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1.  WSTĘP

Patrząc na długi okres, obejmujący ostatnie półwiecze oraz 
następnych 35 lat, widać, iż pomijając Warszawę, wszystkie 
pozostałe wielkie miasta zetkną się z momentem, od którego 
rozpocznie się depopulacja. (Szukalski P., 2015, Analiza 
porównawcza przemian demograficznych w Łodzi w latach 
1980-2050 ze szczególnym uwzględnieniem ruchu naturalnego 
oraz zmian struktury ludności według wieku). Ta autorytatywnie 
stwierdzona sytuacja wymaga od odpowiedzialnych za miasta 
pilnego podjęcia szerokich działań zaradczych, które przy 
zmieniających się uwarunkowaniach, jakimi są współczesne 
niekorzystne trendy demograficzne, pozwoliłyby zachować 
z jednej strony dynamikę rozwoju, zaś z drugiej utrzymać tempo 
przekształcania miast w miejsca przyjaznych człowiekowi, 
dobrych warunków życia. 
Zjawiska zmniejszania się liczby ludności i ich konsekwencje są 
w Łodzi znane od dawna (Michalski W., 2010, Wyludniające się 
miasto - przykład Łodzi, [w] Burchard – Dziubińska M., Rzeńca 
A., (red.), Zrównoważony rozwój na poziomie lokalnym 
i regionalnym, Wyd. UŁ, Łódź, s. 98 – 111), ale ich nasilenie, 
związane między innymi z otwarciem europejskiego rynku 
pracy, wymagały szczegółowego rozpoznania i poszukiwania 
dróg optymalizacji. Pierwszy asumpt w tym kierunku stanowiło 
przystąpienie do opracowania nowego Studium zagospoda-
rowania przestrzennego Łodzi (uchwała Nr LXVI/1416/13 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”), w którym po 
raz pierwszy tak dobitnie określono konieczność dostosowania 
struktury zagospodarowania miasta do jego, wynikających 
z uwarunkowań demograficznych, przyszłych rozmiarów. 
Znalazło to także odzwierciedlenie w stanowisku Rady Miejskiej 
w Łodzi w sprawie modelu rozwoju przestrzennego miasta Łodzi, 
określonego w ramach prac nad projektem Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Łodzi. 

Opracowana przez GUS poprzednia prognoza demograficzna 
na lata 2008 - 2035 r., bazująca na założeniu o systematy-
cznym, powolnym wzroście intensywności urodzeń, wobec 
obse r wowanych  dynamicznych  zm ian  spo łeczno-
ekonomicznych i kulturowych, mających istotny wpływ na 
wzorce zachowań demograficznych, a także migracyjnych, 
straciła na aktualności. Najnowsza publikacja prognozy zawiera 
założenia i analizę przewidywanych trendów zmian 
w przebiegu procesów demograficznych (płodności 
i umieralności), kierunków i rozmiarów ruchów migracyjnych 
definitywnych oraz wyniki prognozy ludności do 2050 r., 
sporządzonej na podstawie przyjętych wariantów założeń 
(GUS, 2014, Prognoza ludności na lata 2014 – 2050, Studia 
Analityczne i Statystyczne, Warszawa). Zmiana założeń 
prognostycznych GUS co do tempa przemian demograficznych 
w Polsce, w tym także na statystycznym poziomie pod-
regionalnym jakim jest Łódź, uświadomiła nieodwracalność 
zasadniczych trendów demograficznych i wystąpienia ich 
negatywnych skutków (Prognoza dla powiatów i miast na prawie 

1powiatu oraz podregionów na lata 2014 - 2050, GUS 2014) .

Każda prognoza sprawdza się o tyle, o ile właściwe, zorgani-
zowane struktury społeczne jakimi są miejskie wspólnoty 
samorządowe, nie podejmą działań zaradczych i pozostaną 
bierne wobec rodzących się szans i zagrożeń. Stąd też powstała 
z inicjatywy Klubów Radnych uchwała Rady Miejskiej w Łodzi 
doskonale wpisała się w podjęty już w Mieście proces 
dochodzenia do określenia specyficznych dla Łodzi działań, 
które razem mogą stanowić trzon łódzkiej polityki demogra-
ficznej. Polityki, która stanowi, zgodnie z ustaloną zasadą 
wypełniania konkretnymi projektami działań Strategii zintegro-
wanego rozwoju Łodzi 2020+ (Uchwała nr XLIII/824/12 Rady 
Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r.), jej kontynuację 
i „branżowe” wypełnienie.

Wraz z przyjęciem inicjatywy radnych (Uchwała Rady Miejskiej 
w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. Nr V/63/15 stanowisko 
Rady Miejskiej w Łodzi – apel do Prezydenta Miasta Łodzi 
o kontynuację działań doraźnych i systemowych mających na 
celu poprawienie sytuacji demograficznej Łodzi oraz przygoto-
wanie „łódzkiej polityki demograficznej”) przedstawiono 
dotychczasowe działania Miasta zmierzające do zmiany 
niekorzystnych uwarunkowań demograficznych (Informacja 
Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie działań mających na celu 
poprawę trendów demograficznych w Łodzi - wystąpienie 
dyrektora Biura Strategii Miasta, T. Jakubca) i perspektywy jakie 
rysują się przed Łodzią w tym zakresie (wystąpienie dr hab. Piotra 
Szukalskiego z Katedry Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej 
na Uniwersytecie Łódzkim - protokół Nr V/15 z V sesji 
Rady Miejskiej w Łodzi z 21 stycznia 2015 r.).

Rozpoczęto także konsultacje ze środowiskiem naukowym, 
w szczególności medycznym, zmierzające do określenia ram, 
niezbędnej dla opracowania polityki demograficznej, 
wszechstronnej diagnozy stanu, kierunków i intensywności 
przemian demograficznych jakie obejmują Łódź oraz zmienności 
tych procesów w przestrzeni miasta. W rezultacie konsultacji 
zlecono opracowanie w okresie maj - czerwiec 2015 r. ekspertyz 
pozwalających na zdiagnozowanie stanu demograficznego 
Łodzi. Były to następujące opracowania:

dr Piotr Szukalski, Analiza porównawcza przemian 
demograficznych w Łodzi w latach 1980 - 2050 na tle innych, 
wielkich, polskich miast, ze szczególnym uwzględnieniem 
ruchu naturalnego oraz zmian struktur ludności według wieku; 
analiza potencjalnych „punktów zwrotnych” rozwoju 
demograficznego w powyższym okresie. Stan bez 
interwencji. 

dr Bartosz Bartosiewicz, Analiza istotnych skutków zmian 
demograficznych społeczności łódzkiej w krytycznych latach 
prognozy 2020, 2030, 2050 w sferze ekonomicznej (rynku 
pracy), społecznej (edukacja, zdrowie, aktywizacja 
społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu) i przestrzennej 
(mieszkalnictwo, dostępność przestrzeni) – ujęcie 
wskaźnikowe. Stan bez interwencji.

1  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludność/
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Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Analiza wpływu migracji 
na kształtowanie się struktury demograficznej łodzian 
w perspektywie prognozy demograficznej GUS z uwzględ-
nieniem potencjału migracyjnego regionu łódzkiego 
i konkurencji innych miast. Analiza na podstawie 
dotychczasowych trendów. Stan bez interwencji. 

oraz wykorzystano w tym celu sporządzone uprzednio 
opracowanie:  

Miken Consulting, Charakterystyka zmian rozmieszczenia 
liczby ludności, liczby mieszkań i ich powierzchni użytkowej 
według jednostek osiedlowych Łodzi w latach 2009-2013.

Kolejnym krokiem na drodze dochodzenia do rozpoczęcia 
ostatniej fazy opracowywania Łódzkiej polityki demograficznej 
były spotkania konsultacyjne z Wydziałami merytorycznymi 
UMŁ (WZiSS, WS).

Równocześnie Prezydent Miasta wystąpił do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej  Tomasza Kacprzaka z zaproszeniem 
przedstawicieli klubów radnych Rady Miejskiej gotowych 
głęboko zaangażować się w tworzenie opracowania „łódzkiej 
polityki demograficznej” (pismo z 29.06.2015 r.). 

Do współpracy przy tworzeniu Łódzkiej polityki demograficznej 
wskazani zostali radni: p. Grzegorz Matuszak, Marek Michalik, 
Małgorzata Bartosiak i Urszula Niziołek Janiak oraz Sebastian 
Bulak (pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 25 
września 2015 r. oraz dnia 21 września 2016 r.).

Działania te pozwoliły na przygotowanie zarządzenia 
w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania Łódzkiej 
polityki demograficznej (Zarządzenie Nr 2178/VII/15 
Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 października 2015 r.). 
Do pracy nad opracowaniem Łódzkiej polityki demograficznej 
zaproszeni zostali również przedstawiciele Komisji Dialogu 
Obywatelsk iego do spraw: Pol i t yk i  Demograficznej 
i  Współpracy Międzypokoleniowej, Rodziny, Dzieci 
i Młodzieży, Miejskiej Rady Seniorów oraz Uniwersytetu 
Medycznego i z Uniwersytetu Łódzkiego dr hab. Piotr Szukalski. 
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LIPIEC 2013
Uchwała Nr  LXVI/1416/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 
3 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Łodzi”

2014
Prognoza demograficzna GUS, Prognoza ludności na lata 2014 
– 2050, Studia Analityczne i Statystyczne, W-wa

Prognoza dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz 
podregionów na lata 2014 - 2050, GUS 

2013 - 2014
Przygotowanie projektu Polityki Społecznej dla Miasta Łodzi 
2020+

STYCZEŃ 2015
Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. 
Nr V/63/15 stanowisko Rady Miejskiej w Łodzi – apel 
do Prezydenta Miasta Łodzi o kontynuację działań doraźnych 
i systemowych mających na celu poprawienie sytuacji 
demograficznej Łodzi oraz przygotowanie „łódzkiej polityki 
demograficznej”

KWIECIEŃ 2015
Zlecenie i opracowanie ekspertyzy:
Miken Consulting, Charakterystyka zmian rozmieszczenia liczby 
ludności, liczby mieszkań i ich powierzchni użytkowej według 
jednostek osiedlowych Łodzi w latach 2009 - 2013.

MAJ – CZERWIEC 2015
Zlecenie i przygotowanie ekspertyz:

dr Piotr Szukalski, Analiza porównawcza przemian 
demograficznych w Łodzi w latach 1980 - 2050 na tle 
innych, wielkich, polskich  miast, ze szczególnym 
uwzględnieniem ruchu naturalnego oraz zmian struktur 
ludności według wieku; analiza potencjalnych „punktów 
zwrotnych” rozwoju demograficznego w powyższym 
okresie. Stan bez interwencji. 
dr Bartosz Bartosiewicz, Analiza istotnych skutków zmian 
demograficznych  społeczności łódzkiej w krytycznych 
latach prognozy 2020, 2030, 2050 w sferze ekonomicznej 
(rynku pracy), społecznej (edukacja, zdrowie, aktywizacja 
społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu) i przestrzennej 
(mieszkalnictwo, dostępność przestrzeni) – ujęcie 
wskaźnikowe. Stan bez interwencji.

Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Analiza wpływu migracji 
na kształtowanie się struktury demograficznej łodzian 
w perspek t ywie  prognozy demograficznej  GUS 
z uwzględnieniem potencjału migracyjnego regionu 
łódzkiego i konkurencji innych miast. Analiza na podstawie 
dotychczasowych trendów. Stan bez interwencji. 

MARZEC - LISTOPAD 2015
Spotkania konsultacyjne z Wydziałami merytorycznymi UMŁ 
(WZiSS, WS).
Konsultacje ze środowiskiem naukowym, w szczególności 
medycznym (prof. dr hab. n. med. Marek L. Kowalski - UMED 
w Łodzi, prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak - Prorektor 
ds. Nauki UMED w Łodzi).

CZERWIEC 2015
Wystąpienie Prezydent Miasta Łodzi do Przewodniczącego RM 
z prośbą o zaproszenie szerokiego grona przedstawicieli klubów 
radnych RM, którzy gotowi są głęboko zaangażować się 
w tworzenie „łódzkiej polityki demograficznej”.

WRZESIEŃ 2015
Wyznaczenie radnych do prac w Zespole przez Przewodniczą-
cego RM.

LIPIEC - PAŹDZIERNIK 2015
Opracowanie na podstawie pozyskanych ekspertyz diagnozy 
stanu i wyzwań w obszarze łódzkiej polityki demograficznej, 
w tym odniesienia do krajowych i regionalnych strategicznych 
dokumentów.
Uporządkowanie i opracowanie informacji na temat działań 
prowadzonych przez jednostki UMŁ (kryterium wieku).

PAŹDZIERNIK 2015
Powołanie Zarządzeniem Nr 2178/VII/15 Prezydenta Miasta 
Łodzi z dnia 27 października 2015 r. Zespołu do spraw 
opracowania Łódzkiej polityki demograficznej (w załączeniu).

LISTOPAD 2015
Wystąpienie do członków powołanego zespołu z zaproszeniem 
na pierwsze spotkanie, zwrócenie się o wskazanie przedstawi-
ciela (KDO ds. Polityki Demograficznej i Współpracy 
Międzypokoleniowej, KDO ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży, 
Miejskiej Rady Seniorów, Uniwersytetu Medycznego) do pracy 
w Zespole. Przekazanie ekspertyz na płycie CD. 

GRUDZIEŃ 2015
Rozpoczęcie prac przez Zespół – pierwsze posiedzenie 
7 grudnia 2015 r. – prezentacja materiału opracowanego przez 
Biuro Strategii Miasta.

STYCZEŃ 2016
Uzupełnienie materiału w kontekście zgłoszonych uwag, 
prezentacja materiału na konferencji „Polityka i kultura prorodzinna 
– ogólnopolska i lokalna”, drugie posiedzenie Zespołu 
26 stycznia 2016 r. 

MARZEC 2016
Przygotowanie wersji dokumentu do konsultacji społecznych.

KWIECIEŃ – WRZESIEŃ 2016
W dniach od 27 kwietnia do 30 września 2016 r. Urząd Miasta 
Łodzi przeprowadził szerokie konsultacje społeczne Łódzkiej 
Polityki Demograficznej, których celem było zgromadzenie 
i przeanalizowanie uwag, sugestii i opinii mieszkańców Łodzi 
dotyczących proponowanych kierunków polityki demografi-
cznej. Łącznie w 7 spotkaniach i 3 debatach konsultacyjnych 
uczestniczyło 196 osób. Prawie 400 osób zgłosiło propozycje za 
pomocą formularzy konsultacyjnych i ankiet. W sumie zebrano 
636 propozycji działań oraz 287 opinii.

PAŹDZIERNIK 2016 – KWIECIEŃ 2017
Opracowywanie dokumentu uwzględniającego zarówno wyniki 
z konsultacji społecznych, jak i wykaz realizowanych oraz 
planowanych do realizacji przez poszczególne miejskie 
jednostki, działań składających się na szeroko rozumiane 
wsparcie sytuacji społeczno – demograficznej w Łodzi 
w perspektywie co najmniej do roku 2020.
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Diagnozę problemów demograficznych Łodzi oparto na dwóch 
filarach badawczych. Po pierwsze, wykorzystano przygotowane 
na zlecenie urzędu miasta, przez łódzkich naukowców, 
ekspertyzy identyfikujące najważniejsze problemy i wyzwania 
stojące przed łódzką społecznością. Po drugie, wykorzystano 
zaawansowaną analizę SWOT do identyfikacji uwarunkowań, 
wyzwań i możliwości określających główne kierunki interwencji, 
szczególnie ujmowanej kompleksowo, czyli wykraczających 
poza wąsko rozumiane aspekty demograficzne. 

3.1. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA ŁODZI 
        - ANALIZA EKSPERCKA
Na podstawie opracowań eksperckich i raportów statystycznych 
sporządzonych na zlecenie BSM, określono najważniejsze 
elementy sytuacji demograficznej Łodzi do roku 2050.  /Tab.1/

W całym okresie objętym prognozą GUS przewidziano 
systematyczne zmniejszanie się populacji Łodzi. Analizując 
ubytki w liczbie ludności w okresach pięcioletnich dostrzec 
można, że w każdym z nich liczba mieszkańców zmniejszać się 
będzie o ponad 30 tys. Dopiero lata 2045 - 2050 przyniosą 
spowolnienie tempa tego ubytku. W latach 2015-2050 
przewiduje się ubytek rzeczywisty mieszkańców 
Łodzi na poziomie 214,2 tys. osób, tj. o 30,6%. 
Najgłębsze zmiany in minus dotyczyć będą grupy wieku 30 - 39 
lat, której rozmiary zmaleją o 57,0%, przy czym w populacji 
mężczyzn o 55,9%, a wśród kobiet o 58,1%. Zwiększy się 
natomiast liczebność starszych grup wiekowych. Liczba osób 
powyżej 70-tego roku życia wzrośnie o 50% w stosunku do 
okresu bazowego, w tym liczba mężczyzn o 82%, podczas gdy 
kobiet o 40%.

3. DIAGNOZA

TAB. 1. PROGNOZA LICZBY LUDNOŚCI ŁODZI DO ROKU 2050

 Źródło: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludność/prognoza-ludności-na-lata-2014-2050

LATA

OGÓŁEM 

2015

699 093

2020

668 406

2025

638 025

2030

606 824

2035

574 608

2040

542 732

2045

512 648

2050

484 845

2015 2050

0-9 lat

10-19 lat

20-29 lat

30-39 lat

40-49 lat

50-59 lat

60-69 lat

70-79 lat

80 lat i więcej
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RYS. 1. STRUKTURA WIEKU LUDNOŚCI ŁODZI W LATACH 2015 I 2050

8,3%
7,4%

11,4%

16,6%

12,7%

13,9%

16,6%

7,4%
5,6% 7,0%

6,8%

8,1%

10,3%

10,8%

11,6%

17,3%

15,8%

12,3%

Źródło: Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego, Analiza wpływu migracji na kształtowanie się struktury demograficznej łodzian 
w perspektywie prognozy demograficznej GUS z uwzględnieniem potencjału migracyjnego regionu łódzkiego i konkurencji 
innych miast. Analiza na podstawie dotychczasowych trendów. Stan bez interwencji Łódź 2015 - opracowanie na zlecenie UMŁ 



7

Zmiany wartości sumarycznego wskaźnika obciążenia 
demograficznego nastąpią głównie z powodu wyraźnego 
wzrostu udziału osób starszych, bowiem odsetek dzieci 
i młodzieży ulegnie jedynie nieznacznemu obniżeniu. Wskaźnik 
obciążenia demograficznego wzrośnie z obecnych 63 osób 
w wieku nieprodukcyjnym, przypadających na 100 osób 
w wieku produkcyjnym, do prawie 86 osób w roku 2050. 

Analizy Urzędu Statystycznego w Łodzi wykazują, że liczba 
mieszkańców Łodzi od lat podlega wyraźnemu zmniejszeniu. 
W końcu 2014 r. miasto liczyło 706,0 tys. osób, a od 2008 r. ich 
liczba zmniejszyła się o 41,4 tys. (o 5,8%). W wyniku tych 
systematycznych zmian, w Łodzi każdego roku ubywało 6 - 
7 tys. osób. Znacznie większy ubytek miał miejsce w roku 2010, 
co wiązać należy z korektą liczby mieszkańców w następstwie 
Narodowego Spisu Powszechnego 2011.

Zmiany w strukturze mieszkańców Łodzi według wieku 
w latach 2008 - 2014 sprowadzają się do wyraźnie rosnącego 
udziału osób w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60 roku życia) 
i świadczą o postępującym procesie starzenia się ludności. 
Niewielki wzrost odsetka dzieci (0-9 lat), jest konsekwencją 
niewielkiego wzrostu urodzeń w latach 2008 - 2010. 
W kolejnych latach liczba urodzeń ponownie przyjęła tendencję 
spadkową i w porównaniu z 2008 r. była w roku 2014 niższa 
o ponad 600 osób (9,3%).

