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IV. WIZJA ROZWOJU 
Wizja regionu odzwierciedla pożądany stan województwa w pespektywie 2030 r., w trzech strategicznych 

wymiarach rozwoju, tj. gospodarczym, społecznym i przestrzennym, który jest odpowiedzią na sformułowane 
wyzwania rozwojowe. Uwzględnia zachodzące w świecie zmiany i globalne megatrendy, które będą 
w najbliższych latach kształtować społeczeństwa i gospodarki. 

 

 
 

HARMONIJNIE ROZWIJAJĄCE SIĘ WOJEWÓDZTWO W CENTRUM POLSKI, 
PRZYJAZNE RODZINOM, MIESZKAŃCOM MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH. 

REGION, W KTÓRYM NOWOCZESNA GOSPODARKA IDZIE W PARZE  
Z OCHRONĄ WALORÓW KULTUROWYCH I PRZYRODNICZYCH. 

 

 
 NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA___________________________________________  

Województwo łódzkie efektywnie wykorzystuje swój potencjał endogeniczny oraz szanse wynikające 
z rozwoju przemysłu 4.0, budując przewagę konkurencyjną na arenie krajowej i międzynarodowej. Istotną rolę 
pełni dominujący w województwie sektor MŚP. 

Wzrasta potencjał innowacyjny, pozwalając na dynamiczne dostosowanie struktury gospodarczej do wysoce 
zmiennych wymogów otoczenia i globalnych trendów związanych z rozwojem przemysłu 4.0, technologii 5G 
oraz biogospodarki. 

Następuje trwałe umiędzynarodowienie podmiotów gospodarczych, rozwijają się silne centra B+R. Uczelnie 
wyższe i sektor naukowo-badawczy uzyskują zdolność do elastycznego i szybkiego reagowania, w szczególności 
na potrzeby sieciowej gospodarki o obiegu zamkniętym, wiodących regionalnych specjalizacji i potrzeb 
nowoczesnego sektora usług.  

Uczelnie wyższe i inne jednostki naukowe zyskują międzynarodową rangę. Wzmocniony zostaje wizerunek 
województwa jako centrum nauk stanowiących naturalne zaplecze dla wiodących obecnie i perspektywicznych 
głównych dziedzin gospodarki regionu i kraju. Znacząco wzrasta atrakcyjność Łódzkiego dla nowych inwestorów 
oraz produktywność gospodarki. 

Następuje wzrost jakości kapitału ludzkiego, mieszkańcy, w tym również seniorzy, są aktywni zawodowo, 
a województwo jest liderem w rozwoju silver economy.  

Funkcjonuje rozwinięty system kształcenia ustawicznego i zawodowego, stale wzmacniający kompetencje 
kluczowe zasobów pracy. Wyhamowaniu ulegają procesy depopulacyjne, a województwo staje się atrakcyjnym 
miejscem dla napływu nowych mieszkańców.  
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OBYWATELSKIE SPOŁECZEŃSTWO RÓWNYCH SZANS_________________________________________  
Mieszkańcy są największym bogactwem województwa łódzkiego, niezależnie od miejsca zamieszkania 

i pozycji społecznej. Rodziny i gospodarstwa domowe uzyskują satysfakcjonujące dochody, mieszkańcy mają 
dostęp do mieszkań o odpowiednim standardzie oraz do wysokiej jakości usług publicznych. Rozwinięte usługi 
publiczne, w tym senioralne, pozwalają na długie, zdrowe, dostatnie i twórcze życie, przy poszanowaniu praw 
i godności człowieka. Wysoka jakość więzi rodzinnych i przyjacielskich przekłada się na jakość życia 
oraz aktywność społeczną i kulturalną mieszkańców. 

Następuje znacząca poprawa stanu zdrowia mieszkańców, a poziom wykluczenia społecznego i ubóstwa jest 
ograniczony do minimum.  

Wzrasta poziom tożsamości i pojawia się duma z zamieszkiwania w województwie łódzkim. Wzrasta zaufanie 
społeczne oraz poczucie międzyludzkiej solidarności, co sprawia, że mieszkańcy angażują się w działalność 
społeczną i wolontariat, zwłaszcza w ramach lokalnych społeczności, a także są otwarci na integrację z osobami 
zagrożonymi wykluczeniem. Mieszkańcy województwa uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, turystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych organizowanych m.in. przez instytucje kultury i organizacje pozarządowe, które scalają 
lokalne środowiska oraz pozwalają nawiązywać nowe więzi społeczne w wymiarze ponadlokalnym. 

