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VIII. SYSTEM REALIZACJI STRATEGII 
Realizacja Strategii rozwoju województwa stanowi złożony, wielowątkowy i cykliczny proces. Na pierwszym 

etapie samorząd województwa, we współpracy z partnerami, formułuje strategię, a następnie określa warunki 
i procedury obowiązujące w jej realizacji, m.in. poprzez opracowanie dokumentów niższego szczebla. W fazie 
wdrażania zadaniem samorządu jest koordynacja i monitorowanie realizacji, ocena efektów oraz, zależnie 
od jej wyników i zmian w otoczeniu, aktualizacja celów i sposobów realizacji w adekwatny do warunków sposób. 

Właściwy proces strategicznego zarządzania województwem uwarunkowany jest zarówno normami 
prawnymi, odnoszącymi się do rozwiązań instytucjonalnych, jak i podziałem kompetencji i odpowiedzialności 
między różne szczeble władzy. Istotny jest też poziom kapitału społecznego oraz regulacje warunkujące 
współpracę partnerów. 

Podmioty realizujące Strategię 
Podmiotem odpowiedzialnym za kształtowanie procesów rozwojowych oraz za określenie i realizację Strategii 

rozwoju województwa jest samorząd województwa. Wyznacza on kierunki rozwoju, a następnie koordynuje  
i organizuje proces wdrażania Strategii, zapewniając w szczególności realizację celów rozwojowych określonych 
w art. 11 ust 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa238. Samorząd województwa pełni 
rolę inicjatora działań rozwojowych, tworzy warunki do realizacji wyznaczonych celów rozwojowych 
poprzez zapewnienie finansowania, określenie zakresu interwencji oraz przygotowanie odpowiedniej struktury 
zarządzania, co stanowi podstawę sprawnego prowadzenia procesów rozwojowych. 

Samorząd województwa będzie realizował cele określone w Strategii w sposób bezpośredni (działania 
realizowane w ramach zadań publicznych przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, samorządowe 
jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem samorządu województwa) i pośredni (działania leżące 
poza możliwością bezpośredniego oddziaływania samorządu województwa; samorząd jako inicjator, motywator 
i propagator działań realizujących cele rozwojowe).  

W celu skutecznej realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 niezbędna jest współpraca 
wszystkich podmiotów, które mogą podjąć działania mające wpływ na rozwój regionu. Realizatorami 
i jednocześnie interesariuszami Strategii będą m.in.: jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa 
łódzkiego oraz ich związki partnerskie, jednostki sektora gospodarczego i instytucji otoczenia biznesu, 
samorządy gospodarcze, organizacje pozarządowe, jednostki sektora edukacji i naukowo-badawczego, 
instytucje ochrony zdrowia i pomocy społecznej, uczelnie wyższe, Lokalne Grupy Działania, samorządy 
terytorialne innych województw, a także wszyscy mieszkańcy regionu. Rozwój województwa zależy także 
od działań i decyzji podejmowanych na szczeblu krajowym, w związku z czym realizacja założeń SRWŁ 2030 będzie 
wymagała efektywnej współpracy z podmiotami administracji rządowej. 

Realizacja Strategii będzie miała na celu budowanie kultury partnerstwa i współpracy, będzie ukierunkowana 
na współdziałanie mieszkańców, instytucji i organizacji, a także zawiązywanie trwałych relacji pomiędzy 
podmiotami zaangażowanymi w jej wdrażanie. Przykładem upowszechniania korzyści wynikających ze współpracy 

 
238 Art. 11. 1. Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa, uwzględniającą w szczególności następujące cele:  

1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także 
pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;  

2) pobudzanie aktywności gospodarczej;  
3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa;  
4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;  
5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego. 

2. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na którą składa się:  
1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;  
2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim;  
3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych, w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;  
4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia obywateli;  
5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;  
6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;  
7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;  
8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;  
9) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 
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jednostek samorządu terytorialnego jest realizacja projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego239”. 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej do udziału w pilotażu wybrało z województwa łódzkiego dwa 
partnerstwa – partnerstwo „Między Kutnem a Łęczycą240” oraz partnerstwo „SIERADZKIE+241”. Efektem pilotażu 
ma być wypracowanie formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych w procesie strategicznego 
zarządzania rozwojem. Ponadto dobre praktyki współpracujących samorządów będą mogły zostać udostępnione 
innym gminom. Współpraca i partnerstwo są warunkami koniecznymi do skutecznego wdrażania Strategii, 
zwłaszcza w tych aspektach, które wykraczają poza sferę kompetencji samorządu województwa. Samorząd 
województwa będzie również wspierał działania innych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie celów 
Strategii oraz integrował podmioty w realizacji działań prorozwojowych. Wyrazem podejmowanej współpracy 
będzie realizacja określonych w Strategii Zintegrowanych Przedsięwzięć Strategicznych. 