Liczba zgonów w Łodzi nieco obniżyła się, ale nadal jest 
dwukrotnie wyższa od liczby urodzeń. W wyniku ubytku 
naturalnego w Łodzi ubywa corocznie 5 tys. 
mieszkańców.
Drugim czynnikiem determinującym zmiany w liczbie 
mieszkańców, a także mającym wpływ na przeobrażenia 
struktury demograficznej są przemieszczenia na pobyt stały. 
Rozmiary migracji mieszkańców Łodzi są relatywnie 
niewielkie. W latach 2008 - 2013 mamy do czynienia 
ze względną stabilizacją w tym zakresie. Napływ do Łodzi 
oscyluje przeciętnie rocznie na poziomie 4 tys. osób. 
Nieco większym wahaniom podlega skala odpływu 
migracyjnego, która jednocześnie wykazuje nieznaczną 
tendencję wzrostową.

Chociaż ujemne saldo migracji nie pozostawało bez wpływu na 
ubytek rzeczywisty, to wpływ ten, w porównaniu ze znaczeniem 
ubytku naturalnego był niewielki – każdego roku Łódź 
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w wyniku odpływu migracyjnego per saldo traci 
przeciętnie 0,2% mieszkańców, co stanowi ¼ ubytku 
rzeczywistego. Skala odpływu migracyjnego na pobyt stały 
do Warszawy także jest niewielka i kształtuje się na poziomie 
6 - 7% ogólnego odpływu. Jednakże w konfrontacji 
z innymi dużymi miastami skala napływu do Łodzi 
nowych mieszkańców jest wyraźnie niższa. Również 
skala odpływu migracyjnego jest najniższa w tej grupie miast. 
Skłonność mieszkańców Łodzi do wyjazdów za granicę na 
pobyt stały w poprzednich latach podlegała niewielkim 
wahaniom, a skala tego zjawiska w ogólnych rozmiarach 
odpływu migracyjnego nie przekraczała 5%. 

Dane nie obrazują jednak wyjazdów do pracy, do czasu ich 
przekształcenia w emigrację definitywną. Emigrujący łodzianie 
najczęściej, bo w około 40%, wybierają Wielką Brytanię, 
a następnie Niemcy - niemal 20%.

Zjawisko depopulacji jest w Łodzi przestrzennie zdecydo-
wanie zróżnicowane i to od początku okresu przemian. Wyludnia 
się w znacznym stopniu głównie centrum miasta, przy 
równoczesnym bardzo wyraźnym przyroście ludności 
w dzielnicach leżących na obrzeżach. Równocześnie 
w większości jednostek pomocniczych miasta wzrasta liczba 
mieszkań oraz obserwujemy przyrost powierzchni mieszkaniowej 
na obszarze całej Łodzi. W latach 1988 – 2013 liczba 
ludności Łodzi zmniejszyła się o prawie 143 tys., 
natomiast liczba mieszkań, którymi dysponuje łódzka 
społeczność wzrosła o 35 tys., a ich powierzchnia 
użytkowa powiększyła się o ponad 4,3 mln m², czyli 
o 30%.

Analiza porównawcza przemian demograficznych 
w Łodzi w latach 1980 - 2050 ze szczególnym 
uwzględnieniem ruchu naturalnego oraz zmian 
s t r u k t u r y  l u d n o ś c i  w e d ł u g  w i e ku  p o z wa l a 
na następujące stwierdzenia.

Z wyjątkiem Warszawy, wszystkie wielkie miasta Polski wejdą 
niebawem w długotrwały okres depopulacji. Patrząc z tej 
perspektywy, zaznaczyć należy, iż w przypadku Łodzi, 
po pierwsze, moment ten wystąpił najwcześniej (maksymalną 
liczbę mieszkańców miasto osiągnęło w 1988 r.), a po drugie, 
proces wyludniania się jest najbardziej dynamiczny.

 

    RYS. 2. DYNAMIKA ZMIAN LICZBY LUDNOŚCI WIELKICH MIAST W LATACH 1960-2050 

Źródło: na podstawie: GUS, 2014, Prognoza ludności na lata 2014 – 2050, Studia Analit yczne i Statystyczne, W-wa
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Rzeczywistym problemem Łodzi jest i będzie to, że spadek liczby 
ludności nie jest i nie będzie rekompensowany wzrostem liczby 
ludności terenów otaczających, gdyż Łódzki Obszar 
Metropol i ta lny  doświadcza powolne j  depopulac j i . 
Równocześnie, podobnie jak w przypadku pozostałych wielkich 
miast Polski, w obszarze aglomeracji łódzkiej następować 
będzie spadek udziału ludności zamieszkałej w stolicy regionu 
względem ludności obszaru metropolitalnego z obecnych 
64,7% do 61,1% w 2030 i 56,6% w 2050 r. Jednakże 
powołanie w 2014 r. Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 
(stowarzyszenia 30 jednostek samorządowych województwa 
łódzkiego) daje szanse na wspólną realizację między - 
samorządowych projektów w ramach nowej perspektywy unijnej 
tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W tym celu 
przyjęto Strategię Rozwoju ŁOM, określającą kwestię 
współpracy gmin, w zakresie rozwoju, poprawy jakości usług 
społecznych i podniesienia jakości życia w ramach metropolii.

Spośród innych wielkich miast Łódź najbardziej 
wyróżnia skala ubytku naturalnego, który w latach 
1984 - 2013 odpowiada łącznie za 91% zmniejszenia się liczby 
ludności. 

W przypadku Łodzi bardzo wyraźnie widoczna jest 
jej niska atrakcyjność osiedleńcza. W ostatnich latach 
liczba osób, które pochodząc z innych części Polski (w tym 
z województwa łódzkiego), zdecydowały się na osiedlenie 
w mieście, jest w przeliczeniu na 1000 osób dwukrotnie mniejsza 
od średniej dla innych dużych polskich miast. Równocześnie 
ponad połowa wymeldowujących się z Łodzi to osoby, które 
kierują się chęcią zamieszkiwania w suburbiach (tj. powiatach 
podregionu łódzkiego). 

Łodzianki pod względem poziomu dzietności nie 
różnią się specjalnie od mieszkanek innych, wielkich 
miast. 

Specyfika Łodzi w sferze zachowań prokreacyjnych przejawia 
się szczególnym rozkładem cząstkowych współczynników 
płodności. Trwale występuje wyższa niż w pozostałych wielkich 
miastach płodność kobiet bardzo młodych i młodych. 
Najprawdopodobniej jest to rezultat zdecydowanie większego 
w Łodzi odłamu ludności żyjącej w subkulturze ubóstwa, dla 
której istotnym źródłem dochodów są zasiłki i świadczenia 
społeczne. 

Współczynnik reprodukcji brutto utrzymuje się od 10 lat 
na poziomie ok. 0,55, co oznacza, iż przychodzące obecnie 
na świat pokolenia zastępują pokolenie swoich rodziców 
jedynie w 55%. Realistycznie należy uznać, iż brak 
jest podstaw do uznania, że nastąpi w nadchodzą-
cych latach wyraźne podwyższenie się poziomu 
dzietności.

Istotne znaczenie w najbliższych dekadach będzie 
miała natomiast umieralność, a nawet nadumieral-
ność łodzian. Łódź negatywnie odstaje pod tym względem 
od pozostałych wielkich miast. Ponadto wskaźnik trwania życia 
w Łodzi jest niższy nie tylko od średniej dla Polski i innych 
aglomeracji, ale również od średniej dla województwa 
łódzkiego. W porównaniu z Polską nadumieralność łodzian 
widoczna jest do 70 - tego roku życia, zaś w przypadku regionu 
do ok. 50 - tego roku życia. Osiągnięcie w Łodzi 
ogólnopolskiego poziomu umieralności oznaczałoby 
obniżenie ujemnego przyrostu naturalnego 
o 25 -30%, prowadząc do obniżenia się tempa 
wyludniania miasta o 1/6.
Elementem wspólnym wszystkich scenariuszy zaradczych 
p rognozowanych  p rzez  łódzk ich  naukowców je s t 
koncentrowanie się na migracjach jako zjawisku 
demograficznym, które  może oddziaływać 
na „odstępstwa ” od trendu wskazywanego 
w prognozach GUS dla Łodzi. 
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RYS. 3. WSPÓŁCZYNNIKI DZIETNOŚCI W WIELKICH POLSKICH MIASTACH W LATACH 1982 - 2014 

Źródło: na podstawie: GUS, 2014, Prognoza ludności na lata 2014 – 2050, Studia Analit yczne i Statystyczne, W-wa
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Możliwością demograficznej odnowy miasta byłoby więc np. 
uznanie Łodzi przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej jako obszaru 
szczególnych ułatwień dla osób chcących się osiedlić w Polsce. 
Inną możliwością, przynajmniej częściowego łagodzenia 
problemów ludnościowych, byłoby utworzenie w Łodzi centrum 
usług edukacyjnych dla obcokrajowców.

Dla przyszłości Łodzi najistotniejsze, w kontekście 
odnotowanych trendów, będą ekonomiczne 
i społeczne skutki negatywnych zmian demograficz-
nych. Ustalono je w krytycznych latach prognozy 
2020, 2030, 2050. 
 Łódź w całym badanym okresie (2015 – 2050) wyróżnia stały 
ubytek ludności w grupie przedprodukcyjnej, gdy w pozostałych 
dużych miastach proces ten rozpocznie się dopiero po 2020 r. 
W przypadku ludności w tzw. wieku mobilnym (20 - 45 lat) 
aktywności zawodowej, wszystkie miasta zanotują znaczący 
spadek populacji, największy w Łodzi i Poznaniu. W drugiej 
podgrupie wieku produkcyjnego tzw. niemobilnego, sytuacja 
w polskich miastach zaczyna się różnicować. W odróżnieniu 
od Łodzi i Poznania, w pozostałych ośrodkach notuje się wzrost 
liczby ludności w tej grupie wieku. Dlatego też można sądzić, 
że okresie 2015 - 2050 dojdzie w Łodzi do następujących 
negatywnych zjawisk:

1) Obniżanie się liczby użytkowników miasta 
płacących podatki wynikające ze stosunku pracy, 
co poskutkuje istotnym ubytkiem dochodów 
własnych budżetu miasta. Według danych GUS 
w Łodzi liczba pracujących (w tym dojeżdżających 
do pracy) wynosi obecnie 230 tys. osób (Dojazd do pracy 
w Polsce w 2011, Bank Danych Lokalnych GUS 2014 – 
www.stat.gov.pl). W ten sposób liczbę pracujących łodzian 
można szacować na 203 tys., czyli 46% osób w wieku 
produkcyjnym (ten wskaźnik aktywności zawodowej 
jest niższy o ponad 10% od średniej krajowej). Przy 
założeniu, że do roku 2050 nie zmienią się uwarunkowania 
(rozmiary dojazdów do pracy i wiek emerytalny) oraz 
utrzyma się obecny wskaźnik aktywności zawodowej 
liczba pracujących w mieście zmniejszy się do 
2020 r. o 20 tys. i o 92 tys. do 2050 r..Równocześnie 
obecnie na 1 pracującego w Łodzi przypada 0,8 emeryta, 
w roku 2030 wskaźnik ten przekroczy 1, a w 2050 będzie 
sięgał ponad 2. Może takiej stracie przeciwdziałać wzrost 
wydajności pracy, ale ze względu na nadal stosunkowo 
niskodochodową strukturę gospodarki łódzkiej będzie to 
niełatwe do osiągnięcia.

2) Utrzymanie obecnego stanu zatrudnienia będzie 
możliwe poprzez wzrost aktywności zawodowej 
m i e s z ka ń c ó w  o r a z  z e w n ę t r z n y  n a p ł y w 
pracowników. Aby utrzymać taki sam popyt na pracę do 
roku 2020 aktywność zawodowa ludności powinna 
wzrosnąć o 6%, do roku 2030 o 12%, a w 2050 r. aż o 36% 
w stosunku do stanu obecnego. W ostatnim roku prognozy 
oznacza to poziom aktywności zawodowej rzędu 88%, 
co wydaje się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe 
do osiągnięcia. Opierając wzrost popytu na pracę jedynie 
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na napływie nowych pracowników spoza granic Łodzi ich 
liczba powinna w 2050 r. wzrosnąć o blisko 100 tys. Biorąc 
pod uwagę zbliżone trendy zmian demograficznych 
w regionie łódzkim (stanowiącym zaplecze łódzkiego rynku 
pracy) oraz podobną sytuację w całym kraju, jedyną 
możliwością radykalnego przeciwdziałania 
obniżeniu się łódzkiego potencjału pracy wydaje 
się być napływ do Łodzi pracowników spoza 
Polski. 

3) Z kurczeniem się rynku pracy powiązane będzie 
zmniejszenie siły nabywczej łodzian oraz 
poziomu konsumpcji, co z kolei odbije się na 
dochodach firm działających w Łodzi i prawdo-
podobnie będzie prowadzić do zmniejszenia się 
ich liczby. Obecnie sumaryczna wartość dochodów 
łodzian wynosi ponad 1 mld zł miesięcznie. Do roku 2020 
wartość ta wzrośnie i przy uwzględnieniu inflacji wyniesie 
1,2 mld zł, ale do roku 2025 (ostatniego z możliwych 
do wiarygodnego prognozowania) wzrost tych dochodów 
będzie już jedynie pięcioprocentowy (1,26 mld zł).

4) Negatywne zmiany demograficzne odbiją się na 
łódzkich usługach społecznych, w tym zwłaszcza 
na systemie edukacji szkolnej. Przy założeniu 
niezmiennej liczby przedszkolaków przypadających 
na jednego wychowawcę, liczba etatów wychowawców 
w przedszkolach zmniejszy się o ponad 600 w 2020 r. oraz 
o kolejne 400 w 2050 r., przy czym największy spadek 
zapotrzebowania na wychowanie przedszkolne będzie 
mieć miejsce do 2020 r. 
Do roku 2020 dojdzie do krótkotrwałego wzrostu 
liczby uczniów szkół podstawowych (w 2020 r. 
zaistnieje potrzeba utworzenia w szkołach podstawowych 
dodatkowych 113 oddziałów szkolnych oraz 174 etatów 
nauczycielskich). Kolejne lata przyniosą dynamiczne 
odwrócenie tego trendu. W 2030 r. liczba uczniów 
w szkołach podstawowych obniży się w stosunku do stanu 
obecnego o 18%. Oznacza to, przy tych samych 
założeniach, zmniejszenie o blisko 20% liczby 
potrzebnych oddziałów szkolnych oraz etatów 
nauczycieli. Spadek ten, na początku analizowanego 
okresu, będzie najwyższy w grupie nauczycieli klas 1-3. 
Obniżenie się liczby uczniów będzie w konsekwencji 
prowadzić do likwidowania szkół. W kolejnych latach 
prognozy proces ten będzie kontynuowany i w roku 2050 
liczba uczniów w Łodzi zmniejszy się o 40% w stosunku 
do s tanu obecnego. W podobnych proporcjach 
zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie na nauczycieli 
oraz liczba oddziałów szkolnych.

Podobne procesy przewidywane są również 
w przypadku szkół gimnazjalnych. Do roku 2020 
liczba ich uczniów będzie rosnąć, by następnie zacząć 
maleć, choć dynamika tego zjawiska będzie nieco niższa. 
Do roku 2030 liczba uczniów zmniejszy się, w stosunku 
do sytuacji obecnej, o 8%, a w stosunku do roku 2020 
o 18%.
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W przypadku szkół ponadgimnazjalnych 
prognozuje się ograniczenie liczby uczniów we wszystkich 
latach. W 2020 r. o 7% w porównaniu do chwili obecnej, 
a w kolejnych odpowiednio: w 2030 r. o 4% (w stosunku 
do 2020 r.) oraz w 2050 r. o 21% (w stosunku do 2030 r.). 
Łącznie do 2050 r. liczba uczniów w tej grupie szkół w Łodzi 
zmniejszy się o 40%, co ograniczy zapotrzebowanie 
na ponad 700 etatów nauczycielskich. 

Takie samo zjawisko dotknie łódzkie uczelnie 
wyższe. W ostatnich latach większość uczelni boryka się ze 
zmniejszeniem wielkości naboru. Obecnie liczba osób 
w wieku 19-24 zamieszkujących Łódź przekracza 42 tys. 
Do roku 2020 zmniejszy się ona o blisko 10 tys. 
W następnym dziesięcioleciu będzie się utrzymywać na 
podobnym poziomie, a nawet wzrośnie do roku 2030 o kilka 
tysięcy. Dla uczelni wyższych lata 20 – te  XXI 
w. będą okresem względnej stabilizacji, jednakże 
w następnych dziesięcioleciach prognozuje się 
gwałtowny spadek liczebności w tej grupie 
wiekowej, do roku 2050 nawet o 50%.

5) Prognozowany spadek liczby mieszkańców Łodzi 
o ponad 30% do roku 2050, rodzi także wiele 
konsekwencji  z punktu widzenia dostępu 
do opieki zdrowotnej. Pozornie mniejsza liczba 
mieszkańców przy zachowaniu obecnego stanu opieki 
zdrowotnej powinna skutkować łatwiejszym do niej 
dostępem. Przy obecnej liczbie łóżek w łódzkich 
szpitalach, liczba mieszkańców przypadająca na 
łóżko zmniejszyłaby się z 123 do 83 (o 30%). 
Podobnie byłoby w przypadku dostępności do opieki 
lekarskiej i pielęgniarskiej. Jednakże wraz z malejącą 
liczbą pracujących, a w związku z tym realnym 
spadkiem sumy ich składek, nakłady na służbę 
zdrowia również będą maleć. Przy założeniu braku 
celowych działań zaradczych liczebność kadry medycznej 
także się zmniejszy, co w konsekwencji nie przełoży się na 
poprawę dostępności służby zdrowia.

Największym wyzwaniem dla organizacji służby 
zdrowia będzie dynamiczny proces starzenia się 
społeczeństwa oraz zmniejszająca się szybko 
liczba urodzeń. Do roku 2050 liczba osób w wieku 
poprodukcyjnym wynosić będzie 184 tys., co oznacza, że 
ich udział wśród łodzian wzrośnie z obecnych 24% do 34%. 
W najstarszej grupie wiekowej (85+) wzrost ten będzie 
ponad dwukrotny (z 18,7 do 36, 9 tys.). W 2050 r. co 13 - ty 
mieszkaniec miasta będzie miał ponad 85 lat!

6) Bardzo duży udział osób w wieku senioralnym 
będzie wymagał, aby uniknąć wykluczenia osób 
starszych, skutecznej aktywizacji społecznej 
i zawodowej osób starszych, a także zapewnienia 
im niezbędnej opieki i dostępności do domów 
pomocy społecznej. W mieście jest obecnie 2183 miejsc 
w 15 DPS, co oznacza, że na jedno miejsce przypada 
30 osób w wieku 75+. Do roku 2020 sytuacja nie będzie się 

istotne zmieniać, ale w następnych dziesięcioleciach 
liczba osób w wieku 75+ przypadająca na jedno 
miejsce w DPS wzrośnie do ponad 40, czyli 
dostępność ta obniży się blisko o 50%. Należy także liczyć 
s ię ze wzrostem zapotrzebowania dla tej  grupy 
mieszkańców na pomoc finansową ze strony miasta, 
zwłaszcza jeśli w systemie emerytalnym nie nastąpią daleko 
idące zmiany. Emerytury w przyszłości nie zapewnią 
świadczeń wystarczających na zaspokojenie potrzeb, 
często nawet podstawowych tej grupie.

7) Ważną rolę w równoważeniu łódzkiego rynku 
pracy musi spełnić aktywność zawodowa 
seniorów. W Polsce, według danych EUROSTATU, 
aktywność osób w wieku 65+, w 2011 r. wynosiła zaledwie 
4,9%, podczas gdy w innych krajach UE przekraczała 20%.

