytu dla funkcji 

endogenicznych. 

Typologię wykonano dla lat 2004, 2006 i 2008. Miasta, które w danym roku uzyskały 

wartośd wskaźnika syntetycznego Ws większą lub równą średniej wartości wskaźnika 

syntetycznego zostały uznane za należące do typu I – Zadawalającego poziomu społecznego 

i funkcjonalnego. Natomiast miasta, których wartośd wskaźnika syntetycznego była mniejsza 

od średniej tworzyły typ II – Niezadowalającego poziomu społecznego i funkcjonalnego. 

Dla każdego typu określono następnie podtypy w zależności od wartości wskaźników 

cząstkowych Wci dla każdej ze sfer:  

 podtyp I A – wysokiego poziomu potencjału społecznego funkcji egzogenicznych 

i endogenicznych; 

 podtyp I B – wysokiego poziomu potencjału społecznego i funkcji egzogenicznych; 

 podtyp II B – niskiego poziomu funkcji endogenicznych; 

 podtyp I C – wysokiego poziomu potencjału społecznego i funkcji endogenicznych; 

 podtyp II C – niskiego poziomu funkcji egzogenicznych; 

 podtyp I D – wysokiego poziomu funkcji egzogenicznych i endogenicznych; 

 podtyp II D – niskiego poziomu potencjału społecznego; 

 podtyp I E – wysokiego poziomu potencjału społecznego; 

 podtyp II E – niskiego poziomu funkcji egzogenicznych i endogenicznych; 

 podtyp I F – wysokiego poziomu funkcji egzogenicznych; 

 podtyp II F – niskiego poziomu potencjału społecznego i funkcji endogenicznych; 

 podtyp I G – wysokiego poziomu funkcji endogenicznych; 

 podtyp II G – niskiego poziomu potencjału społecznego i funkcji egzogenicznych; 

 podtyp I H – niskiego poziomu potencjału społecznego, funkcji egzogenicznych 

i endogenicznych. 
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W 2004 roku (mapa 268) 23 miasta znajdowały się w typie I – zadowalającym. 

Większośd z nich (17) charakteryzowała się wysokim poziomem funkcji egzogenicznych. 

W Łęczycy, Łodzi, Wieluniu, i Wieruszowie wysokiemu poziomowi funkcji egzogenicznych 

towarzyszył wysoki poziom funkcji endogenicznych i potencjału społecznego (podtyp I A). 

W kolejnych czterech miastach – Piotrkowie Trybunalskim, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu 

i Skierniewicach - oprócz wysokiego poziomu funkcji egzogenicznych zaobserwowano również 

wysoki poziom potencjału społecznego przy niewystarczającym poziomie funkcji 

endogenicznych (podtyp I B). Trzy miasta: Biała Rawska, Błaszki i Kutno należały do podtypu 

I D, charakteryzującego się wysokim poziomem funkcji egzogenicznych i endogenicznych przy 

niedostatecznie rozwiniętym potencjale społecznym, a w sześciu miastach – Aleksandrowie 

Łódzkim, Koluszkach, Ozorkowie, Pabianicach, Tomaszowie Mazowieckim i Zgierzu, 

zaobserwowano wysoki poziom jedynie funkcji egzogenicznych (podtyp I F). 

Powyższe miasta, niezależnie od przynależności typologicznej mają bardzo 

zróżnicowany poziom rozwoju potencjału gospodarczego (por. wykres 333). Jedynie miasta 

należące do podtypu I F mają wysoki i średni względny poziom rozwoju tego potencjału. 

Pozostałe wymienione wyżej podtypy obejmują również miasta o niskim względnym poziomie 

rozwoju potencjału gospodarczego. Miastami tymi są Błaszki, Sieradz, Skierniewice 

i Wieruszów. W wypadku tych miast określenie poziomu ich funkcji egzogenicznych jako 

zadowalającego ma charakter względny i wynika z niskiej średniej wartości wskaźnika Wci 

(23,38) dla sfery III „Potencjał gospodarczy” w 2004 roku. Spośród pozostałych wymienionych 

wyżej miast po sześd miało w 2004 roku średni i wysoki poziom rozwoju potencjału 

gospodarczego a w przypadku Łodzi poziom ten był wiodący (por. wykres 333). 

Spośród siedemnastu miast, które w 2004 roku należały do typu I i charakteryzowały 

się wysokim poziomem funkcji egzogenicznych, po cztery należały do podtypów I A i I B 

o wysokim poziomie rozwoju potencjału społecznego (mapa 268). Wysoki poziom tego 

potencjału wynikał ze względnie wysokiego bądź wiodącego poziomu potencjału 

demograficznego. W przypadku Sieradza, Wielunia i Łęczycy do wysokiego poziomu potencjału 

społecznego przyczyniał się również wiodący poziom wykształcenia mieszkaoców 

a w przypadku Wieruszowa, Skierniewic, Łodzi i Piotrkowa Trybunalskiego wysoki albo wiodący 

poziomu wykształcenia i zamożności. 

Jedynie sześd miast należących do typu I miało w 2004 roku niedostatecznie rozwinięte 

funkcje egzogeniczne (mapa 268) co wynikało z bardzo niskiego względnego poziomu rozwoju 

potencjału gospodarczego (wykres 333). Pięd z tych miast: Łowicz, Stryków, Tuszyn, Uniejów 

i Warta należało do podtypu I C czyli charakteryzowało się wysokim poziomem rozwoju 

potencjału społecznego i funkcji endogenicznych. Jedynie Brzeziny należały do podtypu I E czyli 

miały wysoki poziom rozwoju potencjału społecznego przy niskim poziomie funkcji 

endogenicznych i egzogenicznych. 

Miasta, które w roku 2004 należały do podtypów I C i I E reprezentują grupę małych 

i bardzo małych miast województwa łódzkiego. Wyjątkiem jest Łowicz będący pod względem 

zaludnienia miastem średniej wielkości. Wysoki poziom potencjału społecznego w tych 

miastach (wykres 331) był w 2004 roku wynikiem różnych czynników. W Łowiczu i Strykowie 
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odnotowano bardzo wysoki lub wiodący względny poziom rozwoju zarówno potencjału 

demograficznego, co było na ogół skutkiem przyrostu liczby ludności, jak i wykształcenia 

i zamożności mieszkaoców. W Warcie i Uniejowie niekorzystne tendencje demograficzne 

rekompensowane były wiodącym względnym poziomem wykształcenia i zamożności 

mieszkaoców. Brzeziny przy średnim poziomie zamożności miały bardzo wysoki i wiodący 

względny poziom rozwoju odpowiednio potencjał demograficznego i wykształcenia. Poziom 

wykształcenia mieszkaoców był w tym mieście relatywnie największy w 2004 roku. W Tuszynie 

zaobserwowano w 2004 roku średni poziom potencjału demograficznego i wykształcenia 

mieszkaoców natomiast miasto charakteryzowało się największym wśród miast województwa 

relatywnym poziomem zamożności mieszkaoców125. Należy zwrócid uwagę, że w omawianych 

miastach nie udało się zdyskontowad względnie wysokiego poziomu potencjału społecznego do 

rozwoju funkcji egzogenicznego. 

Pozostałe 19 miast należało w 2004 roku do typu II o niezadowalającym poziomie 

potencjału społeczno-gospodarczego (mapa 268). Większośd z tych miast (17) 

charakteryzowała się niskim poziomem funkcji egzogenicznych. Jedynie Radomsko i Zduoska 

Wola należą do podtypu II F mając niski poziom rozwoju potencjału społecznego i funkcji 

endogenicznych przy wyższym od średniej poziomie funkcji egzogenicznych. W przypadku 

dwóch ostatnich miast wyższy poziom rozwoju funkcji egzogenicznych wynika z wysokiego lub 

bardzo wysokiego względnego poziomu nasycenia podmiotami gospodarczymi oraz rozwoju 

dziedziny „specjalizacja gospodarki” a w przypadku Radomska dodatkowo istnieniem terenów 

inwestycyjnych ŁSSE126. 

Siedemnaście miast typu II, mających niski poziom funkcji egzogenicznych reprezentuje 

cztery podtypy. Dwa miasta należą do podtypu II C o wyższym niż średni poziomie potencjału 

społecznego i funkcji endogenicznych, cztery do podtypu II E o wyższym niż średni poziomie 

potencjału społecznego, sześd do podtypu II G o wyższym niż średni poziomie funkcji 

endogenicznych a pięd do podtypu II H, w którym miasta mają niski poziom zarówno 

potencjału społecznego jak i funkcji endogenicznych i egzogenicznych (mapa 268). 

Przynależnośd do podtypów II C i II E miała w każdym z sześciu miast nieco inne 

przyczyny. Omawiane miasta, oprócz Szadku miały wysoki i bardzo wysoki poziom rozwoju 

potencjału demograficznego, co wynikało z dodatnich wartości współczynników przyrostu 

naturalnego i salda migracji oraz z korzystnej struktury demograficznej. Opoczno, Szadek 

i Sulejów miały wiodący a Bełchatów i Poddębice wysoki poziom rozwoju dziedziny 

”Wykształcenie” a wszystkie miasta z wyjątkiem Opoczna wysoki, bardzo wysoki i wiodący 

poziom dziedziny „Zamożnośd”127. Należy zauważyd, że w omawianych miastach, podobnie jak 

w przypadku miast należących do podtypów I C i I E, ponadprzeciętny poziom kapitału 

społecznego nie przyczynił się d rozwoju funkcji egzogenicznych. 
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Do podtypu II G należały Drzewica, Działoszyn, Krośniewice, Łask, Przedbórz i Złoczew 

(mapa 268). Miasta te mają bardzo wysoki, wysoki albo średni poziom rozwoju sfery 

„Infrastruktura techniczna i usługi ponadlokalne” (wykres 332). W 2004 roku zaobserwowano 

w Drzewicy, Przedborzu i Złoczewie wiodący, bardzo wysoki lub wysoki poziom wyposażenia 

w infrastrukturę szkolną, w Łasku i Krośniewicach bardzo wysoki poziom wyposażenia 

w placówki opieki medycznej a w Działoszynie bardzo wysoki poziom usług 

kulturotwórczych128. Natomiast niedostateczny poziom funkcji egzogenicznych w tych 

miastach wynika z niskiego i bardzo niskiego poziomu nasycenia podmiotami gospodarczymi 

oraz z dominującej roli małoinnowacyjnego i pracochłonnego przemysłu w strukturze 

gospodarczej129. Jedynie Łask i Działoszyn mają odpowiednio wysoki i średni poziom nasycenia 

podmiotami gospodarczymi a Przedbórz średnio poziom dziedziny „Specjalizacja gospodarki” 

ze względu ma dominację funkcji usługowej. W mieście tym zauważa się jednak przewagę 

usług rynkowych.  

Miasta należące w 2004 roku do typu II znajdowały się w różnych grupach 

wielkościowych, dominowały jednak miasta małe i bardzo małe (13 miast). Trzy miasta: 

Bełchatów, Radomsko i Zduoska Wola reprezentowały miasta duże a Łask, Konstantynów 

Łódzki i Opoczno miasta średniej wielkości. Trudno natomiast stwierdzid jednoznaczną 

zależnośd między wielkością miast a ich przynależnością do konkretnego podtypu. Z dużą 

ostrożnością można przyjąd, biorąc pod uwagę również miasta należące do typu I, że miasta 

duże i średnie miały w 2004 roku wyższy poziom funkcji egzogenicznych i potencjału 

społecznego niż miasta małe i bardzo małe. Miasta małe i bardzo małe charakteryzowały się 

natomiast względnie dobrze rozwiniętymi funkcjami endogenicznymi.  
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Mapa 268. Typologia miast wg poziomu rozwoju społecznego i funkcjonalnego w 2004 roku 

  



SYSTEM OSADNICZY  -  OBSZARY MIEJSKIE 

str. 808 

 

W roku 2006 zaobserwowano w porównaniu do roku 2004 wzrost liczby miast 

należących do typu II. O ile w roku 2004 na 42 miasta województwa 19 należało do typu II, to 

w 2006 roku na 43 miasta już 21 reprezentowało typ II. Wzrost liczby miast typu II wynikał 

z degradacji do tego typu czterech miast przy jednoczesnym awansie do poziomu I zaledwie 

dwóch miast. 

Osrodki, które zostały zdegradowane z typu I do II w większości reprezentowały 

w typie II podtypy analogiczne do typu I. W przypadku Brzezin były to podtypy IE i IIE 

a w przypadku Ozorkowa i Tomaszowa Mazowieckiego podtypy IF i IIF. Jedynie w przypadku 

Warty degradacja do podtypu II związana była również z degradacją w obrębie podtypu z IC 

do IIG. Spośród miast, które awansowały z typu II do I, w przypadku Kamieoska miasto 

osiągnęło analogiczny podtyp jak w typie II (Ic i IIC) a Przedbórz awansował również na 

poziomie podtypu z IIG do ID. Powyższe zmiany wynikały przede wszystkim ze zmian poziomu 

potencjału społeczno-gospodarczego mierzonego wartością wskaźnika syntetycznego Ws 

(wykres 328, 329, 330; mapa 264). 

Awans miast do typu I albo jego degradacja do typu II przy zachowaniu analogicznego 

podtypu miały również dodatkowe przyczyny. W przypadku Kamieoska pogłębił się 

niedorozwój miasta w zakresie funkcji egzogenicznych, który został jednak z naddatkiem 

zrekompensowany przez duży wzrost poziomu potencjału społecznego przy nieznacznym 

zmniejszeniu poziomu funkcji endogenicznych. W Brzezinach pogłębił się bardzo niski poziom 

rozwoju funkcji egzogenicznych przy niezmienionym niskim poziomie funkcji endogenicznych 

i jednoczesnym zmniejszeniu się do bardzo wysokiego, wiodącego w 2004 roku poziomu 

potencjału społecznego. Ozorków i Tomaszów Mazowiecki charakteryzowały się natomiast 

pogłębieniem w latach 2004-2006 złego stanu potencjału społecznego i funkcji endogenicznych 

przy znacznym zmniejszeniu się potencjału egzogenicznego z poziomu średniego do niskiego 

(wykres 331, 332, 333; mapa 268, 269). 

Awans lub degradacja typologiczna miast połączona ze zmianą podtypu miała bardziej 

złożone przyczyny. W przypadku Przedborza w latach 2004-2006 nastąpił wzrost potencjału 

egzogenicznego przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu potencjału endogenicznego. 

Wzrósł również znacznie poziom potencjału społecznego ale w 2006 roku, podobnie jak w roku 

2004, był on niższy niż średnia arytmetyczna dla całej populacji miast województwa. Zmiany 

społeczne i funkcjonalne, zachodzące w latach 2004-2006 w Warcie polegały natomiast 

na znacznym obniżeniu, z bardzo wysokiego do mniejszego niż średni, poziomu potencjału 

społecznego przy zachowaniu bardzo wysokiego poziomu funkcji endogenicznych. 

Zaobserwowano również niewielki rozwój funkcji egzogenicznych, ale pozostawały one nadal 

na bardzo niskim poziomie (wykres 331, 332, 333; mapa 268, 269). 

Liczniejsze niż zmiany przynależności typologicznej były w latach 2004-2006 zmiany 

przynależności do poszczególnych podtypów w obrębie typu I bądź II. W obrębie typu I 

w czterech miastach zaobserwowano wzrost a w pięciu spadek potencjału społecznego 

i funkcjonalnego. Natomiast w obrębie typu II zaobserwowano wzrost potencjału społecznego 

i funkcjonalnego w przypadku jednego miasta a spadek tego potencjału w trzech miastach. 
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Wzrost potencjału społecznego i funkcjonalnego w typie I obejmował miasta, które 

w 2004 miały wysoki poziom funkcji egzogenicznych. W latach 2004-2006 w Sieradzu nastąpił 

wzrost poziomu potencjału społecznego natomiast poziom funkcji egzogenicznych 

i endogenicznych zmniejszył się (wykres 331, 332, 333). Jednak spadek ten był mniejszy niż 

w większości miast województwa toteż względny poziom rozwoju tych funkcji był w roku 2006 

w Sieradzu wyższy niż średnia dla populacji miast województwa. Skutkiem tego był względny 

wzrost poziomu potencjału społecznego i funkcjonalnego Sieradza z podtypu IB do IA. 

W przypadku Aleksandrowa Łódzkiego, Koluszek i Pabianic nastąpił również znaczny wzrost 

potencjału społecznego z poziomu średniego do wysokiego i bardzo wysokiego. Podobnie jak 

w przypadku Sieradza, w wymienionych miastach obniżył się poziom funkcji endogenicznych, 

przy czym już w 2004 poziom ten był znacznie niższy niż średnia dla miast województwa. 

Zróżnicowane zmiany w wymienionych miastach zaobserwowano natomiast w przypadku 

funkcji egzogenicznych. W Aleksandrowie Łódzkim nastąpił znaczny wzrost poziomu tych 

funkcji, co było wynikiem rozwoju terenów ŁSSE. Wzrost poziomu w tej dziedzinie 

zrekompensował w przypadku Aleksandrowa Łódzkiego spadek względnego poziomu 

nasycenia podmiotami gospodarczymi oraz niekorzystne tendencje w strukturze 

zatrudnienia130. Podobne tendencje spadkowe nie rekompensowane jednak rozwojem ŁSSE 

obserwowano w latach 2004-2006 w Pabianicach i Koluszkach131 co spowodowało obniżenie 

w tych miastach obniżenie względnego poziomu potencjału egzogenicznego. Spadek ten był 

jednak mniej intensywny niż w większości miast województwa. W konsekwencji poziom funkcji 

egzogenicznych w Pabianicach i Koluszkach był wyższy niż średnia dla miast województwa. 

Miastami, w których w latach 2004-2006 zaobserwowano spadek potencjału 

społecznego i funkcjonalnego w obrębie typu I były Łęczyca, Uniejów, Skierniewice, Kutno 

i Biała Rawska (mapa 268 i 269). Podtypy reprezentowane przez te miasta w roku 2004 jak 

i w roku 2006 były bardzo zróżnicowane. Najbardziej niepokojące było obniżenie się poziomu 

funkcji egzogenicznych w Skierniewicach i Białej Rawskiej oraz potencjału społecznego 

w Łęczycy (wykres 331, 332, 333). 

Miastem, w którym w latach 2004-2006 zaobserwowano względny wzrost potencjału 

społecznego i funkcjonalnego w obrębie typu II był Złoczew. Spadek tego potencjału w obrębie 

typu II miał natomiast miejsce w Poddębicach, Działoszynie i Radomsku. W przypadku 

Złoczewa, nastąpił wyraźny rozwój potencjału społecznego (wykres 331) spowodowany bardzo 

dużym wzrostem poziomu wykształcenia mieszkaoców132 przy nieznacznym spadku 

względnego poziomu funkcji endogenicznych. Pogłębił się jednak niski poziom funkcji 

egzogenicznych, co skutkowało niższym niż średnia wojewódzka ogólnym potencjałem 

społecznym i funkcjonalnym. W miastach typu II, w których w latach 2004-2006 nastąpił 

spadek potencjału społecznego i funkcjonalnego, niepokojące tendencje zaobserwowano 

w Działoszynie i Radomsku. W miastach tych, w 2006 wszystkie składniki potencjału były niższe 
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niż średnia dla miasta województwa. W Radomsku największe spadki zaobserwowano 

w zakresie funkcji egzogenicznych a w Działoszynie w zakresie potencjału endogenicznego. 

W Poddębicach natomiast zaobserwowano w opisywanym okresie znaczny spadek potencjału 

społecznego. Względny poziom funkcji endogenicznych również się obniżył, ale był to spadek 

niewielki i w konsekwencji w 2006 roku poziom tych funkcji był w Poddębicach wyższy niż 

średnia dla miast województwa (wykres 331, 332, 333). 

Ogółem w latach 2004-2006 w siedmiu miastach zaobserwowano poprawę 

a w dwunastu obniżenie poziomu potencjału społecznego i funkcjonalnego (mapa 268 i 269). 

Znaczna przewaga miast, w których zaobserwowano spadek potencjału społecznego 

i funkcjonalnego wynika z ogólnej tendencji spadku względnego poziomu potencjału 

społeczno-gospodarczego zaobserwowanej w latach 2004-2006 (wykres 328). Opisane zmiany 

są bardzo słabo skorelowane z wielkością miast można jednak pod tym względem 

zaobserwowad pewne prawidłowości. W grupie miast dużych i średnich z 6 do 8 wzrosła liczba 

miast należących do typu II, o niezadowalającym poziomie rozwoju społecznego 

i funkcjonalnego. W omawianej grupie miast z 14 do 12 zmalała ponadto liczba miast 

o zadowalającym poziomie funkcji egzogenicznych a wzrosła z 6 do 7 liczba miast 

o zadowalającym poziomie rozwoju społecznego. W grupie miast małych również 

zaobserwowano wzrost liczby miast należących do typu II. Miasta tej wielkości należą głównie 

do podtypów IIG i IIH czyli charakteryzujących się najniższym poziomem rozwoju społecznego 

i funkcjonalnego. Wzrost poziomu rozwoju potencjału społecznego i funkcjonalnego, zarówno 

w zakresie typów jak i podtypów zaobserwowano natomiast w grupie miast bardzo małych. 

W grupie tej wzrosła ponadto liczba miast o zadowalającym poziomie rozwoju funkcji 

egzogenicznych przy zachowaniu stosunkowo dużej liczby miast o zadowalającym poziomie 

rozwoju społecznego. 
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Mapa 269. Typologia miast wg poziomu rozwoju społecznego i funkcjonalnego w 2006 roku 
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Zróżnicowane natężenie i kierunek zmian w poszczególnych miastach województwa 

(wykres 328) spowodowały, że zmiany w typologii społeczno-funkcjonalnej nie mają 

jednoznacznie korzystnego charakteru. W niektórych miastach wzrost względnego potencjału 

społeczno-gospodarczego w latach 2006-2008 był wystarczający do odzyskania albo 

poprawienia swojej pozycji w stosunku do roku 2004, w innych miastach wzrost ten był jednak 

zbyt mały. W przypadku niskich wzrostów albo większych spadków potencjału społeczno-

gospodarczego miasta osiągały gorszą pozycję typologiczną niż w roku 2004 albo 2006 (mapa 

269, 270). 

W latach 2006-2008 wzrosła z 21 do 25 liczba miast typu II, co było spowodowane 

degradacją z typu I do II pięciu miast i awansem z typu II do I zaledwie jednego miasta. 

Miastem, w którym zaobserwowano awans typologiczny było Radomsko. Swój awans do typu I 

miasto zawdzięcza wzrostowi poziomu zarówno potencjału społecznego jak i funkcjonalnego. 

Największy wzrost zaobserwowano jednak w zakresie funkcji egzogenicznych, co spowodowało 

awans miasta z podtypu IIH do IF. 

Wśród miast, które zanotowały w latach 2006-2008 degradację z typu I do II 

w przypadku Pabianic i Zgierza proces ten nie był związany ze zmianą podtypu (odpowiednio 

z IB do IIB oraz z IF do IIF) natomiast w Kamieosku, Uniejowie i Wieruszowie degradacja 

typologiczna połączona była z degradacją na poziomie podtypów. Podtypami wyjściowymi 

w tych miastach były odpowiednio IC, ID i IA a podtypami obserwowanymi w 2008 roku był 

we wszystkich trzech miastach podtyp IIG. 

W Pabianicach zaobserwowano niewielkie spadki poziomu społecznego i funkcji 

egzogenicznych. Spadki te nie były tak duże aby poziom społeczny i funkcji egzogenicznych 

stały się niewystarczające, ale na tyle istotne, że względny poziom rozwoju społeczno-

gospodarczego stał się mniejszy niż średnia dla miasta województwa. W Zgierzu natomiast, 

w latach 2006-2008 nastąpił regres w zakresie potencjału społecznego i funkcji 

endogenicznych, nie zrekompensowany wzrostem poziomu funkcji egzogenicznych. Skutkiem 

tego było zmniejszenie się względnego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego poniżej 

średniej dla miast województwa. 

W przypadku Kamieoska, wzrost poziomu potencjału społeczno-gospodarczego z lat 

2004-2006 był spowodowany fluktuacyjnym wzrostem potencjału społecznego. W podokresie 

2006-2008 wzrost ten został zastąpiony przez znaczny spadek, co przy niewielkim spadku 

poziomu funkcji endogenicznych skutkowało niższym niż średnia wojewódzka poziomem 

względnego potencjału społeczno-gospodarczego oraz niewystarczającym poziomem 

potencjału społecznego i funkcji egzogenicznych. W Uniejowie pogłębił się, w porównaniu 

do lat 2004-2006, spadek zarówno poziomu społecznego jak i funkcjonalnego, zwłaszcza 

w zakresie funkcji egzogenicznych. Jedynie spadek poziomu funkcji endogenicznych był na tyle 

niewielki, ze funkcje te w roku 2008 nadal były wyższe niż średnia dla miast województwa. 

Największy regres spośród wszystkich miast zaobserwowano w latach 2006-2008 

w Wieruszowie. W mieście tym obniżył się znacznie względny poziom potencjału społecznego. 

Było to wynikiem drastycznego spadku względnego poziomu wykształcenia i zamożności.  
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W tej ostatniej dziedzinie obniżeniu uległy wydatki budżetu gminy a wzrósł poziom 

bezrobocia133. Wzrosty względnego poziomu zaobserwowano natomiast zarówno w zakresie 

funkcji egzogenicznych jak i endogenicznych. Wzrosty te jednak były niewielkie i nie 

zrekompensowały dużego spadku w zakresie potencjału społecznego.  

W ośmiu miastach nastąpił awans na poziomie podtypów. Awans ten objął po cztery 

miasta w typie I i II. Siedem miast zanotowało natomiast degradację na poziomie podtypów. 

Wśród tych miast trzy takie przypadki zanotowano w typie I i cztery w typie II. W typie I 

w Rawie Mazowieckiej i Strykowie zaobserwowano znaczny wzrost poziomu funkcji 

endogenicznych i egzogenicznych. Ponadto Rawa Mazowiecka zanotowała również wzrost 

potencjału społecznego a w Strykowie poziom tego potencjału nieco się obniżył. Wynikało to 

z niekorzystnych tendencji w zakresie przyrostu naturalnego i wykształcenia134. Kutno 

odzyskało swoją pozycję typologiczną z roku 2004. W mieście tym zaobserwowano znaczny 

wzrost nie tylko poziomu funkcji endogenicznych ale również egzogenicznych i potencjału 

społecznego. Ten ostatni był jednak zbyt mały aby miasto miało potencjał społeczny większy 

niż średnia wojewódzka. Biała Rawska natomiast nie tylko odzyskała, ale poprawiła swoją 

pozycję w porównaniu z rokiem 2004. W mieście nie poprawił się co prawda poziom funkcji 

endogenicznych, ale zaobserwowano znaczny wzrost względnego poziomu potencjału 

społecznego. Wzrost ten wynikał z korzystnych tendencji demograficznych oraz znacznej 

poprawy poziomu wykształcenia. 