Powodzenie podejmowanych działań wymaga otwartości, ciągłego poszukiwania możliwości realizacji 
oraz szerokiej współpracy z administracją rządową (zarówno terenową, jak i centralną), współdziałania z innymi 
regionami, przede wszystkim z sąsiednimi województwami, a także współpracy ponadregionalnej, zarówno 
w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym (współpraca z organizacjami międzynarodowymi i regionami 
innych państw). Istotne wsparcie procesu wdrażania Strategii zapewni Regionalne Forum Terytorialne, stanowiące 
gremium opiniotwórczo-doradcze, złożone z przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa 
łódzkiego, administracji rządowej, samorządów gospodarczych, jednostek sektora szkolnictwa wyższego, instytucji 
otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw. 

Skuteczna realizacja Strategii będzie również zależała od działań podejmowanych na innych szczeblach 
zarządzania, w szczególności na poziomie krajowym i europejskim. Niektóre z planowanych inwestycji będą miały 
niekwestionowany wpływ na rozwój województwa łódzkiego. Podstawowe znaczenie dla przyszłych kierunków 
rozwoju województwa ma planowana przez rząd budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego „Solidarność”,  
w położonym pomiędzy Warszawą a Łodzią Stanisławowie (gmina Baranów, województwo mazowieckie).  

Realizacja wymienionych inwestycji i ich konsekwencje dla województwa, a także dziesięcioletnia 
perspektywa Strategii, sprawiają, że kształtowana przez Samorząd Województwa Łódzkiego polityka rozwoju 
powinna być elastyczna i opierać się na otwartości, dopuszczając przyjęcie różnych scenariuszy, w zależności 
od rozstrzygnięć i tempa ich podejmowania na szczeblu centralnym.  

Zasady realizacji Strategii 
Samorząd Województwa Łódzkiego odpowiedzialny jest za organizowanie i prowadzenie działań 

warunkujących realizację określonej polityki rozwoju regionu. Dla zapewnienia najwyższej skuteczności 
prowadzonych działań niezbędne jest kierowanie się wybranymi zasadami, które określają i organizują cały proces 
programowania i realizacji Strategii, a także regulują sposób postępowania i obszar współpracy wszystkich 
podmiotów/interesariuszy włączonych w ten proces. 

Zasady uniwersalne: 
• autonomiczności – rozumianej jako prawo do niezależnego wyznaczania przez samorząd województwa 

celów polityki rozwoju, wynikających z wewnętrznych potrzeb i specyficznych dla regionu potencjałów, 
• nadrzędności – Strategia stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów 

strategicznych na poziomie regionalnym i oznacza konieczność zapewnienia zgodności wszystkich typów 
dokumentów o charakterze strategicznym opracowanych na szczeblu regionalnym, 
współpracy i partnerstwa – zakłada wzmacnianie współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych 
w realizację Strategii, w tym jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa łódzkiego, 
samorządów terytorialnych innych województw, administracji rządowej, sektora gospodarczego 
i instytucji otoczenia biznesu, samorządów gospodarczych i zawodowych, organizacji pozarządowych 

 
239 Projekt „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej przez Związek Miast 

Polskich. https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/centrum-wsparcia-doradczego 
240 W skład partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą” wchodzi 21 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Powiat Łęczycki i Powiat Kutnowski 

oraz wszystkie gminy wchodzące w skład tych powiatów. 
241 W skład partnerstwa „SIERADZKIE+” wchodzi 10 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Powiat Sieradzki oraz następujące gminy: Gmina 

Burzenin, Gmina Złoczew, Gmina Klonowa, Gmina Brąszewice, Gmina Brzeźnio, Gmina Wróblew, Gmina Błaszki, Miasto i Gmina Warta oraz Gmina 
Goszczanów. 
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i mieszkańców regionu, jednostek sektora edukacji i naukowo-badawczego, organizacji 
międzynarodowych i regionów innych państw. Ponadto zasada ta ma celu budowanie kultury 
partnerstwa i współpracy, która będzie ukierunkowana na współdziałanie ludzi, instytucji i organizacji, 
a także zawiązywanie trwałych relacji pomiędzy podmiotami realizującymi Strategię. Zasada 
ta rozumiana jest również jako współudział, współdecydowanie i współodpowiedzialność podmiotów 
w tworzeniu polityki rozwoju regionu i realizacji celów Strategii. Współpraca i partnerstwo są warunkami 
koniecznymi powodzenia realizacji Strategii, ponieważ część działań wykracza poza sferę kompetencji 
Samorządu Województwa.  

Zasady dotyczące planowania rozwoju: 
• spójności – oznacza uwzględnienie w procesie opracowywania Strategii celów zawartych 

w dokumentach strategicznych na poziomie europejskim i krajowym. W szczególności uwaga 
skoncentrowana została na spójności Strategii z kierunkami wyznaczonymi w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Krajowej Strategii Rozwoju 
Regionalnego 2030 oraz celów tematycznych polityki spójności Unii Europejskiej.  

• rozwoju uwarunkowanego demograficznie – ukierunkowanie interwencji w ramach poszczególnych 
polityk publicznych, uwzględniających trendy demograficzne. Realizacja polityki rozwoju ma pozwolić 
na zmniejszenie skali negatywnych zmian demograficznych.  