8) Na skutek postępującego rozwarstwienia 
dochodów grup ludności, występujące w Łodzi wciąż 
duże dysproporcje w dostępie poszczególnych grup 
mieszkańców do dobrych warunków mieszkaniowych wraz 
ze starzeniem się społeczeństwa prawdopodobnie 
utrwalą się a nawet ulegną pogłębieniu. W tym 
kontekście mieszkania w wielkich osiedlach mieszkanio-
wych (blokowiskach), które przez ostatnie lata uchodziły 
za mało atrakcyjne, głównie ze względu na zbyt małe 
powierzchnie dla zajmujących je kilkuosobowych rodzin, 
będą wypełniały rosnące zapotrzebowanie na małe 
i w pełni wyposażone w infrastrukturę, samodzielne 
mieszkania. Tym bardziej, że ponad 1/3 gospo-
darstw domowych w Łodzi to gospodarstwa 
jednoosobowe, a ich udział będzie wzrastać 
systematycznie .

Ogólne warunki skuteczności polityki demograficznej, 
dotyczącej zasadniczego zagadnienia czyli wzrostu poziomu 
urodzeń, potwierdzają ogólnopolskie analizy NIK. Zgodnie 
z nimi zagwarantowanie stabilizacji i socjalnego 
bezpieczeństwa, skutkujące wzrostem urodzeń, jest 
zatem najpilniejszym zadaniem nie tylko dla Łodzi, 
ale i dla całego państwa. Z badań przedstawionych 
w opracowanym przez Rządową Radę Ludnościową 
dokumencie pt. „Założenia polityki ludnościowej Polski 2013”, 
w którym na podstawie kompleksowej diagnozy sytuacji 
demograficznej zaproponowano cele i priorytety działań 
zaradczych, wprost wynika, że dla polskich rodzin najważniej-
sze jest zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego 
i tworzenie miejsc pracy dla młodych. 
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RYS. 4 OCZEKIWANIA RODZIN WOBEC PAŃSTWA W PROC. (DANE: TNS POLSKA)

Promowanie równych ról kobiet i mężczyzn w rodzinie

Inne

Trudno powiedzieć 

Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin

Tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych

P omoc rodzinom w trudnej sytuacji materialnej

 
Stwarzanie warunków umożliwiających godzenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi

Przeciwdziałanie patologiom w rodzinie

Profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie dzieci i młodzieży, kobiet w ciąży oraz seniorów 

Rozwój infrastruktury żłobków i przedszkoli oraz innych form opieki na dzieckiem

Inwestowanie w edukację i kształcenie dzieci i młodzieży

Jednolite świadczenia finansowe na każde dziecko niezależnie od sytuacji materialnej rodziny

Wspieranie tradycyjnego modelu samowystarczalnej rodziny wielopokoleniowej

Pomoc w bezpiecznym powrocie matek małych dzieci do pracy

Zróżnicowanie wsparcia finansowego w zależności od stanu materialnego rodziny

Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-polityce-prorodzinnej.html
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3.2.  STRATEGICZNE OBSZARY INTERWENCJI 
Po analizie prawie 800 powiązań w macierzy powiązań 
SWOT/TOWS dla diagnozy służącej stworzeniu polityki 
demograficznej Łodzi zidentyfikowano zarówno najbardziej 
istotne mocne i słabe strony Łodzi, jak i najważniejsze szanse 
i zagrożenia. Stanowi to wraz z wynikami naukowych analiz 
demograficznych wystarczającą podstawę do wyboru 
najistotniejszych wyzwań stojących przed łódzką polityką 
demograficzną. 

Najistotniejsze rozpoznane w wyniku analizy 
powiązań macierzy SWOT mocne strony Łodzi 
w kontekście wyzwań demograficznych miasta:
1. Postępująca rewitalizacja dzielnic centralnych. 

2. Pełne gospodarcze wykorzystanie infrastrukturalnego 
podłączenia Łodzi do europejskiego systemu transporto-
wego.

3. Baza naukowo - dydaktyczna w Łodzi (uczelnie wyższe, 
szkoły średnie) będące w stanie zapewnić stały dopływ na 
rynek pracy młodych specjalistów z dziedzin pożądanych 
przez lokalną gospodarkę.

4. Po okresie pełnego rozliczenia perspektywy 2007 - 2013, 
wejście Łodzi w okres wzrostu wydatków majątkowych 
w szczególności przeznaczonych na rewitalizacje (perspe-
ktywa 2014 - 2020). Podniesie to znacząco możliwości 
aktywnego kształtowania przez Miasto polityki demogra-
ficznej. 

Najistotniejsze rozpoznane w wyniku analizy 
powiązań macierzy SWOT słabe strony Łodzi 
w kontekście wyzwań demograficznych miasta:
1. Zmniejszająca się liczba osób w wieku produkcyjnym oraz 

przedprodukcyjnym. 

2. Bezrobocie wciąż stosunkowo wysokie (w tym strukturalne). 

3. Rosnąca, w najbliższych dwóch dekadach, liczba 
zwalnianych komunalnych lokali mieszkalnych z przyczyn 
naturalnych (zgony, przenosiny do domów opieki, brak 
uprawnionych następców). 

4. Nie wykorzystująca wszystkich potencjałów intensywność 
współpracy Łodzi z największymi pracodawcami 
i jednostkami naukowymi w szczególności w zakresie 
kształcenia kadr pożądanych przez lokalną gospodarkę. 

5. Potrzeba systemowego marketingu terytorialnego, 
skierowanego do potencjalnych nowych mieszkańców 
z innych regionów Polski oraz ewentualnie z zagranicy 
(repatrianci, migranci z regionów bliskich kulturowo), 
zwłaszcza do osób w wieku reprodukcyjnym.

Analiza macierzowa TOWS ujawniła także najważniejsze 
szanse i zagrożenia bezpośrednio dotyczące obszaru łódzkiej 
demografii.

Najważniejsze szanse demograficzne Łodzi:
1. Istnienie rezerwy demograficznej poza granicami Polski 

(np. potencjalni repatrianci).

2. Istnienie wystarczającego marginesu czasowego na 
wyprzedzenie konkurencyjnych działań innych miast, 
skierowanych zarówno do repatriantów jak i mieszkańców 
z łódzkiego obszaru migracyjnego. Wspomogłoby to 
zaistnienie Łodzi w świadomości Polaków jako najlepszego 
centrum zamieszkania, zwłaszcza dla młodych.

3. Pełne otwarcie Łodzi na korzyści gospodarcze wynikające 
z bycia najszybciej rozwijającym się polskim węzłem 
komunikacyjnym i centrum logistycznym. 

 Najważniejsze zagrożenia demograficzne Łodzi:
1. Ubytek osób w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym – 

potencjalny wzrost kosztów pracy. 

2. Obniżenie poziomu dzietności, wpływające na miejski 
system edukacji przedszkolnej i szkolnej oraz szkolnictwa 
wyższego.

3. Rosnąca baza dochodowa i gospodarcza miast konkuren-
cyjnych. 

4.  Brak miejskich środków na aktywną politykę repatriacji ze 
Wschodu oraz imigrantów z bliskiego kręgu kulturowego 
(kwestia polityki państwa w tym zakresie). 

ŁÓDŹ ŁĄCZY POKOLENIA - ŁÓDZKA POLITYKA DEMOGRAFICZNA
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3.2.1. Główne wyzwania stojące przed Łodzią 
w kontekście łódzkiej polityki demograficznej 
ważonego rozwoju.

Miasto Łódź jako jednostka samorządowa ma ograniczone 
możliwości samodzielnego kształtowania długoterminowych 
trendów demograficznych na swoim obszarze odpowiedzial-
ności. Jednak może stwarzać warunki dla niwelowania 
negatywnych skutków tych trendów poprzez wykorzystywanie 
rysujących się przed miastem szans. Do najważniejszych 
wyzwań stojących przed Łodzią jako miastem aktywnie 
działającym w kontekście uwarunkowań i  procesów 
demograficznych należą:

1. Wymierny wzrost jakości życia w Łodzi, w związku z pełną 
realizacją Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+.

2. Osiągnięcie wskaźników jakości edukacji szkolnej sytuującej 
miasto w gronie najlepszych polskich metropolii. Znacząca 
rozbudowa programów współpracy z pracodawcami 
i jednostkami naukowymi/uczelniami w obszarze 
kształcenia kadr. 

3. Konkurencyjny wobec innych metropolii marketing 
terytorialny i skuteczna promocja w kraju i za granicą (max. 
zdyskontowanie starań o EXPO 2022 w Łodzi). 

4.  Stworzenie lokalnego systemu adaptacyjnego dla nowych 
mieszkańców Miasta, stworzenie konkurencyjnej, 
atrakcyjnej oferty inwestycyjnej dla realizacji programu 
mieszkaniowego – tereny w pełn i  wyposażone 
w infrastrukturę techniczną, z dobrym dostępem do usług 
podstawowych i przestrzeni publicznych, z dużym udziałem 
zieleni.

5. Rozwój (również w ramach promocji) form funkcji 
duopolitalnej dla Łodzi i Warszawy.

6. Wykorzystanie pozytywnych efektów miejskiego programu 
rewitalizacji w celu pozyskiwania nowych mieszkańców. 

7. Przyciąganie do Łodzi pracodawców z obszaru „wysokich 
płac”, zwłaszcza nowych technologii, instytucji centralnych, 
siedzib spółek i sieci, ze względu na potencjał kadr młodych, 
aktywnych mieszkańców.

8. Restrukturyzacja usług społecznych zależnych od miasta 
w odniesieniu do zmieniających się potrzeb związanych 
z „zagospodarowaniem” aktywności rosnącej grupy 
mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. 

9. Stworzenie efektywnego systemu komunikacji z mieszkań-
cami miasta w zakresie działań realizujących „łódzką 
politykę demograficzną”.

ŁÓDŹ ŁĄCZY POKOLENIA - ŁÓDZKA POLITYKA DEMOGRAFICZNA
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4.  POLITYKA DEMOGRAFICZNA W WYBRANYCH PROGRAMACH 
    KRAJOWYCH I REGIONALNYCH
Problematyka demograficzna poruszana jest w wielu 
dokumentach strategicznych o randze krajowej i regionalnej, 
a także znalazła wyraz w niektórych przyjętych lub przygotowa-
nych łódzkich politykach miejskich. W celu określenia miejsca 
Łódzkiej polityki demograficznej w strukturze ustaleń krajowych 
i regionalnych dokumentów strategicznych, przytoczono 
te z ich celów, które bezpośrednio lub silnie mogą oddziaływać 
na kształtowanie się procesów demograficznych, w tym migracji 
ludności. 

4.1. STRATEGIE KRAJOWE

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020
Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie 
lepszej jakości funkcjonowania osób starszych.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 
2030. Trzecia fala nowoczesności

Rozwój kapitału ludzkiego poprzez wzrost zatrudnienia 
i stworzenie „workfare state”, w tym:

Zapewnienie dalszego rozwoju elastycznych form 
zatrudnienia i umożliwienie przez to łączenia życia 
rodzinnego z karierą zawodową.

Promocja dzietności poprzez zmniejszenie kosztów 
związanych z opieką oraz wychowaniem dzieci, 
szczególnie wynikających z łączenia kariery 
zawodowej z życiem rodzinnym.

Stworzenie kompleksowego systemu wspierania 
usamodzielniania się młodej generacji, tak aby 
ograniczać okres niepewności i w pełni wykorzystywać 
ich potencjał zawodowy i społeczny (np. kreatywność, 
otwartość, elastyczność).

Dostosowanie systemu ochrony zdrowia do progno-
zowanych do roku 2030 zmian demograficznych, 
w szczególności wzmocnienie działań na rzecz rozwoju 
infrastruktury i zasobów kadrowych w obszarach opieki 
nad matką i dzieckiem oraz osobami starszymi.

Stworzenie modelu aktywności intelektualnej, 
społecznej i zawodowej osób starszych opartego na 
wykorzystywaniu ich potencjałów i zapobieganiu 
wykluczeniu społecznemu.

Wzrost poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa 
poprzez poprawę warunków umożliwiających jej 
uprawianie na każdym etapie życia.

4.2. STRATEGIE REGIONALNE

Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020
Upowszechnianie modelu „silver economy”, w ramach 
celu operacyjnego Nowoczesny kapitał ludzki i rynek 
pracy. 

Rozwój usług i poprawa dostępu do sektora ochrony 
zdrowia, pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej, 

w ramach celu operacyjnego Wysoki standard i dostęp 
do usług publicznych.

Plan przeciwdziałania depopulacji w wojewódz-
twie łódzkim
W dokumencie zaproponowano podejście kompleksowe 
do problemów demograficznych, obejmujące działania 
w obszarach: rodzina, edukacja, rynek pracy, infrastruktura 
(jakość życia), zdrowie i aktywizacja społeczna. Określono 
cele szczegółowe skierowane do osób młodych, powyżej 
45 roku życia oraz seniorów:

Stabilność zatrudnienia dla młodych rodziców/kobiet 
ułatwiająca podejmowanie długotrwałych zobowiązań 
oraz realizację planów prokreacyjnych. 

Szeroki dostęp do żłobków, przedszkoli i innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzący do 
utrzymania miejsc pracy/powrotu rodziców na rynek 
pracy. 

Wysoka dostępność do mieszkań dla młodych osób. 

Aktywizacja zawodowa kobiet/osób powracających 
na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywa-
niem dzieci lub opieką nad osobami zależnymi. 

Wysoka atrakcyjność zatrudniania osób z grup 
defaworyzowanych (kobiety/młode matki/osoby 
niepełnosprawne) dla potencjalnego pracodawcy. 

Dostępność i atrakcyjność miejsc pracy w regionie, 
sprzyjające warunki dla napływu ludności do wojewódz-
twa łódzkiego.

Modernizacja szkolnictwa zawodowego oraz dostoso-
wanie oferty edukacyjnej placówek kształcenia 
ustawicznego i praktycznego do potrzeb regionalnego 
i lokalnego rynku pracy.

Wysoka świadomość pracodawców w zakresie korzyści 
płynących z zatrudniania w szczególności osób powyżej 
50 tego roku życia oraz niepełno-sprawnych.

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób starszych. 

Budowa i dostosowanie infrastruktury publicznej 
do potrzeb osób starszych.

Wysoka jakość i dostępność do usług opiekuńczych 
i zdrowotnych.

Rozwinięta baza ochrony zdrowia oraz alternatywnych 
form opieki dla osób przewlekle chorych i starszych.

Wysoka jakość usług specjalistycznych w zakresie osób 
starszych (geriatria).

Zdrowi i świadomi profilaktyki zdrowia mieszkańcy 
województwa. 

Szeroki zakres usług skierowanych na osoby starsze 
w ramach „białej gospodarki” i „srebrnej gospodarki”.

ŁÓDŹ ŁĄCZY POKOLENIA - ŁÓDZKA POLITYKA DEMOGRAFICZNA
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4.3.    DOKUMENTY STRATEGICZNE MIASTA ŁODZI

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ 
Miasto – dobro wspólne – zbudowanie wysokiej jakości 
kapitału społecznego oraz partycypacji obywatelskiej 
łodzian.

Łódź ucząca się - utworzenie wysokiej rangi centrum 
działalności akademickiej i badawczo – rozwojowej, 
kształcącego i doskonalącego kadry dla inwestorów 
w nowoczesnych branżach kluczowych dla rozwoju 
Łodzi, w tym wspieranie szkolnictwa zawodowego oraz 
stałe powiększanie zasobów utalentowanych mieszkań-
ców Miasta. 

Polityka Społeczna dla Miasta Łodzi 2020+. 
Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych 
Skuteczne wsparcie demografii. Zatrzymanie negatywnych 
trendów:

Stworzyć w Łodzi lepsze warunki do rodzenia i wychowywa-
nia dzieci.

Budować i promować atrakcyjność Łodzi dla nowych 
mieszkańców.

Włączyć seniorów jako ważną i aktywną grupę w rozwój 
Łodzi.

Polityka zdrowia 2020+ dla Miasta Łodzi 
Poprawa potencjału zdrowotnego dzieci i młodzieży.

Poprawa potencjału zdrowotnego mieszkańców 
w wieku produkcyjnym.

Wzrost aktywności i poprawa warunków życia osób 
starszych, przewlekle chorych, niepełnosprawnych i ich 
opiekunów.

Polityka rozwoju edukacji Miasta Łodzi 2020+
Zapewnianie opieki, bezpieczeństwa dzieci i uczniów 
oraz dbałość o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

Dostosowanie szkolnictwa do potrzeb rynku pracy 
w aglomeracji oraz jego promocja, ze szczególnym 
uwzględnieniem kształcenia zawodowego.

Polityka rozwoju kultury 2020+ dla Miasta Łodzi
rozwijanie strategicznych obszarów kultury

podniesienie poziomu uczestnictwa w kulturze 
i rozwijanie kompetencji odbiorców

zachęcanie przedstawicieli sektora kultury do wybiera-
nia Łodzi jako miejsca działań

Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+ 
Cel główny – zrównoważone miasto kompaktowe, czyli 
rozwój Miasta „do wewnątrz”.
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Doświadczenia realizacji Strategii zintegrowanego rozwoju 
Łodzi 2020+ w pełni potwierdzają aktualność i właściwy wybór 
wizji rozwoju Miasta. Dlatego też rozwój demograficzny Łodzi 
winien w pełni wpisywać się w tę wizję stanowiąc jej integralne 
rozwinięcie.

WIZJA: 

Przyjazne, twórcze i dynamiczne Miasto 
zrównoważonego rozwoju demograficznego 
o konkurencyjnych warunkach życia, pracy 
i inwestowania, pobudzające i wykorzystu-
jące kreatywny potencjał mieszkańców. 

Podstawową zasadą niezbędną przy opracowaniu i realizacji 
łódzkiej polityki demograficznej jest przyjęcie pełnej spójności 
i interdyscyplinarności zjawisk wpływających na współczesne 
i przyszłe trendy demograficzne. Bowiem wszystkie zjawiska 
społeczne, do których należą szeroko rozumiane procesy 
demograficzne (chociażby kształtowanie się poziomu urodzeń, 
skłonność do zawierania małżeństw, przeciętna długość życia) 
uzależnione są od wielu czynników takich jak materialne warunki 
życia, dominujący system wartości społecznych, stan zdrowia 
społeczeństwa, bezpieczeństwo socjalne i osobiste, zdrowy styl 
życia, a nawet przewidywalność makro trendów gospodar-
czych. Zależności te nie tylko są wielokrotnie złożone, ale przede 
wszystkim odznaczają się brakiem zdecydowanych dominant 
sprawczych jednoznacznie wpływających na ostateczne 
decyzje i zachowania człowieka. 

Przyjmując za Strategią Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, 
iż podstawowym wyzwaniem łódzkiej polityki demograficznej 
jest odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych, 
określono listę głównych celów operacyjnych, wynikających 
bezpośrednio ze zidentyfikowanych w diagnozie uwarunkowań 
i wyzwań, które w znaczący sposób mogą oddziaływać na 
postulowaną zmianę. 

Należy także przyjąć, że wszystkie cele przytoczone 
z Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju - Polska 2030 i Planu 
przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim mogą 
być realizowane w Łodzi i stanowić podstawę do formułowania 
szczegółowych programów działań.

Docelowe grupy interwencji demograficznej, szczególnie dla 
okresu senioralnego, powinny odpowiadać wytycznym 
sprecyzowanym przez ONZ, która w roku 1991 ustaliła „Zasady 
dotyczące Osób Starszych ze szczególnym uwzględnieniem 
takich wartości jak: niezależność, godność, samorealizacja, 
partycypacja społeczna i opieka”. Na podstawie Uchwały Rady 
Ministrów z 24 grudnia 2013 r. ustalono Rządowy Program na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 
2020. Uznano, że należy wspierać osoby starsze poprzez 
wychodzenie naprzeciw ich potrzebom i zapewnienie 
możliwości aktywnego starzenia się w zdrowiu oraz możliwości 
prowadzenia samodzielnego, niezależnego i satysfakcjonują-
cego życia.

5.  „ŁÓDZKA POLITYKA DEMOGRAFICZNA” - ŁÓDŹ ŁĄCZY POKOLENIA 

Działania wspomagające interwencję demograficzną różnią się 
w zależności od etapu drogi życiowej człowieka, dlatego też 
główne cele operacyjne łódzkiej polityki demograficznej 
zidentyfikowano w odniesieniu do określonych biologiczno – 
społecznych faz życia populacji, stanowiących podstawowe 
docelowe grupy interwencji demograficznej.