Wśród miast, które awansowały w obrębie typu II Poddębice poprawiły swoją pozycję 

z roku 2004. W mieście utrzymał się wysoki poziom funkcji endogenicznych z roku 2004, 

natomiast poziom potencjału społecznego znacznie się podniósł. Jedynie bardzo niski poziom 

funkcji egzogenicznych powoduje przynależnośd miasta do typu II. W Łasku zaobserwowano 

procesy podobne jak w Poddębicach, natomiast w Konstantynowie Łódzkim i Pajęcznie 

zaobserwowano wzrosty poziomu potencjału społecznego i funkcji endogenicznych. 

Te ostatnie miały jednak poziom niższy niż średnia wojewódzka. Bardzo niski, szczególnie 

w Konstantynowie Łódzkim jest poziom funkcji egzogenicznych. 

Miastami, w których w latach 2006-2008 zaobserwowano degradację funkcjonalną 

w obrębie typu I były Łódź, Sieradz i Przedbórz. W Łodzi, przy wzrastającym w okresie 

badawczym względnym poziomie potencjału społecznego i funkcji egzogenicznym nie zmieniał 

się względny poziom funkcji endogenicznych a nawet uległ pewnemu spadkowi w stosunku 

do roku 2004. Na skutek tego poziom tych funkcji był w roku 2008 niższy niż średnia dla miast 

województwa. W przypadku Sieradza, po krótkotrwałym awansie typologicznym w roku 2006 

można mówid regresie w stosunku do roku 2004. W mieście, od 2004 roku następował 

systematyczny spadek względnego poziomu funkcji egzogenicznych i w roku 2008 był on niższy 

niż średnia dla miast województwa. Jednocześnie obserwowano niewielki spadek względnego 

poziomu potencjału społecznego przy niezmienionym poziomie funkcji endogenicznych. 

W Przedborzu zaobserwowano natomiast wyraźny spadek względnego poziomu funkcji 

egzogenicznych przy znacznym wzroście poziomu funkcji endogenicznych.  
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Spada również systematycznie względny poziom potencjału społecznego. Procesy te przy 

degradacji typologicznej pozwoliły jednak zachowad przynależnośd Przedborza do typu I. 

Wśród miast, w których zaobserwowano degradację typologiczną w obrębie typu II 

jedynie Brzeziny można uznad za miasto o postępującej degradacji społeczno-funkcjonalnej. 

Miasto to, przy niskim poziomie funkcji endo- i egzogenicznych miało w 2004 roku bardzo 

wysoki poziom potencjału społecznego. W roku 2006 poziom ten obniżył się na tyle, że miasto 

znalazło się w typie II. Spośród pozostałych miast, w których zaobserwowano degradację 

funkcjonalną w obrębie typu II, w Szadku przy bardzo niskim poziomie funkcji egzogenicznych 

nastąpił znaczny spadek poziomu potencjału społecznego, w Sulejowie również obniżył się 

poziom potencjału społecznego a w Krośniewicach zaobserwowano znaczny spadek poziomu 

funkcji endogenicznych. 

Ogółem w latach 2006-2008 w dwunastu miastach zaobserwowano degradację 

a w dziewięciu awans typologiczny. Wzrost liczby miast awansujących tej samej liczbie miast 

zdegradowanych w porównaniu z poprzednim podokresem można interpretowad jako objaw 

hamowania niekorzystnych tendencji w rozwoju społeczno-gospodarczym miast województwa. 

Jako korzystny proces należy również traktowad proces wzrostu poziomu społeczno-

funkcjonalnego Kutna i Radomska oraz utrzymującą się w dużych miastach dominację funkcji 

egzogenicznych. Nadzieję budzi również obserwowana w latach 2006-2008 tendencja wzrostu 

względnego poziomu społeczno-gospodarczego Skierniewic w zakresie potencjału społecznego 

i endogenicznego. Wzrost ten jest co prawda niewielki, ale jeżeli utrzyma się w latach 

następnych może doprowadzid do uzyskania przez miasto zadowalającego poziomu społeczno-

funkcjonalnego. Niepokój w przypadki Skierniewic budzi jedynie utrzymujący się bardzo niski 

poziom rozwoju funkcji egzogenicznych. Pozytywnym procesem jest ponadto wzrost poziomu 

społeczno-funkcjonalnego w miastach średniej wielkości obserwowany zwłaszcza w latach 

2006-2008. W miastach tych umacniają się funkcje egzogeniczne i potencjał społeczny. 

Jako niekorzystny można traktowad nasilający się w latach 2004-2008 proces wzrostu 

liczby miast typu II o niezadowalającym poziomie społeczno-funkcjonalnym. Proces degradacji 

funkcjonalnej objął głównie grupę miast małych i bardzo małych a jego nasilenie obserwowano 

w latach 2006-2008. Najbardziej traciła dystans rozwojowy grupa miast małych, gdzie z 4 do 6 

wzrosła liczba miast o niskim poziomie potencjału społecznego oraz funkcji endogenicznych 

i egzogenicznych. W miastach bardzo małych dominowały natomiast miasta o wystarczającym 

poziomie funkcji endogenicznych przy niskim poziomie egzogenicznych. Niekorzystnym 

procesem jest również silne różnicowanie się pod względem społeczno-funkcjonalnym grupy 

miast dużych. W grupie tej pięd miast należy do typu I, z czego w przypadku Piotrkowa 

Trybunalskiego, Skierniewic Kutna i Sieradza sytuacja taka ma miejsce w całym okresie 

badawczym. Zmiany w latach 2004-2008 wskazują jednak na słabnącą rolę Sieradza. 

Jednocześnie nastąpił znaczny wzrost roli Radomska. W latach 2004 – 2008 zaobserwowano 

ponadto stabilny niezadowalający poziom potencjału społeczno-funkcjonalnego Bełchatowa 

i Zduoskiej Woli oraz znaczący spadek tego poziomu w Pabianicach, Zgierzu i Tomaszowie 

Mazowieckim.  
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Mapa 270. Typologia miast wg poziomu rozwoju społecznego i funkcjonalnego w 2008 roku 
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Analiza powyższa wskazuje na wzrost pozycji obszaru rdzeniowego województwa, 

położonego wokół aglomeracji łódzkiej i przesuwanie się potencjału społeczno-gospodarczego 

z Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, Zgierza, Ozorkowa, Głowna i Brzezin w kierunku 

Koluszek. Strykowa, Rzgowa, Tuszyna i Aleksandrowa Łódzkiego. Umacnia się północna 

i północno-wschodnia częśd województwa, w której nowymi ośrodkami potencjału społeczno-

gospodarczego stają się Łęczyca, Łowicz, Biała Rawska i Rawa Mazowiecka, osłabła natomiast 

pozycja Skierniewic. Umacnia się również obszar południowo-zachodni z Radomskiem 

i Wieluniem. Niepewna jest pozycja Sieradza, słabnie potencjał społeczno-gospodarczy 

Wieruszowa. Słaby sektor południowo-wschodni, w którym miejscami koncentracji potencjału 

przestały byd Opoczno i Tomaszów Mazowiecki, może liczyd na rozwój jedynie poprzez 

oddziaływanie Piotrkowa Trybunalskiego. Podobnie obszar środkowo-zachodni opiera swój 

rozwój jedynie na Sieradzu, którego potencjał może się jednak okazad niewystarczający. Miasto 

to reprezentuje bowiem typ I C, a jego zasięg oddziaływania przestrzennego powinien 

obejmowad zarówno sektor środkowo-zachodni oraz wspomagad Wieluo w rozwoju sektora 

południowo-zachodniego. 

 

1.3. ZASIĘGI ODDZIAŁYWANIA PRZESTRZENNEGO MIAST 

 

Zasięg oddziaływania przestrzennego miasta wynika z jego potencjału społeczno-

gospodarczego czyli z poziomu rozwoju jego bazy ekonomicznej. Zgodnie z teorią bazy 

ekonomicznej miast funkcje miast można podzielid na endogeniczne i egzogeniczne135. Funkcje 

endogeniczne zaspokajają potrzeby własne miasta i jego mieszkaoców, a funkcje egzogeniczne 

kształtują powiązania miasta z bliższym i dalszym otoczeniem czyli innymi słowy jego zasięg 

przestrzenny. 

Funkcje egzogeniczne można podzielid, zgodnie z teorią ośrodków centralnych, na 

funkcje centralne i wyspecjalizowane136. Funkcje centralne są funkcjami, które ma każde 

miasto określonej liczbie ludności i statusie administracyjnym. Funkcje te kształtują obszar 

rynkowy miasta i obsługują ludnośd tego obszaru. Omawiany rodzaj funkcji kształtowany jest 

m.in. przez administrację publiczną, opiekę medyczna, szkolnictwo, handel, działalnośd 

rozrywkową oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeostwo obywateli. Funkcje centralne 

można więc traktowad jako pewnego rodzaju nadwyżkę funkcji endogenicznych miasta. 

Funkcje wyspecjalizowane są natomiast funkcjami unikalnymi, które nie wynikają 

wprost z wielkości miasta i jego statusu administracyjnego. Odpowiednio rzadko występujące 

i silnie rozwinięte funkcje wyspecjalizowane mogą kształtowad o wiele większe zasięgi miast niż 

wynikałoby to z istniejących w mieście funkcji centralnych. Zgodnie z nowymi koncepcjami, 

funkcje wyspecjalizowane są w dobie cywilizacji informacyjnej o wiele ważniejsze niż funkcje 

centralne ponieważ przyczyniają się m.in. do kształtowania sieciowych struktur powiązao 

poziomych137. Powiązania takie łącząc miasta o różnej wielkości i funkcjach przyczyniają się 

                                                           
135

 Dziewooski K., 1971 – Studium rozwoju pojęd, metod i ich zastosowao, *w:+ Dziewooski K., Jerczyoski M. (red.), Baza 

ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, „Prace Geograficzne IG PAN”, t. 87, PWN, Warszawa. 
136

 Christaller W., (wyd. pol. 1963) – Ośrodki centralne w południowych Niemczech, *tłum. P. Eberhardt+, „PZLG” nr 1. Warszawa. 
137

 Werwicki A., 1998 – Zmiany paradygmatu geografii usług., „Przegląd Geograficzny”, t. LXX, z. 3-4, PWN, Warszawa. 
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za pomocą efektów mnożnikowych do rozwoju tych miast i całego systemu osadniczego. 

Jednocześnie sieciowe struktury powiązao przyczyniają się do rozprzestrzeniania rozwoju 

z miasta będącego biegunem wzrostu określonego szczebla na jego obszar wpływów, tzw. 

obszar spolaryzowany138. Kształtowanie się struktur powiązao sieciowych przyczynia się zatem 

do zapobiegania procesom wymywania rozwoju i peryferyzacji.139 

Zasięgi przestrzennego oddziaływania oszacowano dla dwudziestu największych miast 

województwa, które wywierają największy wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu 

i mogą wpływad na procesy rozprzestrzeniania rozwoju (tabela 157).  

 

Tabela 157. Zasięgi oddziaływania przestrzennego największych miast województwa łódzkiego 

MIASTO 
Liczba 

ludności *os+ 

Wielkośd 

miasta 

opisowo 

Typ wg 

poziomu 

rozwoju 

Poziom 

rozwoju 

w 2008 

Kierunek zmian 

poziomu rozwoju 

w latach 2006-2008 

Szacowany zasięg 

przestrzenny miasta 

[km] 

ŁÓDŹ 747 152,00 b. duże I B b. wys + 
zasięg 

ponadregionalny 

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 78 149,00 duże I B wys + 35+ 

PABIANICE 69 470,00 duże II B śr - 25- 

TOMASZÓW MAZOWIECKI 65 935,00 duże II F śr + 20 

BEŁCHATÓW 61 418,00 duże II E śr + 15+ 

ZGIERZ 58 055,00 duże II F śr - 20- 

SKIERNIEWICE 49 016,00 duże I E śr + 20 

RADOMSKO 48 752,00 duże I F śr + 25+ 

KUTNO 46 830,00 duże I D śr + 30+ 

ZDUOSKA WOLA 44 105,00 duże II F śr + 20 

SIERADZ 43 612,00 duże I C śr - 25- 

ŁOWICZ 29 809,00 średnie I C wys + 20 

WIELUO 24 008,00 średnie I A wys + 25+ 

OPOCZNO 22 744,00 średnie II E śr + 10 

ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 20 684,00 średnie I B wys + 25+ 

OZORKÓW 20 407,00 średnie II F śr + 15 

ŁASK 18 500,00 średnie II C śr + 15 

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 17 642,00 średnie II E śr + 10 

RAWA MAZOWIECKA 17 567,00 średnie I A wys + 25+ 

ŁĘCZYCA 15 269,00 średnie I D wys + 25+ 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z US w Łodzi. 

 

Pierwszym kryterium była wielkośd miasta mierzona liczbą jego mieszkaoców. Określa 

ona w przybliżeniu rolę miasta w strukturze funkcjonalno-przestrzennej systemu osadniczego 

województwa. Drugim kryterium był typ miasta według poziomu rozwoju poszczególnych sfer 

potencjału społeczno-gospodarczego. In większy potencjał społeczny oraz lepszy rozwój funkcji 

egzogenicznych tym większy możliwy zasięg oddziaływania przestrzennego. Trzecim kryterium 

był względny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego miasta mierzony wskaźnikiem Ws. 

                                                           
138

 Hansen N. M., 1970 – Development Pole Theory in a Regional Context, [in:] McKee D. L., Dean R. D., Leahy W. H., (eds.) 

„Regional Economics: Theory and Practice”, The Free Press, New York; Collie-Macmillan, London. 
139

 Gorzelak G., Smętkowski M., 2005 – Rozwój metropolii w gospodarce informacyjnej: znaczenie układu globalnego 

i regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(20)/2005, Warszawa. 
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Wysoki względny poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wpływał na zwiększenie zasięgu 

oddziaływania miasta. 

Ostatnim kryterium była zmiana względnego poziomu rozwoju społeczno-

gospodarczego w danym mieście w okresie badawczym. Wzrost tego poziomu, przy dobrze 

rozwiniętych funkcjach egzogenicznych i wysokim potencjale społecznym miasta, może 

przyczynid się do zwiększenia zasięgu. Spadek względnego poziomu potencjału społeczno-

gospodarczego może natomiast wpłynąd na zmniejszenie się zasięgu oddziaływania 

przestrzennego miasta. W takim wypadku odpowiednie obszary województwa znajdą się 

w zasięgu oddziaływania miast o wzrastającym potencjale społeczno-gospodarczym albo 

zaczną podlegad procesom peryferyzacji. Możliwe zwiększenie lub zmniejszenie zasięgów 

oddziaływania przestrzennego miast oznaczono w tabeli 157 symbolami, odpowiednio „+” albo 

„-”. 

Dla miast liczących od 40-80 tys. mieszkaoców oszacowano, jako wyjściowy zasięg 

o promieniu 30 km. Przy obecnych możliwościach dojazdu zasięg taki odpowiada izochronie 30 

minut. Taka odległośd czasowa wydaje się możliwa do pokonania w celu skorzystania z dóbr 

i usług oferowanych przez miasto. Dla miast o wielkości 15-40 tys. mieszkaoców przyjęto 

mniejszy zasięg oddziaływania odpowiadający izochronie 20 minut.  

Przy ustalaniu zasięgu oddziaływania przestrzennego w odmienny sposób 

potraktowano Łódź. Wynikało to z dominującej pozycji Łodzi w strukturze funkcjonalno-

przestrzennej systemu osadniczego województwa oraz z rozwijających się funkcji, które 

umożliwiają zasięg oddziaływania przestrzennego Łodzi obejmujący cały obszar województwa, 

a nawet wykraczający poza jego granice administracyjne. Z punktu widzenia rozwoju zasięgu 

oddziaływania przestrzennego Łodzi najważniejszy jest rozwój w mieście takich instytucji, które 

kształtowad będą funkcje metropolitalne miasta i pozwolą w przyszłości na rozwój Łódzkiego 

Obszaru Metropolitalnego. Funkcje takie pozwolą również na włączenie Łodzi w kształtującą 

się sieciową strukturę powiązao między największymi miastami Polski. Stworzy to warunki dla 

rozwoju województwa łódzkiego i jego miasta centralnego w długiej perspektywie czasowej.140  

Pierwszą grupę funkcji kształtujących metropolitalny wymiar Łodzi stanowią funkcje 

akademickie i naukowo-badawcze. Podstawą ich rozwoju są instytuty naukowo-badawcze, 

najważniejsze wyższe uczelnie miasta oraz instytucje dyfuzji innowacji niekiedy związane 

z wyższymi uczelniami141. W przypadku wyższych uczelni istotna jest ich unikalnośd w skali 

krajowej. Najważniejszymi uczelniami z tego punktu widzenia są uczelnie artystyczne PWSTFiTv 

z wydziałem reżyserii filmowej oraz ASP z wydziałem projektowania tkanin i ubioru, UM., UŁ 

i PŁ z międzynarodowym wydziale IFE (International Faculty of Engineering).142 

 

                                                           
140

 Por. m.in.: Markowski T., Marszał T., 2006 – Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja. Problemy i pojęcia 

podstawowe, KPZK PAN, Warszawa. 
141

 Zalega B., 2008 – Innowacyjna gospodarka w województwie łódzkim na tle kraju oraz możliwości jej rozwoju. Materiał 

niepublikowany w Pracowni Zagospodarowania Terenów Zurbanizowanych BPPWŁ w Łodzi, Łódź. 
142

 Por. również May J., 2009 – Rola gospodarki innowacyjnej w procesach metropolizacji. Przykład aglomeracji łódzkiej. *w:+ Zioło 

Z., Borowiec M., (red.) Problematyka XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problemy transformacji przemysłu i 
usług w regionalnych i krajowych układach przestrzennych”, UP w Krakowie, Pol. Tow. Geogr., Kraków – Warszawa, May J., 
Bąk M., (w druku) Delimitacja Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Wiadomości Statystyczne. 
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Drugą grupą są funkcje medyczne opierające się na trzech rodzajach instytucji: 

naukowo-dydaktycznej działalności Uniwersytetu Medycznego i odpowiednich jednostek 

badawczo-rozwojowych, sieci szpitali z unikalnymi oddziałami oraz na przedsiębiorstwach 

produkcji materiałów opatrunkowych, farmaceutyków i aparatury medycznej.143 

Trzecią grupa funkcji metropolitalnych są funkcje kulturalno-kongresowe oparte na 

coraz liczniej powstających w Łodzi centrach konferencyjnych i wystawienniczych, w tym 

planowanych obiektach „Targów Łódzkich”, o wysokim standardzie. Podstawą rozwoju tej 

funkcji są również tradycje kulturalne Łodzi takie jak tradycje sztuki nowoczesnej, tradycje 

filmowe, tradycje czterech kultur oraz tradycje dziewiętnastowiecznego przemysłu, głównie 

włókienniczego. Tradycje przemysłu włókienniczo-odzieżowego, rozwijająca się działalnośd 

wystawiennicza oraz istnienie na łódzkiej ASP wydziału projektowania tkaniny i ubioru może 

stad się podstawą powstania centrum mody i przemysłu odzieżowego. Oparte było by ono na 

licznych małych i średnich zakładach odzieżowych, które tworząc strukturę sieciową ze 

wspomnianymi centami projektowymi i wystawienniczymi produkowałyby projektochłonną, 

unikalną odzież.144 Zagrożeniem dla rozwoju funkcji kulturalno-kongresowej są obecnie kłopoty 

z kontynuacją dwóch najważniejszych festiwali o zasięgu międzynarodowym tzn. 

„Camerimage” i „Festiwalu Dialogu Czterech Kultur” oraz niepewna przyszłośd Centrum 

Festiwalowego Camerimage oraz studia filmowego Davida Lynch’a w rewitalizowanej 

elektrowni EC-1.  

Pod względem budowania przez ośrodki miejskie swoich stref oddziaływania korzystnym 

zjawiskiem są stosunkowo duże i możliwe do powiększenia zasięgi oddziaływania 

przestrzennego Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Kutna i Wielunia. Miasta te mogą byd 

bowiem ośrodkami rozprzestrzeniania rozwoju (biegunami wzrostu) w południowo-

wschodniej, południowej, południowo-zachodniej i północnej części województwa. 

Stosunkowo duże zasięgi oddziaływania przestrzennego Łowicza, Rawy Mazowieckiej i Łęczycy 

mogą przyczynid się do wspomożenia, odpowiednio Skierniewic i Kutna w rozprzestrzenianiu 

rozwoju w północnej i północno-wschodniej części regionu. Niepokojący jest natomiast 

stosunkowo mały zasięg oddziaływania przestrzennego Skierniewic i Sieradza, które powinny 

byd biegunami wzrostu w części północno-wschodniej i zachodniej części województwa. Zbyt 

małe, jak na liczbę ludności i położenie w przestrzeni województwa, są również zasięgi 

oddziaływania przestrzennego Tomaszowa Mazowieckiego, Łasku i Zduoskiej Woli oraz 

Opoczna.  
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 May J., Bąk M., (w druku) – Tamże. 
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 May J., Bąk M., (w druku) – Tamże. 
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22..  OOBBSSZZAARRYY  WWIIEEJJSSKKIIEE  

 

2.1. STRUKTURA WIELKOŚCIOWO - PRZESTRZENNA 
 

Ludnośd wiejska województwa łódzkiego, licząca według stanu na dzieo 31 grudnia 2008 

roku ok. 910 tys. mieszkaoców, skupiona jest w 134 gminach wiejskich i 19 jednostkach 

administracyjnych o funkcji miejsko – wiejskiej. Powierzchnia ogółem obszarów wiejskich 

wynosi ok. 17080 km2, a średnia gęstośd zaludnienia tych obszarów to 53,3 osoby / km2. 

Gminy wiejskie o największej gęstości zaludnienia skupiają się w centralnej części 

województwa, wokół Łodzi, Zduoskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa 

Mazowieckiego. Duże skupiska ludności wiejskiej można zauważyd również w okolicach 

Skierniewic, Radomska oraz w pasie gmin pomiędzy Wieluniem i Wieruszowem. Natomiast 

gminy o najniższych wartościach gęstości zaludnienia znajdują się głównie na obrzeżach 

województwa, w szczególności w części północno-zachodniej i południowo-wschodniej. 

 

Mapa 271. Gęstośd zaludnienia (os/km2) gmin wiejskich w 2008 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do powiatów ziemskich z największą ilością ludności wiejskiej w 2008 roku zaliczały się 

powiaty : piotrkowski (ponad 84 tys. osób), radomszczaoski (ponad 67 tys. osób) i sieradzki 

(ponad 62 tys. osób), natomiast powiatami z najmniejszą ilością osób zamieszkującą tereny 

wiejskie były : rawski (ponad 28 tys. osób), zduoskowolski ( ponad ponad 21 tys. osób) oraz 

brzezioski ( ponad 18 tys. osób). 
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Osadnictwo wiejskie charakteryzuje stosunkwo małe zróżnicowanie ośrodków osadniczych 

i wyraźna przewaga małych miejscowości, że średnią ilością mieszkaoców w sołectwie ok. 260 

osób. W 2008 roku znaczna liczba gmin (55) charakteryzowała się średnią ilością mieszkaoców 

w sołectwie mieszczącą w przedziale od 200 – 300 osób, średnia wynosząca 300 – 400 osob 

charakteryzowała 36 gmin, natomiast 400 – 500 osób 14 gmin regionu. Najmniejsza średnia 

liczba mieszkaoców sołectwa (poniżej 150 osób) występowała w 10 gminach, w tym 

najmniejsza w województwie (111 osób) w gminie Oporów. W przedziale 500 – 1000 osób 

średnio w sołectwie znalazło się jedynie 7 gmin. Na szczególną uwagę zasługują dwie gminy : 

Andrespol i Ksawerów, gdzie średnia ta była najwyższa w województwie i przekraczała 1 000 

osób ( odpowiednio 1 344 i 1 204). 

Pod względem przestrzennym osadnictwo wiejskie w województwie jest dośd 

zróżnicowane. Największa liczba sołeckich osad wiejskich zlokalizowana jest w powiatach : 

sieradzkim, piotrkowskim, kutnowskim, radomszczanskim (ponad 200) oraz opoczyoskim, 

łowickim, poddębickim, tomaszowskim, łęczyckim i zgierskim (ponad 180). Najmniej wiejskich 

osad sołeckich występuje natomiast w powiecie łódzkim wschodnim, wieruszowskim, 

pabianickim, brzezioskim oraz zduoskowolskim (poniżej 100). 

 

2.2. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU  

 

Podstawową funkcją ośrodków wiejskich jest funkcja rolnicza, jednak wsie znajdujące się 

w strefie bezpośredniego oddziaływania Aglomeracji Łódzkiej straciły częśd funkcji rolniczych 

na rzecz obszarów wielofunkcyjnych o charakterze podmiejskim, będąc niejako zapleczem 

terenowym dla Aglomeracji. Nasilające się zjawisko suburbanizacji ma bardzo niekorzystny 

wpływ na proces przekształcania się obszarów wiejskich, prowadząc do chaosu przestrzennego 

i często zatracenia walorów przestrzennych i krajobrazowych tych obszarów. Również 

na obszarach atrakcyjnych turystycznie, m. in. w dolinach Warty, Pilicy, Grabi i Mrożycy oraz 

na terenach parków krajobrazowych coraz wyraźniej zarysowuje się tendencja 

do przekształcania ośrodków wiejskich w miejscowości rekreacyjno-wypoczynkowe.145  

Do analizy możliwości rozwoju potencjału gospodarczego obszarów wiejskich posłużyły 

dane dotyczące liczby nowopowstałych mikro i małych przedsiębiorstw oraz ich stanu w latach 

2004 i 2008. Ze względu na bardzo niewielkie różnice w stanie i strukturze tych 

przedsiębiorstw zrezygnowano z analizy danych z 2006 roku.  