• zintegrowanego planowania – polegającego na wielowymiarowej integracji planowania i realizacji 
polityki rozwoju województwa łódzkiego łączącej wymiar społeczny, gospodarczy oraz przestrzenny 
z zachowaniem zrównoważonego rozwoju. Planowana interwencja powinna być dopasowana 
do specyfiki danego obszaru, odpowiadać na jego określone potrzeby i bazować na wewnętrznym 
potencjale rozwojowym obszaru. Zintegrowane podejście terytorialne oznacza potrzebę skorelowania 
na poziomie województwa polityki rozwoju w wymiarze społeczno-gospodarczym z polityką przestrzenną 
tak, by stanowiły spójny system planowania rozwoju regionu. Istotne jest uwzględnienie kontekstu 
terytorialnego na etapie programowania, realizacji i monitorowania działań. Zasada ta zakłada także 
komplementarność działań podejmowanych na różnych szczeblach podziału administracyjnego.  

• selektywności – oznacza koncentrację zintegrowanych i komplementarnych działań prowadzących 
do osiągnięcia wybranych, strategicznych dla rozwoju województwa celów, wsparcie określonych grup 
społecznych oraz rozwój wyznaczonych obszarów interwencji. Zasada selektywności zakłada dokonanie 
strategicznego wyboru w zakresie kierunków rozwoju województwa we współpracy ze wszystkimi 
partnerami zaangażowanymi w jego realizację. Zasada ta oznacza również wspieranie tych branż, 
dziedzin, sektorów i nisz, które z uwagi na posiadany potencjał pozwalają na budowanie rzeczywistej 
przewagi konkurencyjnej danego obszaru w skali regionalnej, krajowej bądź międzynarodowej 
oraz stanowią siłę napędową dla rozwoju gospodarczego. 

Zasady dotyczące wdrażania: 
• zrównoważonego rozwoju – zakłada realizację działań mających na celu poprawę poziomu życia 

mieszkańców przy zapewnieniu równowagi między aspektami społecznymi, gospodarczymi, 
przestrzennymi oraz ochrony środowiska w warunkach rozwijającej się gospodarki rynkowej. Zasada 
promuje rozwój w oparciu o efektywne zarządzanie zasobami i innowacyjne rozwiązania 
z uwzględnieniem wyzwań polityki klimatycznej.  

• wieloszczeblowego zarządzania i zintegrowanych przedsięwzięć – zakłada podejmowanie 
skoordynowanych działań i kreowanie inwestycji rozwojowych realizowanych przez różne podmioty 
(jednostki samorządu terytorialnego, podmioty gospodarcze i partnerów społecznych) oraz finansowane 
z różnych źródeł w celu zapewnienia ich komplementarności. Realizacja zintegrowanych przedsięwzięć 
zapewni efektywność wsparcia finansowego, synergię oraz większe korzyści dla rozwoju regionu 
niż w przypadku prowadzenia punktowych działań. Zasada ta uwzględnia zaangażowanie w procesy 
decyzyjne i wykonawcze partnerów społecznych i gospodarczych. 
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Ramy finansowe i narzędzia realizacji Strategii 
W celu skutecznej realizacji Strategii Samorząd Województwa Łódzkiego będzie poszukiwał wszelkich 

dostępnych źródeł, narzędzi, metod i możliwości realizacji określonych celów, aby urzeczywistnić zaproponowaną 
w dokumencie wizję.  

Z uwagi na dziesięcioletni horyzont czasowy Strategii ramy finansowe zostały określone w sposób 
kierunkowy poprzez wskazanie potencjalnych źródeł finansowania, a także określenie narzędzi realizacji 
i mechanizmów uzgodnień SRWŁ 2030. Celem skutecznej realizacji szerokiego zakresu planowanej interwencji 
system finansowania Strategii opierać się będzie na zasadzie montażu środków finansowych pochodzących 
z różnych źródeł z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi wsparcia.  

Zasadnicze znaczenie dla sfinansowania Strategii ma przede wszystkim katalog środków publicznych, w tym: 
• środki z budżetu województwa łódzkiego; 
• środki z budżetu Unii Europejskiej242; 
• środki budżetu państwa; 
• środki jednostek samorządu terytorialnego; 
• inne środki publiczne. 
Ważnym elementem finansowania interwencji rozwojowych będą również środki prywatne, które mogą 

zostać wykorzystane do współfinansowania projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych 
lub w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Elementem realizacyjnym będą również bezpośrednie 
inicjatywy sektora prywatnego, w szczególności przedsiębiorców, które przełożą się zwłaszcza na wzrost 
potencjału gospodarczego regionu. 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SRWŁ 2030 