5.1    WSPOMAGANIE INTERWENCJI DEMOGRAFICZNEJ 
W OKRESIE PROKREACYJNYM
Cel główny

Stworzenie społecznych, ekonomicznych 
i socjalnych uwarunkowań sprzyjających 
kształtowaniu urodzeń na optymalnym poziomie

Cele szczegółowe i dedykowane im działania

5.1.1.  Kształtowanie przyjaznej opieki w okresie ciąży 
i okresie okołoporodowym, w tym przygotowa-
nie profesjonalnych oddziałów oraz doposaże-
nie w nowoczesny sprzęt gabinetów w miejskich 
placówkach ginekologiczno – położniczych.

5.1.1.1.  „Rodzić po łódzku” – program wsparcia dla matki 
i noworodka obejmujący audyt całego systemu opieki nad 
kobietą ciężarną, opieki okołoporodowej i jej jakości, 
opieki nad młodą matką i noworodkiem (okres realizacji 
2016 - 2017; realizator WZiSS).

Szpital Przyjazny Dziecku - oddział położniczy 
w Centrum Medycznym  im. Rydygiera zorganizowany 
w systemie rooming-in (noworodek przebywa na sali 
razem z matką), upowszechnianie karmienia piersią, 
nowoczesne sale porodowe, z wyposażeniem 
najnowszej generacji.

Szkoła Świadomego Rodzicielstwa” - przygotowanie 
do porodu i pełnienia funkcji rodzicielskich - szpital 
im. Rydygiera i Centrum Służby Rodzinie.

Pomoc dla młodych mam - Poradnia Laktacyjna 
w Centrum Medycznym im. Rydygiera świadczy 
ogólnodostępne, bezpłatne porady dotyczące 
karmienia piersią.

5.1.2.  Wspieranie płodności i poprawa dostępności do 
systemu wsparcia dla osób mających problem 
z zajściem w ciążę.

5.1.2.1. „Program dofinansowania leczenia niepłodności metodą 
zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta 
Łodzi na lata 2016-2020” (realizator WZiSS).
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5.1.3.  Promocja rodzicielstwa oraz rozszerzenie oferty 
usług społecznych i edukacyjnych dedykowa-
nych młodym rodzicom. 

5.1.3.1.  Akcje społeczne i kampanie promocyjne wspierające rolę 
taty i mamy w domu, wsparcie w procesie decyzyjnym, 
kształtowanie postaw wzmacniających rolę ojca 
w wychowaniu dziecka (realizator WZiSS).

5.1.3.2.  Stworzenie w miejskiej przestrzeni publicznej miejsc 
przeznaczonych do karmienia, przewijania i przebierania 
dzieci (np. we wszystkich budynkach użyteczności 
publicznej), w tym nadzór nad estetyką małej architektury, 
z uwzględnieniem potrzeb rodzin z dziećmi (realizator 
WGK, ZZM, MOSiR przy wsparciu BAM). 

5.1.3.3.  Stworzenie w centrum miasta „liczydła urodzeń” 
informującego o narodzinach nowych mieszkańców 
(realizator ZDiT przy wsparciu BRPiNM).

5.1.4.  Poprawa  warunków  mieszkaniowych 
dla młodych rodzin.

5.1.4.1.  Realizacja w ramach miejskiej polityki mieszkaniowej 
preferencyjnego systemu przyznawania mieszkań, 
również w zasobie zrewitalizowanym (realizator BGM 
przy wsparciu ZLM).

5.2.  WSPOMAGANIE INTERWENCJI DEMOGRAFICZ-
NEJ W OKRESIE DZIECIŃSTWA I DOJRZEWANIA
Cel główny

Kształtowanie postaw „ku zdrowemu stylowi 
życia”

Cele szczegółowe i dedykowane im działania

5.2.1. Wprowadzenie i rozszerzenie pomocy rodzinom
5.2.1.1.  Działania w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem 

do lat 3, w tym:

zachowanie pełnej dostępności do żłobków (realizator 
WZiSS),

optymalizacja liczebności grup żłobkowych oraz 
organizacji opieki nad dziećmi (realizator WZiSS),

wzbogacenie oferty zajęć dla dzieci uczęszczających 
do żłobka - autorskie programy nakierowane na 
poprawę kompetencji opiekunów, współpracę 
z rodzicami, poprawę sposobu żywienia dzieci 
(realizator WZiSS we współpracy z MZŻ, UŁ, UMED),

opracowanie zasad wsparcia finansowego dla rodzin 
chcących skorzystać z alternatywnych do żłobka form 
opieki nad dzieckiem (realizator WZiSS).

5.2.1.2.  Działania w zakresie zapewnienia opieki nad dzieckiem 
w wieku przedszkolnym i szkolnym, w tym:

podniesienie jakości oferowanych usług poprzez 
wzbogacenie ofer ty zajęć obejmujące m.in. 
prowadzenie klas sportowych, dwujęzycznych 

i  in tegracyjnych,  finansowanie  wielu  zajęć 
dodatkowych w szkołach, w tym: sportowych, 
artystycznych, przedmiotowych, a także finansowanie 
zajęć dodatkowych w przedszkolach z budżetu Miasta 
(realizator WE).

wzbogacenie oferty opieki nad dzieckiem w ferie, 
wakacje, np. półkolonie w ramach możliwości 
organizacji ferii zimowych i letnich przez szkoły 
i finansowania z budżetu Miasta (realizator WE),

5.2.1.3.  Zapewnienie przez Miasto systemu kompleksowej 
pomocy dzieciom niepełnosprawnym, w tym:

Prowadzenie Domów Dziennego Pobytu dla Osób 
Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a (z filią 
przy ul Piotrkowskiej 121) i przy ul. Ćwiklińskiej 5a 
z liczbą miejsc organizacyjnych 100 (realizator 
MOPS).

5.2.1.4.  „Program Wspierania Rodziny” opracowanie i realizacja 
trzyletnich programów wspierania rodziny, których celem 
jest wspieranie rodzin niewydolnych w sprawach 
opiekuńczo – wychowawczych (realizator MOPS przy 
wsparciu WZiSS, WE, WS, WK i organizacji pozarządo-
wych).

5.2.1.5.  Stworzenie standardowych procedur - system 
reagowania w rodzinie i placówkach zajmujących się 
dziećmi i młodzieżą na sytuacje przemocowe, w ramach 
zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w tym: diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie,  podejmowanie działań 
w środowisku zagrożonym przemocą, inicjowanie 
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą 
w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 
osobach i  możl iwościach udzielenia  pomocy 
w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku 
do osób stosujących przemoc w rodzinie (w skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego wchodzą: MOPS, WE i WZiSS).

5.2.1.6.  „Dobry początek” - opracowanie i realizacja trzyletnich 
programów, których celem jest przełamywanie 
dziedziczenia biedy poprzez wzmocnienie kapitału 
społecznego dzieci i młodzieży ze środowisk, które w taki 
kapitał nie wyposażają ich w wystarczającym stopniu. 
W ramach Programu na obszarze rewitalizacji planowane 
jest utworzenie 7 nowych świetlic środowiskowych 
(realizator BR w ramach „Polityki Społecznej 2020+ 
dla Miasta Łodzi- Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych”).

5.2.1.7.  Rozwój inicjatyw takich jak Karta Dużej Rodziny i Łódzka 
Karta Dużej Rodziny (realizator WZiSS).

5.2.1.8.  Wprowadzenie taniej migawki dla dzieci uczęszczają-
cych do szkół podstawowych (realizator MPK).
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5.2.2.  Poszerzenie oferty, poprawa dostępności oraz 
skuteczna promocja w zakresie profilaktyki 
zdrowia dzieci i młodzieży

5.2.2.1.  Podnoszen ie  umie ję tnośc i  wychowawczych 
psychologów, pedagogów, nauczycieli i rodziców:

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, szkolenia, 
warsz ta t y,  kon ferenc je  d la  psycho logów, 
pedagogów, nauczycieli i rodziców (realizator WE).

5.2.2.2. Stworzenie systemu miejskiej profilaktyki tzw. chorób 
cywilizacyjnych dzieci i młodzieży (np. alergii, depresji, 
uzależnień behawioralnych, fonoholizmu i nadmiernego 
korzystania z Internetu, gier on-line itp.), powiązanego 
z systemem badań przesiewowych, zgodnie z opinią 
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 
która potwierdza zasadność z punktu widzenia zdrowia 
publicznego,  w tym:

Soboty ze specjalistami – spotkania z grupą 
specjalistów (oligofrenopedagogów, tyflopedago-
gów, surdopedagogów, logopedów, psychologów, 
rehabilitantów, lekarzy itd.). Program dla rodziców 
małych dzieci (realizator WE).

Program wczesnego wykrywania wad postawy 
(realizator WZiSS).

5.2.3. Promowanie zdrowego stylu życia
5.2.3.1.  Organizacja kampanii prozdrowotnych, nastawionych 

na promocję zdrowego stylu życia:

Profilaktyczny Hyde Park – program promujący 
zdrowy styl życia i zdrowe postawy życiowe 
(realizator WE przy wsparciu WZiSS),

Sieć przedszkoli i szkół promujących zdrowie 
(realizator WZiSS).

5.2.3.2.  Aktywne włączenie w kampanie promocyjne uczniów 
łódzkich szkół i wybitnych łódzkich sportowców, w tym:

cykle zajęć sportowych w łódzkich szkołach 
w różnych dyscyplinach sportu prowadzone przez 
wybitnych łódzkich sportowców (realizator WS przy 
wsparciu WE),

Projekt „Otylia Swim Tour” – zajęcia w formie 
warsz ta tów organ izowanych  na  łódzk ich 
pływalniach dla młodych pływaków, w wieku od 
10 do 14 roku życia oraz ich rodziców i trenerów, 
którzy biorą udział w zajęciach z psychologiem 
(realizator WS),

„Koniec z nudą, idziemy na judo!” – zajęcia 
pokazowe z judo prowadzone na terenie łódzkich 
przedszkoli i szkół podstawowych (realizator MOSiR 
oraz KS „Gwardia” Łódź);

„Przez sport do wiedzy” – uczniowie łódzkich szkół 
podstawowych i gimnazjów zwiedzają halę 
sportową, Muzeum Sportu oraz uczestniczą 
w zajęciach sportowych (realizator MOSiR);

„Wprowadzamy gwiazdy sportu do szkół” – 
instruktorzy MOSiR prowadzą prelekcje i zajęcia 
sportowe z uczniami na terenie szkoły (realizatorzy 
MOSiR oraz Zespół Szkół Samochodowych przy 
ul. Prożka 3/5).

5.2.3.3.  Zajęcia i imprezy sportowo - rekreacyjne dla dzieci 
i młodzieży mające na celu zapobieganie patologiom 
społecznym, np. alkoholizmowi i narkomanii, w tym:

„Trener Osiedlowy” - nieodpłatne zajęcia sportowe 
pod okiem trenera osiedlowego na przyszkolnych 
obiektach sportowych (realizator WS przy wsparciu 
WZiSS oraz WE, 2017 r.),

Wspieranie inicjatyw promujących zdrowy styl życia 
wolny od narkotyków i alkoholu, kierowanych do 
ogółu dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu 
wolnego jako alternatywa dla podejmowania 
zachowań ryzykownych (realizator WS przy wsparciu 
WZiSS, realizacja 2017 r.).

5.2.3.4.  Przeciwdziałanie zwolnieniom z lekcji wf-u, w tym:

Mój przyjaciel wf - zajęcia w szkołach z największym 
odsetkiem zwolnień z wf, spotkania z wybitnymi 
osobowościami ze świata sportu, doskonalenie 
kompetencji społecznych i metodycznych nauczycieli, 
upowszechnianie atrakcyjnych dla uczniów form 
i metod pracy (realizatorzy WS, MOSiR i WE),

Program „Mali Siłacze na Maty” skierowany dla dzieci 
z klas 4 - 6 ze szkół podstawowych, mający na celu 
przyciągnięcie młodzieży do uprawiania sportów 
walki, w szczególności zapasów (realizator MOSiR),

Poprawa infrastruktury zajęć wf-u poprzez budowę 
boisk, boisk wielofunkcyjnych, prysznicy, zakup sprzętu 
(realizator WE).

5.2.3.5.  Wspieranie systemu zdrowej, sportowej rywalizacji 
młodzieży, w tym wspieranie Szkolnych Klubów 
Sportowych:

Szkolne Mistrzostwa Łodzi - upowszechnianie sportu 
wśród dzieci i młodzieży szkolnej, współzawodnictwo 
8 tys. uczniów łódzkich szkół w wybranych 
dyscyplinach sportowych (realizator WS przy 
wsparciu WE),

Cykl Biegów o Puchar Dyrektora MOSiR oraz 
Mistrzostw Łodzi Gimnazjalistów w Biegach 
Przełajowych. - biegi na 5 i 10 km (dla gimnazjalistów 
na dystansach 1 - 2 km) wokół łódzkich akwenów 
wodnych (realizator MOSiR).

Sprawny Przedszkolak - zajęcia ogólnorozwojowe 
odbywają się od poniedziałku do piątku w hali 
sportowej przy ul. Małachowskiego 7 lub na terenie 
przedszkoli; w programie udział bierze 16 przedszkoli 
miejskich (realizator MOSiR),
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Ogólnodostępne zajęcia rowerowe w miasteczku 
ruchu drogowego - program bezpłatnych zajęć 
przygotowujący dzieci i młodzież w wieku szkolnym 
do egzaminu na kartę rowerową, a przedszkolaki do 
poruszania się po drogach (realizator WE),

Gimnastyka sportowa dla dzieci - cykl comiesię-
cznych nieodpłatnych zajęć z gimnastyki sportowej 
dla dzieci w wieku 3 - 18 lat w hali przy ul. Karpackiej. 
Zajęcia prowadzone przez instruktorów z REGIMIS 
Studio Sportu i Rekreacji (realizator MOSiR i REGIMIS 
Studio Sportu i Rekreacji),

„Lajtowe Wycieczki Rowerowe” - tematyczne 
wycieczki po Łodzi dla każdej grupy wiekowej mające 
na celu zwiedzenie ciekawych miejsc w naszym 
mieście (realizator MOSiR),

„Łódzki sport - wspólna sprawa” - promowanie 
w obszarze sportu wspólnej tożsamości Łodzi, jako 
podstawy budowania sol idarności  łodzian. 
Adresatami kampanii edukacyjno - korekcyjnej będą 
przedstawiciele i kibice dofinansowywanych przez 
Miasto organizacji sportowych (realizator WS 
realizacja 2017 r. -  2020 r.),

„Akademia Młodych Orłów” – treningi piłkarskie dla 
wyselekcjonowanych podczas „Dni Talentu” grup 
dzieci (realizator MOSiR),

Stypendia sportowe i nagrody dla zawodników 
przyznawane przez Prezydenta Miasta Łodzi 
(realizator WS),

Wspieranie szkolenia sportowego – wsparcie procesu 
szkolenia sportowego ponad 4700 zawodniczek 
i zawodników, trenujących w łódzkich klubach 
sportowych (realizator WS).

5.2.3.6 Dopracowanie standardów i procedur współpracy 
z organizacjami pozarządowymi, współpracującymi 
z: żłobkami, domami dziecka, szkołami, szpitalami, 
poradniami zdrowia itp. (realizator BPS przy wsparciu 
WS, WE, WZiSS i MOPS).

5.2.4.  Budowanie wysokiej jakości kapitału społecz-
nego oraz zwiększanie aktywności społecznej, 
obywatelskiej i kulturalnej wśród dzieci 
i młodzieży 

5.2.4.1.  Podniesienie jakości i konkurencyjności łódzkiej edukacji 
na wszystkich poziomach kształcenia oraz funkcjono-
wania łódzkich placówek edukacyjnych, w tym:

Ucz się w Łodzi – promocja łódzkiego szkolnictwa 
przez Prezydenta Miasta Łodzi. Wspólna akcja 
zorganizowana przez Miasto Łódź we współpracy 
z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
i  Kształcenia Praktycznego, Wojewódzkim 
i Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Radą 
Rynku Pracy, pracodawcami i innymi instytucjami 
rynku pracy, a także szkołami oraz wyższymi 
uczelniami (realizator WE przy wsparciu BPZiODG),

Rozwijanie możliwości edukacyjnych placówek 
wychowania pozaszkolnego i tworzenie nowej oferty 
programowej – tworzenie nowych kół zainteresowań 
i pracowni edukacyjnych (realizator WE),

Aktywny Obywatel - kształtowanie wśród młodzieży 
postaw obywatelskich. Program kierowany do 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (do 2019 r.), 
a następnie zostanie zmodyfikowany i dostosowany do 
uczniów klas VI, VII i VIII  szkół podstawowych i uczniów 
szkół ponadpodstawowych (realizator WE),

Podniesienie jakości nauczania i atrakcyjności zajęć 
językowych poprzez prowadzenie oddziałów 
dwujęzycznych w gimnazjach i szkołach ponad-
gimnazjalnych, rozszerzenie oferty zajęć językowych 
w szkołach podstawowych o j. angielski, francuski, 
niemiecki, rosyjski i/lub hiszpański (realizator WE),

Promocja zadań związanych z rynkiem pracy np. 
na Targach Edukacyjnych i w szkołach we współpracy 
z Powiatową Radą Rynku Pracy, która opiniuje kierunki 
kształcenia przedstawiane przez szkoły (realizator PUP).

5.2.4.2.  Zwiększenie zaangażowania nauczycieli i pedagogów 
w problemy uczniów (np.: kłopoty w nauce, wsparcie własnych 
inicjatyw, rozwój pasji i zainteresowań), w tym:

Nagrody Prezydenta Miasta dla wyróżniających się 
dyrektorów i nauczycieli, listy gratulacyjne Prezydenta 
Miasta dla szkół osiągających najwyższe wyniki 
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych (realizator 
WE),

Wspieranie szkół i placówek oświatowych w profilaktyce 
zachowań agresywnych oraz zapobieganiu przemocy 
poprzez podejmowanie działań w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie (realizator WE),

Zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych np. realizacja 
programu „Szachy w szkole” w szkołach podstawowych 
(realizator WE).

5.2.4.3.  Zapewnienie w sklepikach szkolnych bogatej (zdrowej 
i atrakcyjnej) oferty żywności, stanowiącej konkurencję 
dla tzw. jedzenia śmieciowego poprzez prowadzenie 
monitoringu sklepików szkolnych (realizator WE). 

5.2.4.4.  Budowa efektywnego programu wsparcia dla najzdol-
niejszych uczniów poprzez realizację programów:

„Mia100 talentów”, który stanowi uzupełnienie 
programu „Młodzi w Łodzi”, jego celem jest promocja 
osiągnięć uczniów i zachęcenie do studiowania 
na łódzkich uczelniach (realizator BOIiWzZ),

„Mia100 zdolnych” - program stypendialny (realizator 
WE).

ŁÓDŹ ŁĄCZY POKOLENIA - ŁÓDZKA POLITYKA DEMOGRAFICZNA



20

5.2.4.5.  Organizacja zajęć w łódzkich przedszkolach i szkołach 
umożliwiających wymianę dobrych praktyk:

Budowa systemu promowania miasta i nauczania 
historii Łodzi pośród najmłodszych w ramach projektu 
edukacyjnego „Odkrywcy Łodzi” (realizator Szkolne 
Schronisko Młodzieżowe w Łodzi w ramach 
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
we współpracy z: Muzeum Tradycji Niepodległościo-
wych, Centralnym Muzeum Włókiennictwa, Centrum 
Dialogu im. Marka Edelmana).

5.2.4.6.  Budowa programu integracji łódzkich społeczności 
szkolnych promującego pozytywne zachowania 
i postawy wśród dzieci i młodzieży (programy typu 
„Łódź oazą szacunku”); praktyczne nauczanie 
tolerancji i szacunku dla innych, w szczególności osób 
starszych, niepełnosprawnych i obcokrajowców, 
w tym:

Stworzenie programu współpracy międzypokolenio-
wej w ramach aktywizowania oraz edukowania 
dzieci i młodzieży, współpracy formalnej - pomiędzy 
szkołami i DPS, Centrami Opiekuńczo – Rehabilita-
cyjnymi, Centrami Aktywności Seniorów oraz 
nieformalnej - sąsiedzkiej, osiedlowej (np. aktywiza-
cja młodych osób, które mogłyby robić zakupy), przy 
ścisłej współpracy z organizacjami pozarządowymi 
(realizator WE przy wsparciu WZiSS).