W 2008 roku na obszarach wiejskich zarejestrowane były 54 554 mikro i małe 

przedsiębiorstwa - o ponad 1 900 więcej niż w 2004 roku. Najwięcej z nich zarejestrowanych 

było w powiecie łódzkim wschodnim (4 030), najmniej zaś w rawskim (1 398).  

Liczba mikro i małych przedsiębiorstw na 1 000 mieszkaoców obszarów wiejskich 

zwiększała się (mapy 272, 273). W 2004 roku wynosiła 57,7 i wzrosła do wartości 59,9 w 2008 

roku. W 2008 roku najwięcej podmiotów na 1 000 mieszkaoców zarejestrowane było 

w powiatach pabianickim (107,1), łódzkim wschodnim (95,2) oraz zgierskim (82,7), najmniej 

                                                           
145

 BPPWŁ w Łodzi – projekt „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego – uwarunkowania wewnętrzne. 
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natomiast w opoczyoskim (42,7), łęczyckim (47,1) i rawskim (49,1). W 2004 oku. sytuacja 

wyglądała bardzo podobnie - najwięcej podmiotów zarejestrowanych było w tych samych 

powiatach (101 w pabianickim, 94,4 w łódzkim wschodnim, 71,3 w zgierskim), najmniej zaś 

w łęczyckim (41,4), rawskim (43,6) i łowickim (46,8). Powiaty o największej liczbie mikro 

i małych przedsiębiorstw na 1 000 mieszkaoców obszarów wiejskich skupiały się głównie 

w środkowej części województwa, w szczególności w powiatach sąsiadujących z Łodzią, a także 

w powiatach wieruszowskim i wieluoskim. Najmniej podmiotów gospodarczych znajduje się 

natomiast w południowo-wschodniej części województwa. 

Większośd powiatów (15 z 21 obejmujących tereny wiejskie) zanotowała wzrosty 

wartości omawianego wskaźnika. Największy wzrost liczby mikro i małych przedsiębiorstw 

na 1 000 mieszkaoców wystąpił w powiecie zgierskim (o 10,9), zaś największy spadek 

w tomaszowskim (o 7,3). Natomiast największa dynamika wzrostu liczby podmiotów 

w stosunku do 2004 wystąpiła w powiatach: zgierskim (o 19,4%), zduoskowolskim (o 15,7%) 

i kutnowskim (14%). Najwyższe spadki liczby mikro i małych przedsiębiorstw na 1 000 

mieszkaoców wystąpiły natomiast w powiatach opoczyoskim (o 11,4%), tomaszowskim (o 

10,6%) i radomszczaoskim (o 7,7%).  

 

Mapa 272. Liczba mikro i małych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców w gminach wiejskich  

      w 2004 roku 
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Mapa 273. Liczba mikro i małych przedsiębiorstw na 1000 mieszkaoców w gminach wiejskich  

     w 2008 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Także liczba nowopowstających mikro i małych podmiotów gospodarczych na 1 000 

mieszkaoców zwiększyła się z 4,7 w 2004 roku do 5,4 w 2008 roku. Prawie wszystkie powiaty 

odnotowały wzrost tej wartości w stosunku do 2004 roku, spadek nastąpił jedynie w powiatach 

brzezioskim, łódzkim wschodnim i pajęczaoskim. Średni wzrost omawianej wartości nie był 

wysoki i wynosił 0,9, największy o wartości 1,7 wystąpił w powiatach łaskim, opoczyoskim 

i tomaszowskim. Średni spadek był niższy i wynosił 0,4. Ponadto znacznie zmniejszyła się 

różnica pomiędzy najlepszym a najgorszym powiatem: z 4,5 w 2004 roku do 3,6 w 2008 roku 

Można zauważyd również coraz większą aktywnośd gospodarczą w powiatach oddalonych od 

stolicy województwa (mapa 274, 275). Jeszcze w 2004 roku najwięcej przedsiębiorstw 

powstawało w powiatach sąsiadujących z Łodzią, najmniej zaś na obrzeżach województwa. 

W 2008 roku różnica pomiędzy poszczególnymi powiatami zmniejszyła się. Największą 

aktywnośd gospodarczą nadal najlepiej zaobserwowad można w okolicach Łodzi, lecz wysokie 

wartości wskaźnika zanotowano na prawie całym obszarze województwa, szczególnie w jego 

części południowo-wschodniej. W 2008 roku powiatami o największej liczbie 

nowopowstających mikro i małych przedsiębiorstw na 1 000 mieszkaoców były pabianicki 

(7,8), zgierski (7,3) i łódzki grodzki (7,1), o najniższych zaś łęczycki (3,6), rawski (3,8) 

i łowicki (4,2).  
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Mapa 274. Liczba nowopowstałych mikro i małych przedsiębiorstw na 1 000 mieszkaoców  

      w gminach wiejskich w 2004 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 275. Liczba nowopowstałych mikro i małych przedsiębiorstw na 1 000 mieszkaoców  

      w gminach wiejskich w 2008 roku 
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Tabela 158. Liczba mikro i małych podmiotów gospodarczych w 2004 roku wg powiatów i sekcji  

      na obszarach wiejskich 

powiat 
ogółem 

[liczba] 

liczba podmiotów w sekcjach 

A B C D E F G H I J K L M N O P 

bełchatowski 2328 104 0 2 317 3 287 868 68 152 50 136 64 54 57 165 1 

brzezioski 1197 49 0 1 237 2 91 486 24 76 29 57 30 20 19 76 0 

kutnowski 2051 202 0 4 204 0 125 838 58 132 50 146 68 59 53 112 0 

łaski 1905 124 1 0 315 1 206 672 72 116 44 117 45 47 41 104 0 

łęczycki 1589 134 0 3 126 2 99 651 35 122 34 134 74 43 40 92 0 

łowicki 2454 204 2 3 260 4 300 840 66 169 58 155 112 66 51 164 0 

łódzki grodzki 4089 177 0 9 784 1 372 1601 100 229 84 314 45 50 96 227 0 

opoczyoski 2496 171 1 7 289 3 358 940 86 187 70 113 50 71 35 115 0 

pabianicki 3089 242 0 1 698 2 275 1050 79 194 52 201 52 52 57 133 1 

pajęczaoski 2226 82 0 8 446 1 203 849 61 142 47 110 65 57 41 113 1 

piotrkowski 4304 265 0 12 559 8 411 1548 144 351 127 276 130 138 89 246 0 

poddębicki 1752 168 0 0 244 3 146 656 64 102 44 88 59 45 41 92 0 

radomszczaoski 3589 185 2 6 652 5 354 1331 81 264 64 242 78 89 67 169 0 

rawski 1251 58 0 4 122 1 146 525 16 111 23 74 43 29 19 80 0 

sieradzki 3327 244 1 6 494 2 339 1199 66 239 57 231 120 89 54 185 1 

skierniewicki 2014 107 1 5 229 4 302 632 47 188 59 142 78 63 38 119 0 

tomaszowski 3609 208 1 7 671 10 342 1324 144 192 77 237 56 69 68 203 0 

wieluoski 3140 244 0 6 370 1 340 1152 102 238 72 196 72 72 74 200 1 

wieruszowski 1960 128 0 0 256 3 216 652 48 165 54 138 55 70 43 131 1 

zduoskowolski 1245 67 0 4 228 2 132 438 36 82 28 83 24 38 20 62 1 

zgierski 3031 210 0 10 552 8 304 983 90 213 69 244 41 62 70 175 0 

SUMA 52646 3373 9 98 8053 66 5348 19235 1487 3664 1192 3434 1361 1283 1073 2963 7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Dynamika liczby mikro i małych przedsiębiorstw w latach 2004-2008 obszarów 

wiejskich w województwie wynosi 3,6%, co oznacza przyrost podmiotów o ponad 1 900 (tabela 

159). Podczas analizy dynamiki w poszczególnych sekcjach należy zwrócid uwagę na 

bezwzględną liczbę podmiotów, gdyż najczęściej w przypadku niewielkich sekcji dynamika jest 

dośd wysoka, zaś w tych bardziej licznych jest niższa. Za najdynamiczniej rozwijającą się sekcję 

można więc uznad sekcję F, która odnotowała wzrost o 27,4% do wartości 6812. Wysoką 

dynamikę mają również mniej liczne sekcje N i O – odpowiednio po 24,1% i 22,6%. Bardzo 

wysoki wzrost (o 27,4%) odnotowany został również w jednej z najmniejszych sekcji - E - o 18 

podmiotów. Natomiast spadki dynamiki wystąpiły tylko w 3 sekcjach: D, G i H. Najwyższy 

bezwzględny spadek liczby podmiotów (o 1027) wystąpił w najliczniejszej sekcji G (o 5,3%).  

Ponad 60 % wszystkich podmiotów zalicza się do trzech sekcji: G, D i F. W 2008 roku do sekcji G 

należało 33,4 % wszystkich podmiotów, do D 14,5 %, zaś do F 12,5 %. Najmniej podmiotów 

należało natomiast do sekcji B (0,0 %), E (0,2 %) i C (0,2 %). Żadne podmioty na obszarach 

wiejskich województwa nie należały do sekcji P oraz Q. 

Na podstawie przedstawionych w tabeli 159 danych można sformułowad hipotezę, 

iż w najbliższych latach dynamicznie mogą rozwijad się sekcje takie jak F, O, A i K, natomiast 

w sekcjach G, D i H liczba podmiotów będzie maled. 
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Tabela 159.  Dynamika 2004-2008 liczby mikro i małych podmiotów gospodarczych  

        wg powiatów i sekcji na obszarach wiejskich 

powiaty ogółem 
dynamika 2004-2008 liczby podmiotów (2004=100%)* 

A B C D E F G H I J K L M N O P 

bełchatowski -3,4 -13,5 - 100,0 -1,6 66,7 1,4 -14,3 -20,6 -4,6 -8,0 10,3 10,9 7,4 17,5 29,1 -100,0 

brzezioski 6,4 32,7 - 100,0 -8,0 -50,0 45,1 -2,7 -8,3 13,2 3,4 29,8 3,3 20,0 52,6 14,5 - 

kutnowski 14,0 15,8 - -25,0 6,9 - 56,8 6,3 13,8 14,4 2,0 24,0 1,5 1,7 13,2 40,2 - 

łaski 10,4 19,4 100,0 - 0,6 300,0 42,2 4,8 -23,6 6,0 -6,8 15,4 4,4 10,6 24,4 26,0 - 

łęczycki 10,7 28,4 - 100,0 12,7 50,0 46,5 2,3 28,6 11,5 20,6 -17,2 2,7 20,9 5,0 32,6 - 

łowicki 9,5 21,6 -50,0 -33,3 -2,7 0,0 17,7 1,0 10,6 7,1 12,1 7,1 4,5 10,6 25,5 45,1 - 

łódzki wschodni -1,4 0,6 - -11,1 -16,5 -100,0 25,0 -9,1 -6,0 12,2 11,9 18,5 -4,4 38,0 28,1 -4,4 - 

opoczyoski -11,4 -42,1 0,0 42,9 -3,8 -33,3 12,6 -22,7 -36,0 -24,1 21,4 -8,8 26,0 9,9 5,7 11,3 - 

pabianicki 11,0 15,7 - 100,0 0,0 50,0 42,9 4,2 -17,7 6,2 15,4 23,4 1,9 3,8 73,7 31,6 -100,0 

pajęczaoski -7,4 8,5 - 0,0 -16,8 100,0 12,3 -13,7 -44,3 8,5 -10,6 -2,7 9,2 -7,0 14,6 8,8 -100,0 

piotrkowski -4,1 10,6 - 8,3 -7,0 50,0 21,2 -16,4 -41,7 -10,3 15,0 2,9 9,2 -2,2 6,7 19,9 - 

poddębicki 13,1 17,9 - - 2,9 66,7 49,3 11,1 -6,3 15,7 -11,4 -1,1 22,0 4,4 0,0 25,0 - 

radomszczaoski -7,7 -11,4 -50,0 33,3 4,0 40,0 4,5 -17,4 -28,4 -21,6 0,0 -22,7 29,5 9,0 1,5 20,7 - 

rawski 11,8 24,1 - -75,0 9,8 -100,0 35,6 5,1 43,8 -3,6 26,1 4,1 2,3 34,5 31,6 21,3 - 

sieradzki 1,8 11,1 0,0 16,7 -4,9 0,0 29,2 -7,0 -6,1 -5,9 -1,8 -9,1 21,7 9,0 24,1 19,5 -100,0 

skierniewicki 7,2 14,0 0,0 20,0 -3,1 25,0 25,2 -2,5 -12,8 -2,7 5,1 1,4 -1,3 30,2 18,4 47,1 - 

tomaszowski -10,6 -11,5 0,0 57,1 -11,2 0,0 11,7 -24,6 -32,6 3,6 31,2 -11,4 10,7 11,6 23,5 4,9 - 

wieluoski 13,1 9,8 - 33,3 8,6 0,0 44,7 7,0 -12,7 -2,9 11,1 11,2 25,0 36,1 24,3 24,5 -100,0 

wieruszowski 12,7 2,3 - - 21,1 0,0 33,3 10,1 20,8 8,5 -13,0 -8,0 16,4 11,4 18,6 17,6 -100,0 

zduoskowolski 15,7 16,4 - 25,0 6,6 200,0 81,1 4,8 -8,3 3,7 17,9 -7,2 41,7 5,3 60,0 22,6 -100,0 

zgierski 19,4 18,6 - 0,0 10,3 -12,5 35,5 7,8 20,0 24,4 30,4 30,7 31,7 25,8 61,4 39,4 - 

RAZEM 3,6 7,7 0,0 19,4 -1,9 27,3 27,4 -5,3 -14,2 0,8 9,2 4,5 12,2 12,3 24,1 22,6 -100,0 

* w komórkach oznaczonych symbolem “-” dynamika nie mogła zostad policzona, gdyż w roku wyjściowym 2004 

liczba podmiotów wynosiła 0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Reasumując można stwierdzid, że aktywnośd gospodarcza na terenach wiejskich rośnie, 

szczególnie w powiatach otaczających Łódź. Natomiast w południowo-wschodniej części 

województwa mimo znacznego wzrostu liczby nowopowstałych podmiotów na 1 000 

mieszkaoców w latach 2004 - 2008, ich liczba w powiatach nieznacznie spada. 
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Brak jest jednoznacznej definicji społeczeostwa informacyjnego. Termin ten pojawił się 

już w 1963 roku w pracy T. Umesao jako określenie społeczeostwa opartego na technologiach 

informatycznych a główne cechy społeczeostwa informacyjnego wskazał D. Bell w 1973 roku. 

Były to m. in. przewaga sektora usług nad sektorem przemysłowym i rolniczym, rozwój 

gospodarki opartej na wiedzy, wysoki poziom scholaryzacji. D. Bell wskazywał na wzrost 

znaczenia informacji i wiedzy, których nowe sposoby i kanały przekazywania prowadzą do 

kształtowania się i rozwoju nowego modelu komunikacji między ludźmi. Procesy 

te w znacznym stopniu wpływają także na rozwój gospodarczy, przyczyniając się się powstania 

powiązao sieciowych.  

„Jednym z istotnych czynników stymulujących wzrost gospodarczy jest umiejętnośd 

pozyskiwania, gromadzenia i wykorzystywania informacji, dzięki dynamicznemu rozwojowi 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang. Information and Communication 

Technologies – ICT). Znaczenie tego rozwoju dla wzrostu gospodarczego podkreślają badania, 

według których technologie informacyjne i komunikacyjne w ostatnich latach odpowiadają za 

około jedną czwartą wzrostu PKB oraz za 40% wzrostu produktywności w Unii Europejskiej.”146 

Informacja stała się najważniejszym surowcem a sposoby jej przekazywania 

z wykorzystaniem technologii informacyjnych determinują coraz więcej sfer życia. 

Jednocześnie wykorzystanie informacji staje się powszechne i masowe, bowiem czas 

i przestrzeo zyskują zupełnie inny wymiar i nie stanowią już bariery w dostępie do wiedzy. 

Wydaje się zatem, że społeczeostwo informacyjne mając wymiar zarówno 

socjologiczny, jak i ekonomiczny i gospodarczy, stanowi wyzwanie cywilizacyjne XXI wieku a od 

jego poziomu zaawansowania zależed będzie przyszłośd regionu. Jego rozwój w bezpośredni 

sposób wpływad będzie na poziom edukacji, w tym upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie 

kwalifikacji, przyczyni się do wzmacniania spójności społecznej m. in. poprzez możliwośd 

aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wpłynie w znacznym stopniu na 

poprawę konkurencyjności inwestycyjnej i gospodarczej. 

 

                                                           
146
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Poziom europejski 

Plan budowy społeczeostwa informacyjnego w Unii Europejskiej wskazany został 

w Staregii Lizbooskiej w 2000 roku. W 2005 roku został przyjęty plan eEurope 2005 Information 

Society for All, w którym zobowiązano paostwa członkowskie UE do rozwijania usług 

elektronicznych, wprowadzenia elektronicznego systemu opieki zdrowotnej oraz zapewnienia 

powszechnego dostępu do Internetu. W komunikacie Komisji Europejskiej „i2010 – Europejskie 

społeczeostwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia” wskazano trzy priorytety polityki 

w dziedzinie społeczeostwa informacyjnego. Są to: 

1. utworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej wspierającej otwarty 

i konkurencyjny rynek wewnętrzny w dziedzinie społeczeostwa informacyjnego 

i mediów, 

2. wzmocnienie innowacji i inwestycji w badaniach nad technologiami 

informacyjnymi i komunikacyjnymi, mające na celu wspieranie wzrostu oraz 

tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy, 

3. stworzenie integracyjnego europejskiego społeczeostwa informacyjnego, które 

przyczyni się do wzrostu i powstawania nowych miejsc pracy w sposób zgodny 

z zasadami zrównoważonego rozwoju, stawiając na pierwszym miejscu lepszy 

poziom usług publicznych i jakośd życia.147 

Prace nad utworzeniem jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej trwają od 

2004 roku i odbywają się w ramach programu IDABC Komisji Europejskiej. Polegają one na 

stworzeniu grupy standardów i wytycznych dla tworzenia paneuropejskich usług administracji 

publicznej. 

Innowacje i rozwój stanowią sferę priorytetową w UE. Rozwój usług informacyjnych 

oparty w znacznym stopniu na małych i średnich przedsiębiorstwach, wymaga szczególnego 

wsparcia m. in. poprzez likwidację barier w zakresie dostępu do kapitału zewnętrznego 

mogącego służyd sfinansowaniu ich działalności.148 

Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przyczyniad się powinno 

do integracji społecznej, przede wszystkim poprzez aktywizację grup społecznych szczególnie 

zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, do których zaliczyd można osoby słabo wykształcone, 

starsze oraz bezrobotne, wpływad na poprawę jakości życia, m. in. porzez umożliwienie 

kontaktów społecznych na odległośd i odmiejscowienie usług (e-usługi dostępne z dowolnego 

miejsca w kraju za pomocą kanałów elektronicznych). 149 

Problematykę związaną z budowaniem społeczeostwa informacyjnego podejmują 

także Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) w latach 2007 – 2013. 

W Programach współpracy transnarodowej (Program Regionu Morza Bałtyckiego, Program dla 

Europy Środkowej) w ramach poprawy dostępności do obszaru programowego oraz wewnątrz 

obszaru programowego wskazano zwiększenie dostępu do informacji i usług (e-learning,                     

e-government, e-business), natomiast w ramach wsparcia innowacyjności wskazano m. in. 
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międzynarodowy transfer wiedzy, zapewnienie warunków rozwoju wiedzy poprzez tworzenie 

transnarodowych sieci szkoleniowych w zakresie kształcenia ustawicznego i wyższego, 

działania mające na celu poprawę dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do technologii 

informacyjnych. Natomiast w Programie Operacyjnym Współpracy Międzyregionalnej 

INTERREG IVC jako jeden z celów wskazano rozwój innowacyjności i gospodarki opartej na 

wiedzy poprzez koncentrację na kwestiach związanych z innowacyjnością, badanami 

i rozwojem technologii, przedsiębiorczością oraz MŚP, społeczeostwem informacyjnym oraz 

zatrudnieniem.150 

 

Poziom krajowy 

Na poziomie krajowym zagadnienia związane z rozwojem i kształtowaniem 

społeczeostwa informacyjnego uwzględnione zostały w najważniejszych dokumentach 

rządowych wskazujących główne kierunki i priorytety rozwoju, m. in. w „Strategii rozwoju kraju 

2007 – 2015” oraz „Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 – 2013”. 

 

W „Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 – 2013” wskazano m. in. na: 

 koniecznośd informatyzacji urzędów w Polsce jako czynnika niezbędnego dla poprawy 

efektywności ich funkcjonowania - obecny stopieo informatyzacji urzędów uznano za zły; 

 podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie 

sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług; wydatki na 

technologie informacyjne i komunikacyjne systematycznie rosną (6,5% PKB w 2004 roku, 

7,2% PKB w 2005 roku, 7,6% PKB w 2006 roku), liczba łączy szerokopasmowych 

w przeliczeniu na 100 mieszkaoców zwiększyła się z 1,9 w 2005 roku do 9,6 w 2008 roku, 

przyspieszenia działao wymaga podniesienie dostępności do usług e-government; 

 wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach 

wiejskich, także w zakresie rozwoju społeczeostwa informacyjnego; odsetek gospodarstw 

domowych posiadających dostęp do Internetu na wsi wzrósł z 25% w 2006 roku do 36% w 

2008 roku, jednak nadal pozostaje na niskim poziomie. 

 

W opracowanej w 2008 roku „Strategii rozwoju społeczeostwa informacyjnego 

w Polsce do roku 2013” przyjęto, że: „społeczeostwo informacyjne” określane jest jako 

społeczeostwo, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartośd ekonomiczną, społeczną 

i kulturową”151.  
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 „Województwo łódzkie w środku Polski, w środku Europy. Nowy okres programowania w latach 2007 – 2013” Urząd 

Marszałkowski w Łodzi, 2007 r. Łódź 
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Jako mocne strony dające możliwośd rozwoju społeczeostwa informacyjnego w Polsce 

wskazano: 

 wysoki poziom kształcenia kadr sektora teleinformatycznego na szczeblu akademickim, 

 szeroką dostępności oraz duże zainteresowanie komercyjnymi usługami 

internetowymi, bankowością elektroniczną, telefonią mobilną, 

 wzrost zainteresowania świadczeniem pracy przez Internet, 

 coraz częstsze wykorzystywanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez 

małe i średnie przedsiębiorstwa, 

 wysoką dynamikę wzrostu sektora usług, technologii informacyjnych 

i telekomunikacyjnych, 

 wspieranie budowy społeczeostwa informacyjnego w dokumentach rządowych, 

regionalnych strategiach innowacji, 

 opracowanie planów rozwoju społeczeostwa informacyjnego. 

Do słabych stron, przyczyniających się do hamowania rozwoju społeczeostwa 

informacyjnego zaliczono natomiast: 

 niski stopieo wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

w szkolnictwie, 

 niedostateczne powiązanie systemu edukacji z potrzebami rynku pracy, 

 niski wskaźnik kształcenia ustawicznego dorosłych, 

 niski stopieo wynalazczości, 

 opóźnienia w prowadzaniu rekomendacji UE w zakresie rozwoju społeczeostwa 

informacyjnego, 

 niewystarczające wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na rozwój 

społeczeostwa informacyjnego, 

 brak spójnego kompleksowego planu działania w zakresie rozwoju społeczeostwa 

informacyjnego, 

 opóźnienia we wdrażaniu rozwiązao informatycznych w administracji publicznej, 

 słabe przygotowanie legislacji do rozwoju społeczeostwa informacyjnego. 

 

Jako misję „Strategii…” przyjęto: „umożliwienie społeczeostwu powszechnego 

i efektywnego wykorzystania wiedzy i informacji do harmonijnego rozwoju w wymiarze 

społecznym, ekonomicznym i osobistym”. 

Wskazano kierunki strategiczne i cele Polski w zakresie rozwoju społeczeostwa 

informacyjnego do 2013 roku w trzech obszarach: 

1. obszar Człowiek – przyspieszenie rozwoju kapitału intelektualnego i społecznego 

Polaków dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych: 

 podniesienie poziomu motywacji, świadomości, wiedzy oraz umiejętności 

w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

(poziom umiejętności korzystania z narzędzi teleinformatycznych 12% 

w 2007 roku – wzrost do 36% w 2013 roku), 
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 podniesienie poziomu i dostępności edukacji (od przedszkola do uczelni 

wyższej) oraz upowszechnienie zasady nauki przez całe życie poprzez 

wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (kształcenie 

ustawiczne dorosłych 5% w 2007 roku - wzrost do 30% w 2013 roku); 

 dopasowanie oferty edukacyjnej do wymagao rynku pracy, którego 

istotnym elementem są technologie informacyjne i komunikacyjne 

(dostosowanie polskiego systemu edukacji do potrzeb globalnie 

konkurencyjnej gospodarki 3,9 pkt w 2007 roku – wzrost do 5,9 pkt w 2013 

roku), 

 podniesienie poczucia bezpieczeostwa w społeczeostwie przez 

wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (poczucie 

bezpieczeostwa wśród Polaków 68% w 2007 roku – wzrost do 78% w 2013 

roku), 

 zwiększenie aktywności społecznej, kulturalnej i politycznej Polaków 

poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych 

(odsetek osób wykorzystujących Internet do komunikowania się 38% 

w 2007 roku – wzrost do 76% w 2013 roku), 

 zapewnienie efektywnej ekonomicznie, bezpiecznej i zorientowanej na 

przyszłe potrzeby Polaków infrastruktury technologii informatycznych 

i komunikacyjnych, niezbędnych do rozwoju polskiego społeczeostwa 

informacyjnego (odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp 

do Internetu 41% w 2007 roku – wzrost do 80% w 2013 roku), 

2. obszar Gospodarka – wzrost efektywności, innowacyjności i konkurencyjności firm, 

a tym samym polskiej gospodarki na globalnym rynku oraz ułatwienie komunikacji 

i współpracy między firmami dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych 

i komunikacyjnych: 

 podniesienie zdolności tworzenia przez ośrodki naukowo-badawcze 

innowacyjnych rozwiązao wykorzystywanych przez podmioty gospodarcze 

(udział środków prywatnych w nakładach na B+R w 2007 roku 33% - wzrost do 

72% w 2013 roku), 

 stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sektora technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych oraz e-usług w Polsce (udział sektora 

teleinformacyjnego w wartości dodanej sektora przedsiębiorstw 3% w 2004 

roku – wzrost do 13% w 2013 roku), 

 zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw 

poprzez stworzenie warunków do pełniejszego wykorzystania technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych (odsetek przedsiębiorstw kupujących on-

line 13% w 2007 roku – wzrost do 52% w 2013 roku), 

3. obszar Paostwo – wzrost dostępności i efektywności usług administracji publicznej 

przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych do przebudowy 

procesów wewnętrznych administracji i sposobu świadczenia usług: 
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 udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej świadczonych 

drogą elektroniczną ( odsetek 20 podstawowych usług administracji publicznej 

dostępnych on-line 25% w 2007 roku – wzrost do 95% w 2013 roku), 

 podniesienie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu 

wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązao 

informatycznych (liczba dni potrzebnych do zarejestrowania kupionej 

nieruchomości 197 dni w 2008 roku – spadek do 4 dni w 2013 roku), 

 udostępnienie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z rejestrów 

referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich 

wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług (odsetek użytkowników 

korzystających z rejestrów drogą elektroniczną – obecnie brak danych), 

 wsparcie rozwoju usług o zasiegu paneuropejskim oraz wzajemnego 

uznawania rozwiązao i narzędzi teleinformatycznych (wskaźnik zostanie 

opracowany w ramach Programu Badao Statystycznych Statystyki Publicznej). 