BUDŻET 
SAMORZĄDU 

WOJEWÓDZTWA 
BUDŻET UE 

BUDŻET 
PAŃSTWA 

BUDŻETY JST INNE ŚRODKI 
PUBLICZNE 

ŚRODKI 
PRYWATNE 

 
Środki z budżetu województwa łódzkiego finansować będą wydatki rozwojowe bezpośrednio 

lub dofinansowywać wydatki rozwojowe finansowane z innych źródeł. 
Kondycja finansowa wszystkich podmiotów realizujących Strategię wpłynie również na możliwości absorpcji 

środków pochodzących z innych źródeł, przede wszystkim środków unijnych. 
Niektóre z powyższego katalogu środków będą wykorzystywane bezpośrednio w celu wdrażania Strategii, 

inne przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi realizacyjnych. Poniżej wskazane zostaną te narzędzia, których 
znaczenie jest największe w zakresie możliwości ich wykorzystania do wdrożenia celów Strategii, w tym realizacji 
Zintegrowanych Przedsięwzięć Strategicznych. Wskazane w tym rozdziale narzędzia stanowią katalog otwarty, 
w ramach którego środki pochodzące z różnych źródeł będą mogły być łączone. Jednym z instrumentów wsparcia 
będzie Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego, którego działania w szczególności ukierunkowane 
będą na finansowanie inwestycji sektora MŚP oraz innych celów wynikających z programów rozwoju 
województwa.  

Zgodnie z projektem rozporządzenia ogólnego z 29 maja 2018 r. oraz projektem Umowy Partnerstwa 
(styczeń 2021 r.) wsparcie w ramach polityki spójności skoncentruje się na ograniczonej liczbie celów243. 

Najistotniejszym dla województwa narzędziem w ramach polityki spójności będzie program regionalny, 
którego realizację planuje się na lata 2021-2027. Dokument opracowany, zarządzany i wdrażany przez Zarząd 

 
242 Środki funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, dostępne w ramach poszczególnych polityk Unii Europejskiej, zwłaszcza w ramach polityki 

spójności i wspólnej polityki rolnej, a także środki dostępne w ramach pozostałych narzędzi i instrumentów wsparcia z poziomu europejskiego. 
243 Patrz Polityka Spójności Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w rozdziale Wprowadzenie. 
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Województwa Łódzkiego, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, będzie stanowił odpowiedź 
na wyzwania rozwojowe określone w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, wspierając określone  
w niej cele i kierunki działań. Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa244 wartość środków w ramach programu 
regionalnego wyniesie 1,631 mld euro245. Ponadto województwo będzie miało możliwość wynegocjowania 
dodatkowych środków246 na strategiczne interwencje w ramach kontraktu programowego zawieranego pomiędzy 
samorządem województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego. 

Kolejnymi narzędziami, z których województwo łódzkie będzie korzystało przy wdrażaniu Strategii, będą 
programy krajowe. Zakres ich interwencji będzie wynikał z celów określonych w rozporządzeniach unijnych, 
a także potrzeb i inwestycji ważnych z punktu widzenia gospodarki i rozwoju Polski określonych w dokumentach 
strategicznych, w szczególności SOR, KSRR 2030 i zintegrowanych strategiach sektorowych, przy zachowaniu 
ustalonej demarkacji wsparcia pomiędzy poziomem krajowym a regionalnym. Przy takim założeniu programy 
krajowe będą wspierać te cele Strategii, które będą z nimi zgodne.  

W kontekście walki z kryzysem gospodarczym związanym z COVID-19 i jego konsekwencjami szczególnie 
istotnym narzędziem, które będzie wykorzystywane przez województwo łódzkie przy wdrażaniu Strategii, będzie 
Europejski Instrument na Rzecz Odbudowy (Next Generation EU). Najważniejszym jego elementem będzie 
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). W ramach tego instrumentu planowany budżet 
dla Polski wyniesie 57,3 mld euro w formie pożyczek i dotacji na wsparcie reform i inwestycji podejmowanych 
przez państwa UE. 

Narzędziem pomocnym dla województwa przy wdrażaniu działań wskazanych w Strategii, związanych 
z „zieloną transformacją” oraz minimalizacją jej negatywnych skutków, będzie Mechanizm Sprawiedliwej 
Transformacji, który jest elementem planu inwestycyjnego na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie 
z projektem Umowy Partnerstwa (styczeń 2021 r.) województwo łódzkie jest jednym z sześciu regionów247, które 
mogą otrzymać środki na transformację w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. 

W perspektywie finansowej 2021-2027, w ramach programów regionalnych, zostały również zaplanowane 
instrumenty terytorialne, których celem jest wzmocnienie współpracy i partnerstw samorządów realizujących 
wspólne działania rozwojowe na podstawie strategii terytorialnych. Projekt Umowy Partnerstwa przewiduje 
do wykorzystania 3 instrumenty: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), inne instrumenty terytorialne (IIT) 
oraz Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS). Instrumentem, który będzie wykorzystywany 
do wspierania Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) wskazanych w Strategii, będą Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne (ZIT). Ostateczne decyzje odnośnie zasad i zakresu funkcjonowania ZIT oraz wysokości alokacji, 
jak również wykorzystania pozostałych instrumentów terytorialnych na poziomie regionu, zostaną podjęte 
w trakcie prac nad programem regionalnym. 