5.2.4.7.  Podniesienie jakości i modyfikacja programu edukacji 
seksualnej pod kątem jego zgodności z celami 
demograficznymi (np. promowanie wartości jaką jest 
rodzina oraz ochrona przed przemocą seksualną, także 
cyberprzemocą), w tym:

Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przeno-
szonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV 
(realizator WZiSS przy wsparciu WE, 2016-2020).

5.2.4.8.  Poprawa łódzkiej infrastruktury szkolnej – remonty 
i adaptacje szkół i placówek, poprzez m.in. termo-
modernizację placówek edukacyjnych obejmującą 
docieplenie ścian, docieplenie stropodachów i wymia-
nę pokryć dachowych, wymianę stolarki okiennej 
i  drzwiowej,  wymianę ins talacj i  centralnego 
ogrzewania (realizator WGK, WE).

5.2.4.9.  Dopasowanie miejskiej oferty kulturalnej do młodego 
widza i uczestnika przez:

programy edukacji kulturalnej z uwzględnieniem 
tematyki dziedzictwa Łodzi i regionu kierowane do 
dzieci i młodzieży w postaci lekcji muzealnych 
realizowane przez Centralne Muzeum Włókien-
nictwa, Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Tradycji 
Niepodległościowych, Muzeum Kinematografii 
(realizator WK przy wsparciu WE),

Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych 
współpraca ze szkołami i uczelniami artystycznymi 
poprzez realizację wspólnych interdyscyplinarnych 
projektów, także w przestrzeni miejskiej. 

W AOIA znajdują się trzy galerie, gdzie prezento-
wane są prace studentów prywatnych uczelni 
wyższych w Łodzi,

stworzenie miejsca prezentacji młodych talentów 
szczególnie w obszarze kultur alternatywnych 
poprzez ART_Inkubator funkcjonujący w Fabryce 
Sztuki .  Miejsce do działania dla l icznych 
stowarzyszeń, fundacji oraz grup nieformalnych 
realizujących na terenie instytucji rozmaite szkolenia, 
warsztaty i pokazy. (realizator WK),

skierowanie promocji łódzkich imprez kulturalnych na 
obszar aglomeracji łódzkiej poprzez promowanie 
w środkach komunikacji publicznej, w ŁKA,w prasie 
i periodykach o zasięgu regionalnym, podejmowanie 
działań w mediach społecznościowych (realizatorzy 
WK, ŁCW,  BPKSiT).

5.2.4.10.  Zwiększenie roli Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi 
poprzez szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego 
wśród młodych Łodzian, promocję aktywnego 
uczestnictwa młodych ludzi w życiu społecznym oraz ich 
uczestnictwo w kluczowych dla Miasta wydarzeniach. 

5.2.5.  Wzmocnienie i podniesienie jakości doradztwa 
zawodowego oraz dostosowanie łódzkiego 
szkolnictwa do potrzeb rynku pracy i zwiększe-
nie elastyczności szkół

5.2.5.1.  Wsparcie rozwoju osobistego od najniższego poziomu 
nauczania w formie dostosowanej do wieku, prezento-
wanie korzyści z szybkiego usamodzielniania się, 
dążenie do samorozwoju poprzez:

promowanie dobrych wzorców rozwoju, kontakt 
z autorytetami, ludźmi sukcesu np. doradztwo 
zawodowe prowadzone przez praktyków, przedsta-
wicieli konkretnych zawodów poprzez: realizację 
szkoleń dla studentów wspomagających rozwój 
kariery zawodowej (realizator BOIiWzZ przy 
wsparciu WE)
organizację „Dni Doradztwa Zawodowego”, w tym 
promocję oferty szkół (ze szczególnym uwzględnie-
niem zawodowych) oraz działań pracodawców 
(realizator WE).

5.2.5.2.  Działania dostosowujące łódzkie szkolnictwo 
do potrzeb rynku pracy, w tym:

wzmocnienie jakości rekrutacji do szkół (informacja 
co konkretnie oferuje szkoła, czego oczekuje 
uczelnia) poprzez coroczne pozyskiwanie danych 
dotyczących potrzeb rynku pracy, promocję 
szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Łodzi w ramach 
informatora o szkołach, prowadzanie oferty szkół 
w systemie elektronicznego naboru do szkół, badanie 
losów absolwentów przez Łódzkie Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktyczne-
go (realizator WE przy wsparciu BOIiWzZ 
i BPZiODG),
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działania promocyjne dotyczące wymiany informacji 
pomiędzy uczelniami i przedsiębiorcami w ramach 
programu „Młodzi w Łodzi” (realizator BOIiWzZ);

zwiększenie ilości zajęć dotyczących przed-
siębiorczości; rozwój kół przedsiębiorczości 
w szkołach poprzez prelekcje z zakresu rejestro-
wania i prowadzenia działalności gospodarczej 
(realizatorzy PUP oraz BPZiODG);

podejmowanie działań na rzecz nauczania wiedzy 
praktycznej poprzez zwiększenie możliwości 
uzyskiwania certyfikatów i uprawnień zawodowych 
oraz  zwiększanie godzin nauczania wiedzy 
prakt ycznej,  szkolenia prowadzone przez 
przedsiębiorców dające konkretne uprawnienia 
i modyfikację programów nauczania (realizatorzy 
WE, PUP oraz BPZiODG),

kształcenie wysokowyspecjalizowanych pracowni-
ków, a także uzupełnienie kierunków kształcenia 
o zanikające zawody (np.: krawcowa, szewc, 
włókiennik) poprzez coroczne pozyskiwanie danych 
dotyczących potrzeb rynku pracy, planowanie 
oddziałów w szkołach zawodowych zgodnie z tymi 
potrzebami, ujmowanie w ofercie kształcenia 
zawodowego deficytowych zawodów, otwieranie 
nowych kierunków kształcenia zawodowego 
(realizator  WE),

przygotowywanie raportu z monitoringu zawodów 
deficytowych i nadwyżkowych na potrzeby rynku 
pracy i wydawanie opinii w sprawie uruchomienia 
nowego kierunku kształcenia w formie eksperymentu 
pedagogicznego (realizatorzy PUP oraz BPZiODG),

poprawa jakości współpracy oraz wymiany 
informacji pomiędzy łódzkimi szkołami, uczelniami, 
przedsiębiorcami i urzędami dotyczącej między 
innymi dostosowania poziomu klas patronackich do 
potrzeb rynkowych, sponsorowania szkół i zdolnych 
uczniów (realizator BOIiWzZ przy wsparciu WE),

podniesienie wiedzy na temat łódzkich praco-
dawców (np. bazy firm wg profilu działania) i 
wykorzystanie w tym celu Łódzkich Targów 
Edukacyjnych i Łódzkich Regionalnych Targów Pracy 
(realizatorzy PUP, BPZiODG, WE, BOIiWzZ),

podnoszenie wiedzy zainteresowanych grup 
na temat łódzkich pracodawców uczestniczących 
w programie „Młodzi w Łodzi” poprzez udział 
w imprezach targowych takich jak: Akademickie 
Targi Pracy, Uniwersyteckie Targi Pracy, Regionalne 
Targi Pracy, itp. (realizator BOIiWzZ przy wsparciu 
BPZiODG),

realizacja otwartych dyżurów konsultacyjnych 
i szkoleń dla prowadzących oraz planujących 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotyczą-
cych wsparcia przedsiębiorczości (realizator 
BOIiWzZ w ramach działań Łódzkiego Centrum 

Przedsiębiorczości) oraz udzielanie informacji na 
temat zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd 
Pracy i wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (realizator BPZiODG).

5.2.5.3.  Zapewnienie nowoczesnego wyposażenia szkół 
kształcących na różnych poziomach zawodowych.

Ubieganie się o dodatkowe środki na wprowadzenie 
nowych zawodów do szkół  zawodowych, 
poszukiwanie wsparcia dla szkół ze strony 
pracodawców, realizacja projektów unijnych 
w ramach których możliwe jest wyposażenie 
pracowni zawodowych oraz prowadzenie klas 
patronackich (realizator WE).
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5.3 WSPOMAGANIE INTERWENCJI DEMOGRAFICZ-
NEJ W OKRESIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Cel główny

Łódź miastem konkurencyjnych warunków życia 
i pracy

Cele szczegółowe i dedykowane im działania: 

5.3.1. Podniesienie atrakcyjności łódzkiej przestrze-
ni osadniczej dla imigrantów krajowych 
i zagranicznych 

5.3.1.1.  Stworzenie pakietu relokacyjnego dla niezbędnych, 
wysoko - wyspecjalizowanych pracowników spoza 
ŁOM, w tym:

integracja cudzoziemców (tj. osób, które na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej uzyskały status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt czasowy 
w ramach łączenia rodzin), pomoc dla osób, które 
uzyskały Kartę Polaka, pomoc dla repatriantów 
w ramach działań MOPS,

opracowanie zbiorczej  informacji (przewodnika) na 
temat poszczególnych aspektów życia w Łodzi 
uwzględniającej dane dotyczące: najważniejszych 
inwestorów i pracodawców, inwestorów lokalnych, 
rynku nieruchomości biurowych, zachęt dla 
inwestorów, łódzkich uczelni, wsparcie działań 
pracodawców w zakresie pozyskiwania pracowni-
ków (realizator BOIiWzZ przy wsparciu BPZiODG),

działania dotyczące szeroko pojętej promocji 
inicjatyw związanych z realizacją przez różne 
podmioty kursów językowych i  szkoleń dla 
imigrantów (realizator BOIiWzZ),

5.3.1.2.  Promocja łódzkich firm i branż na arenie krajowej oraz 
międzynarodowej w ramach projektu unijnego 
„Przyjedź. Zobacz. Zainwestuj” oraz projektu 
„Internacjonalizacja gospodarcza przedsiębiorstw 
z regionu łódzkiego poprzez dedykowane działania 
promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy” 
(realizator BOIiWzZ).

5.3.1.2.  Udział w programie „Rodak” - w ramach koordynacji 
zadań wynikających z ustawy o repatriacji, zapraszanie 
rodzin repatriantów z azjatyckiej części byłego ZSRR 
(realizator WZiSS).

5.3.1.3.  Podniesienie atrakcyjności łódzkiej przestrzeni 
osadniczej dla absolwentów łódzkich uczelni, w tym:

wprowadzenie w miejskiej polityce mieszkaniowej 
preferencji dla absolwentów łódzkich szkół i uczelni, 
w szczególności dla tych którzy założyli rodziny, 
a także dla osób podejmujących pracę w kluczowych 
obszarach łódzkiej gospodarki (realizator BGM przy 
wsparciu BR),

„Lokale dla młodych w Łodzi” - konkurs skierowany 
do absolwentów łódzkich uczelni wyższych 
(realizator BGM). Program obejmuje lokale 
mieszkalne do wynajmowania na czas trwania 
stosunku pracy dla osób, które nie mają zaspokojo-
nych potrzeb mieszkaniowych. Uprawnionymi do 
najmu są rekomendowani przez rektora uczelni 
studenci ostatniego roku szkół wyższych w Łodzi, 
absolwenci szkół wyższych w Łodzi (do 30 roku 
życia), osoby wskazane przez Prezydenta  Miasta 
Łodzi ze względu na posiadane kwalifikacje  
zawodowe lub rodzaj wykonywanej pracy, 
realizujące zadania związane z zaspokajaniem 
potrzeb wspólnoty samorządowej.

Program „Mieszkanie na strychu” - konkurs 
skierowany do absolwentów łódzkich uczelni 
wyższych, polegający na adaptacji powierzchni 
niemieszkalnych na cele mieszkalne Uprawnionymi 
do najmu wyżej wymienionych w pierwszej kolejności 
są studenci, absolwenci szkół wyższych w Łodzi, 
którzy zamieszkują na terenie Miasta Łodzi (realizator 
BR).

5.3.2. Po d n i e s i e n i e  k o n ku r e n c y j n o ś c i  Ł o d z i 
akademickiej w skali krajowej i europejskiej 
(konkurencyjna nauka i warunki studiowania)

5.3.2.1.  Działania promujące wykorzystanie myśli technicznej 
powstającej na łódzkich uczelniach w biuletynie „Łódź 
Kreuje Innowacje” (realizator BOIiWzZ).

5.3.2.2. Organizacja w Łodzi imprezy naukowej mającej na celu 
prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodar-
czym i kulturalnym, popularyzację i prezentację 
osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich 
u c ze l n i ,  a  t a k że  i n t e g ro w a n i e  ś ro d o w i s k a 
akademickiego np. coroczny Festiwal Nauki, Techniki 
i Sztuki (realizator BOIiWzZ).

5.3.2.3.Otwarty konkurs ofert na działania zmierzające do 
przekształcenia Łodzi w centrum wydarzeń naukowych 
o znaczeniu międzynarodowym i propagujących 
osiągnięcia naukowe Łodzi (realizator BOIiWzZ).

5.3.2.4. Dostosowanie oferty uczelni wyższych do potrzeb rynku 
pracy poprzez:

promocję inicjatyw podejmowanych przez łódzkie 
uczelnie w celu utworzenia nowych lub unikalnych 
kierunków studiów oraz umożliwiających kontynua-
cję edukacji zawodowej na łódzkich uczelniach 
wyższych np. W Łodzi działa Certyfikowany Ośrodek 
Szkolenia Lotniczego Bartolini Air, w którym można 
kształcić się w zawodach lotniczych – stewardessa, 
pilot (realizatorzy BOIiWzZ, WE, BPZiODG);

promocję inicjatyw typu studia dualne, czyli 
możliwości zdobywania podczas studiów doświad-
czenia w ściślej współpracy z pracodawcami 
(realizator BPZiODG),
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Umożl iwienie  zdobywania doświadczenia 
zawodowego podczas studiów poprzez program 
staży wakacyjnych w ramach programu „Młodzi 
w Łodzi” (realizator BOIiWzZ). 

5.3.2.5.  Aktywizacja współpracy uczelni wyższych ze szkołami, 
w tym:

prezentacja na stronie internetowej programu 
„Młodzi  w Łodzi” oraz za pośrednict wem 
dostępnych kanałów komunikacyjnych informacji 
o wydarzeniach realizowanych  przez organizacje 
studenckie, które objęte zostały patronatem 
medialnym lub mer ytor ycznym  programu 
(realizatorzy BOIiWzZ, WE),

monitorowanie kierunków studiów preferowanych 
przez uczniów łódzkich szkół (realizator WE).

5.3.2.6.  Stworzenie systemu gratyfikacji dla najbardziej 
aktywnych studentów poprzez:

Stypendia Naukowe Miasta Łodzi oraz stypendia 
fundowane przez Pracodawców w ramach programu 
„Młodzi w Łodzi” (realizator BOIiWzZ).

kompleksowe działanie zachęcające do studiowania 
i wiązania zawodowej przyszłości z Łodzią - 
program „Młodzi w Łodzi” (realizator BOIiWzZ przy 
wsparciu BPKSiT).

5.3.2.7.  Poprawa dostępności przestrzennej łódzkich uczelni 
poprzez udział w kształtowaniu sieci komunikacyjnej 
i transportu zbiorowego (realizator BAM).

5.3.2.8.  Wykorzystanie łódzkich studentów na rzecz poprawy 
promocji łódzkich uczelni wyższych, w tym kampanii 
promocyjnej zagranicą, szczególnie na Wschodzie:

5.3.2.9. Promocja innowacyjnych działań i inicjatyw łódzkich 
studentów w biuletynie „Łódź Kreuje Innowacje” 
(realizator BOIiWzZ przy wsparciu BPKSiT).

5.3.3.  Poprawa perspektyw zatrudnienia 
na łódzkim rynku pracy

5.3.3.1.  Wsparcie rodziny na rynku pracy, w tym: 

umożliwienie zmiany godzin rozpoczynania 
i kończenia pracy (przy zachowaniu dziennej normy 
czasu pracy) na wniosek pracownika (szczególnie 
mającego dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym) 
oraz promocja tego typu rozwiązań u innych 
pracodawców (realizatorzy Sekretarz Miasta Łodzi 
i BZK przy wsparciu BPZiODG, BOIiWzZ),

wsparcie osób wracających na rynek pracy po 
urlopie macierzyńskim/ wychowawczym w ramach 
programów prowadzonych przez PUP (realizatorzy 
PUP przy wsparciu BPZiODG),

CENTRUM IN - przygotowanie innowacyjnych 
rozwiązań w zakresie ekonomii społecznej, w tym 
programów dla matek powracających na rynek 
pracy po urodzeniu dziecka i innowacyjnych 
rozwiązań współpracy międzypokoleniowej 
(realizator BR).

5.3.3.2.  Tworzenie konkurencyjnych warunków pracy 
w stosunku do innych miast poprzez:

stworzenie oferty lokalizacyjnej dla siedzib dużych 
firm oraz korzystnych warunków dla rozwoju firm 
logistycznych i nowych technologii (realizator 
BOIiWzZ przy wsparciu WDM),

pozyskiwanie inwestorów zagranicznych (znanych 
marek) i pracodawców oferujących wysokopłatne 
miejsca pracy zapewniające dalszy rozwój 
(realizator BOIiWzZ), 

podejmowanie działań służących umocnieniu 
obecności w mieście działających firm oraz 
zachęcających do realizacji nowych inwestycji (np. 
udział w misjach gospodarczych i inwestycyjnych, 
seminariach, spotkaniach biznesowych, targach 
inwestycyjnych i innych wydarzeniach o charakterze 
gospodarczym w Polsce i za granicą). 
Przygotowywanie i aktualizowanie bazy danych 
o nieruchomościach przeznaczonych dla potrzeb 
inwestorów (realizator BOIiWzZ przy wsparciu 
WDM),

pozyskiwanie i obsługa inwestorów strategicznych, 
w szczególności zagranicznych, w tym współpraca 
z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, polskimi placówkami gospodarczymi 
za granicą, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomicz-
ną S.A. ,  organami adminis t racj i  rządowej 
i samorządowej, zwłaszcza gminami ościennymi, 
stowarzyszeniami i organizacjami pracodawców, 
izbami przemysłowo - handlowymi w kraju 
i za granicą, łódzkimi wyższymi uczelniami, firmami 
doradczymi oraz innymi podmiotami – w zakresie 
pozyskiwania nowych inwestorów (realizator 
BOIiWzZ),

promocja firm IT wchodzących na łódzki rynek, 
rozwoju kreatywności łodzian oraz miasta jako 
dobrego miejsca do pracy (city branding, employer 
branding) i dla inwestorów (realizator BOIiWzZ),

rozwój systemu ulg i preferencji dla łódzkich 
przedsiębiorców szczególnie dla firm innowacyj-
nych, miejski program wspierania start - up'ów oraz 
samozatrudnienia, np.: preferencyjne stawki za lokale 
komuna lne  do  p rowadzen ia  dz ia ła lnośc i 
gospodarczej, uproszczenie procedur i obniżenie 
kosztów zakładania firmy, wsparcie w zakresie 
gospodarki nieruchomościami pozyskanymi na cele 
gospodarki lub położonymi w pobliżu łódzkich 
ośrodków akademickich oraz centrów badawczych 
(realizator BOIiWzZ przy wsparciu BPZiODG, ZLM, 
WZiNN ),

ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw 
poprzez miejski system gwarancji i poręczeń w celu 
ochrony przed bankructwem (realizator ŁFPK 
Sp. z o.o.),
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wsparcie startu młodych przedsiębiorców we własnej 
firmie w branżach kluczowych z punktu widzenia 
lokalnej gospodarki oraz wsparcie „ciekawych” 
i kreatywnych inicjatyw (np. podjęcie starań mających 
na celu budowę małej łódzkiej „doliny krzemowej”), 
działania dla przedsiębiorców w ramach Łódzkiego 
Centrum Przedsiębiorczości – doradztwo, szkolenia, 
promocja łódzkich przedsiębiorstw w biuletynie „Łódź 
Kreuje Innowacje” (realizator BOIiWzZ przy wsparciu 
ZLM oraz Bionannoparku), udzielanie dotacji na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach 
posiadanych środków (realizatorzy PUP i BPZiODG).