 

Rozwój społeczeostwa informacyjnego uwzględniony został także w Programach 

Operacyjnych na lata 2007 – 2013, w ramach których na realizację projektów w tym zakresie 

zarezerwowano kwotę ponad 4,3 mld euro. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka wskazuje następujące priorytety 

dotyczące społeczeostwa informacyjnego: 

 społeczeostwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji, której 

celem jest poprawa warunków prowadzenie działalności gospodarczej poprzez 

zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz 

usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców; 

 społeczeostwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki w celu 

stymulowania rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie 

tworzenia nowych, innowacyjnych e-usług, innowacyjnych rozwiązao 

elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych 

i mentalnych barier wykorzystywania e-usług w społeczeostwie. 

 

Poziom regionalny 

 

Na poziomie regionalnym rozwój społeczeostwa informacyjnego zakłada Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, w którym w ramach IV osi 

priorytetowej „Społeczeostwo informacyjne” przewidziano wsparcie dla działao z zakresu 

infrastruktury społeczeostwa informacyjnego a także dla procesu informatyzacji publicznej 

oraz e-technologii dla przedsiębiorstw. Realizacja projektów wpłynie na zapewnienie 

i zwiększenie dostępności do nowoczesnych technologii ICT, poprawę umiejętności 
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posługiwania się narzędziami ICT i przyczyni się do przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu 

mieszkaoców województwa łódzkiego. 152 

W indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych dla RPO WŁ znalazł 

się projekt ,,Infrastruktura regionalnego systemu informacji przestrzennej województwa 

łódzkiego,, którego celem jest wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu do informacji 

przestrzennej poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez 

mieszkaoców i urzędy regionu. Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia jednolitego 

i spójnego systemu umożliwiającego przetwarzanie informacji przestrzennych i wprowadzenie 

e-usług publicznych. Beneficjentem projektu jest Województwo Łódzkie, a w jego realizacji 

uczestniczy 13 jednostek terytorialnych z obszaru województwa. Są to powiaty : zduoskowosli, 

łaski, piotrkowski, opoczyoski, tomaszowski, rawski, łódzki wschodni, zgierski, łowicki, 

skierniewicki oraz miasta Piotrków Trybunalski, Skierniwice i Łódź. Wspólpracują z projektem 

trzy powiaty : brzezioski, pajęczaoski i radomszczaoski.153 

 Na przestrzeni ostatnich lat w województwie podjęto szereg działao związanych 

z rozwojem społeczeostwa informacyjnego. Częśd z nich dotyczy nowej metody nauczania 

i prowadzenia szkoleo, umozliwiającej naukę w dowolnym miejscu, czasie i tempie, czyli usług 

e-learning. Udostępniając i wykorzystując szerokie zasoby materiałów edukacyjnych e-learning 

sięga do nowych i wydajnych technologii przekazu oraz pozwala na istotną redukcję kosztów 

szkolenia. Szkolenia realizowane takimi metodami należy traktowad jako alternatywną formę 

szkolenia dla tradycyjnych seminariów i nauki przy pomocy tradycyjnego podręcznika. Praktyka 

pokazuje, że w dziedzinie szkoleo zawodowych i korporacyjnych doskonałe efekty uzyskuje się 

poprzez połączenie nowych i tradycyjnych metod nauczania.  

W województwie łódzkim w latach 2004 – 2008 działały już zorganizowane platformy 

nauczania na odległośd. Powstał Polski Uniwersytet Wirtualny z siedzibą w Łodzi – inicjatywa 

Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej oraz lubelskiego Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej. Prowadzone były studia oraz kursy uzupełniające przez Internet. Istotnym 

zadaniem było wspomaganie szkoleo i wykładów tradycyjnych oraz promowanie 

nowoczesnych metod nauki. Stworzone zostało centrum kompetencyjne w zakresie metodyki, 

technologii i organizacji nauczania zdalnego. Nauka w PUW odbywała się zgodnie z programem 

studiów zaocznych, ale zajęcia z przedmiotów uruchamiano w formie kursów przez Internet. 

Uczestnicy studiów posiadali wszystkie prawa przysługujące studentom. Oferowanymi 

kierunkami były: administracja, pedagogika, politologia, informatyka i pielęgniarstwo.  

E learning prowadzony był również na wydziałach: elektrotechniki i elektroniki, fizyki 

technicznej, informatyki i matematyki stosowanej, a także w Centrum Kształcenia 

Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej oraz na wydziałach nauk o wychowaniu, etnologii, 

studiów międzynarodowych i politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Stosunki 

międzynarodowe, informatykę, pedagogikę i zarządzanie oferowała Polska Akademia Otwarta, 

utworzona w 2007 roku w Łodzi. 
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Kolejnym znaczącym przedsięwzięciem w regionie łódzkim był Projekt Nauczania na 

Odległośd w Polsko-Amerykaoskim Centrum Zarządzania w Łodzi (PAM Center), gdzie za 

pośrednictwem urządzeo wideokonferencyjnych, odbywały się cotygodniowe spotkania 

studentów EMBA ze swoimi amerykaoskimi wykładowcami. Jednym z założeo przyjętych 

podczas tworzenia PAM Center było stosowanie w procesie edukacyjnym nowoczesnych 

technologii, a także wdrożenie nauczania na odległośd w Uniwersytecie Łódzkim.  

Innym projektem realizowanym w Łodzi były studia podyplomowe - Podstawy 

Nauczania na Odległośd - to unikalny w Polsce program kształcący nauczycieli, organizatorów 

i administratorów edukacji, którzy w swojej pracy zamierzają korzystad z nowych metod 

dydaktycznych.  

Studium jest projektem realizowanym wspólnie przez Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ i PAM 

Center.  

W styczniu 2000 roku uruchomiono w Łodzi, pierwsze w Polsce szkolenie dla 

menedżerów dostępne przez Internet – Studium Menedżerskie Global Mini MBA.  

Z platform nauczania na odległośd korzystał również Międzywydziałowy Zakład 

Nowych Mediów i Nauczania na Odległośd przy Uniwersytecie Łódzkim, który prowadzi kursy 

komputerowe dla studentów różnych wydziałów i uczestniczy również w inicjatywach Polsko-

Amerykaoskiego Centrum Zarządzania. 

W Polsce stosunkowo dużo placówek wykorzystujących e-learning (pomijając Łódź) 

powstało w Warszawie, gdzie metodę tę wprowadziły : Uniwersytet Warszawski, Politechnika 

Warszawska (Ośrodek Kształcenia na Odległośd), Szkoła Główna Handlowa oraz Polsko – 

Japooska Wyższa Szkoła technik Komputerowych. Znaczącymi ośrodkami są również : 

Politechnika Gdaoska, Wyżsa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączy oraz 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. 

 

Konieczne jest podjęcie działao w zakresie informatyzacji administracji publicznej e-

government. Zgodnie z definicją Komisji Europejskiej e-government jest to – „… wykorzystanie 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej w ścisłym połączeniu 

z niezbędną zmianą organizacyjną i nowymi umiejętnościami służb publicznych w tym celu, aby 

poprawid jakośd świadczonych przez administrację usług oraz uczynid bardziej efektywnym 

proces demokratycznej legitymizacji sprawowania polityki”154  

Celem i zadaniem e-government jest dostarczenie obywatelom usług i informacji 

publicznych przy udziale nowych technologii. Idealne działanie e-government gwarantuje 

obywatelom dostęp do wszelkich usług publicznych (w tym informacji) bez ograniczeo, takich 

jak: aktualne miejsce pobytu obywatela czy też czas pobierania informacji. W praktyce 

realizacja koncepcji e-government oznaczałaby na przykład możliwośd zmiany danych 

adresowych, pobranie i wypełnienie formularza podatkowego, uzyskanie informacji 

o dostępnych funduszach celowych czy uzyskanie pozwolenia na budowę. Wdrożenie idei               

e-government powodowałoby więc pozytywne skutki dla obywateli (klientów administracji 

                                                           
154 Kraski M., Elektroniczna gospodarka w Polsce, Biblioteka Logistyka, Poznao 2005, str.185). 

 



AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007—2020 
DIAGNOZA STRATEGICZNA 

str. 835 
 

paostwowej) w postaci oszczędności czasu, wynikającej z pozyskania i przetworzenia 

potrzebnych informacji, jak i niwelacji kosztów (na przykład wielokrotnego dojazdu do urzędu). 

Również jakośd informacji prawdopodobnie byłaby wyższa, gdyż obywatel uzyskiwałby od razu 

pakiet interesujących go informacji w postaci opisu pełnej procedury i ściśle sprecyzowanych 

wytycznych. 

 

Również niewystarczająco rozwinięta informatyzacja charakteryzowała służbę zdrowia. 

Aby ułatwic pacjentom kontakt ze służbą zdrowia, w regionie łódzkim wprowadzone zostały 

prace wdrażające zintegrowany system informatyczny typu e-zdrowie. Pod tą nazwą kryją się 

wszelkie zastosowania technologii teleinformatycznych w zapobieganiu chorobom, 

diagnostyce, leczeniu, kontroli oraz prowadzeniu zdrowego stylu życia. Bardzo istotnymi 

projektami z zakresu e-zdrowia w województwie są Regionalny System Informacji Medycznej 

Województwa Łódzkiego i dziennik ciśnieniowy on-line. 

 

Generalnie należy stwierdzid, że w analizowanym okresie istotny wzrost wyposażenia 

w sprzęt teleinformatyczny mieszkaoców regionu przyczynił się do budowania społeczeostwa 

informacyjnego, chociaż posiadanie komputera i dostępu do sieci w gospodarstwach 

domowych zróżnicowane jest ze względu na grupę – społeczno ekonomiczną oraz typ 

gospodarstwa domowego. Mniejsze zainteresowanie nowymi technologiami wykazują 

mieszkaocy wsi. Dane wskazują na istotne wykluczenie cyfrowe mieszkaoców terenów 

wiejskich, jednak różnice te są ciągle zmniejszane. Braki w infrastrukturze zauważalne przede 

wszystkim w urządzeniach umozliwiających dostęp do szerokopasmowego Internetu mogą 

stanowid poważną barierą dla rozwoju społeczeostwa informacyjnego. Problemem w dalszym 

ciągu pozostaje niska komputeryzacja i internetyzacja szkolnictwa. Największy rozwój tej 

dziedziny występował w grupie szkół podstawowych, co może byd dobrym początkiem dla 

kreowania w pełni świadomego, młodego społeczeostwa informacyjnego. Dośd wysoki stopieo 

komputeryzacji i informatyzacji charakteryzujący firmy sektora budżetowego daje podstawy 

dla dalszego rozwoju e-usług bowiem ilośd spraw jakie można załatwid poprzez sied była 

niewystarczająca.Najsłabiej rozwinięta pod względem teleinformatycznym była służba zdrowia. 
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Pojęcie innowacji pojawiło się po raz pierwszy w XV w. i wywodzi się z języka 

łacioskiego, w którym słowo novus oznacza „nowy”. Innowacje do niedawna  identyfikowano 

wyłącznie z nowymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi oraz wynikającymi z nich 

produktami bądź usługami. Obecnie innowacyjnośd ma bardzo szeroki zasięg. Do innowacji 

zalicza się również nowe rozwiązania organizacyjne, marketingowe, czy też w zakresie 

zarządzania.  

 

Poziom europejski 

Innowacyjnośd jest motywem przewodnim wszelkich działao Unii Europejskiej. 

Wyrazem uznania znaczenia rosnącej roli paostw UE w zakresie podnoszenia innowacyjności 

i konkurencyjności gospodarki było uchwalenie w 2000 roku tzw. Strategii Lizbooskiej. 

Strategia Lizbooska zakłada, że w ciągu dziesięciolecia na obszarze Unii Europejskiej będzie 

dominowała gospodarka oparta na wiedzy, która zapewni najwyższy poziom konkurencyjności 

w skali światowej. Stosownie do celów tej strategii Unia Europejska dążyd będzie 

do stworzenia ogólnoeuropejskiej sieci badao i rozwoju (B+R) zorientowanej rynkowo. Polityka 

w zakresie innowacyjności to jedna z polityk horyzontalnych określonych w Strategii 

Lizbooskiej. Pozostałe polityki horyzontalne to: polityka społeczeostwa informacyjnego, 

polityka zrównoważonego rozwoju (ochrony środowiska), polityka zatrudnienia oraz polityka 

równości szans (równouprawnienia płci). Wspólnotowa strategia trwałego rozwoju opiera się 

na założeniu, że we wszystkich sferach polityki należy łącznie rozważad jej skutki gospodarcze, 

społeczne i dotyczące środowiska naturalnego. Polityki horyzontalne Unii Europejskiej 

propagują ten cel w swoich założeniach.  

7 Program Ramowy w zakresie badao i rozwoju technologicznego (7PR) UE jest 

największym mechanizmem finansowania i kształtowania badao naukowych na poziomie 

europejskim. Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 

54 miliardy euro (wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR). 7PR jest podstawowym 

instrumentem realizacji strategicznego celu, jaki wyznaczyła Unii w 2000 r. w Lizbonie Rada 

Europejska w zakresie uzyskania przewagi konkurencyjnej poprzez innowacyjnośd bazującą na 

dokonaniach naukowo-badawczych.  

 

 

 

SS  
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Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed Europą 7 PR ma następujące cele: 

• wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badao i rozwoju 

technologicznego,  

• zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badao naukowych 

w pionierskich dziedzinach nauki, 

• wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badao i technologii poprzez zapewnienie 

lepszej edukacji i szkoleo, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury 

badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy 

do mobilności i rozwijania kariery naukowej, 

• zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeostwem w Europie celem 

zwiększenia społecznego zaufania do nauki,  

• wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej 

w wyniku działalności badawczej finansowanej ze środków publicznych. 

 

Program Ramowy Unii Europejskiej na rzecz Konkurencji i Innowacji (CIP) został 

stworzony jako odpowiedź na uaktualnioną Strategię Lizbooską. CIP skupia we wspólnych 

ramach określone wspólnotowe programy wsparcia oraz odpowiednie części innych 

wspólnotowych programów w dziedzinach o decydującym znaczeniu dla poprawy europejskiej 

wydajności, możliwości innowacyjnych i trwałego wzrostu, zwracając zarazem uwagę 

na związane z nimi kwestie dotyczące środowiska. Ma charakter komplementarny w stosunku 

do wspólnotowego 7 Programu Ramowego na rzecz Badao i Rozwoju Technologicznego. 

Program CIP zajmuje się zarówno technologicznymi, jak i poza technologicznymi aspektami 

innowacji. W odniesieniu do innowacji technologicznych koncentruje się na niższych 

poziomach procesu badawczego i innowacyjnego. W szczególności promuje usługi wspierania 

innowacji dla transferu i wykorzystania technologii, projekty na rzecz wdrożenia oraz 

rynkowego zbadania produktu, wykorzystania nowych  technologii w takich dziedzinach jak: 

technologie informacyjne i komunikacyjne, energia i ochrona środowiska.  

 

Poziom krajowy 

Kreowanie innowacyjności jest jednym z fundamentalnych celów polityki ekonomicznej 

i przemysłowej paostwa, który z kolei determinuje realizację ważnego celu gospodarczego, 

jakim jest podnoszenie konkurencyjności całej gospodarki i jej wiodących sektorów. Paostwo 

prowadzi politykę innowacyjną poprzez tworzenie systemu nowoczesnej edukacji narodowej, 

wspieranie rozwoju nauki, badao i wdrożeo naukowych oraz stymulowanie rozwoju postępu 

naukowo-technicznego i jego zastosowao w gospodarce, a także – wspomaganie i sterowanie 

procesami proinnowacyjnych przekształceo strukturalnych w gospodarce.  

Strategia rozwoju gospodarki innowacyjnej opartej na wiedzy wymaga dużych 

nakładów na naukę i badania, i dopiero w ich wyniku, z pewnym opóźnieniem czasowym, 

pojawią się innowacje umożliwiające korzystne przekształcenia strukturalne w gospodarce oraz 

wzrost efektywności gospodarowania, tempa wzrostu gospodarczego i międzynarodowej 

konkurencyjności gospodarki. 
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Stopieo innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce pozostaje na niskim poziomie. 

Według stworzonego przez ekspertów Komisji Europejskiej indeksu innowacyjności Polska 

zostaje daleko w tyle nawet za Czechami czy Węgrami. Silną stroną Polski jest jej potencjał 

ludzki, natomiast słabą stroną jest niski poziom finansowania B+R, w którym największy udział 

ma sektor publiczny (około 65%). Prace B+R są w niewielkim stopniu finansowane są 

z funduszy prywatnych przedsiębiorców. Niski jest również poziom rozwoju infrastruktury 

wspierania innowacji i transferu technologii oraz system instytucjonalny innowacyjności. 

W Polsce brakuje sprawnie funkcjonującego systemu tworzenia i wdrażania innowacji 

w gospodarce, transferu wiedzy z sektora naukowo-badawczego do przedsiębiorstw. 

Polityka innowacyjna w Polsce jest kształtowana przez szereg dokumentów do których 

zaliczamy: Strategię Rozwoju Kraju 2007 - 2015, Narodową Strategię Spójności 2007 - 2013, 

Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020, Krajowy Program Reform 2013. 

Wyrazem szczególnej troski paostwa o poprawę polskiej innowacyjności gospodarki jest 

przyjęcie przez organy władzy ustawodawczej i wykonawczej takich dokumentów jak: Ustawa 

o niektórych formach wspierania innowacyjności, czy też dokumentu strategicznego  

zatytułowanego „Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007 -2013”. 

Ustawa o niektórych formach wspierania innowacyjności z dnia 29 maja 2005 roku 

dostarcza nowych instrumentów dla wzmocnienia innowacyjności polskiej gospodarki. Ustawa 

ta nakierowana jest na przezwyciężenie takich negatywnych zjawisk jak: niski udział nakładów 

na działalnośd badawczo-rozwojową w PKB, niska innowacyjnośd przedsiębiorstw, brak zachęt 

dla firm do ponoszenia zwiększonych wydatków na innowacje. Głównym celem tej Ustawy jest 

wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wzrost nakładów sektora prywatnego na 

badania i rozwój oraz poprawa efektywności gospodarowania środkami publicznymi 

przeznaczonymi na B+R. 

Cel ten ma byd zrealizowany przez cztery cele cząstkowe: 

 rozwój prywatnego sektora badawczo-rozwojowego, 

 poprawa efektywności wdrażania polityki innowacyjnej na szczeblu krajowym 

i regionalnym, 

 wzrost efektywności wykorzystywania środków publicznych przeznaczonych na 

działalnośd innowacyjną, 

 zwiększenie zainteresowania działalnością innowacyjną przedsiębiorstw sektora 

prywatnego wyrażone wzrostem nakładów przedsiębiorstw na działalnośd badawczo-

rozwojową. 

Ustawa zawiera narzędzia do realizacji powyższych celów, a są to: 

 nowy instrument finansowy w postaci kredytu technologicznego, 

 nadawania przedsiębiorstwom statusu centrów badawczo-rozwojowych, 

 zmiany w prawie podatkowym zachęcające przedsiębiorców do zakupu nowych 

technologii, 

 rozszerzenie zadao Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
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W 2006 roku Ministerstwo Gospodarki opracowało strategiczny dokument dotyczący 

innowacyjności zatytułowany: „Kierunki zwiększenia innowacyjności gospodarki na lata 2007 – 

2013”. Celem polityki innowacyjnej paostwa jest „Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla 

utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych, lepszych miejsc 

pracy”. Konkurencyjnośd gospodarki zależy od konkurencyjności pojedynczych 

przedsiębiorstw. Konkurencyjnośd przedsiębiorstw w nowoczesnej gospodarce jest silnie 

uwarunkowana ich innowacyjnością. Innowacyjnośd przedsiębiorstw buduje innowacyjnośd 

całej gospodarki. Ponieważ w przedsiębiorstwie następuje przechwycenie ekonomicznych 

korzyści  uzyskanych z wdrożenia nowości, dlatego też stanowi ono centrum innowacji. 

Współcześnie następuje przejście od gospodarki przemysłowej do gospodarki opartej 

na wiedzy (GOW). Gospodarka oparta na wiedzy stanowi jedno z najważniejszych wyzwao 

Polski XXI wieku. 

Nośnikami gospodarki opartej na wiedzy (GOW) są: 

 edukacja, 

 nauka i działalnośd badawczo-rozwojowa, 

 gałęzie przemysłowe tzw. wysokiej techniki, 

 usługi komercyjne związane z GOW, 

 sektor usług społeczeostwa informacyjnego. 

Właściwą drogą dochodzenia Polski do gospodarki opartej na wiedzy (GOW) jest równoczesna 

realizacja trzech dróg rozwojowych: 

 wzrost zatrudnienia w dziedzinach i przedsiębiorstwach tradycyjnych, ale 

wykorzystujących nowe technologie, 

 zakładanie nowych firm i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności 

w sektorach wysokich technologii, 

 ukierunkowanie i motywowanie dużych firm do kreowania i wdrażania wyników prac 

badawczo-rozwojowych.  

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 jest instrumentem służącym 

realizacji zadao dokumentu strategicznego, jakim są „Kierunki zwiększenia innowacyjności 

gospodarki na lata 2007- 2013”. Cele szczegółowe PO Innowacyjna Gospodarka to: 

 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw,  

 Wzrost konkurencyjności polskiej nauki, 

 Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym, 

 Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku 

międzynarodowym, 

 Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy, 

 Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce. 

 

W latach 2007-2013 w ramach Programu przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, 

jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskują wsparcie 

w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację różnego rodzaju projektów, które 
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przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. 

Z kwoty tej 8,25 miliarda euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR), a pozostałe 1,46 miliarda euro pochodzi z budżetu krajowego. Program ma na celu 

wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. jest to zarówno bezpośrednie wsparcie dla 

przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących 

przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój 

środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach Programu wspierane 

są działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej 

i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania 

i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. 

Fundusze w ramach Programu zostały podzielone na tzw. osie priorytetowe, czyli 

priorytety, które pozwolą osiągnąd cel główny oraz cele szczegółowe Programu. W ramach 

Programu określono dziewięd priorytetów, w tym osiem merytorycznych oraz priorytet 

Pomocy Technicznej. 

Osie priorytetowe i kategorie interwencji funduszy strukturalnych na lata 2007 – 2013 

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka to: 

 Priorytet I : Badania i rozwój nowoczesnych technologii 

 Priorytet II : Infrastruktura sfery B + R 

 Priorytet III : Kapitał dla innowacji 

 Priorytet IV : Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 

 Priorytet V : Dyfuzja innowacji 

 Priorytet VI : Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 

 Priorytet VII: Społeczeostwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 

 Priorytet VIII: Społeczeostwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki  

 Priorytet IX: Pomoc techniczna 

W ramach priorytetu I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii są wspierane tylko te 

projekty B+R, które będą należały do następujących obszarów tematycznych: 

a)      Grupa tematyczna Info 

 Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, 

 Sieci inteligentne, telekomunikacyjne i teleinformatyczne nowej 

generacji, 

 Optoelektronika, 

 Nauki obliczeniowe. 

b) Grupa tematyczna Techno 

 Nowe materiały i technologie, 

 Nanotechnologie, 

 Projektowanie systemów specjalizowanych, 

 Mechatronika, 

 Technologia i inżynieria chemiczna. 
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c)      Grupa tematyczna Bio 

 Biotechnologia i bioinżynieria, 

 Postęp biologiczny w rolnictwie i ochrona środowiska, 

 Nowe wyroby i techniki medyczne. 

Siedem projektów z terenu województwa łódzkiego jako indywidualne projekty kluczowe, 

uzyskały dofinansowanie z PO Innowacyjna Gospodarka w procedurze pozakonkursowej. Są to 

projekty przygotowane przez uczelnie, placówki naukowo-badawcze oraz Urząd Marszałkowski 

w Łodzi. Do kooca 2009 roku w ramach PO IG dofinansowanie zostało przyznane 223 

beneficjentom z województwa łódzkiego. Wśród zgłoszonych przez nich projektów, niektóre 

cechują się innowacyjnością na skalę światową, a m.in.: 

 „Polonit” sp. z o.o. – Pierwsza w świecie proekologiczna produkcja płyt 

uszczelniających w ramach nanomateriałów 

 „Bioenergia Oil” sp. z o.o. – Budowa zakładu biopaliw wykorzystującego unikatowe 

w skali świata technologie produkcji. 

Najważniejszym czynnikiem decydującym o wzroście innowacyjności gospodarki 

narodowej jest rozwój kapitału ludzkiego. Temu celowi służy realizacja Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki. Program ten stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed paostwami 

członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbooska. Do wyzwao 

tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji 

i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych 

miejsc pracy. Zgodnie z założeniami Strategii Lizbooskiej oraz celami polityki spójności krajów 

unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego przyczynia się do pełniejszego wykorzystania 

zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki. Spośród sześciu celów 

strategicznych PO Kapitał Ludzki największy nacisk na innowacyjnośd kładzie cel czwarty: 

Upowszechnienie edukacji społeczeostwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym 

zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potencjałem gospodarki 

opartej na wiedzy. 