Do realizacji Strategii wykorzystane zostaną również programy zarządzane bezpośrednio przez Komisję 
Europejską248, narzędzia wykorzystujące środki Europejskiego Banku Inwestycyjnego, innych międzynarodowych 
instytucji finansowych, a także Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

Biorąc pod uwagę zmniejszenie wsparcia w ramach polityki spójności w perspektywie finansowej  
2021-2027 coraz większe znaczenie dla realizacji SRWŁ 2030 będą mieć krajowe źródła finansowania. Polityka 
regionalna będzie realizowana w ramach krajowych programów rozwoju249, w tym programów wieloletnich,  
a także innych instrumentów funkcjonujących w oparciu o środki publiczne250.  

 
244 Projekt Umowy Partnerstwa – styczeń 2021 r. 
245 W cenach stałych z 2018 r. 
246 Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa (styczeń 2021 r.) łączna wartość środków pozostająca do negocjacji w ramach kontraktów 

programowych to 7,105 mld euro. 
247 Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma  

4,4 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności (3,8 mld euro z FST oraz 560 mln euro z polityki spójności). 
248 Między innymi: CEF Mobility (Łącząc Europę), Horyzont Europa, Cyfrowa Europa, Invest EU, Kreatywna Europa, EURATOM, LIFE, COSME. 
249 Między innymi: Krajowy Program Kolejowy, Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 roku), Narodowy 

Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024, Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na 
lata 2011-2023 oraz inne programy, które zostaną opracowane na poziomie krajowym. 

250 Między innymi: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Fundusz Dróg Samorządowych, Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz Kolejowy. 
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Możliwe będzie także skorzystanie z profesjonalnego systemu instytucji rozwoju251 poprzez wykorzystanie 
instrumentów oferowanych przez Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju. Wśród nich znajdują się instrumenty 
służące rozwojowi samorządów (m.in. finansowanie infrastruktury, partnerstwo publiczno-prywatne),  
czy przedsiębiorstw (m.in. kapitał na rozwój, gwarancje bankowe czy doradztwo i finansowanie eksportu). 

NARZĘDZIA REALIZACJI SRWŁ 2030 

PROGRAM 
REGIONALNY 

PROGRAMY 
KRAJOWE 

EUROPEJSKI 
INSTRUMENT 

NA RZECZ 
ODBUDOWY 

MECHANIZM 
SPRAWIEDLIWEJ 
TRANSFORMACJI 

PROGRAMY 
ROZWOJU 

INNE 
NARZĘDZIA 

 

Aby dostosować interwencję do specyficznych potrzeb regionalnych, uwzględniając przy tym zapisy SOR 
i zintegrowanych strategii sektorowych, a także optymalnie korzystać ze środków finansowych, konieczne jest 
zaangażowanie partnerów ze wszystkich poziomów zarządzania oraz dokonanie właściwych uzgodnień w zakresie 
planowanych inwestycji. W tym celu KSRR 2030 wprowadza główne mechanizmy uzgodnień, które pozwolą 
na lepsze ukształtowanie współpracy między poziomem lokalnym, regionalnym i krajowym: kontrakt programowy, 
kontrakt sektorowy oraz porozumienia terytorialne. 

W ramach kontraktu programowego podejmowane będą uzgodnienia pomiędzy stroną rządową 
i samorządem województwa, które zobowiążą strony do realizacji zadań określonych w programie regionalnym, 
ukierunkowanych na osiągnięcie wspólnych celów na danym terytorium. Kontrakt programowy określi zasady, 
kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego, a także przedsięwzięcia priorytetowe 
dla województwa łódzkiego planowane do realizacji z jego środków. W wybranych obszarach będą mogły zostać 
także określone przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w ramach programów krajowych w trybie 
pozakonkursowym.  

Mechanizmem uzgadniania realizacji przedsięwzięć na obszarze województwa ze środków budżetu państwa 
będzie kontrakt sektorowy − terytorialnie ukierunkowana interwencja na rzecz regionu ze strony poszczególnych 
programów rozwoju przygotowywanych przez właściwych ministrów. W kontrakcie sektorowym wskazane 
zostaną przedsięwzięcia planowane do realizacji, zarówno po stronie rządowej, jak i samorządu województwa, 
pod warunkiem zagwarantowania wkładu finansowego na ich realizację.  

Nowym mechanizmem uzgadniania jest porozumienie terytorialne. Ten mechanizm może zostać 
wykorzystany przez Samorząd Województwa Łódzkiego do sprawniejszego uzgadniania z samorządami lokalnymi 
projektów, celów i działań na obszarze województwa, niezbędnych do realizacji Strategii. Mechanizm zakłada 
współpracę samorządów na obszarach, gdzie zidentyfikowano istotne potencjały lub problemy ograniczające 
możliwości rozwoju. Określa zakres i sposób realizacji przedsięwzięć istotnych dla obszaru objętego 
porozumieniem i rozwoju ponadlokalnego. Może też służyć wsparciu samorządów lokalnych z obszaru 
województwa łódzkiego lub z obszarów różnych województw przez środki pochodzące z poziomu krajowego. 