„Łodzianie na start” projekt skierowany do mieszkań-
ców Łodzi od 30 roku życia, pozostających bez pracy 
i równocześnie znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji na rynku pracy (realizator BPZiODG, 
2016 – 2018).

5.3.3.3.  Wykorzystanie na rynku pracy doświadczeń ludzi 
w okresie przedsenioralnym oraz promowanie ich 
zatrudnienia poprzez stworzenie systemu zachęt dla 
przedsiębiorców i pracodawców zatrudniających 
osoby w okresie przedsenioralnym (realizatorzy: PUP 
przy współpracy BPZiODG w ramach środków 
pozyskanych z EFS).

5.3.3.4.  Wspieranie rozwoju i współpracy w sektorze MŚP 
poprzez pozyskiwanie ofert pracy, rozwój indywidual-
nego podejścia do pracodawców, stałe monitorowanie 
potrzeb pracodawców i przyszłych pracowników 
(realizator PUP).

5.3.4. Poprawa warunków życia mieszkańców Łodzi 
w wieku aktywności zawodowej 
promocja opieki nad dzieckiem w formie przyzakłado-
wych żłobków i przedszkoli oraz przy uczelniach 
(realizator BOIiWzZ)),

rozszerzenie oferty i promocji spędzania czasu wolnego 
po pracy skierowanej szczególnie do pokolenia 
Generacji „Z” (realizator ŁCW), w tym:

Piotrkowska Kameralnie - cykl koncertów muzyki 
klasycznej w lekkim wydaniu w Pasażu Rubinsteina;

Kino na Piotrkowskiej - cykl seansów filmowych 
w przestrzeni ulicy Piotrkowskiej; w pełni bezpłatne 
przedsięwzięcie, realizowane we współpracy 
z Muzeum Kinematografii i Szkołą Filmową w Łodzi;

Letnia Scena Teatralna w Pasażu Róży - cykl 
przedstawień komediowych, improwizowanych;

Songwriter - impreza promująca twórców piosenek.

promowanie zdrowego stylu życia jako alternatyw-
nego do kariery poprzez działania takie jak:

„Gimnastyka sportowa dla dorosłych” – zajęcia 
z gimnastyki sportowej (realizatorzy MOSiR oraz 
ADGIM),

„Gimnastyka sportowa dla rodzin” – zajęcia 
z gimnastyki sportowej (realizatorzy MOSiR, 
REGIMIS oraz ADGIM),

„Rodzina Pro-Active” – zajęcia ogólnorozwojowe 
z elementami karate tradycyjnego dla rodziców 
z dziećmi (realizatorzy MOSiR oraz Łódzka Akademia 
Karate Tradycyjnego),

Nagrody Prezydenta Miasta Łodzi dla trenerów 
szkolących zawodników w łódzkich klubach sportowych 
(realizator WS).

Urodziny Łodzi - organizowanie dużych wydarzeń 
poświęconych integracji mieszkańców, utrwalaniu 
poczucia więzi z Łodzią, w tym: cykle wycieczek 
przyczyniających do budowania tożsamości i umacnia-
nia więzi z miastem, pokazywanie miejsc na co dzień 
niedostępnych, organizowanie wycieczek rowerowych 
po łódzkich parkach oraz licznych atrakcji na ulicy 
Piotrkowskiej, zwieńczonych koncertami na Placu 
Wolności (realizator ŁCW we współpracy z podmiotami 
prywatnymi i  przy wsparciu BPKSiT),

stworzenie modelu pracy „Latarnika Społecznego”, 
świadczącego kompleksowe wsparcie z zakresu 
pomocy społecznej, doradztwa zawodowego, psycho-
logii (w ramach projektu „Opracowanie modelu 
prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na 
wybranym obszarze w Mieście Łodzi” – etap 2, 
BR przy wsparciu MOPS),

„Pomysł na siebie” - podniesienie kompetencji społecz-
nych oraz kwalifikacji zawodowych mieszkańców Łodzi 
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
(realizator BPZiODG, lata 2016-2017)

OdNowa - aktywizacja społeczno-zawodowa pod-
opiecznych TPBA z Łodzi” - podniesienie kompetencji 
społecznych oraz kwalifikacji zawodowych podopiecz-
nych TPBA (realizator BPZiODG).
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5.4. WSPOMAGANIE INTERWENCJI DEMOGRAFICZ-
NEJ W OKRESIE SENIORALNYM

Cel główny

Zwiększenie długości aktywnego życia łodzian

Cele szczegółowe i dedykowane im działania: 

5.4.1. Aktywizacja społeczno – kulturalna seniorów
5.4.1.1.  Oparty na jednolitych kryteriach dostęp do sal na 

ćwiczenia ruchowe w placówkach miejskich.

Sprawny Senior - bezpłatne zajęcia nordic walking, 
gimnastyka w wodzie, ćwiczenia w wodzie 
wzmacniające mięśnie przykręgosłupowe i brzucha, 
gimnastyka ogólnorozwojowa, aerobik dla 
seniorów, tai chi (realizator MOSiR)

Łódzka Akademia Zdrowia – aktywizacja ruchowa 
osób powyżej 50 roku życia; zajęcia z gimnastyki 
ogólnorozwojowej (realizator MOSiR) i wykłady 
dotyczące zdrowego trybu życia (realizator WZiSS).

5.4.1.2.  Rozwój funkcji Dzielnicowych Centrów Aktywnego 
Seniora, poprzez: 

kształtowanie nawyków czynnego, kreatywnego 
spędzania wolnego czasu oraz rozwój nowych 
umiejętności. Codziennie kilkuset seniorów może 
korzystać w miejscu zamieszkania z podzielonej na 
cztery bloki oferty: 

Akademia III wieku - lektoraty językowe, treningi 
pamięci, zajęcia warsztatowo – edukacyjne, 
warsztaty z gerontologiem, warsztaty psycho-
logiczne, spotkania z lekarzami, Akademia Prawa, 
warsztaty taneczne i filmowe, Międzydzielnicowy 
Klub Dyskusyjny Akademii Seniora.

Aktywny senior - gimnastyka rekreacyjna dla senio-
rów, Kursy Rekreacji Ruchowej - nordic walking, 
joga, tai chi, pilates, Senioriada - Spartakiada - 
zawody sportowe dla seniorów, muzykoterapia 
aktywna oraz wycieczki po Łodzi i regionie.

Nowe technologie – kursy komputerowe oraz 
warsztaty „Senior w Sieci”, warsztaty fotografi-
czne, akademie robotyki, koła komputerowe: 
kawiarenki internetowe (Zespół ds. Seniorów 
we współpracy z Latarnikami Polski Cyfrowej, 
współorganizator Centrum Dydaktyczne UMED).

Kultura - dyskusyjny Klub Książki, warsztaty 
wokalne, występy zespołów, wystawy, projekcje 
filmowe, spektakle teatralne i spotkania autorskie 
(realizator WZiSS i WK).

5.4.1.3.  Promocja oferty kulturalnej miejskich instytucji kultury 
skierowanej do grupy 60+, w tym: Akademia Kultury 
Seniora - bezpłatne spotkania, warsztaty i wykłady dla 
seniorów organizowane przez miejskie instytucje kultury 
oraz akcja „Patrzę w przyszłość, a Ty?” obejmująca 
działalność Centrów Aktywności Seniora w 5 ośrodkach 
kultury (realizator WK).

5.4.1.4.  „Łódzkie Senioralia” – dwa tygodnie wydarzeń, których 
celem jest zachęcenie osób 60+ do aktywnego stylu 
życia, poszerzania wiedzy, rozwijania pasji, a także 
wskazanie miejsc, w których mogą rozwijać swój 
potencjał. W organizację wydarzenia włączają się 
organizacje pozarządowe, instytucje, podmioty 
działające na rzecz osób starszych oraz partnerzy 
Miejskiej Karty Seniora. W trakcie trwania Łódzkich 
Senioraliów posiadacze Miejskiej Karty Seniora mają 
zapewnione bezpłatne przejazdy komunikacją miejską 
oraz 50% zniżki na usługi wybranych partnerów Karty. 
(realizator WZiSS).

5.4.1.5.  Podejmowanie działań pozwalających na twórczą 
aktywność seniorów, takich w których np. seniorzy piszą 
utwory edukacyjne, uczą budowania niedyskryminują-
cych relacji międzyludzkich (realizator WZiSS oraz WK).
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5.4.2. Zapobieganie wszelkim formom wykluczenia 
osób nieaktywnych zawodowo

5.4.2.1.  Rozbudowa kompleksowej i łatwo dostępnej informacji 
o ofercie dla seniorów

stworzenie jednego źródła informacji np. w postaci 
gazety dedykowanej - „Łódzki Informator dla 
Seniorów” - kompleksowe informacje dla mieszkańców 
Miasta 60+ dotyczące zdrowia, aktywności, uprawnień 
i ulg przysługujących niepełnosprawnym seniorom 
(realizator WZiSS).

„Łódzka Tytka Seniora” – poręczne źródło informacji dla 
osób 60+ przygotowane w formie koperty, z aktualnym 
harmonogramem wydarzeń dedykowanych seniorom 
(realizator WZiSS),

portal internetowy dla grupy wiekowej 60+:
(www.seniorzy.uml.lodz.pl) - prowadzony przez Zespół 
ds. Seniorów (realizator WZiSS).

5.4.2.2. Podjęcie działań na rzecz budowy Srebrnej Gospodarki 
poprzez opracowanie koncepcji dot. inicjowania 
kontaktów pomiędzy biznesem a seniorami (realizator 
BOIiWzZ).

5.4.2.3. Tworzenie integracji przestrzenno - społecznej senio-
rów, w tym zespołów mieszkań w sąsiedztwie innych 
grup wiekowych, budowa domów wielopokolenio-
wych (realizatorzy BR i BGM). 

5.4.2.4. Telefon Życzliwości – możliwość uzyskania telefonicz-
nych porad psychologicznych, prawnych oraz 
informacji dotyczących różnych form spędzania 
wolnego czasu, dedykowanych osobom 60+ (realizator 
WZiSS).

5.4.2.5.„Pudełko życia” – inicjatywa skierowana do samotnych, 
starszych osób. Informacje w sytuacji, gdy służby 
medyczne muszą szybko reagować, a nie mają kontaktu 
z poszkodowanym (realizator WZiSS).

5.4.2.6.Wprowadzenie taniej migawki dla seniorów powyżej 
65 roku życia (realizator MPK).

5.4.2.7.Organizacja przestrzeni miejskiej zgodnie ze standarda-
mi uniwersalnego projektowania jako przyjaznej 
seniorom poprzez wzrost dostępności terenów 
zielonych, usuniecie barier architektonicznych, w tym:

organizowanie, w ramach projektu Zielona Łódź, imprez 
na terenach zieleni miejskiej obejmujących również tę 
grupę wiekową,

cykliczne spacery z przewodnikami po łódzkich parkach 
(realizator ZZM we współpracy z Akademią Muzyczną 
w Łodzi cyklu Letnich Koncertów w Altanie w Parku 
Źródliska I),

udostępnianie przestrzeni miejskiej w postaci łódzkich 
parków dla organizowania zajęć spor towych 
z instruktorami, trenerami skupiającymi się również na 
potrzebach ruchowych starszych osób m.in. zajęcia 
Tai Chi, nordic walking, narciarstwo biegowe (realizator 
ZZM  przy wsparciu WZiSS),

uwzględnianie potrzeb seniorów przy urządzaniu 
siłowni na powietrzu poprzez wprowadzanie urządzeń 
dostosowanych dla tej grypy wiekowej (realizator ZZM  
przy wsparciu WZiSS).

5.4.3. Zwiększenie oferty usług społecznych adreso-
wanych do seniorów w placówkach pomocy 
społecznej

5.4.1.1.  Poprawa dostępności miejsc w placówkach pomocy 
społecznej adresowanych do seniorów, szczególnie dla 
osób niepełnosprawnych (w tym w podmiotach 
prywatnych) poprzez:

podjęcie działań na rzecz utworzenia dwóch domów 
dziennego pobytu na terenie osiedli Dąbrowa i Retkinia 
(realizator MOPS),

 dostosowanie struktury domów pomocy społecznej 
w Łodzi dla osób w podeszłym wieku do potrzeb 
zdrowotnych mieszkańców – zmiana profilu DPS 
(realizator WZiSS),

zwiększenie dostępu do domów dziennego pobytu 
(realizator MOPS).

5.4.1.2.  Rozwój usług specjalistycznych, medycznych i żywie-
niowych oferowanych między innymi w ramach domów 
wielopokoleniowych: 

uruchomienie usługi „pralni miejskiej” dla osób starszych 
poprzez modernizację pralni i zwiększenie zatrudnienia 
w jednym z miejskich domów pomocy społecznej,
 w zależności od możliwości pozyskania dodatkowych 
środków finansowychu (realizator MOPS przy wsparciu 
WZiSS),

realizacja usług opiekuńczych oraz ich rozwój 
w zależności od możliwości pozyskania dodatkowych 
środków finansowych (realizator MOPS),

realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych  oraz 
ich rozwój w zależności od możliwości pozyskania 
dodatkowych środków finansowych (realizator MOPS),

rozwój oddziałów geriatrycznych - opieka medyczna 
nad osobami starszymi w Szpitalu im. dr K. Jonschera - 
specjalistyczna opieka ambulatoryjna, usługi rehabilita-
cyjne, opieka domowa, 24 godzinny dyżur telefoniczny 
oraz bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjne-
go (realizator WZiSS),

zwiększenie i rozszerzenie oferty usług społecznych dla 
seniorów poprzez m.in. kształcenie specjalistycznych 
kadr, wdrażanie nowych form organizacyjnych, samo-
pomoc sponsorowaną itp. – w zakresie funkcjonujących 
domów dziennego pobytu dla seniorów część placówek 
dostosowywana będzie przez MOPS do standardów 
opisanych w programie wieloletnim „Senior+” na lata 
2015–2020”.
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5.4.3.3.Systemowy rozwój wolontariatu i grup wsparcia, w tym:

„60+ Wolontariat” - rozwijanie idei wolontariatu, 
wspieranie liderów, aktywizacja osób starszych, a także 
przekazywanie kompleksowej oferty wydarzeń (sporto-
wych, rekreacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, 
zdrowotnych) odbywających się w Łodzi oraz informacji 
o projektach organizacji pozarządowych, w których 
osoby 60+ mogą brać udział, jako uczestnicy lub 
wolontariusze (realizator WZiSS),

w ramach domów dziennego pobytu wsparcie seniorów 
poprzez: wykłady, udostępnianie sprzętu rehabilitacyj-
nego, szkolenia z wykorzystania technik cyfrowych 
i korzystania z Internetu. Wyszkolono wśród seniorów 
liderów do przekazywania nabytej wiedzy innym 
seniorom. Prowadzone są też akcje zwiększające 
poziom bezpieczeństwa seniorów np. Bezpieczny 
Senior we współpracy z Policją (realizator MOPS).

„Szkoła Liderów 60+” projekt, do którego zapraszani 
b ę d ą  d o t y c h c z a s o w i  u c z e s t n i c y  p r o j e k t u 
„60+WOLONTARIAT”, seniorzy korzystający z oferty 
Dzielnicowych Centrów Aktywnego Seniora oraz 
członkowie / beneficjenci projektów organizacji 
pozarządowych (ok. 50 podmiotów), członkowie 
klubów seniora, słuchacze Uniwersytetów III Wieku oraz 
wybrani przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów. 
Pierwszym etapem współpracy z liderami będą 
szkolenia z trenerami personalnymi (coachami) 
rozwijające umiejętności planowania, przywódcze, 
interpersonalne, radzenia sobie ze stresem, koordyno-
wania grup, pisania projektów etc. (realizator WZiSS),

„Bank Czasu” – zbudowanie współpracującej 
i samoorganizującej się społeczności lokalnej. Każdy 
z członków społeczności proponuje innym swoje usługi, 
a w zamian korzysta z wybranych ofert zamieszczonych 
na platformie informatycznej (realizator WZiSS),

Organizacja darmowego transportu dla osób starszych 
z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnych – 
prowadzenie Zakładu Przewozu Osób Niepełno-
sprawnych, który świadczy non profit przez siedem dni 
w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00, w systemie 
„drzwi w drzwi” przewozy specjalne dla niepełno-
sprawnych mieszkańców (realizator MPK).

5.4.4. Budowa miejskiego systemu rozwiązywania 
potrzeb mieszkaniowych seniorów poprzez 
rozwój systemu zamiany mieszkań

5.4.4.1.  Rozwój systemu zamiany mieszkań, także w zasobie 
zrewitalizowanym, poprzez:

dostosowanie wielkości wynajmowanych lokali 
do aktualnej wielkości gospodarstwa domowego 
i możliwości finansowych, przy czym pod uwagę brane 
są m.in. wiek i stan zdrowia (realizatorzy ZLM przy 
wsparciu WZiSS oraz BGM).

5.4.4.2. W ramach miejskiej polityki mieszkaniowej - 
przyznawanie mieszkań komunalnych dla osób, które 
wcześniej mieszkały i opiekowały się seniorami - 
głównymi lokatorami (realizator ZLM przy wsparciu 
BGM).

5.4.5.  Działania instytucjonalne
5.4.5.1.  Miejska Rada Seniorów - ciało o charakterze konsulta-

cyjnym, doradczym i inicjatywnym, które współpracuje 
z władzami Miasta we wszystkich obszarach 
dotyczących osób starszych (realizator WZiSS).

5.4.5.2.  Centrum Referencyjne Europejskiego Partnerstwa na 
rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia. Partnerstwo ma 
na celu poprawę stanu zdrowia i jakości życia osób 
starszych oraz zwiększenie ich udziału w życiu 
społecznym. 

5.4.5.3.  KDO ds. Polityki Demograficznej i Współpracy Między-
pokoleniowej, której celem jest tworzenie warunków, 
aby Łódź stała się miastem uniwersalnym, przyjaznym 
mieszkańcom bez względu na wiek, ze szczególnym 
uwzględnieniem współpracy międzypokoleniowej, 
ukształtowania nowego, odpowiadającego na 
wyzwania współczesności modelu zachowań i ról 
społecznych osoby starszej (realizator WZiSS).

5.4.5.4.  Program Miejska Karta Seniora - uprawnia łodzian 
powyżej 60 roku życia do ulg, zniżek, promocji i ofert 
ponad stu pięćdziesięciu podmiotów, które reprezentują 
branże: sport i rekreacja, zdrowie, wypoczynek, kultura, 
rozrywka, szkolenia, gastronomia, sklepy online 
(realizator WZiSS).

5.4.5.5.  Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i optymalizacji 
działalności Dzielnicowych Centrów Aktywnego 
Seniora, w tym zapewnienie środków finansowych na 
działalność instytucji wsparcia seniorów (realizatorzy 
WZiSS, WK).
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5.5 REKOMENDACJE W WYBRANYCH OBSZARACH, 
DEDYKOWANYCH WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM 
ŁODZI
Cel główny

Osiągniecie konkurencyjności Łodzi pod 
względem gospodarczym i stworzenie tu 
dobrych warunków życia oraz zbudowanie 
przestrzeni miejskiej przyjaznej mieszkańcom 
wymaga realizacji celów odnoszących się 
do wszystkich grup wiekowych.