 

Poziom regionalny 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 jest 

dokumentem o charakterze operacyjnym, określającym główne kierunki rozwoju województwa 

zmierzające m.in. do poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa łódzkiego, 

promowania zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienia większej spójności społecznej, 

ekonomicznej i przestrzennej regionu. Województwo Łódzkie dysponuje w latach 2007 - 2013 

kwotą wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości 1 006,38 

mln euro, co w powiązaniu z wkładem własnym beneficjentów wyniesie 1 282,34 mln euro. 

W ramach wkładu wspólnotowego 37,46 proc. (376,95 mln euro) środków z EFRR 

przeznaczonych zostanie na realizację celów Strategii Lizbooskiej. 
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Celem strategicznym Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego jest integracja 

regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako 

środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce, oraz 

dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc. 

W ramach RPO WŁ 2007-2013, beneficjenci mogą ubiegad się o dofinansowanie projektów 

realizowanych w ramach następujących priorytetów:  

 Priorytet I : Infrastruktura transportowa  

 Priorytet II: Ochrona środowiska  

 Priorytet III: Gospodarka, innowacyjnośd, przedsiębiorczośd  

 Priorytet IV: Społeczeostwo informacyjne  

 Priorytet V: Infrastruktura społeczna  

 Priorytet VI: Odnowa obszarów miejskich  

 Priorytet VII: Pomoc Techniczna  

 

Do budowy innowacyjnej gospodarki w regionie w największej mierze przyczynią się 

projekty realizowane w ramach priorytetu III i IV.  

Celem szczegółowym osi priorytetowej III – Gospodarka, innowacyjnośd, 

przedsiębiorczośd – jest rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w regionie.  

Celami operacyjnymi tej osi priorytetowej są: 

 Wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiębiorstwach, 

 Ułatwianie przedsiębiorstwom dostępu do źródeł finansowania, 

 Wspieranie działalności B + R oraz działalności instytucji otoczenia biznesu służące 

rozwojowi współpracy między sferą nauki i sferą biznesu 

 Poprawa atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej regionu. 

Działania realizowane w ramach osi priorytetowej III to: 

 Wsparcie jednostek B + R 

 Inwestycje w przedsiębiorstwach 

 Prowadzenie badao przez przedsiębiorstwa  

 Rozwój instytucji otoczenia biznesu 

 Promocja przedsiębiorstw 

 Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna 

Wybrane rodzaje projektów realizowane w ramach III osi to: 

 Wspieranie infrastruktury badawczej (projekty poniżej 1 mln euro), w tym zakup 

i wytworzenie aparatury naukowo-badawczej, 

 Uzyskiwanie certyfikacji dla wytworzonych produktów i świadczonych usług, 

 Rozwój zaawansowanych aplikacji i rozwiązao teleinformatycznych dla środowiska 

naukowego, 

 Projekty mające na celu zwiększenie dostępności wyników prac B + R, platformy 

transferu technologii i innowacji, 
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 Bezpośrednie inwestycje w MŚP z preferencjami dla projektów innowacyjnych 

(projekty poniżej 2 mln euro), 

 Wsparcie prac studyjno-koncepcyjnych  dotyczących terenów inwestycyjnych 

o powierzchni poniżej 100 ha oraz uzbrojenia terenów na potrzeby projektów 

zintegrowanych, 

 Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy lub zarządzania w centrum logistycznym 

lub terminalu logistycznym lub terminalu kontenerowym, 

 Wsparcie systemów zarządzania środowiskowego MŚP 

 Wdrażanie najlepszych dostępnych technik (Best Available Technique – BAT), 

 Badania przemysłowe i eksperymentalne prace przemysłowe realizowane przez 

przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi oraz 

konsorcjami naukowymi oraz na zlecenie przedsiębiorstw przez jednostki naukowe 

(projekty badawcze do 100 tys. euro dotacji), 

 Wsparcie zakupu środków trwałych niezbędnych do prowadzenia prac B + R przez 

przedsiębiorstwa do 50 tys. euro, 

 Wsparcie wdrożeo lub zakupu i wdrożeo wyników prac B + R przez przedsiębiorców 

o wartości poniżej 50 tys. euro, 

 Tworzenie lub rozwój parków przemysłowych, technologicznych, inkubatorów 

przedsiębiorczości i nowych ośrodków proinnowacyjnych, 

 Projekty mające na celu zwiększenie dostępności wyników prac B + R dla MŚP 

(platformy transferu technologii i innowacji ), 

 Dofinansowanie lub tworzenie instrumentów finansowych, w szczególności 

mikropożyczkowych lub doręczeniowych, dla MŚP działających na rynku lokalnym 

i regionalnym, 

 Marketing i promocja produktów i marek regionalnych. 

Celem szczegółowym osi priorytetowej IV – Społeczeostwo informacyjne jest rozwój 

społeczeostwa informacyjnego w regionie. 

Celami operacyjnymi tej osi priorytetowej są: 

 Poprawa wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez 

mieszkaoców,  

 Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego. 

Działania realizowane w ramach osi priorytetowej IV to: 

 Infrastruktura społeczeostwa informacyjnego, 

 Wsparcie procesu informatyzacji administracji publicznej, 

 E – technologie dla przedsiębiorców. 
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W ramach tej osi priorytetowej przedsiębiorcy będą mogli składad projekty dotyczące 

zakupów inwestycyjnych umożliwiających świadczenie usług on-line przy wykorzystaniu 

nowoczesnych narzędzi ICT (np. E - handel, edukacja i szkolenia, tworzenie sieci). 

Niektóre projekty będą dofinansowywane ze środków unijnych bez procedury 

konkursowej, o ile znalazły się na Liście Projektów do Indykatywnego Planu Inwestycyjnego dla 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. Na tej 

liście znalazł się m.in. projekt budowy Inkubatora Naukowo-Technologicznego w Łódzkim 

Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym.  

RPO Województwa łódzkiego jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Regionalnego, przy czym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85%, 

a minimalny wkład własny beneficjenta wynosi 15%. Jednakże w projektach realizowanych 

w ramach pomocy publicznej - pomoc regionalna jest przyznawana zgodnie z dopuszczalnymi 

poziomami intensywności takiej pomocy określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów 

z 13 października 2006 roku w sprawie określenia mapy pomocy regionalnej. W przypadku 

województwa łódzkiego maksymalna pomoc regionalna wynosi 50% i jest pułap maksymalny 

w odniesieniu do pomocy publicznej. 

Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2007 – 2013 

województwo łódzkie otrzymało kwotę wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w wysokości 1 006,39 mln euro, co w powiązaniu z wkładem własnym daje 

ogólną kwotę 1 282,34 mln euro. W ramach tych środków największe fundusze w wysokości 

418 mln euro przeznaczone są na realizację Priorytetu III: Gospodarka, innowacyjnośd 

przedsiębiorczośd. Udział środków na realizację ww. priorytetu III wyniesie 32,6%, a na 

realizację priorytetu IV: Społeczeostwo informacyjne - 6,5% . 

W ramach RPO WŁ do kooca 2009 roku dofinansowanie zostało przyznane 227 

beneficjentom na realizację działao wchodzących w skład priorytetu III i 230 beneficjentom 

na działania wynikające z priorytetu IV. 

 

Obowiązującym dokumentem strategicznym w zakresie innowacyjności 

w województwie łódzkim jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego RSI 

LORIS 2005 – 2013 zatwierdzona Uchwałą nr XLI/612/2005 Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 kwietnia 2005 roku. 

Inspiracją do opracowania Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego 

(RSI LORIS) była Wspólna Deklaracja Ministra Nauki – Przewodniczącego Komitetu Badao 

Naukowych oraz Wojewody i Marszałka Województwa. Prace nad RSI LORIS były 

współfinansowane przez Komitet Badao Naukowych oraz Urząd Marszałkowski. 

Regionalna Strategia Innowacji – to strategia budowania trwałego partnerstwa między 

jednostkami naukowymi a przemysłowymi, podnoszenia konkurencyjności MŚP poprzez 

wprowadzenie nowych technologii oraz rozwijania specyficznych umiejętności pracowników 

w zakresie badao i innowacji. 

 

 



AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007—2020 
DIAGNOZA STRATEGICZNA 

str. 845 
 

Celem Regionalnej Strategii Innowacji LORIS jest: 

 Określenie kierunków polityki  innowacyjnej i sposobów optymalizacji regionalnej 

struktury wspomagającej innowacyjnośd, 

 Współdziałanie z władzami regionalnymi we wdrażaniu efektywnego systemu 

wspierania innowacyjności, 

 Upowszechnianie możliwości efektywnego wykorzystywania przez województwo 

łódzkie funduszy strukturalnych na rozwój działalności badawczo-rozwojowej oraz 

promocję innowacyjnego wizerunku regionu, 

 Przygotowanie pierwszych działao (akcji) pilotażowych 

Głównym zadaniem RSI LORIS jest: Budowa trwałego partnerstwa między przemysłem, 

samorządem regionu, jednostkami naukowo-badawczymi oraz infrastrukturą biznesową. 

W efekcie gospodarka województwa łódzkiego ma się stad gospodarką opartą na wiedzy.  

Gospodarka oparta na wiedzy cechuje się szybkim rozwojem tych dziedzin gospodarki, 

które związane są z przetwarzaniem informacji i rozwojem nauki, głównie gałęzi przemysłu 

zaliczanych do tzw. wysokiej techniki, a także technik i usług społeczeostwa informacyjnego.  

Cechy regionu opartego na wiedzy to: 

 Innowacje jako fundament, na którym firmy budują przewagi konkurencyjne, 

a województwo postęp cywilizacyjny, 

 Sprawnie funkcjonujące „miejsce” (wysoki standard infrastruktury, sprawnośd 

zarządzania, przewidywalnośd postaw i decyzji, zaufanie itp.), 

 Społeczne warunki kreowania innowacji (podatnośd władzy i społeczeostwa 

na innowacje, jakośd kapitału ludzkiego, koncentracja nauki i edukacji) 

 Wielostronnie rozwinięty węzeł informatyczny, 

 Pozytywny wizerunek regionu jako centrum innowacji. 

 

RSI LORIS skonstruowane jest hierarchicznie na filarach, priorytetach i akcjach: 

 Filar I: Gospodarka regionu oparta na wiedzy 

Cel: Przekształcenie  województwa łódzkiego w region oparty na wiedzy i w centrum 

innowacji 

 Priorytet I. Zwiększenie nakładów, zwłaszcza publicznych na B+R 

 Akcja 1. Wzrost umiejętności pozyskiwania krajowych i międzynarodowych środków 

publicznych na finansowanie B+R 

 Akcja 2. Wspieranie prywatnych mechanizmów finansowania B+R 

 Akcja 3. Lobbing na rzecz tworzenia zachęt finansowo-podatkowych na podejmowanie 

i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i komercjalizację wyników 

 Priorytet II. Zwiększenie regionalnego potencjału B+R i efektywności 

działalności jednostek naukowo-badawczych 

 Akcja 1. Konsolidacja zasobów wokół regionalnych Centrów Zaawansowanych 

Technologii i Centrów Doskonałości 
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 Akcja 2. Włączenie zlokalizowanych na terenie województwa jednostek naukowo-

badawczych w międzynarodowe sieci współpracy. 

 Akcja 3. Włączenie niepublicznych uczelni i innych organizacji w działalnośd B+R. 

 Akcja 4. Wspomaganie przedsiębiorstw w tworzeniu i rozbudowie własnego potencjału 

B+R. 

 Priorytet III. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przemysłów 

wysokich technologii 

 Akcja 1. Rozwój lokalnych i regionalnych parków naukowo-technologiczno-

przemysłowych. 

 Akcja 2. Rozwój uczelnianych i pozauczelnianych preinkubatorów i inkubatorów 

przedsiębiorczości oraz centrów transferu technologii. 

 Akcja 3. Promowanie powstawania nowych firm  innowacyjnych 

 Akcja 4. Promowanie powstawania i rozwoju klastrów firm innowacyjnych 

 Akcja 5. Wzmocnienie infrastruktury (tworzenie kompleksowych usług związanych 

z transferem technologii i wdrażaniem innowacji) 

 Priorytet IV.  Wzrost poziomu naukochłonności tradycyjnych przemysłów 

 Akcja 1. Analiza i przygotowanie modelowych rozwiązao komercjalizacji i absorpcji 

wiedzy. 

 Akcja 2. Promowanie powstawania i rozwoju klastrów firm działających w przemysłach 

tradycyjnych. 

 Akcja 3. Rozwój ośrodków innowacji i transferu technologii przy wykorzystaniu 

programu offsetowego 

 Akcja 4. Promowanie powstawania i rozwoju niekonwencjonalnych kanałów transferu 

technologii, takich jak: asystenci innowacyjni, spotkania brokerskie, targi innowacyjne, 

dialog innowacyjny – dialog między nauką, gospodarką i administracją 

 Akcja 5. Promowanie włączenia regionalnych firm w międzynarodowe kanały transferu 

wiedzy i technologii tworzone przez Branżowe Platformy Technologiczne 

 Filar II : Kultura innowacyjna 

Cel: Poprawa niematerialnego otoczenia sprzyjającego innowacyjności (kultura, 

postawy, normy i wzory zachowao, kapitał ludzki) oraz zwiększenie podatności władz 

regionalnych i społeczeostwa na innowacje. 

 Priorytet VI.  Promocja innowacji i przedsiębiorczości 

 Akcja 1. Podnoszenie świadomości w zakresie innowacyjności. 

 Akcja 2. Wzrost otwartości władz administracyjnych na innowacyjnośd  

 Akcja 3. Zwiększenie efektywności systemu komunikacji społecznej i budowy 

innowacyjnego wizerunku regionu. 

 Akcja 4. Wzrost zainteresowania mediów regionalnych (prasy, radia, telewizji) 

tematyką innowacyjności i przedsiębiorczości. 

 Akcja 5. Stworzenie stałej platformy kontaktów między gospodarką, nauką 

i administracją w celu wzajemnego poznania, wymiany doświadczeo i współpracy . 
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 Priorytet VII.  Edukacja dla innowacji 

 Akcja 1. Zwiększenie zainteresowania młodzieży kierunkami technicznymi. 

 Akcja 2. Wprowadzenie treści do programów szkół ponadpodstawowych i uczelni 

związanych z: transferem technologii, komercjalizacją B + R, przedsiębiorczością. 

 Akcja 3. Transfer technologii, komercjalizacja technologii, przedsiębiorczośd jako treści 

kształcenia podyplomowego i ustawicznego. 

 Filar III: Innowacyjne zarządzanie regionem 

Cel:  Wzrost sprawności i innowacyjności we wspieraniu procesów rozwojowych. 

 Priorytet VIII. Trwałe partnerstwo 

 Akcja 1. Zwiększanie otwartości administracji publicznej na innowacje. 

 Akcja 2. Integracja środowiska regionalnego na rzecz innowacji. 

 Akcja 3. Doskonalenie modeli współpracy między administracją publiczną 

a gospodarką i nauką, z wykorzystaniem osiągnięd nauki transferu „dobrych praktyk” 

z europejskich regionów innowacyjnych. 

 Priorytet IX.  Antycypowanie przyszłości 

 Akcja 1. Systematyczna analiza barier (prawnych, finansowych, organizacyjnych, 

społeczno-kulturowych) limitujących otwartośd firm na nowe rozwiązania techniczne, 

technologiczne i produktowe (bariery absorpcji wiedzy) i ograniczających zakres 

produkcyjnego wykorzystania rezultatów prac badawczych  (bariery komercjalizacji 

wiedzy) 

 Akcja 2. Monitoring i ewaluacja pozycji regionu z punktu widzenia potencjału zasobów 

wiedzy (wdrożenie programu benchmarkingu w płaszczyźnie krajowej 

i międzynarodowej). 

 Akcja 3. Wdrożenie programu badao zmian profilu technologicznego firm, sektorów, 

regionu, z wykorzystaniem foresightu regionalnego. 

 Akcja 4. Wdrożenie systematycznego prognozowania (foresightu) regionalnego 

z wykorzystaniem metod jakościowych i ilościowych 

 Priorytet X. Sprawne mechanizmy wdrażania RSI LORIS 

 Akcja 1. Utworzenie Grupy Zadaniowej, składającej się z przedstawicieli władz 

regionalnych, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, uczelni i jednostek 

B+R, instytucji otoczenia biznesu. Grupa Zadaniowa przygotuje Operacyjny Plan Działania 

RSI  LORIS. 

 Akcja 2. Wspomaganie Urzędu Marszałkowskiego w budowie Regionalnego Systemu 

Innowacji. 

 Akcja 3. Nawiązanie i pogłębienie współpracy z europejskimi regionami 

innowacyjnymi. 
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Samorząd województwa wsparł inicjatywę kontynuacji prac nad RSI LORIS i poparł 

projekt LORIS PLUS, który został realizowany przez Instytut Badao nad Przedsiębiorczością 

i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI).  

W 2008 roku uchwałą Regionalnego Podkomitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii 

Innowacji Województwa Łódzkiego przyjęto Regionalną Strategię Innowacji RSI LORIS  PLUS. 

Opracowanie jest kontynuacją Regionalnej Strategii Innowacji LORIS, chod nie ma mocy 

prawnie obowiązującej. LORIS PLUS zakłada, że w okresie do 2020 r. województwo łódzkie 

znajdzie się w gronie najbardziej innowacyjnych polskich regionów, PKB na 1 mieszkaoca 

znacznie przekroczy średnią krajową, a region stanie się atrakcyjnym miejscem pracy 

i zamieszkania. Znacznie zwiększy się poziom innowacyjności regionalnych firm, co doprowadzi 

do przekształcenia przemysłu niskich technologii w przemysły średnich i wysokich technologii. 

Jednocześnie rozwiną się nowe przemysły wysokich technologii (szczególnie w obszarach bio- 

i nanotechnologii, inżynierii biomedycznej, technologii ekosystemów, elektroniki, informatyki 

i oprogramowania) oraz wiedzochłonne usługi biznesowe. Korzystne zmiany odnotują uczelnie 

i instytuty badawczo – rozwojowe, które podejmą ścisłą współpracę między sobą 

i z regionalnymi firmami. Powstaną międzynarodowe centra doskonałości. Regionalne 

szkolnictwo zmieni sposób działania i ofertę edukacyjną, dostosowując ją do rynku pracy. 

 

Dla realizacji tak nakreślonej wizji w zaktualizowanej Strategii LORIS PLUS wskazano 

sześd priorytetów oraz obszary oddziaływania. Są to: 

 Priorytet I. Kwalifikacje/umiejętności/kompetencje 

Cel: Budowa i rozbudowa kapitału ludzkiego w regionie jako warunku wzrostu zdolności 

absorpcyjnych firm. 

Obszar działania: Otoczenie biznesu 

 Priorytet II. Radykalne innowacje 

Cel: Rozbudowa potencjału badawczo-rozwojowego i innowacyjnego regionalnych firm. 

Obszar działania: Firmy 

 Priorytet III. Współpraca/klastery/sieci badawczo – rozwojowe 

Cel: Zwiększenie otwartości na i tworzenie warunków do rozwoju regionalnych klasterów 

i sieci badawczo-rozwojowych. 

Obszar działania: Firmy 

 Priorytet IV.  Usługi dla innowacji 

Cel: Rozwój rynku usług, zwłaszcza wysoko specjalistycznych, wspierających działalnośd 

firm (informacyjnych, szkoleniowych, doradczo-konsultingowych, związanych 

z transferem wiedzy i technologii oraz wzrost jakości świadczonych usług). 

Obszar działania: otoczenie biznesu 

 Priorytet V. Finanse dla innowacji 

Cel: Rozwój regionalnych instytucji finansowych na rzecz transformującej się gospodarki. 

Obszar działania: Firmy 

 Priorytet VI Zarządzanie transformacją 
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Cel: Budowa efektywnych struktur wdrażania RSO LORIS PLUS. Rozwój kwalifikacji 

i umiejętności regionalnej administracji w zakresie wspomagania transformacji 

gospodarki zarówno na poziomie koncepcji, jak i wdrożenia. 

Obszar działania: Administracja. 

 

Działania podejmowane w ramach regionalnej strategii powinny wykorzystad 

kompozycję instrumentów: 

 popytowych, podażowych oraz finansowych i pozafinansowych. 

 horyzontalnych (kierowanie tych samych instrumentów do ogółu 

firm/instytucji). 

 

Wymienionym priorytetom zostało przypisanych 17 akcji (działao) służących realizacji 

celów założonych w RSI LORIS PLUS. 

Zdaniem ekspertów zaangażowanych w opracowanie RSI LORIS PLUS istotnych 

postępów w przekształcaniu województwa łódzkiego w region oparty na wiedzy można 

oczekiwad dopiero po roku 2013. W związku z tym środki pozyskiwane przez beneficjentów 

z terenu województwa łódzkiego w ramach takich programów jak PO Innowacyjna Gospodarka 

i RPO Województwa Łódzkiego 2007 – 2013 mogą mied decydujący wpływ na poprawę 

innowacyjności gospodarki regionu łódzkiego i zdecydowanie poprawid jego pozycję 

konkurencyjną . 
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AGC - Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych, podpisana w Genewie dnia 

31 maja 1985 r. Linie tworzące ten układ powinny byd dostosowane do prędkości: 160 km/godz. w ruchu 

pasażerskim i 120 km/godz. w ruchu towarowym, przy nacisku os i 225 kN. 

AGTC - Umowa europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych transportu kombinowanego 

i obiektach towarzyszących ( terminalach kontenerowych), podpisana w Genewie dnia 1 lutego 1991 r. 

BADANIA PODSTAWOWE – prace teoretyczne i eksperymentalne podejmowane w celu zdobycia nowej 

wiedzy o zjawiskach i faktach, nie ukierunkowane w zasadzie na uzyskanie konkretnych zastosowao 

praktycznych. 

BADANIA STOSOWANE  - prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne 

zastosowania praktyczne. 

BENEFICJENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, której ustawa przyznaje zdolnośd prawną, realizująca projekty finansowe z budżetu paostwa lub 

źródeł zagranicznych na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowaniu projektu. 

BZT5 (BIOCHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU) – wskaźnik pomiaru w ściekach stężenia substancji 

organicznych, określający ilośd tlenu zużywanego przez mikroorganizmy do rozłożenia w okresie  

5 –dniowym substancji organicznych zawartych w badanych ściekach. 

CHZT (CHEMICZNE ZAPOTRZEBOWANIE TLENU) – wskaźnik pomiaru w ściekach stężenia substancji 

organicznych, określający ilośd tlenu potrzebnego do chemicznego utlenienia związków organicznych 

zawartych w badanych ściekach. 

DZIAŁALNOŚD BADAWCZO-ROZWOJOWA (B+R) - są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte 

dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeostwie, jak również dla 

znalezienia nowych zastosowao dla tej wiedzy. Badania te dzielą się na: podstawowe, stosowane oraz prace 

rozwojowe. 

DZIAŁALNOŚD GOSPODARCZA - zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest to zarobkowa 

działalnośd wytwórcza, budowlana oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, 

a także działalnośd zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.  

DZIAŁALNOŚD INNOWACYJNA - szereg działao o charakterze naukowym-badawczym, technicznym, 

organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie 

nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów i procesów, przy czym wyroby te i procesy są nowe przynajmniej 

z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. 

E – GOVERNMENT - wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji publicznej 

w ścisłym połączeniu z niezbędną zmianą organizacyjną i nowymi umiejętnościami służb publicznych w tym 

SS  
ŁŁOOWWNNIIKK 
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celu, aby poprawid jakośd świadczonych przez administrację usług oraz uczynid bardziej efektywnym proces 

demokratycznej legitymizacji sprawowania polityki 

E – LEARNING - technika szkolenia wykorzystująca wszelkie dostępne media elektroniczne, w tym Internet, 

intranet, extranet, przekazy satelitarne, taśmy audio/wideo, telewizję interaktywną oraz CD-ROMy.  

E-learning jest najczęściej kojarzony z nauczaniem, w którym stroną przekazującą wiedzę i egzaminującą 

jest komputer, dlatego przyjęło nazywad się tę formę nauki "distance learning" (uczenie  

na odległośd),   którym brak fizycznego kontaktu z nauczycielem. Sedno wyższości e-learningu nad innymi 

metodami polega na przeniesieniu środka ciężkości w nauczaniu z nauczyciela  na uczącego się pracownika. 

Ponadto e-learning umożliwia nam samodzielne wybranie preferowanego formatu dostarczania wiedzy 

i tempa jej przekazywania. 

ESPAD – (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). Europejski Program Badao 

Ankietowych w Szkołach na temat używania alkoholu i narkotyków. 

FARMA WIATROWA - instalacja złożona z pojedynczych turbin wiatrowych, w celu produkcji energii 

elektrycznej. 

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI (KOHEZJI) - fundusz Unii Europejskiej wdrażany na poziomie wybranych paostw  

(o PKB na 1 mieszkaoca poniżej 90 % na 1 mieszkaoca) służący integracji tych paostw poprzez wsparcie 

budowy wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym zasięgu 

oddziaływania. 

FUNDUSZE STRUKTURALNE – fundusze tworzone w budżecie Wspólnoty Europejskiej umożliwiające pomoc 

w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drogą interwencji w kluczowych 

sektorach i regionach (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny). 

FUNKCJE CENTRALNE – pojęcie wprowadzone przez teorię ośrodków centralnych W. Christallera. W teorii 

tej miasta tworzą sied o uporządkowanej hierarchii. Szczebel hierarchiczny miasta zależy od jego wielkości 

i statusu administracyjnego. Funkcje centralne wynikają niejako z nadwyżki usług produkowanych przez 

dane miasto. Każde miasto o danej randze w hierarchii ma ten sam zestaw usług centralnych. Zestaw ten 

wyznacza zasięg oddziaływania przestrzennego miasta czyli jego obszar obsługi zwany obszarem rynkowym. 

Klasycznymi funkcjami centralnymi są np. funkcje administracyjne i funkcje wyższego rzędu wyznaczone 

przez status administracyjny (np. funkcje pełnione przez szpital wojewódzki). Z ekonomicznego punktu 

widzenia, w przypadku funkcji centralnych udział kosztów transportu w kosztach ogólnych jest znaczny albo 

decydujący. Funkcje centralne są więc funkcjami regionalnymi. 