Powyższe mechanizmy uzgodnień zostały szczegółowo przedstawione w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

 
251 Wprowadzony ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju. System instytucji rozwoju (Grupę Polskiego Funduszu Rozwoju) tworzą: 

1) Polski Fundusz Rozwoju, 
2) Bank Gospodarstwa Krajowego, 
3) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 
4) Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna, 
5) Polska Agencja Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna, 
6) Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna. 
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MECHANIZMY UZGODNIEŃ SRWŁ 2030 

KONTRAKT 
PROGRAMOWY 

KONTRAKT 
SEKTOROWY 

POROZUMIENIE 
TERYTORIALNE 

Rozwój województwa jest procesem skomplikowanym i wymaga sprawnej organizacji całego systemu 
wdrażania, dlatego Samorząd Województwa Łódzkiego będzie aktywnie poszukiwał możliwości wykorzystania 
powyższych narzędzi realizacji i mechanizmów uzgodnień dla osiągnięcia celów Strategii 2030. 

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, jako najważniejszy dokument definiujący politykę rozwoju 
i wyzwania stojące przed województwem łódzkim, określa ramy dla planowania na poziomie lokalnym,  
a jej założenia odzwierciedla Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego. Dla wspierania 
efektywnej realizacji polityki rozwoju możliwe jest wprowadzenie niższego poziomu dokumentów regionalnych, 
np. strategii sektorowych, programów rozwoju czy planów wdrażania, opracowywanych dla wybranych obszarów 
tematycznych i ocenianych pod kątem zgodności z celami strategicznymi.  
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System monitorowania i ewaluacji Strategii 
Realizacja Strategii wymaga systematycznego obserwowania zmian zachodzących w województwie, a także 

reagowania na pojawiające się problemy i zagrożenia w osiąganiu założonych przez strategię rezultatów i będzie 
podlegała stałemu monitorowaniu. Zakres tematyczny monitoringu i ewaluacji realizacji SRWŁ 2030 określają cele 
strategiczne i operacyjne. Podstawowym punktem odniesienia w monitorowaniu realizacji Strategii jest zestaw 
wskaźników obrazujących oczekiwane rezultaty realizacji Strategii, odnoszących się do poszczególnych celów 
strategicznych i operacyjnych.  

Monitoring Strategii będzie miał charakter ciągły, co oznacza stałe gromadzenie m.in. danych statystycznych, 
informacji o realizacji Zintegrowanych Przedsięwzięć Strategicznych, danych o środkach finansowych 
zaangażowanych w realizację SRWŁ 2030 oraz prowadzenie niezbędnej analityki uzupełniającej, np. w zakresie 
analizy wąskich gardeł dyfuzji innowacji. Głównym dokumentem cyklicznie podsumowującym proces monitoringu 
będzie Raport z realizacji SRWŁ 2030, przedkładany do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Łódzkiego. Raport 
przygotowywany będzie nie rzadziej niż co dwa lata i będzie składał się z części poświęconej poziomowi realizacji 
celów Strategii, oceny sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa oraz wniosków  
i rekomendacji w zakresie realizacji SRWŁ 2030. Prowadzony monitoring Strategii będzie podstawą do oceny 
stopnia i dynamiki postępu w realizacji przyjętych celów strategicznych i operacyjnych SRWŁ.  

Część poświęcona ocenie stopnia realizacji celów Strategii będzie opomiarowana za pomocą wskaźników 
z systemu monitorowania Strategii. Będzie także zawierała zbiorcze informacje o:  

• projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej; 
• stanie realizacji Zintegrowanych Przedsięwzięć Strategicznych; 
• działaniach podejmowanych przez Samorząd Województwa i lokalne JST w OSI; 
• innych inwestycjach regionalnych i krajowych realizowanych w województwie, wpisujących się 

w tematykę celów operacyjnych. 
Część poświęcona ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej i przestrzennej województwa będzie zawierać 

analizy wskaźników ekonomicznych i społecznych odpowiadających tematyce celów strategicznych i operacyjnych 
oraz syntetyczną informację o stanie zaawansowania dokumentów planistycznych252 sporządzanych 
przez samorządy lokalne. 

Głównym podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie procesu monitorowania realizacji SRWŁ 2030 jest 
Zarząd Województwa Łódzkiego, który realizować będzie ww. zadanie poprzez jednostki podległe: Departamenty 
UMWŁ, Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego oraz właściwe jednostki i instytucje 
odpowiedzialne za wdrażanie Strategii. Jednostką wyznaczoną do prowadzenia monitoringu i sporządzania 
Raportów z realizacji SRWŁ 2030 jest Regionalne Obserwatorium Terytorialne, działające w strukturach Biura 
Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. 

Proces ewaluacji jest oceną skuteczności działań, wydajności instrumentów finansowych, użyteczności, 
trafności, trwałości i komplementarności interwencji Strategii. Wraz z cyklicznymi raportami monitoringowymi 
ewaluacja jest częścią procesu decyzyjnego i polityki rozwoju opartej na faktach, prowadzonej przez Zarząd 
Województwa.  