Cele szczegółowe i dedykowane im działania

5.5.1.  Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej
5.5.1.1. Likwidowanie barier architektonicznych (w tym: 

uzupełnienie przestrzeni w chodniki i ciągi piesze, ławki 
oraz doświetlenie łódzkich ulic) poprzez:

program „Atrakcyjne przestrzenie miejskie 2020+” 
stanowiący zbiór wytycznych dla zarządzania 
i projektowania przestrzeni publicznych (realizator 
BAM),

opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennych 
dla wybranych przestrzeni publicznych i nadzór nad 
estetyką małej architektury (realizator BAM),

Opracowanie „Standardów dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami” jako wytycznych do stoso-
wania m. in. na ciągach pieszych przez ZDiT, WGK, 
ZZM (realizator ZDiT),

Likwidowanie barier architektonicznych w ramach 
budowy, przebudowy lub remontu chodników, ciągów 
pieszo-jezdnych, dróg osiedlowych i parkingów 
na nieruchomościach niezabudowanych będących 
we władaniu WGK.

5.5.1.2. Modernizacja infrastruktury parków poprzez:

wprowadzenie do parków toalet, większej ilości ławek, 
koszy na śmieci, modernizowanie i uzupełnienie alejek 
parkowych, budowa oświetlenia (realizator ZZM),

tworzenie parków kieszonkowych w centrum miasta, 
z zachowaniem miejsc postojowych (realizator WGK).

5.5.1.3. Atrakcyjniejsze zagospodarowanie terenów rekreacyj-
nych:

Stworzenie Nowoczesnej Strefy Wypoczynku, Rekreacji 
i Animacji na terenie Parku im. J. Piłsudskiego 
w miejscu dawnego Lunaparku (realizator ZZM);

Stworzenie nowych, atrakcyjnych dla różnych grup 
wiekowych wyspecjalizowanych przestrzeni rekreacyj-
nych w tzw. „bezpiecznych” lokalizacjach, czyli 
w oddaleniu od ulicy np. parki linowe, place zabaw, 
drogi dla rolkarzy, siłownie na powietrzu (realizatorzy 
ZLM, WGK).

„Zielone Podwórka ”- program umożl iwiający 
Wspólnotom Mieszkaniowym pozyskiwanie dofinanso-
wania na budowę, naprawę i modernizację ciągów 
pieszych, zieleńców i placów zabaw oraz zakup 
i montaż urządzeń małej architektury (realizator WGK).

5.5.1.4. Zwiększenie dostępności do obiektów sportowych 
i terenów rekreacji oraz wyrównanie przestrzennego 
niedoboru infrastruktury sportowej w mieście poprzez:

podjęcie działań na rzecz zwiększenia dostępności 
ekonomicznej użytkowania boisk, lodowisk, kręgielni, sal 
gimnastycznych itp. (realizatorzy WS,WE).

5.5.1.5. Zwiększenie skuteczności działań służb porządkujących 
przestrzeń publiczną z uwzględnieniem podziału 
gruntów miejskich na „lokalnych zarządców” - 
odpowiedzialnych za codzienne sprzątanie przestrzeni 
publicznych, w tym parków, skwerów, placów zabaw, 
utrzymywanie w dobrym stanie technicznym infrastruktu-
ry publicznej (realizatorzy WGK, ZZM, MOSiR, ZLM, 
WE).

5.5.2.Podjęcie działań na rzecz poprawy bezpieczeń-
stwa w mieście

5.5.2.1.Usprawnienie i poprawę jakości pracy SM, w tym 
ukierunkowanie jej działań na osoby nietrzeźwe, 
agresywne (realizator SM).

5.5.2.2. Zwiększenie liczby patroli Policji na cały obszar miasta, 
także w godzinach nocnych, w tym w nocnej komunikacji 
miejskiej (realizator WZKiB, KMP).

5.5.2.3. Rozbudowanie monitoringu miejskiego, obejmującego 
również place zabaw oraz istniejącą i nowopowstałą 
infrastrukturę sportową (realizator SM, KMP przy 
wsparciu WZKiB).

5.5.2.4. Poprawa edukacji rowerzystów w zakresie przepisów 
ruchu drogowego (WE przy współpracy z WORD).

Przeszkolenie nauczycieli nadające uprawnienia do 
egzaminowania na kartę rowerową,

Prowadzenie zajęć w szkołach dla uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie 
przepisów ruchu drogowego i zagrożeń dla rowe-
rzystów,

Promowanie bezpiecznych postaw w ruchu drogowym 
dla rowerzystów w wieku szkolnym poprzez organizo-
wanie konkursów teoretycznych i praktycznych,

Promowanie bezpiecznego ruchu rowerowego podczas 
edukacyjnych wydarzeń.
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5.5.2.5. Skuteczne egzekwowanie przepisów dotyczących 
poprawy stanu środowiska, w tym zakazu palenia 
śmieci, likwidacji pieców węglowych poprzez:

Uruchomienie dotacji celowych z budżetu Miasta Łodzi 
na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza / trwała 
zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym 
(realizator WOŚiR).

Określenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta  
Łodzi w zakresie poprawy jakości powietrza poprzez 
walkę z niską emisją (realizator WOŚiR).

Opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
miasta Łodzi” będącego narzędziem wspomagającym 
monitorowanie realizacji konkretnych działań dla miasta 
w zakresie: redukcji gazów cieplarnianych, efektywno-
ści energetycznej, wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii (realizator WGK).

Działania promocyjne i edukacyjne wspierające segre-
gację odpadów komunalnych w mieście (realizator 
WGK).

Program zbiórki przeterminowanych leków i termome-
trów (WGK).

„Posprzątaj, to nie jest kupa roboty” – zakup koszy 
ulicznych i worków przeznaczonych do gromadzenia 
psich nieczystości (realizator WGK)

5.5.3. Społeczna, kulturalna i sportowa aktywizacja 
mieszkańców Łodzi 

5.5.3.1. Poszerzenie oferty bezpłatnych wydarzeń kulturalnych 
(np.: imprez plenerowych i masowych, koncertów, gier, 
zabaw, konkursów, jak również kin, teatrów), organi-
zowanych także na łódzkich osiedlach:

letnie plenerowe projekcje filmowe np. Letni Kinemato-
graf Rozrywkowy na Starym Rynku, ANIMAjówka 
na Osiedlu Księży Młyn (realizator Muzeum Kinemato-
grafii w Łodzi),

Letnia Scena Teatralna w Pasażu Róży – cykl przedsta-
wień komediowych, improwizowanych (realizator 
ŁCW).

Kino na Piotrkowskiej - cykl seansów filmowych 
w przestrzeni ulicy Piotrkowskiej, przedsięwzięcie 
bezpłatne, realizowane we współpracy z Muzeum 
Kinematografii i Łódzką Szkołą Filmową (realizator ŁCW).

5.5.3.2. Budowa, modernizacja i optymalizacja wykorzystania 
obiektów infrastruktury kulturalnej, zapewnienie 
równomiernego dostępu do kultury w Łodzi.

organizowanie imprez o wysokich standardach np. 
koncertów muzycznych, w tym: Teatr na Piotrkowskiej, 
Urodziny Łodzi, Design Festiwal, Fotofestiwal, 
Soundedit, Łódź Young Fashion, Transatlantyk Festiwal, 
Urbanator Days, Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła, 
Explorers Festiwal, Songwriter Festiwal (realizator ŁCW),

zachęcanie animatorów kultury oraz przedstawicieli 
sektora kultury, młodych i ze znaczącym dorobkiem do 
wybierania Łodzi jako miejsca działań poprzez 
wdrażanie programu stypendiów artystycznych - sztuki 

wizualne, sztuki projektowe, film, teatr, muzyka, taniec, 
literatura poprzez stypendia dla osób zajmujących się 
twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem 
i animacją kultury (realizator WK),

„Centrum Sportu i Kultury Japońskiej” – program mający 
na celu popularyzację japońskiej kultury różnorodnych 
sztuk walki, spotkania wzbogacone są pokazami 
origami, ceremoniałem parzenia herbaty i innych 
związanych z szeroko pojętą kulturą japońską 
(realizator MOSiR);

5.5.3.3. Poszerzenie oferty bezpłatnych wydarzeń sportowych:

Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych 
(realizator WS, 2017 r.),

Organizacja zajęć sportowych z udziałem osób 
niepełnosprawnych (realizator WS przy wsparciu 
WZiSS),

„Łódzkie ma pomysł na zdrowie – Chodzimy po Łodzi” – 
nieodpłatne zajęcia nordic walking (realizator MOSiR),

Rodzina Pro Active - program aktywizacji sportowej 
całych rodzin (realizatorzy MOSiR i Łódzka Akademia 
Karate Tradycyjnego),

„Gimnastyka spor towa dla rodzin” – zajęcia 
z gimnastyki sportowej (realizatorzy MOSiR, ADGIM 
i REGIMIS Studio Sportu i Rekreacji Jacka Włuki),

Aktywizacja podopiecznych z MOPS - pilotażowy 
program aktywizacji ruchowo-rekreacyjnej w miejskich 
domach pomocy społecznej obejmujący zajęcia m.in. 
z nordic walking i gimnastyki ogólnorozwojowej 
(realizator MOSiR przy wsparciu MOPS),

„Bądź bezpieczny z MOSiR” – samoobrona dla 
wszystkich i samoobrona dla kobiet (realizator MOSiR).
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5.5.4. Wzmocnienie konkurencyjności Miasta
5.5.4.1. Poprawa jakości i organizacji pracy Urzędu Miasta 

Łodzi:

skrócenie czasu oczekiwania na decyzje administra-
cyjne poprzez nacisk na szybkość wydawania decyzji 
administracyjnych, prowadzący systematycznie 
zarówno do obniżania liczby decyzji wydanych 
w terminie dłuższym od ustawowego, jak i zwiększania 
liczby decyzji wydawanych w terminie krótszym od 
ustawowego (realizator Sekretarz Miasta Łodzi),

obsługa w językach obcych oraz migowym poprzez 
dokształcanie pracowników w ramach posiadanych 
środków finansowych i uwzględnianie znajomości 
języków obcych oraz/lub migowego przy wymogach 
stawianych kandydatom do pracy w ogłaszanych 
naborach (realizator BZK),

zwiększenie aktywności w pozyskiwaniu różnych źródeł 
funduszy na rzecz, istotnych z demograficznego punktu 
widzenia, grup społecznych (realizator BSM),

wsparcie jednostek/komórek organizacyjnych UMŁ 
w zakresie tworzenia procedur zlecania konkursów ofert 
dla organizacji pozarządowych (realizator BPS),

współpraca z KDO w zakresie współtworzenia 
standardów konkursów ofert oraz aktów prawnych 
(realizatorzy WK, WE, WS, WZiSS przy wsparciu BPS).

5.5.4.2. Zapobieganie rozlewaniu się miasta poprzez podej-
mowanie stosownych działań planistycznych i admi-
nistracyjnych. Promocja zamieszkania w centrum Miasta.

określenie w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego: polityki rozwoju 
przestrzennego miasta, granic zasięgu stref urbanizacji 
oraz zasad gospodarowania przestrzenią w poszcze-
gólnych obszarach miasta (realizator MPU);

realizacja Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 
2020+ (realizator BAM przy wsparciu jednostek 
realizujących miejskie programy ukierunkowane na 
poprawę warunków i jakości życia w centrum);

5.5.4.3. Uwzględnianie w dokumentach planistycznych 
optymalizacji konkurencyjności różnopowierzchnio-
wych obiektów handlowych (np.: wprowadzenia 
rozwiązań blokujących powstawanie obiektów 
handlowych na terenach zielonych).

określenie w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego zasad rozmiesz-
czenia nowych obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz potrzeb społecznych 
i dostępności do tego typu obiektów (realizator MPU, 
przy wsparciu BAM i WUiA).

5.5.4.4.„Wyzwolić potencjał centrum Łodzi i jego mieszkańców” 
- kompleksowa rewitalizacja centrum miasta, obejmują-
ca m.in. likwidację nieużytków szpecących miasto, 
rozbiórkę zdewastowanych kamienic, zwiększenie 
liczby remontów (szczególnie łódzkich zabytków), 
uzupełnianie pierzei oraz przeciwdziałanie enklawom 
biedy, poprzez realizację celów Gminnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Łodzi 2026+ (realizator BR). 

5.5.4.5.„Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji 
obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście 
Łodzi” - etap 2” - projekt pilotażowy, którego celem jest 
wypracowanie modelowych rozwiązań problemów 
zdiagnozowanych na obszarze rewitalizacji oraz 
przetestowanie ich w procesie rewitalizacji:

„Modelowe przeprowadzki – orientacja na mieszkań-
ca”, powołanie Gospodarzy Obszarów i Latarników 
Społecznych;

„Dom Wielopokoleniowy” - model zasiedlania i funkcjo-
nowania domu zapewniający uzyskanie miksu 
społecznego; (ul. Wólczańska 168);

„Modelowa Wspólnota” - działania mające na celu 
wytworzenie więzi sąsiedzkich, poczucia odpowiedzial-
ności za wspólną przestrzeń. Model zasiedlania 
budynków po przeprowadzonych remontach;

Opracowanie modelu funkcjonowania Centrum Usług 
Społecznych, miejsca gdzie będzie świadczona 
kompleksowa pomoc dla mieszkańców borykających się 
z różnymi formami wykluczenia społecznego i inne 
(realizator BR, wartość projektu 4,7 mln, termin realizacji 
2017 – 2018).

5.5.4.6.Rozwój zrównoważonego miejskiego transportu 
publicznego:

poprawa rozwiązań komunikacyjnych i zarządzania 
ruchem, w tym: dostosowanie sygnalizacji świetlnej do 
komunikacji miejskiej, poprawa częstotliwości kursowania 
i punktualności transportu publicznego, oznakowania 
przejść dla pieszych, uporządkowanie znaków 
drogowych oraz skomunikowanie łódzkich tramwajów 
z ŁOM, a także kształtowanie infrastruktury rowerowej 
w sposób bezpieczny i komfortowy zarówno dla 
rowerzystów, jak i wszystkich pozostałych uczestników 
ruchu (realizator ZDiT);

poprawa informacji dla pasażera - oznakowanie tras 
i kierunków tramwajowych, wprowadzenie monitorów 
i zapowiedzi głosowych obejmujących przede 
wszystkim informacje o opóźnieniach; wprowadzenie 
aplikacji mobilnej, uporządkowanie wariantów 
rozkładów jazdy, zwiększenie dostępności biletomatów 
na przystankach, upowszechnienie Wi-Fi w tramwajach 
(realizator ZDiT);

dostosowanie taboru komunikacji miejskiej do potrzeb 
społecznych w kontekście różnych grup wiekowych 
i ekologicznych, w tym: dostosowanie infrastruktury 
przystankowej do potrzeb osób o ograniczonej 
sprawności ruchowej (realizator ZDiT);

realizacja II etapu Roweru Miejskiego i rozbudowa sieci 
dróg rowerowych np.: budowa ścieżki rowerowej Brus – 
Zdrowie; Andrzejów, Wojska Polskiego między 
Marynarską, placem Kościelnym i Lutomierską, 
Tatrzańska, Olechów/ Janów (realizator ZDiT);

udział w opracowywaniu planów rozwoju sieci 
drogowej i priorytetyzacja planowanych inwestycji 
drogowych (realizator BAM),
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5.5.4.7. Podejmowanie działań na rzecz lepszego skomuniko-
wania Łodzi z regionem, krajem i światem poprzez:

wskazanie w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego docelowego 
układu transportowego, mającego na celu poprawę 
dostępności transportowej miasta w skali kraju i regionu 
(realizator MPU przy wsparciu BAM, ZDiT, ZIM).

promowanie koncepcji rozwoju zrównoważonego 
systemu obsługi transportowej miasta, opartego 
o różnorodne środki  transportu – powiązania drogowe, 
kolejowe i lotnicze (realizator BAM przy wsparciu ZDiT, 
ZIM oraz MPU).

5.5.4.8. Zwiększenie liczby miejsc postojowych poprzez 
budowę parkingów wielopoziomowych i adaptację 
budynków na parkingi w centrum Miasta (realizator 
WZPr).

5.5.5. Poprawa wizerunku miasta i zwiększenie jego 
popularności

5.5.5.1.Poprawa organizacji i efektywności promocji Łodzi 
dotycząca:

działających instytucji (realizator WK),

istniejących festiwali poprzez m.in. stabilizację imprez 
i zabezpieczenie finansowe w postaci wieloletnich 
umów, ewaluację i wprowadzanie nowych rozwiązań 
w oparciu o dotychczasowe doświadczenie (realizator 
ŁCW),

oraz łódzkich szlaków turystycznych (realizator BPKSiT), 

poszerzenia działań informacyjno - promocyjnych 
dotyczących łódzkich imprez kulturalnych na obszar 
całej aglomeracji łódzkiej poprzez wykorzystywanie 
w promocji MPK, ŁKA i płatnych ogłoszeń prasowych 
(realizator ŁCW przy wsparciu BPKSiT),

promowania w mediach pozytywnych wydarzeń 
(realizator BPKSiT przy wsparciu komórek merytorycz-
nych UMŁ),

wykreowania nowych, niepowtarzalnych i atrakcyjnych 
wydarzeń:
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kulturalnych poprzez organizację Łódź Young Fashion 
we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych i Towarów 
oraz The Look Of The Lear, a także  realizację 
programu Kultugranty, który wyłoni najciekawsze 
pomysły i dofinansuje ich realizację w łódzkiej 
przestrzeni miejskiej (realizator ŁCW),

sportowych (realizator WS przy wsparciu BPKSiT),

rekreacyjnych (realizator WK przy wsparciu BPKSiT ), 

rozwijanie systemu współpracy z podmiotami prywat-
nymi na rzecz rozwoju kultury w mieście (realizator WK),

Łódź Aktywnych Obywateli – portal poszerzania 
współpracy pomiędzy Miastem a organizacjami 
pozarządowymi promującymi Łódź pośród łodzian oraz 
w innych rejonach kraju (realizator BPS przy wsparciu 
BPKSiT),

„Łódź Kreuje Innowacje” biuletyn dedykowany szeroko 
pojętemu zagadnieniu transferu wiedzy ze środowisk 
naukowo – badawczych do innowacyjnych sfer 
gospodarki, powiązań nauki z gospodarką i ich dobrych 
przykładów z uwzględnieniem ich społecznych 
aspektów oraz oddziaływania na konkurencyjność 
regionów i państwa ze szczególnym uwzględnieniem 
miasta Łodzi (realizator BOIiWzZ),

publikacje architektoniczno – urbanistyczne kształtujące 
świadomość tożsamości Miasta (realizator BAM),

organizacja ogólnopolskich konkursów architekto-
nicznych (realizator BAM).

5.5.5.2. Budowa nowego wizerunku Łodzi jako miejsca 
oferującego dobre warunki życia, miasta międzypoko-
leniowego, atrakcyjnego dla różnych grup społecznych, 
w tym przyjaznego rodzinom:

opracowanie filmu zachęcającego do osiedlania się 
w Łodzi i promującego miasto w mediach społecznościo-
wych (realizator WZPr),

monitorowanie (badania) motywacji osób pozostają-
cych w mieście oraz atrakcyjności Miasta (realizator 
BSM przy wsparciu WZiSS).
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5.6  POSTULATY DO WŁAŚCIWYCH WŁADZ 
PUBLICZNYCH I PODMIOTÓW

I. Budowa silnego lobbingu łódzkich środowisk 
samorządowych, naukowych i branżowych na 
rzecz podniesienia jakości służby zdrowia i zmian 
systemowych (uproszczenie i skrócenie procedur 
w służbie zdrowia, przywrócenie opieki zdrowotnej 
w szkołach, poprawa dostępności do rehabilitacji zaraz po 
urazie, w tym za niewielką opłatą, oraz do lekarzy 
specjalistów i badań, powstawanie przy miejskich 
szpitalach ośrodków medycznych dla seniorów, m.in. 
związanych z zapewnieniem opieki paliatywnej lub 
rehabilitacji).

II. Budowa silnego lobbingu łódzkich środowisk 
samorządowych, naukowych i branżowych na 
rzecz zmian systemowych na rynku pracy, 
w szczególności dotyczących zachowania równowagi 
pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, podwyższenia 
płacy minimalnej, skutecznego ograniczania pracy „na 
czarno” i „humanizacji” umów śmieciowych, zmian 
organizacyjnych ułatwiających kobietom powiązanie 
macierzyństwa lub opieki nad osobami starszymi z pracą 
zawodową.