FUNKCJE ENDOGENICZNE – w teorii bazy ekonomicznej miast, która jest uogólnieniem teorii ośrodków 

centralnych, funkcje zaspokajające potrzeby mieszkaoców miasta. 

FUNKCJE EGZOGENICZNE – w teorii bazy ekonomicznej miast, funkcje kształtujące relacje miasta ze 

światem zewnętrznym. Dzielą się one na centralne i wyspecjalizowane w ujęciu christallerowskim. O ile 

jednak w klasycznej teorii ośrodków centralnych funkcje centralne i wyspecjalizowane rozumiane  

są w kategoriach obsługi, o tyle funkcje egzogeniczne rozumiane są w kategoriach wymiany. Teoria 

ośrodków centralnych implikuje więc koncepcje ciążeo węzłowych i polaryzacji a teoria bazy ekonomicznej 

miast koncepcje powiązao funkcjonalnych i specjalizacji. 

FUNKCJE WYSPECJALIZOWANE – w teorii ośrodków centralnych funkcje specyficzne dla danego miasta, 

których nie posiada żadne najbliższe miasto tego samego szczebla hierarchicznego, a często również 

pobliskie miasta szczebla hierarchicznie wyższego. Klasycznymi przykładami funkcji wyspecjalizowanych są 

funkcje przemysłowe i uzdrowiskowe, a także niektóre funkcje usługowe. Z ekonomicznego punktu 

widzenia, w przypadku funkcji wyspecjalizowanych koszty transportu w kosztach ogólnych jest niewielki 
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czyli funkcje wyspecjalizowane są funkcjami ponadregionanymi. Obecnie uważa się, że funkcje 

wyspecjalizowane tworzą przewagę konkurencyjną miast i mają większą rolę niż funkcje centralne  

w kształtowaniu obszarów rynkowych oraz powiązao miast ze światem zewnętrznym. W myśl nowych 

koncepcji to funkcje wyspecjalizowane określają rangę miasta w systemie osadniczym. 

GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY (GOW) - to taki typ gospodarki, której rozwój dokonuje się pod 

dominującym wpływem nauki lub wiedzy naukowej, przeważającym nad innymi czynnikami takimi jak: 

ziemia, zasoby naturalne, kapitał, praca. 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI - zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również 

nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów. 

GSM – ang. Global System for Mobile Communications – najpopularniejszy standard telefonii komórkowej. 

Oferuje usługi związane z transmisją głosu, danych i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej. 

HISTORYCZNY UKŁAD URBANISTYCZNY LUB RURALISTYCZNY - przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie, 

zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone 

w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg. 

ILORAZ LOKALIZACJI, WSPÓŁCZYNNIK LOKALIZACJI, LQ (ANG. LOCATION QUOTIENT) – jedna z miar 

koncentracji zjawisk społeczno-gospodarczych. Miara te wskazuje względną koncentrację danego zjawiska 

zarówno w aspekcie przestrzennym jak i aprzestrzennym. Iloraz lokalizacji zastosowany w aspekcie 

przestrzennym pokazuje koncentrację danego zjawiska w danej jednostce terytorialnej względem jednostki 

terytorialnej wyższego rzędu. Przykładem może byd koncentracja podmiotów gospodarczych  

na 1 mieszkaoca w powiatach względem koncentracji podmiotów gospodarczych w województwie łódzkim 

albo koncentracja podmiotów gospodarczych w powiatach województwa łódzkiego względem koncentracji 

podmiotów gospodarczych na tle kraju. Przykładem koncentracji przestrzennej może byd np. koncentracja 

podmiotów gospodarczych danej sekcji w województwie łódzkim względem koncentracji wszystkich 

podmiotów gospodarczych w tym województwie. W przypadku badania koncentracji podmiotów 

gospodarczych na 1 mieszkaoca w powiatach względem województwa iloraz lokalizacji obliczany jest 

według wzoru: 

 

Gdzie:  Lpp – liczba podmiotów gospodarczych w powiecie, 

  Llp – liczba ludności w powiecie, 

  Lpw – liczba podmiotów gospodarczych w województwie, 

  Llw – liczba ludności w województwie. 

Iloraz lokalizacji przybiera wartości większe od 0. 

Jeżeli LQ=1 to oznacza, że koncentracja zjawiska w podstawowej jednostce terytorialnej jest taka sama jak 

w jednostce terytorialnej wyższego rzędu. 

Jeżeli 0<LQ<1 to oznacza, że koncentracja zjawiska w podstawowej jednostce terytorialnej jest mniejsza  

niż w jednostce terytorialnej wyższego rzędu. 

Jeżeli LQ>1 to koncentracja zjawiska w podstawowej jednostce terytorialnej jest większa niż w jednostce 

terytorialnej wyższego rzędu. 
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INNOWACJA TECHNICZNA (technologiczna) — w rozumieniu metodologii Oslo, ma miejsce wtedy, gdy 

nowy lub ulepszony produkt zostaje wprowadzony na rynek albo, gdy nowy lub ulepszony proces zostaje 

zastosowany w produkcji, przy czym ów produkt i proces są nowe przynajmniej z punktu widzenia 

wprowadzającego je przedsiębiorstwa. Innowacje techniczne (technologiczne) obejmują: innowacje 

technologiczne produktów i innowacje technologiczne procesów. Na innowacje techniczne (technologiczne) 

produktów składają się: produkty technologicznie nowe oraz produkty technologicznie ulepszone. 

INSTYTUCJE OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (GOSPODARKI, BIZNESU) – niezbędne dla funkcjonowania 

i rozwoju gospodarki instytucje publiczne i niepubliczne, komercyjne i non-profit. Należą do nich instytucje 

finansowe (banki, giełda, fundusze itp.), ubezpieczeniowe, informacyjne, szkoleniowe, konsultingowe, 

marketingowe i obsługi prawnej. Otoczenie przedsiębiorczości (business environment) jest uważane 

za jeden z najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności lokalizacyjnej miasta (regionu, kraju) dla 

inwestorów. 

JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE (JBR-Y) - są to paostwowe jednostki organizacyjne wyodrębnione 

pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym, tworzone w celu prowadzenia prac badawczych 

i rozwojowych, których wyniki powinny znaleźd zastosowanie w określonych dziedzinach gospodarki 

narodowej i życia społecznego. Do jednostek badawczo-rozwojowych zalicza się: instytuty naukowo-

badawcze; centralne laboratoria oraz ośrodki badawczo-rozwojowe.  

JEDNOSTKI ROZWOJOWE są to podmioty gospodarcze, w których działalnośd B+R prowadzona jest 

niezależnie od ich podstawowej działalności. Prowadzą one przede wszystkim prace rozwojowe mające  

na celu zastosowanie istniejącej już wiedzy (uzyskanej głównie dzięki badaniom podstawowym 

i stosowanym) do opracowania nowych lub istotnego ulepszenia istniejących materiałów, urządzeo, 

wyrobów, procesów, itp. Jednostkami rozwojowymi są w przeważającej części przedsiębiorstwa 

przemysłowe posiadające własne zaplecze badawczo-rozwojowe (laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-

rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i konstrukcyjno-technologiczne, itp.) oraz 

zakłady rolnicze i zootechniczne, gospodarstwa i stacje doświadczalne oraz centra naukowo-techniczne. 

KLASTER (ang. cluster) – to przestrzennie, geograficznie skoncentrowana grupa przedsiębiorstw, instytucji 

i organizacji z tej samej lub pokrewnych branż, powiązanych siecią poziomych i pionowych zależności, 

często o charakterze nieformalnym, które poprzez skupienie szczególnych zasobów pozwala tym 

przedsiębiorstwom osiągnąd trwała przewagę konkurencyjną. 

KONWERGENCJA – proces zmniejszania zróżnicowao pomiędzy krajami Unii Europejskiej oraz upodabnianie 

ich struktur społeczno-gospodarczych. 

KRAJOWA STRATEGIA ROZWOJU REGIONALNEGO – dokument średniookresowy określający cele i strategie 

podmiotów publicznych w odniesieniu do polskiej przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju 

kraju. 

ŁAD PRZESTRZENNY – sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną całośd oraz uwzględnia 

w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, 

środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

MEDIANA - to w statystyce wartośd cechy w szeregu uporządkowanych, powyżej i poniżej, której znajduje 

się jednakowa liczba obserwacji.  

METODOLOGIA FRASCATI — wytyczne metodologiczne dotyczące badao statystycznych działalności B+R 

opracowane przez ekspertów OECD, pod egidą grupy NESTI i opublikowane w międzynarodowym 

podręczniku metodologicznym zwanym „Frascati Manual”. 
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METODOLOGIA OSLO – wytyczne metodologiczne dotyczące badao statystycznych innowacji 

technologicznych tzw. metoda podmiotowa w sektorze przedsiębiorstw w przemyśle i w sektorze usług 

rynkowych, opracowane przez ekspertów OECD i zawarte w międzynarodowym podręczniku zwanym „Oslo 

Manual”. 

MINIMUM EGZYSTENCJI – koszyk dóbr, niezbędnych do podtrzymania funkcji życiowych człowieka 

i sprawności psychofizycznej. Uwzględnia on jedynie te potrzeby, których zaspokojenie nie może byd 

odłożone w czasie, a konsumpcja niższa od tego poziomu prowadzi do biologicznego wyniszczenia 

i zagrożenia życia.    

MINIMUM SOCJALNE - wskaźnik określający koszty utrzymania gospodarstw domowych na podstawie 

"koszyka dóbr" służących do zaspokojenia potrzeb bytowo-konsumpcyjnych na niskim poziomie. Przyjęte 

składniki koszyka wystarczają nie tylko dla podtrzymania życia, lecz dla posiadania i wychowania dzieci, 

a także dla utrzymania minimum więzi społecznych. Do pierwszej grupy składników zaliczają się wydatki na 

mieszkanie, żywnośd, odzież, obuwie, ochronę zdrowia i higienę; do drugiej grupy - koszty komunikacji 

i łączności (np. dojazdy do pracy), wydatki na kształcenie i wychowanie dzieci, na kontakty rodzinne 

i towarzyskie oraz skromne uczestnictwo w kulturze. Jest to więc model zaspokajania potrzeb na poziomie 

"minimalnego dobrobytu". Minimum socjalne nazywane jest też "granicą wydatków gospodarstw 

domowych, mierzącą godziwy poziom życia". 

MŚP – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, tzn. takie które zatrudniają mniej niż 250 pracowników 

i których obrót roczny nie przekracza 50 mln euro; mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia do 9 osób, małe  

10 – 49, średnie 50 – 249, a duże powyżej 250 osób. 

NAKŁADY INWESTYCYJNE - są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych 

środków trwałych lub ulepszenie istniejących obiektów majątku trwałego, a także nakłady na tzw. pierwsze 

wyposażenie inwestycji. 

NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA 2007- 2013 (NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI) – 

dokument strategiczny określający priorytety, obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy 

unijnych w ramach budżetu 2007-2013. 

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) - źródła energii, których zasoby odnawiają się w czasie i z tego 

powodu są praktycznie niewyczerpalne (np. energia spadku wody, energia słoneczna, energia wiatru, 

biomasy, pływów morskich, energia geotermiczna). 

ODPADY KOMUNALNE - odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących  

od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 

powstających w gospodarstwach domowych. 

ODPADY NIEBEZPIECZNE - odpady należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A i B 

załącznika nr 2 do ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251, z późniejszymi 

zmianami) i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ww. ustawy oraz 

posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ww. ustawy. 

ODPADY OBOJĘTNE - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 

biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 

zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają 

niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartośd zanieczyszczeo w tych odpadach oraz 

zdolnośd do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą byd 
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nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowid zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód 

podziemnych, gleby i ziemi). 

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI - odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu 

przy udziale mikroorganizmów. 

ODZYSK - wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, 

polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów 

substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach 

z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251, z późniejszymi zmianami). 

PARK KULTUROWY – forma ochrony zabytków w celu „ochrony oraz zachowania wyróżniających się 

krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji. 

PARK PRZEMYSŁOWY - zgodnie z Ustawą o wspieraniu inwestycji z dnia 20.03.2002r. parkiem 

przemysłowym jest zespół nieruchomości z infrastrukturą techniczną po restrukturyzowanym lub 

likwidowanym przedsiębiorcy, utworzony na podstawie umowy cywilno-prawnej, której jedną ze stron jest 

jednostka samorządu terytorialnego. 

PARK TECHNOLOGICZNY (także park naukowo-technologiczny, technopark) – zespół wyodrębnionych 

nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy 

i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami.  

PARYTETY SIŁY NABYWCZEJ (ang. Purchasing Power Parities – PPP) - są to współczynniki walutowe 

odzwierciedlające realną siłę nabywczą waluty danego kraju w relacji do średniej umownej waluty 

porównywanych krajów. 

PATENT - dokument ujawniający nowe rozwiązanie techniczne (konstrukcja, technologia, substancja) 

o cechach wynalazku i potwierdzający nadanie uprawnionemu do tego rozwiązania monopolu prawnego na 

jego wykorzystanie. Na mocy patentu wynalazca uzyskuje wyłącznośd na czerpanie korzyści za swojego 

rozwiązania np. poprzez udzielanie licencji, sprzedaż prawa do wynalazku lub samodzielne uruchomienie 

produkcji. Zgłoszenia wynalazku do opatentowania dokonuje się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej 

Polskiej, a ochrona patentowa wynalazku trwa w Polsce 20 lat. 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ – to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości 

prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalnośd gospodarczą.   

POLITYKA REGIONALNA stanowiąca integralną częśd polityki rozwoju paostwa – to strategiczne działania 

rządu podejmowane we współpracy z samorządami województw oraz innymi podmiotami władz 

samorządowych, które mają na celu poprawę konkurencyjności wszystkich regionów, wyrównywanie szans 

rozwojowych regionów oraz dążenie do spójności ekonomiczno-społecznej i terytorialnej w skali kraju 

i poszczególnych województw. 

POLITYKA ROZWOJU – zespół wzajemnie powiązanych działao podejmowanych i realizowanych w celu 

zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju , spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej 

i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali 

krajowej, regionalnej lub lokalnej. 

POLITYKA SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ (ang. Cohesion Policy) – polityka ustanowiona Traktatem 

o Wspólnocie Europejskiej (art.158) służąca wzmacnianiu spójności gospodarczej i społecznej poprzez 

zmniejszenie dysproporcji w poziomie rozwoju różnych regionów oraz obszarów najmniej 

uprzywilejowanych, w tym wiejskich. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Nieruchomo%C5%9B%C4%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Infrastruktura_techniczna
http://www.uprp.pl/
http://www.uprp.pl/
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POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD a od 1 stycznia 2008 PKD 2007) - jest umownie przyjętym, 

stosowanym w statystyce, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności 

społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki (podmioty gospodarki narodowej). PKD (również PKD 

2004) ustalała symbole, nazwy i zakres grupowao klasyfikacyjnych na pięciu różnych poziomach, tj. sekcji 

i podsekcji, działów, grup, klas oraz podklas. Rodzaje działalności określane są jako: przeważające, 

drugorzędne, pomocnicze. PKD-2007 jest również klasyfikacją pięciopoziomową, ale w przeciwieostwie do 

poprzednich, nie zawiera podsekcji. Polska Klasyfikacja Działalności opracowana została na podstawie 

wydawnictwa Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich EUROSTAT – „Nomenklature des Activities  

de Communauté Européenne”. 

POMNIK HISTORII – zabytek nieruchomy o szczególnej wartości dla kultury uznany w drodze 

rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

PRACE ROZWOJOWE – prace polegające na zastosowaniu istniejącej już wiedzy do opracowywania nowych 

lub istotnego ulepszania istniejących wyrobów, procesów czy usług, systemów lub metod. 

PROCES BOLOOSKI (ang. Bologna process) - program zapoczątkowany w 1999r., kiedy to 29 ministrów 

odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe 29 krajów Europy podpisało dokument, który miał na celu 

utworzenie do 2010 Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (European Higher Education Area). 

Według ustaleo Procesu Bolooskiego ujednolicenie (harmonizacja) systemów szkolnictwa wyższego ma 

nastąpid m.in. dzięki: wprowadzeniu systemu punktów kredytowych ECTS, podziałowi studiów na 

dwustopniowe, kontroli jakości kształcenia (systemy akredytacji, certyfikacji itp.), promocji programów 

mobilności studentów i wykładowców, promocji kształcenia przez całe życie, uznawalności stopni 

naukowych zdobytych w poszczególnych krajach. 

PRODUKCJA GLOBALNA – obejmuje wartośd wyrobów i usług wytworzonych przez wszystkie krajowe 

jednostki instytucjonalne. 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO (PKB) - przedstawia koocowy rezultat działalności wszystkich podmiotów 

gospodarki narodowej. Produkt krajowy brutto równa się sumie wartości dodanej brutto wytworzonej 

przez wszystkie krajowe jednostki instytucjonalne powiększonej o podatki od produktów i pomniejszonej 

o dotacje od produktów. PKB jest liczony w cenach rynkowych. 

PRODUKT TURYSTYCZNY – oferowany na rynku spójny pakiet materialnych i niematerialnych element ów 

(dóbr, usług i wartości) pozwalających nabywcy na spełnienie różnych potrzeb i celów determinujących 

podróż turystyczną . specyfika produktu turystycznego polega na tym, że składa się on z wielu elementów 

oraz nabywany jest stosunkowo rzadko, na ogół jeden, dwa razy do roku i angażuje znaczne środki 

finansowe. Główne składniki produktu turystycznego to: atrakcje i środowisko miejsca docelowego, 

infrastruktura i usługi miejsca docelowego, dostępnośd miejsca docelowego (szybkośd wygoda i koszty 

dotarcia podróżnego), wizerunki i postrzeganie miejsca docelowego, jako motywator decyzji zakupu, cena 

płacona przez konsumenta, jako suma powyższych składników. 

PROGRAM OPERACYJNY – dokument realizowany w ramach polityki strukturalnej paostwa składający się 

z zestawienia priorytetów oraz wieloletnich działao, które mogą byd wdrażane przez jeden lub kilka 

funduszy strukturalnych, jeden lub kilka instrumentów finansowych UE oraz Europejski Bank Inwestycyjny. 

PROMIENIOWANIE ZIEMSKIE – rodzaj promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego ze źródeł 

naturalnych występujących w środowisku, które nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka. 

W wyniku długotrwałej ewolucji organizmy żywe przystosowały się do występującego na danym obszarze 

promieniowania, które z reguły nie jest wysokie. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1_stycznia
http://pl.wikipedia.org/wiki/2008
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podmiot_gospodarczy
http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82a_wy%C5%BCsza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pl.wikipedia.org/wiki/2010
http://pl.wikipedia.org/wiki/Europejski_System_Transferu_Punkt%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwowa_Komisja_Akredytacyjna
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PRZECIĘTNE DALSZE TRWANIE ŻYCIA – wyraża średnią liczbę lat, jaką ma jeszcze do przeżycia osoba 

w wieku x lat, przy założeniu stałego poziomu umieralności z okresu, dla którego opracowano tablice 

trwania życia. 

PRZEMYSŁ WYSOKIEJ TECHNOLOGII (TECHNIKI) – gałąź przemysłu wykorzystująca najnowsze osiągnięcia 

naukowe, techniczne i technologiczne, zarówno w procesie produkcyjnym, jak w samym produkcie. 

Mianem wysokich technologii (ang. high-tech) określa się branże przemysłowe lub produkty, które 

w porównaniu z pozostałymi branżami i produktami cechują się wyższym udziałem wydatków na badania 

i rozwój (B+R) w wartości finalnej. Takimi gałęziami są, m.in.: przemysł elektroniczny, lotniczy, kosmiczny, 

optyczny, farmaceutyczny i biotechnologiczny. 

REGON – krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej utworzony na podstawie Ustawy 

z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej. Rejestr REGON jest bieżąco aktualizowanym zbiorem 

informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci 

centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych. 

RELATYWNA GRANICA UBÓSTWA – ustalona na poziomie 50% średnich miesięcznych wydatków 

ekwiwalentnych gospodarstw domowych. 

REWITALIZACJA - Kompleksowe działania związane z procesem przemian przestrzennych, społecznych 

i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, przyczyniając się do poprawy jakości życia 

mieszkaoców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi 

społecznych. 

SFERA B+R - ogół instytucji i osób zajmujących się pracami twórczymi podejmowanymi w celu zwiększenia 

zasobu wiedzy, jak również dla znalezienia nowych zastosowao dla tej wiedzy. W skład sfery B+R zaliczyd 

należy: placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN); jednostki badawczo-rozwojowe (JBR-y); jednostki 

prywatne, których podstawowy rodzaj działalności zaklasyfikowany został do działu 73 według PKD; szkoły 

wyższe, zarówno publiczne jak i prywatne, które prowadzą działalnośd B+R, jednostki obsługi nauki 

(biblioteki naukowe, archiwa, stowarzyszenia, fundacje, itp.); jednostki rozwojowe oraz pozostałe jednostki. 

SKŁADOWA MAGNETYCZNA – pole elektromagnetyczne składa się z dwóch składowych: elektrycznej 

i magnetycznej. Za bardziej groźną dla organizmów żywych uznaje się składową magnetyczną. Wchłanianie 

energii elektromagnetycznej może doprowadzad do licznych zaburzeo struktury i funkcji układów 

biologicznych. 

SKŁADOWISKO ODPADÓW - obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów. 

SOLAR SŁONECZNY - urządzenie montowane zazwyczaj na dachu lub ścianie budynku pochłaniające energię 

promieniowania słonecznego, służące głównie do ogrzewania pomieszczeo i wody użytkowej. 

SPALARNIA ODPADÓW - instalacja, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu 

ich unieszkodliwienia. 

SPECJALNA STEFA EKONOMICZNA - to wydzielona częśd terytorium kraju, w której działalnośd gospodarcza 

może byd prowadzona na preferencyjnych warunkach, a przedsiębiorstwom, które uzyskały zezwolenie na 

prowadzenie działalności w takiej strefie przysługuje pomoc publiczna w formie zwolnieo podatkowych. 

SPOŁECZEOSTWO INFORMACYJNE – społeczeostwo kształtowane przez informacje, w którym głównymi 

czynnikami rozwoju będzie umiejętnośd gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji oraz rozwój 

przemysłu informatycznego. W gospodarce tworzonej przez to społeczeostwo informacja będzie 

czynnikiem produkcji, „surowcem” i jednocześnie produktem. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_(ekonomia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_produkcyjny
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Przemys%C5%82_elektroniczny&action=edit&redlink=1
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STANDARDOWA SIŁA NABYWCZA (ang. Purchasing Power Standard – PPS ) - umowna wspólna waluta 

porównywanych krajów (przede wszystkim Unii Europejskiej) uwzględniająca parytety siły nabywczej 

poszczególnych walut krajowych. Wyrażenie PKB i jego głównych elementów we wspólnej umownej 

walucie poprzez eliminację różnic cen, umożliwia bezpośrednie porównanie wolumenów PKB wszystkich 

badanych krajów.  

STRATEGIA LIZBOOSKA – kompleksowy, długofalowy program społeczno-gospodarczy przyjęty przez Unię 

Europejską w Lizbonie w 2000 roku, którego celem jest uczynienie Europy najbardziej dynamicznym 

i konkurencyjnym regionem gospodarczym na świecie, dzięki innowacyjności opartej na szeroko 

zakrojonych badaniach naukowych, a także przyczyniającym się do tworzenia nowych lepszych, miejsc 

pracy oraz poprawy spójności społecznej. 

ŚRODKI TRWAŁE - kompletne i nadające się do użytku składniki majątkowe o przewidywanym okresie 

używania dłuższym niż rok (m.in. budynki i budowle, maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia, środki 

transportu). 

TEN-T (Trans - European Networks – Transport) – Transeuropejska Sied Transportowa, program 

przygotowany przez Unię Europejską mający za zadanie rozbudowę i modernizację siec i europejskiej 

infrastruktury głównych linii spinających kontynent europejski. 

UMTS – ang. Universal Mobile Telecommunications System – standard telefonii komórkowej ,,trzeciej’’ 

generacji, następca standardu GSM. Umożliwia lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów w sieci radiowej 

oraz posiada wyższe parametry w zakresie przesyłania danych. Usługi dostępne w sieciach GSM są 

dostępne w UMTS. 

UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW - poddawanie odpadów procesom przekształceo biologicznych, fizycznych 

lub chemicznych określonym w załączniku nr 6 do ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2007 r., 

Nr 39, poz. 251, z późniejszymi zmianami) w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia 

dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska. 

USTAWOWA GRANICA UBÓSTWA – zwana progiem interwencji socjalnej. Kwota dochodów, która zgodnie 

z ustawą o pomocy społecznej uprawnia do ubiegania się o przyznanie świadczenia pieniężnego. 

WARTOŚD BRUTTO ŚRODKÓW TRWAŁYCH – jest to wartośd równa nakładom poniesionym na ich zakup lub 

wytworzenie, bez potrącenia wartości zużycia (umorzenia). 

WARTOŚD DODANA BRUTTO (WDB) – mierzy wartośd nowo wytworzoną w wyniku działalności 

produkcyjnej krajowych jednostek instytucjonalnych. Wartośd dodana brutto stanowi różnicę między 

produkcją globalną a zużyciem pośrednim i jest wyrażona cena bazowych. 

WŁASNOŚD INTELEKTUALNA (ang. intellectual property) - obejmuje dwie kategorie praw własności: 

własnośd przemysłową (patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, itp.) oraz prawa autorskie (copyright) 

odnoszące się do dzieł literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych, audiowizualnych, itp., łącznie 

z pewnymi typami oprogramowania. 

WODY GEOTERMALNE - są to wody opadowe, które wnikają w głąb ziemi, gdzie w kontakcie z młodymi, 

świeżo zastygłymi lub aktywnymi ogniskami magmy, podgrzewają się do znacznych temperatur. 

WSKAŹNIK BEZROBOTNYCH – liczba bezrobotnych na 100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym. 

WSKAŹNIK PRACUJĄCYCH - liczba pracujących na 100 mieszkaoców w wieku produkcyjnym. 