Ewaluacja Strategii będzie realizowana według następującego harmonogramu: 
• ewaluacja ex-ante, której poddano projekt Strategii253, 
• ewaluacja on-going, zostanie przeprowadzona w połowie okresu obowiązywania Strategii,  
• ewaluacja ex-post, zostanie przeprowadzona po zakończeniu realizacji Strategii. 

  

 
252 Dotyczy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego. 
253 Ewaluacja ex-ante Projektu Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, Infondo, 2020; https://rot-lodzkie.pl/artykul/177 
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Tab. 1. Wskaźniki monitorowania Strategii. 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Wartość w roku 

bazowym dla 
województwa 

łódzkiego 

Pozycja 
w Polsce 

Wartość w 
roku bazowym 
dla Polski/ śr. 

krajowa 

Wartość 
docelowa dla 
województwa 

w 2030 r. 
Źródła danych 

1. SFERA GOSPODARCZA – CEL STRATEGICZNY: NOWOCZESNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA 
Cel operacyjny 1.1. Zwiększenie potencjału badawczego i innowacyjnego 

1. Nakłady wewnętrzne na działalność B+R w relacji  
do PKB (ceny bieżące) [%] 

0,94% 
(2018 r.) 7. 1,21% 

(2018 r.) 
średnia 
krajowa GUS 

2. Średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej 
liczbie przedsiębiorstw [%] 

14,8% 
(2019 r.) 8. 15,5% 

(2019 r.) 
średnia 
krajowa GUS 

Cel operacyjny 1.2. Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego 

3. Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 
produkcyjnym [%] 

78,9% 
(2019 r.) 5. 77,1% 

(2019 r.) 82,0% GUS 

4. Odsetek osób dorosłych w wieku 25-64 lata 
uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu 

3,0% 
(2019 r.) 14. 4,8% 

(2019 r.) 
powyżej 
średniej 
krajowej 

GUS 

Cel operacyjny 1.3. Wsparcie rozwoju MŚP 

5. Podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności 1 036 
(2019 r.) 10. 1 175 

(2019 r.) 1165 GUS 

6. Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego na 10 tys. 
ludności 

3,8 
(2019 r.) 10. 6,6 

(2019 r.) 4,5 GUS 

Cel operacyjny 1.4. Rozwój sektora rolnego i zwiększenie jego konkurencyjności 

7. Globalna produkcja rolnicza na 1 ha użytków rolnych  
wg nowej definicji [zł] 

8 605 zł 
(2019 r.) 4. 7 883 zł 

(2019 r.) 10 000 zł GUS 

8. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych  
w gospodarstwie rolnym [ha] 

7,98 ha 
(2020 r.) 13. 11,04 ha 

(2020 r.) 8,60 ha ARiMR 

2. SFERA SPOŁECZNA – CEL STRATEGICZNY: OBYWATELSKIE SPOŁECZEŃSTWO RÓWNYCH SZANS 
Cel operacyjny 2.1. Rozwój kapitału społecznego 

9. Liczba fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych  
na 10 tys. mieszkańców 

35,3 
(2019 r.) 14. 38,3 

(2019 r.) 
średnia 
krajowa 

obliczenia 
własne na 
podstawie 

GUS 

10. 
Liczba uczestników imprez organizowanych przez domy 
kultury, ośrodki kultury, kluby, świetlice na 1 000 
mieszkańców 

657 
(2019 r.) 16. 977 

(2019 r.) 
średnia 
krajowa GUS 

Cel operacyjny 2.2. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców 

11. Przeciętne trwanie życia mężczyzn/kobiet 72,5/81,0 
(2019 r.) 

16. 
15. 

74,1/81,8 
(2019 r.) 

średnia 
krajowa GUS 

12. Liczba łóżek w hospicjach, zakładach pielęgnacyjno-
opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych na 100 tys. osób  

89,3 
(2019 r.) 9. 96,3 

(2019 r.) 
powyżej 
średniej 
krajowej 

GUS 

Cel operacyjny 2.3. Ograniczenie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego 

13. Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi na 1000 
osób w wieku 65 lat i więcej 

14,6 
(2019 r.) b.d. b.d. 20,0 

obliczenia 
własne na 
podstawie 
RCPS i GUS 

14. Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej na 
10 tys. mieszkańców 

312,7 
(2019 r.) 10. 314,0 

(2019 r.) 250 GUS 

15. Odsetek mieszkań wyposażonych w podstawowe media 
(łazienkę) (miasto), (wieś) 

90,5% – miasto 
75,2% – wieś 

(2019 r.) 
16. 
13. 

95,7% – 
miasto 

83,3% – wieś 
(2019 r.) 