Proces sprawiedliwej transformacji, inicjujący nowe impulsy gospodarcze, generuje atrakcyjne miejsca pracy, 
dzięki czemu rośnie poziom życia mieszkańców. 

 

 
ATRAKCYJNA I DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ ___________________________________________________ 
Województwo łódzkie jest spójne terytorialnie, miasta odzyskują swoje funkcje, a gminy wiejskie 

odbudowują swój potencjał. Uporządkowane tereny zurbanizowane są objęte transportem publicznym 
oraz siecią infrastrukturalną. Powstrzymywane są procesy chaotycznej suburbanizacji, także na terenach 
rolniczych, a rozproszone struktury osadnicze są dopełniane. Centra miast są przywracane mieszkańcom i stają 
się atrakcyjnymi przestrzeniami do zamieszkania, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb rodziny. Miasta 
i obszary wiejskie spełniają standardy czystości powietrza. 

Stan czystości środowiska ulega zasadniczej poprawie dzięki sprawnemu systemowi gospodarowania 
odpadami, zintegrowanemu z rozwijającą się gospodarką o obiegu zamkniętym i popularyzacji metod produkcji 
uwzględniających efekty środowiskowe. Radykalnie poprawia się jakość wód powierzchniowych. 

Dzięki uzyskanej większej adaptacyjności do zmian klimatu Łódzkie utrzymuje swoje funkcje żywicielskie. 
Rozwija się system małej retencji, powstają nowe wielofunkcyjne zbiorniki retencyjne, przywracane są naturalne 
warunki przepływu oraz sukcesywnie zmniejsza się niedobór wody. Wzrasta znacząco powierzchnia terenów 
zieleni i postępuje ekologizacja przestrzeni miejskiej. Życie w miastach staje się przyjemniejsze dzięki złagodzeniu 
skutków upałów i powodzi błyskawicznych. 

Łódzkie cechuje się spójnym systemem ochrony cennych zasobów krajobrazowych, przyrodniczych 
i kulturowych. Znacznie zwiększa powierzchnię obszarów prawnie chronionych oraz dba o zachowanie 
różnorodności biologicznej. Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe staje się istotnym czynnikiem zainteresowania 
turystyczno-rekreacyjnego, a województwo staje się atrakcyjnym punktem na mapie podróży turystów krajowych 
i zagranicznych. Łódź staje się ważnym europejskim centrum kulturowego dziedzictwa poprzemysłowego. 

Powstają zielone sieci atrakcyjnie zaaranżowanych terenów zielonych, a Łódzkie staje się zielonym ogrodem 
Polski. 

Mieszkańcy miast i obszarów wiejskich zamieszkują w czystym, przyjaznym, dostępnym i zrównoważonym 
środowisku. Województwo stwarza atrakcyjną i różnorodną przestrzeń dla indywidualnej i zbiorowej aktywności 
fizycznej oraz wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych i osób z niepełnosprawnościami. 

Katalizatorem przyspieszającym międzynarodową atrakcyjność walorów województwa są Centralny Port 
Komunikacyjny oraz rozwinięty układ linii kolejowych o wysokich parametrach. Wzmocniony zostaje układ 
bipolarny metropolii Warszawy i Łodzi. Sieć drogowa województwa, szczególnie w ramach transeuropejskiej sieci 
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transportowej TEN-T, jest rozbudowywana i uzupełniana, a dotychczasowe obszary peryferyjne transportowo są 
wpisane w spójny system społeczno-gospodarczy. Łódzkie jest istotnym w skali europejskiej węzłem logistycznym. 

Rys. 72. Strategiczne elementy systemu transportowego 
i logistyki (schemat) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BPPWŁ  

Rys. 73. Strategiczne elementy środowiska przyrodniczego 
i gospodarki rolnej (schemat) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BPPWŁ 

  
Rys. 74. System osadniczy (schemat) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BPPWŁ 

Rys. 75. Kształtowanie powiązań w ramach układu bipolarnego 
Łódź – CPK – Warszawa (schemat) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie CPK Sp. z o.o. 

 

 

 