WSPÓŁCZYNNIK SKOLARYZACJI BRUTTO jest to relacja liczby osób uczących się (stan na początku roku 

szkolnego) na danym poziomie kształcenia (niezależnie od wieku) do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) 

w grupie wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi kształcenia. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Magma
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WSPÓŁCZYNNIK SKOLARYZACJI NETTO jest to relacja liczby osób (w danej grupie wieku) uczących się (stan 

na początku roku szkolnego) na danym poziomie kształcenia do liczby ludności (stan w dniu 31 XII) w grupie 

wieku określonej jako odpowiadająca temu poziomowi kształcenia. 

WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI LINIOWEJ PEARSONA – jest miernikiem siły związku (zależności) 

prostoliniowego między dwiema cech mi mierzalnymi. Współczynnik korelacji Pearsona obliczany jest 

według wzoru: 

 

gdzie: 

cov(x,y) –kowariancja wartości zmiennych x i y; 

s(x)m s(y) – odchylenia standardowe zmiennych x i y. 

rxy przyjmuje wartości od -1 do 1. 

Jeżeli rxy=0, to między cechami brak jest jakiegokolwiek związku. 

Jeżeli rxy=-1, to między zmiennymi istnieje ujemny (odwrotny) związek funkcyjnym. 

Jeżeli rxy=1, to między zmiennymi istnieje dodatni związek funkcyjny. 

Jeżeli moduł rxy przyjmuje wartości do 0,20, można mówid o braku korelacji między zmiennymi. 

Jeżeli rxy przyjmuje wartości od 0,21 do 0,40, można mówid o słabej korelacji. 

Jeżeli rxy przyjmuje wartości od 0,41 do 0,60, można mówid o średniej korelacji. 

Jeżeli rxy przyjmuje wartości od 0,61 do 0,80, można mówid o silnej korelacji. 

Jeżeli rxy przyjmuje wartości od 0,81 do 0,99, można mówid o bardzo silnej korelacji. 

Ujemne wartości współczynnika Pearsona oznaczają korelację odwrotną czyli wzrost wartości jednej 

zmiennej powoduje zmniejszanie wartości zmiennej drugiej. 

WYNALAZEK — jest to nowośd, która nie jest częścią dotychczasowego stanu techniki. Przez stan techniki 

rozumie się wszystko to, co zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub 

ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. 

WYTWÓRCA ODPADÓW - każdy, którego działalnośd lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz 

każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę 

charakteru lub składu tych odpadów. 

WZÓR UŻYTKOWY — jest to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, 

budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. 

ZABYTEK - nieruchomośd lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane 

z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży 

w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartośd historyczną, artystyczną lub naukową.  

ZABYTEK ARCHEOLOGICZNY - zabytek nieruchomy, będący powierzchniową, podziemną lub podwodną 

pozostałością egzystencji i działalności człowieka, złożoną z nawarstwieo kulturowych i znajdujących się 

w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy, będący tym wytworem.  

ZASIŁEK CELOWY przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, pokrycia części lub 

całości wydatków na świadczenia zdrowotne, zakupu żywności, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów 

użytku domowego, wykonania drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, pokrycia kosztów pogrzebu.  

ZAWIESINA OGÓLNA –wskaźnik zanieczyszczeo fizycznych w ściekach, określający zawartośd substancji 

stałych (nierozpuszczalnych) w badanych ściekach. 
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ZBIERANIE ODPADÓW - działania, które mają na celu przygotowanie odpadów do transportu do miejsc 

odzysku lub unieszkodliwiania, a w szczególności umieszczanie ich w pojemnikach, segregowanie 

i magazynowanie odpadów. 

ZOZ - Zakład opieki zdrowotnej - zgodnie z polskim prawem wyodrębniony organizacyjnie zespół osób 

i środków majątkowych utworzony i utrzymany w celu udzielania świadczeo zdrowotnych i promocji 

zdrowia. 

ZUŻYCIE POŚREDNIE - obejmuje wartośd wyrobów i usług zużytych jako nakłady w procesie produkcji, 

z wyjątkiem środków trwałych, których zużycie jest rejestrowane jako amortyzacja środków trwałych. 

 

 

 

 

 

SKRÓTY UŻYWANE W TEKŚCIE:  

 

dam³ - dla określenia objętości używa się czasami dekametrów sześciennych (dam³),  

gdzie 1 dam³ - 1 000 m³ 

dt/ha - decytona (kwintal) tj. 100kg na hektar 

EUROSTAT - Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich. 

EU-SILC - Europejskie Badania Dochodów i Warunków Życia. 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

hm³ - dla określenia objętości używa się hektometrów sześciennych (hm³), gdzie 1 hm³ równa się 

1 000 000 m³ 

IJHARS - Instytut Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych 

IUNG - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. 

KWP – Komenda Województwa Policji 

KWSP – Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej 

LDG – Lokalne Grupy Działania 

LQ – patrz iloraz lokalizacji. 

ŁSSE – Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 

MEW – małe elektrownie wodne. 

MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

OKE – Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, organizuje i nadzoruje egzaminy gimnazjalne i maturalne 

w województwie. 

OŹE – odnawialne źródła energii. 

PKW – Paostwowa Komisja Wyborcza. 

TUP – Towarzystwo Urbanistów Polskich 

US w Łodzi – Urząd Statystyczny w Łodzi. 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WKZ – Wojewódzki Konserwator Zabytków 

wyrażenie „na 100 ha UR” - na 100 hektarów użytków rolnych 
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2008 

291 

89a. Obszary zagrożenia powodziowego 294 

90. Rozmieszczenie zakładów emitujących najwięcej zanieczyszczeo w 2008 roku 297 

91. Emisja punktowa SO2 w województwie według powiatów w 2008 roku [t/rok] 300 

92. Emisja punktowa NO2 w województwie według powiatów w 2008 roku [t/rok] 301 

93. Emisja punktowa CO w województwie według powiatów w 2008 roku [t/rok] 302 

94. Emisja punktowa pyłu w województwie według powiatów w 2008 roku [t/rok] 302 

95. Emisja liniowa równoważna w województwie w 2008 roku [t/rok] 305 

96. Emisja liniowa SO2 w województwie według powiatów w 2008 roku [g/s] 307 

97. Emisja liniowa NOx w województwie według powiatów w 2008 roku [g/s] 307 

98. Emisja liniowa CO w województwie według powiatów w 2008 roku [g/s] 308 

99. Emisja liniowa pyłu w województwie według powiatów w 2008 roku [g/s] 309 

100. Strefy oceny jakości powietrza w 2008 roku z uwzględnieniem kryteriów w celu ochrony 
zdrowia 

310 

101. Obszary przekroczeo dobowej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 
w województwie w latach 2004 - 2009 

311 

102. Obszary przekroczeo średniej rocznej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 
w województwie w latach 2004 - 2009 

312 

103. Obszary przekroczeo rocznej wartości poziomu dopuszczalnego stężenia benzo(a)pirenu 
w pyle PM10 w województwie w 2008 i 2009 roku 

312 

104. Rozkład stężeo NO2 o okresie uśredniania wyników pomiarów 1 h pochodzących od 
całkowitej emisji na terenie strefy aglomeracja łódzka w 2008 roku 

314 

105. Rozkład stężeo NO2 o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy 
pochodzących od całkowitej emisji na terenie strefy aglomeracja łódzka w 2008 roku 

314 
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106. Rozmieszczenie punktów pomiarowych promieniowania elektromagnetycznego 
w województwie w 2008 roku 

323 

  Kontekst krajowy 325 

107. Ilośd odpadów ogółem wytworzonych w województwach w 2008 roku 326 

108. Ilośd odpadów komunalnych zebranych w województwach w 2008 roku 326 

109. Emisja gazów z zakładów szczególnie uciążliwych w województwach w 2008 roku 330 

110. Emisja dwutlenku siarki (SO2) z zakładów szczególnie uciążliwych wg województw 
w 2008 roku 

331 

111. Emisja pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych wg województw w 2008 roku 331 

I I  SFERA EKONOMICZNA 337 
1. BAZA GOSPODARCZA 337 

 1.1. STRUKTURA GOSPODARCZA 337 

  Kontekst regionalny 337 

112. Struktura pracujących wg głównych sektorów gospodarki w % ogółem w powiatach w 2008 
roku 

339 

113. Wartośd brutto środków trwałych przedsiębiorstw na 1 mieszkaoca w 2008 roku w zł 340 

114. Dynamika wartości brutto środków trwałych przedsiębiorstw w powiatach w latach 2004 - 
2008 

341 

115. Produkcja sprzedana przemysłu ogółem w mln zł wg powiatów w 2008 roku 343 

116. Produkcja sprzedana przemysłu w zł na 1 mieszkaoca w powiatach w 2008 roku 343 

117. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w powiatach w latach 2004 - 2008 344 

118. Główne ośrodki koncentracji przemysłu w województwie 350 

119. Obiekty handlowe wielkopowierzchniowe w województwie 352 

120. Parki i centra logistyczne w województwie 353 

121. Ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej w powiatach 355 

122. Struktura gospodarcza miast województwa według liczby mikro- i małych podmiotów 
gospodarczych w 2008 roku 

364 

123. Struktura gospodarcza miast województwa łódzkiego według liczby średnich i dużych 
podmiotów gospodarczych w 2008 roku 

365 

  Kontekst krajowy 367 

124. Struktura pracujących wg głównych sektorów gospodarki w % ogółem w Polsce w 2008 roku 368 

125. Produkcja sprzedana przemysłu ogółem w mln zł wg województw w 2008 roku 371 

126. Handel detaliczny w Polsce w 2008 roku 373 

127. Średnia powierzchnia gospodarstwa indywidualnego o powierzchni powyżej 1 ha użytków 
rolnych w Polsce w latach 2004, 2008 

374 

128. Trzoda chlewna w Polsce w 2008 roku 378 

 1.2. PRZEDSIĘBIORCZOŚD, AKTYWNOŚD GOSPODARCZA 382 

  Kontekst regionalny 382 

129. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON na 1 tys. mieszkaoców w gminach w 2004 
roku 

385 

130. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON na 1 tys. mieszkaoców w gminach w 2008 
roku 

386 

131. Mikro i małe przedsiębiorstwa wg powiatów w 2004 roku 387 

132. Mikro i małe przedsiębiorstwa wg powiatów w 2006 roku 388 

133. Mikro i małe przedsiębiorstwa wg powiatów w 2008 roku 388 

134. Podstrefy Specjalnych Stref Ekonomicznych w województwie 390 

135. Spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego w powiatach w 2008 roku 391 

136. Średnioroczne nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1 mieszkaoca w zł w 
powiatach w latach 2004 – 2008 

391 
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  Kontekst krajowy 392 

137. Liczba podmiotów zarejestrowanych w REGON na 10 tys. mieszkaoców w województwach w 
2008 roku 

393 

138. Średnioroczne nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw ma 1 mieszkaoca w zł w 
województwach w latach 2004 - 2008 

402 

2. POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO 406 

 2.1. RACHUNKI REGIONALNE (PKB, WDB) 406 

  Kontekst regionalny 406 

139. PKB per capita w powiatach w 2007 roku 408 

  Kontekst krajowy 410 

140. PKB per capita w województwach w stosunku do średniej unijnej w 2007 roku 411 

141. PKB na 1 mieszkaoca w tys. zł w 2007 roku 412 

142. PKB per capita na 1 mieszkaoca wg podregionów w 2007 roku 413 

143. PKB per capita jako % średniej krajowej w 2007 roku 413 

144. Wartośd Dodana Brutto na 1 pracującego w tys. zł w 2007 roku 416 

 2.2. KONDYCJA EKONOMICZNA LUDNOŚCI I SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 420 

  Kontekst regionalny 420 

145. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł w powiatach w 2008 roku 421 

146. Dochody ogółem gmin i miast na prawach powiatu w 2008 roku na 1 mieszkaoca w zł 422 

147. Dynamika dochodów ogółem gmin i miast na prawach powiatu w latach 2004-2008 na 1 
osobę 

423 

148. Dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkaoca w powiatach w zł w 2008 roku 423 

149. Dochody własne gmin i miast na prawach powiatu w 2008 roku na 1 mieszkaoca 426 

150. Dynamika dochodów własnych gmin i miast na prawach powiatu w latach 2004 -2008 na 1 
mieszkaoca 

426 

151. Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu ze środków UE na 1 mieszkaoca w 
2009 roku 

426 

152. Wydatki inwestycyjne gmin i miast na prawach powiatu w 2008 roku na 1 mieszkaoca w zł 429 

  Kontekst krajowy 429 

153. Nominalne dochody gospodarstw domowych do dyspozycji na 1 mieszkaoca w tys. zł w 2007 
roku 

431 

154. Dochody własne gmin i miast na prawach powiatu na 1 mieszkaoca w 2008 roku według 
województw 

432 

3. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY 435 

 3.1. SFERA B+R ORAZ INNOWACYJNOŚD GOSPODARKI 435 

  Kontekst regionalny 435 

155. Koncentracja wykorzystania środków z POIG w powiatach wg wartości LQ w latach 2007 -
2009 

446 

156. Udział powiatów w ogólnej wartości projektów realizowanych w ramach III osi priorytetowej 
RPO WŁ 2007-2013 

451 

  Kontekst krajowy 452 

157. Nakłady na działalnośd B+R w relacji do PKB w % w 2007 roku 452 

158. Uczestnictwo polskich zespołów badawczych w VI Programie Ramowym UE 456 

159. Przedsiębiorstwa prowadzące działalnośd innowacyjną w przemyśle w latach 2006 - 2008 458 

160. Nakłady na działalnośd innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych ogółem w mln zł 
w 2008 roku 

460 

161. Wynalazczośd w Polsce w roku 2008 463 

162. Udział województw w wykorzystaniu środków z POIG w latach 2007-2009 465 
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163. Udział województw w wykorzystaniu środków z POIG przez jednostki samorządu 
terytorialnego w latach 2007-2009 

465 

164. Udział województw w wykorzystaniu środków z POIG przez małe i średnie przedsiębiorstwa 
w latach 2007-2009 

466 

165. Udział województw w wykorzystaniu środków z POIG przez organizacje pozarządowe w 
latach 2007-2009 

467 

166. Udział województw wykorzystaniu środków z POIG przez pozostałych beneficjentów w 
latach 2007-2009 

467 

 3.2. INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU, ROZWÓJ KLASTERÓW 471 

  Kontekst regionalny 471 

167. Instytucje wspierające przedsiębiorczośd i innowacyjnośd w województwie w 2009 roku 473 

168. Klastery w województwie łódzkim 476 

  Kontekst krajowy 478 

169. Liczba ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w 2009 roku według województw 479 

170. Klastery i inicjatywy klasterowe według województw w 2009 roku 481 

4. RYNEK PRACY 483 

 4.1. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRACY 483 

  Kontekst regionalny 483 

171. Liczba ofert pracy w Urzędach Pracy w dniu 31.XII.2008 487 

  Kontekst krajowy 487 

 4.2. AKTYWNOŚD ZAWODOWA 490 

  Kontekst regionalny 490 

  Kontekst krajowy 493 

172. Współczynnik aktywności zawodowej ogółem w 2008 roku wg BAEL 493 

 4.3. ADAPTACYJNOŚD ZAWODOWA BEZROBOTNYCH 497 

  Kontekst regionalny 497 

173. Odsetek bezrobotnych wyrejestrowanych z tytułu podjęcia zatrudnienia w liczbie 
bezrobotnych wyrejestrowanych ogółem w 2008 roku 

499 

174. Zmiana odsetka bezrobotnych rozpoczynających szkolenia w latach 2004-2008 502 

  Kontekst krajowy 502 

175. Odsetek bezrobotnych wyrejestrowanych z tytułu podjęcia zatrudnienia w liczbie 
bezrobotnych wyrejestrowanych ogółem w 2008 roku w Polsce 

504 

 4.4. MOBILNOŚD ZAWODOWA 508 

  Kontekst regionalny 508 

176. Saldo wyjazdów i przyjazdów do pracy oraz główne kierunki międzypowiatowych migracji 
wahadłowych 

509 

177. Udział przyjeżdżających do pracy do Łodzi w liczbie zatrudnionych w gminie zamieszkania 511 

178. Udział wyjeżdżających do pracy z Łodzi w liczbie zatrudnionych w gminie zamieszkania 512 

  Kontekst krajowy 513 

5. KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA 517 

 
5.1. PRZEWAGI KONKURENCYJNE REGIONU WYNIKAJACE ZE SPECJALIZACJI 

SEKTOROWYCH I BRANŻOWYCH 
519 

 
5.2. PRZEWAGI KONKURENCYJNE REGIONU WYNIKAJACE Z POZIOMU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, KORZYSTNEGO POŁOŻENIA 
ORAZ ISTNIENIA OKREŚLONYCH OBSZARÓW WSPARCIA DLA INWESTORÓW 

522 

 

5.3. PRZEWAGI KONKURENCYJNE REGIONU WYNIKAJACE Z POTENCJAŁU 
AKADEMICKIEGO , SPECYFIKI REGIONALNYCH JEDNOSTEK NAUKOWO-BADAWCZYCH 
ORAZ ZDOLNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW I OTOCZENIA BIZNESU DO WSPÓŁPRACY W 
RAMACH POWIĄZAO KOOPERACYJNYCH 

523 

 
5.4. PRZEWAGI KONKURENCYJNE REGIONU WYNIKAJACE Z WIELKOŚCI I JAKOŚCI 

ZASOBÓW PRACY 
526 
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179. Wskaźnik syntetyczny dla powiatów województwa łódzkiego w 2004 roku 527 

180. Wskaźnik syntetyczny dla powiatów województwa łódzkiego w 2008 roku 528 

181. Wskaźnik syntetyczny dla województw w 2004 roku 529 

182. Wskaźnik syntetyczny dla województw w 2008 roku 530 

 5.5. KONKURENCYJNOŚD INWESTYCYJNA 531 

183. Atrakcyjnośd inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej w 2008 r. 533 

184. Atrakcyjnośd inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2008 r. 533 

185. Atrakcyjnośd inwestycyjna podregionów dla działalności zaawansowanej technologicznie w 
2008 r. 

534 

186. Atrakcyjnośd inwestycyjna województw w 2008 r. w ujęciu syntetycznym 536 

III  SFERA ŚRODOWISKOWO-INFRASTRUKTURALNA 537 
1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 537 

 1.1. ZASOBY I WARTOŚCI 537 

  Kontekst regionalny 537 

187. Krainy fizyczno – geograficzne 538 

188. Regiony klimatyczne 540 

189. Roczne sumy opadów atmosferycznych 541 

190. Złoża kopalin 547 

191. Niezagospodarowane złoża strategiczne 548 

192. Klasyfikacja genetyczna gleb 551 

193. Zróżnicowanie odczynu gleb 553 

194. Lesistośd powiatów w 2008 roku 555 

195. Zasięg terytorialny RDLP oraz nadleśnictw 556 

196. Wody powierzchniowe 568 

197. Wody podziemne 574 

  Kontekst krajowy 576 

198. Lesistośd województw w 2008 roku 579 

 1.2. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 589 

  Kontekst regionalny 589 

199. Rezerwaty przyrody w latach 2004 – 2008 595 

200. Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu w latach 2004 – 2008 598 

201. Obszary Natura 2000 w latach 2004 – 2008 utworzone na podstawie Dyrektywy „Ptasiej” 599 

202. Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe w latach 2004 – 2008 603 

203. Udział powierzchni obszarów chronionych w powiatach w latach 2004 – 2006 608 

204. Udział powierzchni obszarów chronionych w powiatach w 2008 roku 609 

205. Docelowe obszary Natura 2000 611 

206. Obszary prawnie chronione 612 

  Kontekst krajowy 613 

207. Udział powierzchni obszarów chronionych w Polsce w 2008 roku 613 
2. DZIEDZICTWO KULTUROWE 615 

 2.1. ZASOBY I WARTOŚCI 615 

  Kontekst regionalny 615 

207. Udział powierzchni obszarów chronionych w Polsce w 2008 roku 613 

208. Rozmieszczenie zabytków reprezentujących styl romaoski 615 

209. Rozmieszczenie wybranych zabytków reprezentujących styl gotycki 616 

210. Rozmieszczenie wybranych zabytków reprezentujących sztukę renesansu 617 

211. Wybrane obiekty sztuki klasycystycznej i romantycznej 618 

212. Wybrane zamki, dwory i pałace 619 

213. Wybrane obiekty budownictwa  drewnianego 621 
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214. Miejscowości historyczne według rodowodu 622 

215. Rozmieszczenie zabytków reprezentatywnych 625 

 2.2. OCHRONA 627 

  Kontekst regionalny 627 

216. Podjęte i wymagane działania rewitalizacyjne i rewaloryzacyjne 627 

217. Liczba obiektów zabytkowych w podziale na gminy 632 

218. Liczba obiektów zabytkowych wymagających remontów kapitalnych w podziale na gminy 634 

  Kontekst krajowy 635 

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 644 

 3.1. DOSTĘPNOŚD KOMUNIKACYJNA 644 

219. Województwo łódzkie na tle transeuropejskich korytarzy transportowych 645 

  Kontekst regionalny 645 

220. Drogowa dostępnośd komunikacyjna do Łodzi w 2008 roku i ważniejsze drogowe przejścia 
graniczne 

646 

221. Średni dobowy ruch pojazdów ogółem na sieci dróg krajowych i wojewódzkich 
województwa wg Generalnego Pomiaru Ruchu 2005 

647 

222. Układ drogowy województwa 649 

223. Gęstośd dróg powiatowych o nawierzchni twardej w powiatach w 2008 roku 656 

224. Kolejowa dostępnośd komunikacyjna do Łodzi w 2008 roku i ważniejsze kolejowe przejścia 
graniczne 

659 

225. Województwo łódzkie w systemie międzynarodowych i krajowych linii kolejowych 662 

226. Istniejący układ kolejowy 665 

227. Lotniska na terenie województwa 669 

228. Bezpośrednie wewnątrzregionalne połączenia autobusowe województwa w 2008 roku 671 

229. Bezpośrednie międzyregionalne połączenia autobusowe Łodzi w 2008 roku 673 

230. Bezpośrednie wewnątrzregionalne połączenia kolejowe w województwie łódzkim w 2008 
roku 

674 

231. Bezpośrednie międzyregionalne połączenia kolejowe Łodzi w 2008 roku 675 

232. System podmiejskiej komunikacji tramwajowej 677 

233.Miasta w województwie obsługiwane przez zakłady komunikacji miejskiej w 2008 roku 677 

234. Średni dobowy ruch pojazdów ciężarowych na sieci dróg krajowych i wojewódzkich wg GPR 
2005 

679 

  Kontekst krajowy 681 

235. Średni dobowy ruch pojazdów samochodowych na sieci dróg krajowych i wojewódzkich na 
podstawie Generalnego Pomiaru Ruchu 2005 

681 

236. Pojazdy samochodowe, wypadki drogowe i ich ofiary w Polsce w 2008 roku 682 

237. Gęstośd dróg krajowych ogółem w 2008 roku *km / 100 km2] 684 

238. Długośd dróg o nawierzchni twardej ogółem w województwach w 2008 roku 690 

239. Gęstośd linii kolejowych ogółem w Polsce w 2008 roku *km/100km2] 692 

240. Porty lotnicze w kraju 693 

241. Dostępnośd do istniejących lotnisk w 2008 roku 695 

 3.2. DOSTĘPNOŚD INFRASTRUKTURALNA 710 

  Kontekst regionalny 711 

242. System gazociągów zasilających województwo 714 

243. Okręgi  geotermalne w województwie łódzkim w 2008 roku 717 

244. Potencjalne zasoby energii cieplnej wód geotermalnych w powiatach 719 

245. Preferowane strefy wykorzystania wód geotermalnych na obszarze województwa 721 

246. Biogaz – składowiska odpadów komunalnych w województwie w 2006 roku 722 

247. Odnawialne źródła energii w województwie 723 

248. Zwodociągowanie terenów miejskich w 2008 roku 726 

249. Zwodociągowanie terenów wiejskich w 2008 roku 726 
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250. Przyrost sieci wodociągowej na terenach miejskich w latach 2004 - 2008 727 

251. Przyrost sieci wodociągowej na terenach wiejskich w latach 2004 - 2008 727 

252. Skanalizowanie terenów miejskich w powiatach w 2008 roku 729 

253. Skanalizowanie terenów wiejskich w powiatach w 2008 roku 729 

254. Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenach miejskich w powiatach w latach 2004 – 2008 730 

255. Przyrost sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich w powiatach w latach 2004 – 2008 730 

256. Dysproporcje sieciowe na terenach wiejskich w powiatach w 2004 roku 731 

257. Dysproporcje sieciowe na terenach wiejskich w powiatach w 2008 roku 732 

258. Komunalne oczyszczalnie ścieków w 2008 roku 734 

259. Rozmieszczenie bankomatów w województwie w 2009 roku 736 

260. Dostęp do Internetu szerokopasmowego w gminach w 2008 roku 743 

  Kontekst krajowy 744 

261. Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do 
ziemi wg województw w 2008 roku 

750 

4. BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 765 

  Kontekst regionalny 765 

262. Bezpieczeostwo energetyczne w województwie łódzkim 770 

  Kontekst krajowy 770 

III  UJĘCIA HORYZONTALNE 775 
1. SYSTEM OSADNICZY 775 

 1. OBSZARY MIEJSKIE 775 

263. Struktura administracyjna województwa 775 
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153. Wartośd brutto środków trwałych przedsiębiorstw na 1 mieszkaoca w latach 2004 - 2008 
 

370 

154. Produkcja sprzedana przemysłu na 1 mieszkaoca w zł w 2008 roku 372 

155. Średnia wielkośd użytków rolnych w gospodarstwie rolnym (łącznie z działkami do 1 ha UR) 
w województwie łódzkim i w Polsce w latach 2004, 2006, 2008 

374 

156. Udział gospodarstw ekologicznych w poszczególnych województwach w 2008 roku 
w ogólnej ich sumie w Polsce 

375 

157. Różnica średnich plonów roślin (dt/ha) w 2008 roku - województwo łódzkie – Polska 376 

158. Powierzchnia użytków rolnych w ha przypadająca na 1 ciągnik  w Polsce i poszczególnych 
województwach w latach 2004, 2008  

377 

159. Udział województwa łódzkiego w produkcji zwierzęcej w Polsce w 2008 roku w % 378 

 1.2. PRZEDSIĘBIORCZOŚD, AKTYWNOŚD GOSPODARCZA 382 

  Kontekst regionalny 382 

160. Podmioty zarejestrowane w REGON na 10 tys. ludności w latach 2004 – 2008 384 

161. Zmiana liczby (wzrost lub spadek) przedsiębiorstw o zatrudnieniu poniżej 50 osób  na 100 
przedsiębiorstw istniejących według powiatów w latach 2004 -2008 