III. Podjęcie przez łódzkich polityków, działaczy, 
samorządowców działań zmierzających do 
uzyskania rządowego wsparcia dla Miasta Łodzi, 
w tym na rzecz reindustrializacji i dalszej dywersyfikacji 
branżowej oraz odpowiedniego objęcia Łodzi Strategią na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, decentralizacji 
administracyjnej i funkcjonalnej państwa.

Zakładamy, że konsekwentna realizacja zidentyfi-
kowanych celów interwencji, w tym interwencji 
demograficznej doprowadzi w Łodzi do wzrostu 
poziomu dzietności o 0,2 w ciągu 10 lat i stabilizacji 
liczby urodzeń na poziomie 6 - 6,5 tys. rocznie. 
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WYKAZ SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENCIE:
Skrót Objaśnienie

AOIA Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych w Łodzi
BAM Biuro Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
BGM Biuro Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi
BOIiWzZ  Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi
BPKSiT Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia 

Urzędu Miasta Łodzi
BPS Biuro ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi
BPZiODG Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych 

Urzędu Miasta Łodzi
BR Biuro ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
BRPiNM Biuro Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi
BSM Biuro Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
BZK Biuro ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi
DPS Dom Pomocy Społecznej
EFS Europejski Fundusz Społeczny
GUS Główny Urząd Statystyczny
KDO Komisja Dialogu Obywatelskiego
KMP Komenda Miejska Policji w Łodzi
KS Klub Sportowy
ŁCW Łódzkie Centrum Wydarzeń
ŁFPK Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 
ŁKA Łódzka Kolej Aglomeracyjna
ŁOM Łódzki Obszar Metropolitalny
MOPS Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
MOSiR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Spółka z o.o.
MPU Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi
MZŻ Miejski Zespół Żłobków w Łodzi
NIK Najwyższa Izba Kontroli
ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych
PUP Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
RM Rada Miejska w Łodzi
SM Straż Miejska w Łodzi
UE Unia Europejska
UŁ Uniwersytet Łódzki
UMED Uniwersytet Medyczny w Łodzi
UMŁ Urząd Miasta Łodzi
WDM Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi
WE Wydział Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
WGK Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
WK Wydział Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi
WORD Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
WOŚiR Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi 
WS Wydział Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
WUiA  Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
WZiNN Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem 

Urzędu Miasta Łodzi
WZiSS Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi
WZKiB Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi
WZPr Wydział ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
ZDiT Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi
ZIM Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi
ZLM Zarząd Lokali Miejskich w Łodzi
ZZM Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi
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ZARZ.-\DZENIE Nr 2H8 NII/15 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia 2~ paidziernika 2015 r. 

w sprawie powolania Zespolu do spraw opracowania L6dzkiej polityki demograficznej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urz~du Miasta 
Lodzi, stanowi'lcego za1'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urz~dowi Miasta Lodzi, 
zmienionego zarz'ldzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NII12 z dnia 31 maja 2012 r., 
Nr 2526/VII12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 2728NII12 z dnia 24 lipca 2012 r., 
Nr 2864/VII12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr 2917NII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., 
Nr 3056NIIl2 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., Nr 3230NIIl2 z dnia 30 pazdziemika 2012 r., 
Nr 3344NII12 z dnia 22 listopada 2012 r., Nr 3555NII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., 
Nr 3595NIIl2 z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., 
Nr 3822/VI/13 z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 4137/VI1l3 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13 
z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 4684/VII13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832NIIl3 z dnia 
26 sierpnia 2013 r., Nr 4960NII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328NII13 z dnia 
15 listopada 2013 r., Nr 5530NII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NII14 z dnia 
24 stycznia 2014 r., Nr 5653NII14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886NII14 z dnia 10 marca 
2014 r., Nr 6228NII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NII14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793NII14 z dnia 31lipca 2014 r., Nr 7557/VII14 z dnia 28listopada 2014 r., Nr 9/VIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276/VIII15 
z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr 511/VIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIII15 z dnia 
3 marca 2015 r., Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473NIII15 z dnia 14 lipca 
2015 r., Nr 1636/VIII15 z dnia 31 lipca 2015 r. i Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. 1. Powoluj~ Zesp61 do spraw opracowania L6dzkiej polityki demograficznej, 
zwany dalej Zespolem, w skladzie: 

1) Przewodnicz'lcy 

2) Zast~pca Przewodnicz'lcego 

3 - 15) Czlonkowie 

- Marek Cieslak 
Wiceprezydent Miasta Lodzi; 

- Tomasz Jakubiec 
Dyrektor Biura Strategii Miasta 
w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta 
Lodzi; 

- Piotr Bors 
Dyrektor Biura Promocji Zatrudnienia i Obslugi 
Dzialalnosci Gospodarczej 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du 
Miasta Lodzi; 

- Dobroslaw Bilski 
p.o. Zast~pcy Dyrektora Wydzialu Kultury 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urz~du Miasta Lodzi; 



- Pawel Domarecki 
g16wny specjalista w Biurze Strategii Miasta 
w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta 
Lodzi; 

- Iwona Iwanicka 
p.o. Zast~pcy Dyrektora Wydzialu Zdrowia 
i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz~du 
Miasta Lodzi; 

- Marek Janiak 
Dyrektor Biura Architekta Miasta. 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz~du Miasta Lodzi; 

- Krzysztof Jurek 
Dyrektor Wydzialu Edukacji 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz~du 
Miasta Lodzi; 

- Grzegorz Justynski 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urz~du Miasta Lodzi; 

- Wojciech Michalski 
gl6wny specjalista w Biurze Strategii Miasta 
w Departamencie Prezydenta Urz~du Miasta 
Lodzi; 

- Marcin Obijalski 
Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju 
Zabudowy Miasta w Departamencie Prezydenta 
Urz~du Miasta Lodzi; 

- Agnieszka Sinska-Glowacka 
Zast~pca Dyrektora Biura Obslugi Inwestora 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz~du Miasta Lodzi; 

- Anna Wosiek 
Kierownik Oddzialu Analiz w Biurze Strategii 
Miasta w Departamencie Prezydenta Urz~du 

Miasta Lodzi; 

- Malgorzata Wagner 
p.o. Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Lodzi; 

- Robert Warsza 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
wLodzi. 



2. Do skladu Zespolu zapraszam: 
1) dr hab. Piotra Szukalskiego - przedstawiciela Katedry Socjologii Stosowanej Pracy 

Socjalnej Uniwersytetu Lodzkiego; 
2) przedstawicieli Klubow Radnych Rady Miejskiej w Lodzi; 
3) przedstawiciela Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Polityki Demograficznej 

i W spolpracy Mittdzypokoleniowej; 
4) przedstawiciela Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci i Mlodziezy; 
5) przedstawiciela Miejskiej Rady Seniorow; 
6) przedstawiciela Uniwersytetu Medycznego. 

§ 2. Zadaniem Zespolu jest opracowanie Lodzkiej polityki demograficznej 
na podstawie profesjonalnej diagnozy procesow demograficznych w Lodzi, w tym 
w szczegolnosci: 
1) wyznaczenie kierunkow dzialan bttdllcych odpowiedzill na skutki prognozowanych zmian 

demograficznych w Lodzi; 
2) wypracowywanie stanowisk w problemowych kwestiach demograficznych miasta Lodzi; 
3) wypracowanie modelu monitorowania procesow demograficznych w miescie Lodzi. 

§ 3. 1. Przewodniczllcy Zespolu zwoluje posiedzenia Zespolu oraz kieruje jego pracami. 
2. W przypadku nieobecnosci lub niemoznoscl pelnienia funkcji przez 

Przewodniczllcego Zespolu jego obowillZki pelni Zastttpca Przewodniczllcego Zespolu. 
3. Stanowiska Zespolu podejmowane Sll w glosowaniu jawnym, zwyk1ll wittkszoscill 

glosow. Udzial w glosowaniu biorll wy1llcznie osoby wchodzllce w sklad Zespolu. 
W przypadku rownej liczby glosow rozstrzyga glos osoby prowadzllcej posiedzenie. 

4. W posiedzeniach Zespolu mogll uczestniczyc eksperci lub goscie zaproszeni przez 
Przewodniczllcego lub Zastttpctt Przewodniczllcego Zespolu. 

§ 4. Pomoc prawnll dla Zespolu swiadczy radca prawny wyznaczony przez Dyrektora 
Wydzialu Prawnego w Departamencie Obslugi i Administracji Urzttdu Miasta Lodzi. 

§ 5. Obslugtt administracyjno-organizacyjnll Zespolu zapewni Biuro Strategii Miasta 
w Departamencie Prezydenta Urzttdu Miasta Lodzi. 

§ 6. Zobowillzujtt kierownikow komorek organizacyjnych Urzttdu Miasta Lodzi 
oraz miejskichjednostek organizacyjnych do wspolpracy we wszystkich spawach zwillzanych 
z zakresem dzialan Zespolu, a pozostajllcych we wlasciwosci danej komorki blldz jednostki. 

§ 7. Wykonanie zarzlldzenia powierzam Dyrektorowi Biura Strategii Miasta 
w Departamencie Prezydenta Urzttdu Miasta Lodzi. 

§ 8. Zarzlldzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 



ZARZi\DZENIE Nr~r53 NII/16 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 
z dnia !28 s}pY);~ 2016 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie powolania Zespolu do spraw opracowania L6dzkiej 
polityki demograficznej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'!dzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzt(du 
Miasta Lodzi, stanowi,!cego zal,!cznik do zarz,!dzenia Nr 1964/VII12 Prezydenta Miasta 
Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regu1aminu organizacyjnego Urzt(dowi 
Miasta Lodzi, zmienionego zarz,!dzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NII12 z dnia 
31 maja 2012 r., Nr 2526/VV12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 2728/VV12 z dnia 24 lipca 
2012 r., Nr 2864/VV12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr 2917/VI112 z dnia 31 sierpnia 2012 r., 
Nr 3056/VII12 z dnia 26 wrzesnia 2012 r., Nr 3230NII12 z dnia 30 pazdziemika 2012 r., 
Nr 3344/VII12 z dnia 22 1istopada 2012 r., Nr 3555NII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., 
Nr 3595/VII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., 
Nr 3822/VII13 z dnia 25 1utego 2013 r., Nr 4137/VIII3 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13 
z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 4684NII13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832/VI/13 z dnia 
26 sierpnia 2013 r., Nr 4960/VII13 z dnia 17 wrzesnia 2013 r., Nr 5328NII13 z dnia 
15 listopada 2013 r., Nr 5530NII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NII14 z dnia 
24 stycznia 2014 r., Nr 5653/VV14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886/VII14 z dnia 10 marca 
2014 r., Nr 6228NII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NII14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793NII14 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 9NIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIII15 
z dnia 19 stycznia 2015 r., Nr 511NIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIII15 z dnia 
3 marca 2015 r., Nr 1370/VIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473/VII115 z dnia 14 lipca 
2015 r., Nr 1636NIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214/VIII15 z dnia 30 pazdziemika 2015 r., Nr 24111VIII15 z dnia 3 grudnia 2015 r., 
Nr 24811VIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526/VIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r. 
i Nr 2656NIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarz,!dzeniu Nr 2178/VIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 pazdziemika 
2015 r. w sprawie powolania Zespolu do spraw opracowania L6dzkiej po1ityki 
demograficznej - wprowadzam nastt(puj,!ce zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Powoluj t( Zesp61 do spraw opracowania L6dzkiej polityki demograficznej, zwany 

da1ej Zespolem, w skladzie: 

1) Przewodnicz,!cy 

2) Zastt(pca Przewodnicz'!cego 

3-15) Czlonkowie: 

- Wojciech Rosicki 
Wiceprezydent Miasta Lodzi; 

- Tomasz lakubiec 
Dyrektor Biura Strategii Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urzt(du Miasta Lodzi; 

- Piotr Bors 
Dyrektor Biura Promocji Zatrudnienia i Obslugi 
Dziala1nosci Gospodarczej 



w Departamencie Spraw Spolecznych Urz((du 
Miasta Lodzi; 

- Dobroslaw Bilski 
p.o. Zast((pcy Dyrektora Wydzialu Kultury 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urz((du Miasta Lodzi; 

- Pawel Domarecki 
g16wny specjalista w Biurze Strategii Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz((du Miasta Lodzi; 

- Iwona Iwanicka 
p.o. Zast((pcy Dyrektora Wydzialu Zdrowia 
i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz((du 
Miasta Lodzi; 

- Marek Janiak 
Dyrektor Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz((du Miasta Lodzi; 

- Krzysztof Jurek 
Dyrektor Wydzialu Edukacji 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz((du 
Miasta Lodzi; 

- Grzegorz Justyilski 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urz((du Miasta Lodzi; 

- Wojciech Michalski 
g16wny specjalista w Biurze Strategii Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz((du Miasta Lodzi; 

- Marcin Obijalski 
Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju 
Zabudowy Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urz((du Miasta Lodzi; 

- Agnieszka Sinska-Glowacka 
Zast((pca Dyrektora Biura Obslugi Inwestora 
i W sp6lpracy z Zagranic~ w Departamencie 
Prezydenta Urz((du Miasta Lodzi; 

- Anna Wosiek 
Kierownik Oddzialu Analiz w Biurze Strategii 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz((du Miasta Lodzi; 



2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

- Malgorzata Wagner 
p.o. Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Lodzi; 

- Robert Warsza 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
w Lodzi."; 

,,§ 5. Obslugt( administracyjno-organizacyjn,!: Zespolu zapewnia Biuro Strategii 
Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzt(du Miasta Lodzi."; 

3) § 7 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 7. Wykonanie zarz,!:dzenia powierzam Dyrektorowi Biura Strategii Miasta 

w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzt(du Miasta Lodzi.". 



ZARZ1\DZENIE Nr~6')if NII/16 
PREZYDENT A MIAST A LODZI 
z dnia !f ~l):hleNnillJ..A...; 2016 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie powolania Zespolu do spraw opracowania L6dzkiej 
polityki demograficznej. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), § 8 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urz<rdu Miasta 
Lodzi, stanowi'lcego zal'lcznik do zarz'ldzenia Nr 1964NII12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
21 marca 2012 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urz<rdowi Miasta Lodzi, 
zmienionego zarz'ldzeniami Prezydenta Miasta Lodzi: Nr 2318NII12 z dnia 31 maja 2012 r., 
Nr 2526NII12 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 2728NI1l2 z dnia 24 lipca 2012 r., 
Nr 2864NII12 z dnia 23 sierpnia 2012 r., Nr 2917NII12 z dnia 31 sierpnia 2012 r., 
Nr 3056/VII12 z dnia 26 wrzeSnia 2012 r., Nr 3230NII12 z dnia 30 pazdziemika 2012 r., 
Nr 3344NII12 z dnia 22 listopada 2012 r., Nr 3555NII12 z dnia 18 grudnia 2012 r., 
Nr 3595NII12 z dnia 27 grudnia 2012 r., Nr 3633NII13 z dnia 9 stycznia 2013 r., 
Nr 3822NII13 z dnia 25 lutego 2013 r., Nr 4137/VII13 z dnia 10 maja 2013 r., Nr 4469NII13 
z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr 4684NII13 z dnia 25 lipca 2013 r., Nr 4832NII13 z dnia 
26 sierpnia 2013 r., Nr 4960NII13 z dnia 17 wrzeSnia 2013 r., Nr 5328NII13 z dnia 
15 listopada 2013 r., Nr 5530NII13 z dnia 27 grudnia 2013 r., Nr 5651NII14 z dnia 
24 stycznia 2014 r., Nr 5653NII14 z dnia 27 stycznia 2014 r., Nr 5886NII14 z dnia 10 marca 
2014 r., Nr 6228NII14 z dnia 28 kwietnia 2014 r., Nr 6717NII14 z dnia 17 lipca 2014 r., 
Nr 6793NIIl4 z dnia 31 lipca 2014 r., Nr 7557NII14 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 9NIII14 
z dnia 2 grudnia 2014 r., Nr 187NIII14 z dnia 31 grudnia 2014 r., Nr 276NIII15 
zdnia 19stycznia 2015 r., Nr 511NIII15 z dnia 2 marca 2015 r., Nr 525NIII15 z dnia 
3 marca 2015 r., Nr 1370NIII15 z dnia 29 czerwca 2015 r., Nr 1473NIII15 z dnia 14 lipca 
2015 r., Nr 1636NIII15 z dnia 31 lipca 2015 r., Nr 1826NIII15 z dnia 31 sierpnia 2015 r., 
Nr 2214NIII15 z dnia 30 pazdziemika 2015 r., Nr 2411NIIIl5 z dnia 3 grudnia 2015 r., 
Nr 2481NIII15 z dnia 14 grudnia 2015 r., Nr 2526NIII15 z dnia 18 grudnia 2015 r. 
i Nr 2656NIII16 z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr 2975NIII16 z dnia 26 lutego 2016 r., 
Nr 3248NIII16 z dnia 31 marca 2016 r., Nr 3844NIII16 z dnia 24 czerwca 2016 r. 
i Nr 4384NIII16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. 

zarz~dzam, co nast~puje: 

§ 1. W zarz'ldzeniu Nr 2178NIII15 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 27 pazdziemika 
2015 r. w sprawie powolania Zespolu do spraw opracowania L6dzkiej polityki 
demograficznej, zmienionym zarz'ldzeniem Nr 2733NIII16 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 
28 stycznia 2016 r. , w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Powoluj<r Zesp61 do spraw opracowania L6dzkiej polityki demograficznej, zwany 
dalej Zespolem, w skladzie: 

1) Przewodnicz'lcy 

2) Zast<rpca Przewodnicz'lcego 

- Wojciech Rosicki 
Wiceprezydent Miasta Lodzi; 

- Tomasz Jakubiec 
Dyrektor Biura Strategii Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz<rdu Miasta Lodzi; 



3-18) Czlonkowie: - Magdalena B'lkowska 
glowny specjalista w Biurze Strategii Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz<tdu Miasta Lodzi; 

- Piotr Bors 
Dyrektor Biura Promocji Zatrudnienia i 
Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz<tdu 
Miasta Lodzi; 

- Pawel Domarecki 
glowny specjalista w Biurze Strategii Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz<tdu Miasta Lodzi; 

- Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka 
p.o. Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy 
Spolecznej w Lodzi; 

- Iwona Iwanicka 
p.o. Zast<tpcy Dyrektora Wydzialu Zdrowia 
i Spraw Spolecznych w Departamencie 
Komunikacji Spolecznej i Zdrowia Urz<tdu 
Miasta Lodzi; 

- Marek Janiak 
Dyrektor Biura Architekta Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz<tdu Miasta Lodzi; 

- Krzysztof Jurek 
Dyrektor Wydzialu Edukacji 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz<tdu 
Miasta Lodzi; 

- Grzegorz Justynski 
Dyrektor Biura ds. Partycypacji Spolecznej 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urz<tdu Miasta Lodzi; 

- Boguslawa Kolis 
p.o. Dyrektora Biura Gospodarki 
Mieszkaniowej w Departamencie 
Gospodarowania Maj'ltkiem 
Urz<tdu Miasta Lodzi; 

- Marek Kondraciuk 
Dyrektor Wydzialu Sportu 
w Departamencie Spraw Spolecznych Urz<tdu 
Miasta Lodzi; 



- Wojciech Michalski 
glowny specjalista w Biurze Strategii Miasta 
w Departamencie Architektury i Rozwoju 
Urz~du Miasta Lodzi; 

- Marcin Obijalski 
Dyrektor Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju 
Zabudowy Miasta w Departamencie 
Architektury i Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi; 

- Agnieszka Sinska-Glowacka 
Zast~pca Dyrektora Biura Obslugi Inwestora 
i W spolpracy z Zagranic'l. w Departamencie 
Prezydenta Urz~du Miasta Lodzi; 

- Dagmara Smigielska 
Dyrektor Wydzialu Kultury 
w Departamencie Komunikacji Spolecznej 
i Zdrowia Urz~du Miasta Lodzi; 

- Anna Wosiek 
Kierownik Oddzialu Analiz w Biurze Strategii 
Miasta w Departamencie Architektury i 
Rozwoju Urz~du Miasta Lodzi; 

- Robert Warsza 
Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
w Lodzi.". 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 
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