99% – 
miasto 

95% – wieś 
GUS 

3. SFERA PRZESTRZENNA – CEL STRATEGICZNY: ATRAKCYJNA I DOSTĘPNA PRZESTRZEŃ 
Cel operacyjny 3.1. Adaptacja do zmian klimatu i poprawa jakości zasobów środowiska 

16. Udział powierzchni terenów zieleni w miastach 
w powierzchni ogółem [%]254 

5,97% 
(2019 r.) 5. 4,77% 

(2019 r.) 
więcej niż 

w roku 
bazowym 

obliczenia 
własne na 
podstawie 

GUS 

17. Powierzchnia obszaru przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego pyłu PM10 [km2] 

501 
(2019 r.) b.d. b.d. 

mniej niż 
w roku 

bazowym 
GIOŚ 

18. Powierzchnia obszaru przekroczenia poziomu 
docelowego Benzo(a)pirenu [km2] 

2 238 
(2019 r.) b.d. b.d. 

mniej niż 
w roku 

bazowym 
GIOŚ 

19. Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie 
uciążliwych [tys. t/rok] 

38 212,6 
(2019 r.) 1. 198 440,7 

(2019 r.) 
mniej niż 
w roku 

bazowym 
GUS 

 
254 Wskaźnik uwzględnia udział powierzchni terenów zieleni takich jak: parki, zieleńce, tereny zieleni osiedlowej, zieleń uliczna, cmentarze, lasy 

gminne w ogólnej powierzchni miast. 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Wartość w roku 

bazowym dla 
województwa 

łódzkiego 

Pozycja 
w Polsce 

Wartość w 
roku bazowym 
dla Polski/ śr. 

krajowa 

Wartość 
docelowa dla 
województwa 

w 2030 r. 
Źródła danych 

20. Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności na 
wsi 

26,4 
(2019 r.) 14. 42,2 

(2019 r.) 
średnia 
krajowa GUS 

21. Lesistość [%] 21,5 
(2019 r.) 16. 29,6 

(2019 r.) 
więcej niż 

w roku 
bazowym 

GUS 

22. Pojemność ogółem obiektów małej retencji [dam3] 19 251,0 
(2019 r.) 8. 839 607,4 

(2019 r.) 
więcej niż 

w roku 
bazowym 

GUS 

Cel operacyjny 3.2. Ochrona i kształtowanie krajobrazu 

23. 
Liczba obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
nieruchomych województwa łódzkiego (wraz z 
informacją o liczbie wpisów i skreśleń) [szt.] 

2 551 
(2018 r.) b.d. b.d. 

nie mniej niż 
w roku 

bazowym 

badanie 
własne na 
podstawie 
danych NID 

i ŁWKZ 

24. Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni 
województwa ogółem [%] 

19,5 
(2019 r.) 15. 32,3 

(2019 r.) 29,0 
 

GUS 
 

Cel operacyjny 3.3. Zwiększenie dostępności transportowej 

25. Gęstość sieci autostrad i dróg ekspresowych 
w województwie [km/1000 km2]  

24,7 
(2019 r.) 2. 13,1 

(2019 r.) 33,4 GUS 

26. Linie kolejowe ogółem na 100 km2 w województwie 
łódzkim 

5,9 km/km2 
(2019 r.) 10. 6,2 km/km2 

(2019 r.) 7,1 km/km2 GUS 

27. 
Udział taboru komunikacji miejskiej przystosowanego do 
przewozu osób niepełnosprawnych w taborze ogółem 
[%]  

55,5 
(2019 r.) 16. 80,5 

(2019 r.) 
średnia 
krajowa 

obliczenia 
własne na 
podstawie 

GUS 

28. Wielkość ładunków obsłużonych w terminalach 
intermodalnych (TEU) 

494 129  
(2019 r.) b.d. b.d. 

więcej niż 
w roku 

bazowym 

badanie 
własne na 
podstawie 

danych 
operatorów 

terminali 
Cel operacyjny 3.4. Nowoczesna energetyka w województwie 

29. Udział energii odnawialnej w produkcji energii 
elektrycznej ogółem [%] 

5,4 
(2019 r.) 13. 15,5 

(2019 r.) 
średnia 
krajowa GUS 

30. Korzystający z sieci gazowej w % ogółu ludności  39,6 
(2019 r.) 14. 52,9 

(2019 r.) 
średnia 
krajowa GUS 

Cel operacyjny 3.5. Racjonalizacja gospodarki odpadami 

31. 
Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do 
ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku 
[%] 

32,6 
(2019 r.) 5. 31,2 

(2019 r.) 65,0 GUS 

Cel operacyjny 3.6. Zwiększenie dostępności do usług teleinformatycznych 

32. 
Udział gospodarstw domowych wyposażonych w 
urządzenie z dostępem do Internetu w liczbie 
gospodarstw domowych ogółem [%] 

78,2 
(2019 r.) 11. 80,2 

(2019 r.) 100 GUS 

CEL HORYZONTALNY: EFEKTYWNIE I ODPOWIEDZIALNIE ZARZĄDZANY REGION 

33. 
Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego w 
powierzchni ogółem [%] 

33,0 
(2019 r.) 7. 31,2 

(2019 r.) 50 GUS 

 

  