384 

162. Zmiana liczby osób fizycznych ogółem zarejestrowanych w systemie REGON prowadzących 
działalnośd gospodarczą w latach 2004 – 2008 

387 

  Kontekst krajowy 392 

163. Skumulowana wartośd inwestycji w SSE w mln zł na dzieo 31.12.2009 roku 400 

164. Struktura nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw w 2008 roku  według sektorów 
gospodarki 

403 

2. POZIOM ROZWOJU GOSPODARCZEGO 406 

 2.1. RACHUNKI REGIONALNE (PKB, WDB) 406 

  Kontekst regionalny 406 

165. PKB per capita w województwie łódzkim i podregionach mierzony standardową siłą 
nabywczą (PPS – ang. Purchasing Power Standard) w stosunku do średniej unijnej 
w latach 2004, 2006, 2007 

407 

166. Różnica między dynamiką PKB per capita w podregionach a średnią krajową dynamiką w % 
w latach 2004 – 2007 (Polska = 27,5%) 

408 

167. Struktura tworzenia WDB w podregionach w % w 2007 roku. Podregion = 100 410 

  Kontekst krajowy 410 

168. Zmiana PKB per capita województw w latach 2004 – 2008 w stosunku do średniej krajowej 
w % 

414 

169. Udział województw w tworzeniu PKB Polski w 2007 roku w % 415 

170. WDB na 1 pracującego w województwach według sektorów gospodarki w 2007 roku w zł 417 

171. Struktura WDB w województwach w 2007 roku w %. Województwo = 100 417 



AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007—2020 
DIAGNOZA STRATEGICZNA 

str. 887 
 

 2.2. KONDYCJA EKONOMICZNA LUDNOŚCI I SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH 420 

  Kontekst regionalny 420 

  Kontekst krajowy 429 

172. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwach w 2008 roku w zł 430 

173. Wydatki inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkaoca według województw w 2008 roku 432 

3. GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY 435 

 3.1. SFERA B+R ORAZ INNOWACYJNOŚD GOSPODARKI 435 

  Kontekst regionalny 435 

174. Struktura jednostek sfery badawczo-rozwojowej w roku 2004 i 2008 436 

175. Nakłady na działalnośd innowacyjną w przemyśle w tys. zł w latach 2004, 2006, 2008 438 

176. Nakłady na działalnośd innowacyjną w przemyśle według rodzajów w 2008 roku 439 

177. Struktura przedsiębiorstw wysokiej i średniowysokiej techniki w województwie w 2008 roku 440 

178. Liczba przedsiębiorstw wysokiej i średniowysokiej techniki według powiatów 441 

179. Struktura wartości projektów finansowanych w ramach POIG w województwie wg osi 
priorytetowych w latach 2007-2009 

442 

180. Liczba projektów finansowanych w ramach POIG w województwie wg powiatów i osi 
priorytetowych w latach 2007-2009 

443 

181. Liczba projektów finansowanych w ramach POIG zgłoszonych przez podmioty z powiatu 
łódzkiego grodzkiego w latach 2007-2009 

443 

182. Wartości projektów finansowanych w ramach POIG zgłoszonych przez podmioty z powiatu 
łódzkiego grodzkiego w latach 2007-2009 

444 

183. Wartości projektów finansowanych w ramach POIG w województwie wg powiatów i osi 
priorytetowych w latach 2007-2009 

445 

184. Wartośd projektów wg liczby umów i decyzji realizowanych w ramach III osi priorytetowej 
RPO WŁ 2007-2013 i ich dofinansowania w Łodzi wg źródeł finansowania  

447 

185. Wartośd projektów wg liczby umów i decyzji realizowanych w ramach III osi priorytetowej 
RPO WŁ 2007-2013 i ich dofinansowania w województwie wg powiatów i źródeł finansowania 
(bez powiatu łódzkiego grodzkiego) 

448 

186. Liczba beneficjentów wg typów projektów realizowanych w ramach III osi priorytetowej RPO 
WŁ 2007-2013 w powiatach 

449 

187. Struktura wartości projektów wg liczby umów i decyzji realizowanych w ramach III osi 
priorytetowej RPO WŁ 2007-2013 w województwie wg beneficjentów 

450 

188. Liczba zgłoszonych wynalazków i udzielanych patentów w województwie w latach 2004-
2008 

451 

  Kontekst krajowy 452 

189. Nakłady na działalnośd B+R w mln zł w latach 2004 – 2008 454 

190. Struktura nakładów na działalnośd B+R według rodzaju badao w 2008 roku w % 
(województwo = 100) 

455 

191. Udział produkcji wyrobów nowych i istotnie ulepszonych(zmodernizowanych) 
w przychodach ze sprzedaży ogółem w % w 2008 roku 

459 

192. Zmiana wysokości nakładów na działalnośd innowacyjną w przemyśle w tys. zł 
w latach 2004 - 2008 

460 

193. Wartośd projektów finansowanych w ramach POIG w województwach wg typów 
beneficjentów w latach 2007-2009 

464 

 3.2. INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU, ROZWÓJ KLASTERÓW 471 

  Kontekst regionalny 471 

194. Liczba jednostek otoczenia biznesu w poszczególnych powiatach 474 

195. Struktura jednostek otoczenia biznesu w województwie w 2008 roku 474 

196. Klasyfikacja klasterów województwa 478 

  Kontekst krajowy 478 
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4. RYNEK PRACY 483 

 4.1. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW PRACY 483 

  Kontekst regionalny 483 

197. Stopa bezrobocia w % latach 2004 i 2008 w powiatach 484 

198. Stopa bezrobocia w % w latach 2008 i 2009 w powiatach 484 

199. Typologia powiatów województwa na schemacie mini-maxi 485 

  Kontekst krajowy 487 

200. Stopa bezrobocia w Polsce i w województwie łódzkim w latach 2004 - 2008 488 

201. Stopa bezrobocia w województwach w latach 2004 i 2008 488 

 4.2. AKTYWNOŚD ZAWODOWA 490 

  Kontekst regionalny 490 

202. Wskaźnik pracujących w powiatach w latach 2004 i 2008 491 

203. Struktura pracujących w sektorach gospodarki narodowej w 2004 roku 492 

  Kontekst krajowy 493 

204. Współczynnik aktywności zawodowej w latach 2004 – 2008 w Polsce i w województwie 
łódzkim 

494 

205. Wskaźnik pracujących w województwach w 2004 i 2008 roku 494 

206. Struktura pracujących w sektorach gospodarki narodowej w 2008 roku w województwach 495 

 4.3. ADAPTACYJNOŚD ZAWODOWA BEZROBOTNYCH 497 

  Kontekst regionalny 497 

207. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w % 497 

208. Odsetek długotrwale bezrobotnych w liczbie bezrobotnych ogółem 498 

209. Struktura wykształcenia bezrobotnych w 2004 roku 500 

210. Struktura wykształcenia bezrobotnych w 2008 roku 500 

211. Odsetek bezrobotnych rozpoczynających szkolenia 501 

  Kontekst krajowy 502 

212. Odsetek bezrobotnych w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym 503 

213.Odsetek długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych 504 

214. Struktura wykształcenia bezrobotnych w 2004 w województwach 505 

215. Struktura wykształcenia bezrobotnych w 2008 w województwach 506 

 4.4. MOBILNOŚD ZAWODOWA 508 

  Kontekst regionalny 508 

  Kontekst krajowy 513 

216. Saldo wyjazdów i przyjazdów w województwach 513 

217. Iloraz przepływów w województwach    514 

. KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARCZA 517 

 
5.1. PRZEWAGI KONKURENCYJNE REGIONU WYNIKAJACE ZE SPECJALIZACJI SEKTOROWYCH 

I BRANŻOWYCH 
519 

 
5.2. PRZEWAGI KONKURENCYJNE REGIONU WYNIKAJACE Z POZIOMU 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ, KORZYSTNEGO POŁOŻENIA 
ORAZ ISTNIENIA OKREŚLONYCH OBSZARÓW WSPARCIA DLA INWESTORÓW 

522 

 

5.3. PRZEWAGI KONKURENCYJNE REGIONU WYNIKAJACE Z POTENCJAŁU AKADEMICKIEGO, 
SPECYFIKI REGIONALNYCH JEDNOSTEK NAUKOWO-BADAWCZYCH ORAZ ZDOLNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORCÓW I OTOCZENIA BIZNESU DO WSPÓŁPRACY W RAMACH POWIĄZAO 
KOOPERACYJNYCH 

523 

 
5.4. PRZEWAGI KONKURENCYJNE REGIONU WYNIKAJACE Z WIELKOŚCI I JAKOŚCI 

ZASOBÓW PRACY 
526 

 5.5. KONKURENCYJNOŚD INWESTYCYJNA 531 

218. Czynniki atrakcyjności inwestycyjnej w 2008 roku 535 
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III  SFERA ŚRODOWISKOWO-INFRASTRUKTURALNA 537 
1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 537 

 1.1. ZASOBY I WARTOŚCI 537 

  Kontekst regionalny 537 

219. Struktura własnościowa lasów w Polsce i województwie w 2008 roku 557 

220. Udział lasów publicznych i prywatnych w ogólnej powierzchni lasów w 2008 roku według 
powiatów  

557 

221. Struktura typów siedliskowych lasów województwa łódzkiego w 2008 roku 558 

222. Struktura typów siedliskowych lasów Polski w 2008 roku 559 

223. Struktura powierzchniowa gatunków panujących w Lasach Paostwowych w 2008 roku 559. 

224. Struktura powierzchniowa lasów paostwowych wg klas wieku w 2008 roku 560 

225. Struktura lasów ochronnych w zarządzie Lasów Paostwowych w województw i kraju 
w 2008 roku 

561 

226. Powierzchnia zalesieo według powiatów w latach 2004, 2006, 2008 562 

227. Wykres stanu jakości wód powierzchniowych województwa z lat 2004 – 2007 569 

228. Zmiany zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych dla województwa 573 

229. Stan jakości wód podziemnych województwa w latach 2004 – 2008 575 

  Kontekst krajowy 576 

230. Udział % gruntów zrekultywowanych w ciągu roku z gruntów ogółem zdewastowanych 
i zdegradowanych wymagających rekultywacji 

578 

231. Udział lasów publicznych i prywatnych w ogólnej powierzchni lasów według województw 
w 2008 roku 

580 

232. Powierzchnia zalesieo w latach 2004, 2006, 2008 według województw 582 

233. Liczba zbiorników sztucznych oraz budowli piętrzących w Polsce w 2008 roku 583 

234. Zmiany zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych dla województw w latach 2004 – 2008 584 

 1.2. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 589 

  Kontekst regionalny 589 

  Kontekst krajowy 613 

2. DZIEDZICTWO KULTUROWE 615 

 2.1. ZASOBY I WARTOŚCI 615 

  Kontekst regionalny 615 

235. Zabytki reprezentatywne na obszarze województwa łódzkiego 625 

 2.2. OCHRONA 627 

  Kontekst regionalny 627 

236. Miasta, które uzyskały środki finansowe w Ramach RPO WŁ 2007-2013 na przeprowadzenie 
prac rewaloryzacyjnych obiektów i obszarów zabytkowych 

628 

237. Liczba zabytków figurujących w rejestrze WKZ w latach 2002 – 2008 630 

238. Skreślenia z rejestru zabytków w latach 2002 – 2008 631 

239. Liczba wpisów do rejestru zabytków dokonanych w latach 2002 – 2008 631 

240. Cmentarze wpisane do rejestru zabytków według wyznao w powiatach 632 

  Kontekst krajowy 635 

241. Środki przyznane na rewaloryzację zabytków z MKiDN w latach 2006 -2009 636 

242. Obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków w 2008 roku 639 

243. Rodzaj obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków w województwach 
w 2008 roku  

640 

244. Układy urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków w województwach w 2008 roku  641 

245. Układy zieleni komponowanej wpisane do rejestru zabytków w województwach  w 2008 
roku  

641 

246. Obiekty sakralne wpisane do rejestru zabytków w województwach w 2008 roku  642 

 



AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007—2020 
DIAGNOZA STRATEGICZNA 

 

str. 890 
 

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 644 

 3.1. DOSTĘPNOŚD KOMUNIKACYJNA 644 

  Kontekst regionalny 645 

247. Długośd autostrad zrealizowanych w województwie *km+ 650 

248. Długośd dróg krajowych ogółem w województwie *km+ 651 

249. Gęstośd dróg krajowych ogółem w województwie łódzkim i kraju [km/100km2] 652 

250. Wskaźnik natychmiastowych potrzeb remontowych na sieci dróg krajowych (stan zły) 652 

251. Gęstośd dróg wojewódzkich ogółem w województwie łódzkim i kraju *km/100 km2] 654 

252. Długośd dróg powiatowych o nawierzchni twardej w powiatach województwa 
łódzkiego [km] 

655 

253. Gęstośd dróg powiatowych o nawierzchni twardej w województwie i kraju *km/100 km2] 656 

254. Długośd dróg gminnych o nawierzchni twardej w powiatach *km+ 657 

255. Gęstośd dróg gminnych o nawierzchni twardej w powiatach w 2008 roku [km/100 km2] 658 

256. Gęstośd dróg gminnych o nawierzchni twardej w powiatach w 2008 roku *km/100 km2] 658 

257. Gęstośd linii kolejowych województwa łódzkiego na tle kraju w latach 2004 – 2008 
[km/100 km2] 

664 

258. Ruch samolotów w Porcie Lotniczym Łódź 669 

259. Ruch pasażerów w portach lotniczych, województwa i kraju ogółem *osoby+ 670 

260. Liczba krajowych linii regularnej komunikacji autobusowej ogółem województwa łódzkiego 
na tle kraju w latach 2004-2008 [szt.] 

672 

261. Długośd linii komunikacji miejskiej ogółem w województwie łódzkim *km+ 678 

262. Procentowy wzrost wielkości  ładunków ogółem w transporcie samochodowym  od 2004 do 
2008 roku 

679 

  Kontekst krajowy 681 

263. Długośd zrealizowanych autostrad w województwach w latach 2004, 2006, 2008 [km] 683 

264. Długośd dróg krajowych ogółem w województwach *km+ 683 

265. Wskaźnik natychmiastowych potrzeb remontowych na sieci dróg krajowych 
w województwach (stan zły) 

685 

266. Udział województw w długości dróg wojewódzkich w 2008 roku 685 

267. Długośd dróg wojewódzkich ogółem w województwach w latach 2004, 2006, 2008 *km+ 686 

268. Gęstośd dróg powiatowych o nawierzchni twardej w województwach *km / 100 km2] 687 

269. Długośd dróg gminnych o nawierzchni twardej w województwach *km+ 688 

270. Gęstośd dróg gminnych o nawierzchni twardej w województwach *km/100 km2] 689 

271. Linie kolejowe normalnotorowe ogółem wg województw w 2008 roku *km+ 690 

272. Linie kolejowe eksploatowane wg województw w 2008 roku *km+ 691 

273. Linie kolejowe zelektryfikowane dwu- i więcej torowe wg województw w 2008 roku *km+ 691 

274. Ruch samolotów w portach lotniczych *starty + lądowania+ 694 

275. Liczba linii krajowej regularnej komunikacji autobusowej ogółem w Polsce wg województw 
w latach 2004, 2006, 2008 [szt.] 

696 

276. Ilośd miast obsługiwanych przez zakłady komunikacji miejskiej w województwach 697 

277. Długośd linii komunikacji miejskiej ogółem w województwach *km+ 698 

278. Udział województw w ilości pasażerów obsłużonych  w pojazdach komunikacji 699 

279. Udział województw w ilości ładunków nadanych transportem samochodowym w 2008 r. 
*tyś. ton - %]  

699 

280. Tonaż ładunków przyjętych w transporcie samochodowym w 2008 r. *tys. ton+ 700 

281. Przewozy ładunków transportem kolejowym w Polsce w latach 2004, 2006, 2008 [tys. ton] 701 

282. Ładunki przewiezione w polskich portach lotniczych ogółem (załadunek i wyładunek) 
w latach 2004, 2006, 2008 [t] 

702 

283. Ładunki przewiezione w polskich portach lotniczych (załadunek + wyładunek) w latach 2004, 
2006, 2008 [t] 

702 

 



AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2007—2020 
DIAGNOZA STRATEGICZNA 

str. 891 
 

284. Udział polskich portów lotniczych w krajowym przewozie towarowych przesyłek lotniczych 
(załadunek + wyładunek) *t+ 

703 

 3.2. DOSTĘPNOŚD INFRASTRUKTURALNA 710 

  Kontekst regionalny 710 

285. Odbiorcy energii elektrycznej (liczba mieszkao) w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 710 

286. Zużycie energii elektrycznej w powiatach (MWh) w latach 2004, 2006, 2008 711 

287. Długośd sieci przesyłowej, rozdzielczej i ogółem w województwie w podziale na miasto i wieś 
w latach 2004, 2006, 2008 [km] 

713 

288. Zużycie gazu przewodowego w województwie w podziale na miasto i wieś 
w latach 2004, 2006, 2008 [km] 

713 

289. Ludnośd korzystająca z gazu przewodowego w województwie w podziale na miasto i wieś 
w latach 2004, 2006, 2008 [osoby] 

715 

290. Długośd sieci rozdzielczej w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 *km+ 715 

291. Ludnośd korzystająca z gazu przewodowego w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 *osoby+ 716 

292. Zużycie gazu w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 [tys m3] 716 

293. Zużycie wody przez poszczególne gałęzie gospodarki w województwie w latach 2004, 2006, 
2008 

724 

294. Zużycie wody w gospodarstwach domowych w województwie w latach 2004, 2006, 2008 724 

295. Rozwój sieci wodociągowej w województwie z podziałem na miasto i wieś 
w latach 2004, 2006, 2008 

725 

296. Rozwój sieci kanalizacyjnej w województwie w podziale na miasto i wieś  
w latach 2004, 2006, 2008 

728 

297. Liczba standartowych łączy telefonicznych w województwie w latach 2004, 2006, 2008  735 

298. Wyposażenie gospodarstw domowych w telefony komórkowe w % ogółu gospodarstw 
domowych w województwie w latach 2004, 2006, 2008  

735 

299. Odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer osobisty, w tym komputer 
osobisty dostępem do Internetu w województwie w latach 2004, 2006, 2008 

737 

300. Udział szkół podstawowych (bez specjalnych) wyposażonych w komputery w powiatach 
w 2008 roku 

740 

301. Liczba komputerów w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie 
w latach 2004, 2006, 2008 

741 

302. Liczba uczniów przypadających na 1 komputer w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 
(bez specjalnych) w 2008 roku w powiatach 

742 

  Kontekst krajowy 744 

303. Odbiorcy energii elektrycznej w Polsce w latach 2004, 2006, 2008 744 

304. Zużycie energii elektrycznej w Polsce w latach 2004, 2006, 2008 [GWh] 744 

305. Ilośd miast obsługiwanych przez sied gazową w Polsce w latach 2004, 2006, 2008 745 

306. Procent ludności miast korzystającej z gazu ziemnego w Polsce w latach 2004, 2006, 2008 745 
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103. Ładunki zanieczyszczeo w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi (przemysłowe) 572 

104. stanu jakości wód podziemnych województwa w latach 2004 – 2008 574 

105. Efekty rzeczowe inwestycji małej retencji wodnej 576 

  Kontekst krajowy 576 

106. Wielkośd wydobycia kopalin w Polsce i województwie łódzkim w 2008 roku 577 

107. Użytki rolne według klas bonitacyjnych (2000 r.) 578 

108. Zestawienie stanu jakości wód powierzchniowych (w ilości punktów pomiarowych) 
w Polsce i województwie łódzkim w roku 2008 

584 

109. Efekty rzeczowe inwestycji małej retencji wodnej w Polsce w latach 2004 – 2008 586 

 1.2. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 589 

  Kontekst regionalny 589 

110. Park narodowy i parki krajobrazowe w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 592 

111. Rezerwaty przyrody w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 595 

112. Rezerwaty przyrody w podziale na typy w 2008 roku 596 

113. Obszary chronionego krajobrazu w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 597 

114. Obszary NATURA 2000 w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 601 

115. Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 603 

116. Stanowiska dokumentacyjne w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 604 

117. Użytki ekologiczne w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 605 

118. Pomniki przyrody w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 606 

119. Dynamika zmian powierzchni obszarów chronionych w województwie łódzkim 
w latach 2004 – 2008 

607 

120. Powierzchnia obszarów chronionych w powiatach w 2004 roku 607 

121. Powierzchnia obszarów chronionych w powiatach w 2006 roku 608 

122. Powierzchnia obszarów chronionych w powiatach w 2008 roku 609 

123. Łączna powierzchnia obszarów chronionych w latach 2004, 2006, 2008 oraz ich 
% w odniesieniu do powierzchni województwa według powiatów 

610 

  Kontekst krajowy 613 

2. DZIEDZICTWO KULTUROWE 615 

 2.1. ZASOBY I WARTOŚCI 615 

  Kontekst regionalny 615 

 2.2. OCHRONA 627 

  Kontekst regionalny 627 

124. Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie z budżetu województwa łódzkiego 
w 2008 roku 

628 

125. Wykaz udzielonych dotacji na prace konserwatorskie z budżetu województwa łódzkiego 
w 2009 roku 

629 

126. Wykaz nagród TUP  Oddział w Łodzi na przestrzeni lat 2004 - 2009 629 

  Kontekst krajowy 635 

127. Dotacje MKiDN w 2006 - PO Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1. Rewaloryzacja  zabytków 
nieruchomych i ruchomych 

635 
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128. Dotacje MKiDN w 2007 - PO Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1. Rewaloryzacja  zabytków 
nieruchomych i ruchomych 

636 

129. Dotacje MKiDN w 2008 - PO Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1. Rewaloryzacja  zabytków 
nieruchomych i ruchomych 

637 

130. Dotacje MKiDN w 2009 - PO Dziedzictwo Kulturowe – priorytet 1. Rewaloryzacja  zabytków 
nieruchomych i ruchomych 

638 

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 644 

 3.1. DOSTĘPNOŚD KOMUNIKACYJNA 644 

  Kontekst regionalny 645 

131. Odległości z Łodzi do ważniejszych drogowych przejśd granicznych 646 

132. Pojazdy samochodowe i ciągniki,  wypadki drogowe i ich ofiary w województwie w 2004, 
2006 i 2008 roku 

648 

133. Projektowana sied autostrad i dróg ekspresowych w województwie łódzkim 

wgRozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 października 2009 roku w sprawie sieci 

autostrad i dróg ekspresowych 

649 

134. Drogi międzynarodowe szybkiego ruchu w województwie i kraju 650 

135. Drogi krajowe na terenie województwa 651 

136. Drogi wojewódzkie na terenie województwa 653 

137. Odległości z Łodzi do najważniejszych kolejowych przejśd granicznych 660 

138. Linie i łącznice kolejowe w województwie łódzkim w 2008 roku 664. 

  Kontekst krajowy 681 

139. Gęstośd dróg wojewódzkich ogółem w województwach *km/100 km2] 686 

140. Długośd dróg powiatowych o nawierzchni twardej w województwach *km+ 687 

141. Drogi o nawierzchni twardej w województwie łódzkim i kraju 689 

142. Linie kolejowe wąskotorowe wg województw w Polsce w 2008 roku [km] 693 

143. Ruch pasażerów w portach lotniczych *osoby+ 694 

144. Liczba międzynarodowych linii autobusowych PKS w Polsce wg województw w latach 
2004-2008  

695 

145. Liczba pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej ogółem w województwach *mln+ 698 

146. Tonaż ładunków przewożonych w transporcie samochodowym ogółem w 2008 roku *tys. 
ton] 

700 

 3.2. DOSTĘPNOŚD INFRASTRUKTURALNA 710 

  Kontekst regionalny 710 

147. Wykaz składowisk przetwarzających biogaz na energie elektryczną w 2006 roku 722 

148. Zwodociągowanie i skanalizowanie terenów wiejskich w województwie oraz długośd sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 2004, 2008 

732 

149. Zwodociągowanie i skanalizowanie miast w województwie oraz długośd sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w latach 2004, 2008 

733 

150. Komputery wraz z podłączeniem do Internetu i pracownie informatyczne w szkołach (bez 
ponagimnazjalnych) w powiatach w latach 2004, 2006, 2008 

739 

  Kontekst krajowy 744 

151. Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do 
ziemi wg województw w 2008 roku 

751 

152. Ludnośd na 1 placówkę pocztową w Polsce w latach 2004, 2006, 2008 753 

153. Liczba uczniów przypadających na 1 komputer w szkołach ponadgimnazjalnych w 2008 
roku 

757 

154. Posiadanie systemu informatycznego do obsługi zamówieo publicznych w latach 2006, 
2008 – samorząd terytorialny  

759 
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4. BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE 765 

  Kontekst regionalny 765 

  Kontekst krajowy 770 

III  UJĘCIA HORYZONTALNE 775 
1. SYSTEM OSADNICZY 775 

 1. OBSZARY MIEJSKIE 775 

 1.7. STRUKTURA WIELKOŚCIOWO-PRZESTRZENNA 776 

 1.8. WALORYZACJA MIAST 780 

155. Mierniki i wskaźniki zastosowane w analizie potencjału społeczno-gospodarczego miast 781 

156. Porównanie wartości wskaźników syntetycznych Ws w latach 2004, 2006, 2008 784 

 1.9. ZASIĘGI ODDZIAŁYWANIA PRZESTRZENNEGO MIAST 816 

157. Zasięgi oddziaływania przestrzennego największych miast województwa łódzkiego 817 

 2. OBSZARY WIEJSKIE 820 

 2.1. STRUKTURA WIELKOŚCIOWO-PRZESTRZENNA 820 

 2.2. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 821 

158. Liczba mikro i małych podmiotów gospodarczych w 2004 roku wg powiatów i sekcji na 
obszarach wiejskich 

825 

159. Dynamika 2004-2008 liczby mikro i małych podmiotów gospodarczych wg powiatów 
i sekcji na obszarach wiejskich 

826 

2. SPOŁECZEŃSTWO INFORAMCYJNE 827 

3. SPOŁECZEŃSTWO INNOWACYJNE 836 
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